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 allی گزینه membershipاز قسمت 
students کنیم را انتخاب می.



در این قسمت با کلیک بر 
روی این گزینه وارد مراحل 

.ساخت شوید



کلیک   joinبر روی 
.کنید



.اسم کشور را انتخاب کنید



اب در این قسمت نوع عضویت رایگان را انتخ
.رویم ی بعد می کرده و به مرحله



بر روی این قسمت 
. کلیک کنید



در این مرحله ایمیل مربوط به خود را وارد 
کرده و کد امنیتی را در باکس پایین وارد 

.کنید



ل را در این مرحله باید اطالعات مربوط به پروفای
وارد کرد

اده دقت نمایید در صورتی که از ایمیل دانشگاه استف
.را انتخاب کنید personalکنید گزینه ی  نمی



اطالعات مربوط به پروفایل را در این 
.را بزنید Nextقسمت وارد کرده و گزینه 





.اطالعات مربوط به مدرک تحصیلی را مطابق شکل کامل و ذخیره کنید
راغت از در صورتی که در حال تحصیل در یک مقطع تحصیلی میباشید تاریخ ف

.تحصیل اینده خود را در قسمت تاریخ فارغ التحصیلی وارد نمایید



.باشید در این قسمت وارد نمایید اگر دارای چند مدرک می



قط در این قسمت باید توجه کرد که عضویت رایگان ف
ی اول است و در صورت انتخاب سایر  شامل گزینه

.ی نوع خدمات پرداخت شود ھا باید ھزینه گزینه



  joinی در این قسمت با انتخاب گزینه
.گردد مراحل تکمیل پروفایل کامل می



کلیک نمایید 



   myپس از تکمیل اطالعات قبلی باید در منوی  
account home  گزینه ی زیر  4با کلیک بر روی

.اطالعات را تکمیل کنیم

.این اطالعات باید تکمیل گردد



برای دیدن شماره عضویت خود بر 
.روی این قسمت کلیک نمایید

ه در عضویت اعضا در اکثر مواقع ھنگام ثبت نام اولیه شماره عضویت داد
.برای برطرف کردن مشکل باید کارھای زیر را انجام داد. شود نمی



member numberدریافت 

.کلیک کنید membership detailبرای دریافت این شماره باید بر روی قسمت •

.در صورت کامل بودن ثبت نام، بایستی شماره عضویت شما نشان داده شود•

که به رنگ  join nowدر باال گزینه ) در اکثر موارد(در صورت تکمیل نبودن ثبت نام •
.ابی مشخص است کلیک نمایید



کلیک کنید



دقیقه بعد ایمیل تایید عضویت شما  20پس از دریافت این پیغام تا 
.به ایمیل شما ارسال میگردد



1111111

پس از تایید میتوان اطالعات خویش را در اینجا 
مشاھده نمود 



قابل توجه عزیزان

دانشجویی دانشگاه شریف ، ایمیل  chapterجھت عضویت شما عزیزان  در •
member confirmation   را که به شما ارسال شده است برای ادرس ایمیل زیر

.ردد فرستاده تا عضویت شما در بخش دانشجویی دانشگاه شریف تکمیل گ

Che.sharif.spe@gmail.com

جناب اقای یوسف شفیعی و یا  09178257459در صورت وجود مشکل میتوانید با شماره 
.جناب اقای میالد رازقندی تماس حاصل فرمایید 09379012982
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Welcome to SPE
Student Chapter of Sharif University


