КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА IEEE?
От края на Август започна абонаментната кампания на IEEE за
2017 година. Абонирането може да Ви предостави различни възможности,
като цените за различните услуги и периодика са диференцирани.
Голямо намаление от всички цени ползват студентите. Всички останали
членове при попълване на декларация за доходи под 14 700 USD (около
25500лв.) за календарна година също могат за ползват 50% намаление от
абонамента.
Вашият абонамент може да включва следните основни услуги:
Какво абонирате?
Цена за
Цена за
професиостуденти
налисти
1. Базово членство в IEEE, осигуряващо
Традиционна
27 USD
следните услуги:
форма-162USD
(без намаление)
 Членска карта с пароли за достъп до
Електронна
цифровата библиотека на IEEE
 12 книжки списание Spectrum, което следи форма - 90USD
тенденциите на развитие на електрониката,
електротехниката, информационните и
компютърни технологии, технологиите за
контрол и много други
X1 USD
X1 USD
2. Членство в дадено професионално
направление, осигуряващо следните
+ 162 (90) USD + 27 USD
допълнителни услуги
 Достъп до цифровата библиотека на
съответното професионално направление
 6 или 12 книжки от списанието, следящо
тенденциите на развитие на даденото
професионално направление. Каталог на
професионалните направления и стойностите
на Х1 ще намерите в Интернет
(http://www.ieee.org/membership_services/membership/jo
in/join_dues.html) или при колегите, при които се
абонирате.
X2 USD
X2 USD+
3. Абонамент за допълнителна периодика
(списания и сборници от конференции),
+ X1 USD
X1 USD+
невключена в Х1, а също и от други
+ 162 (90) USD 27 USD
професионални направления, описани в
гореспоменатия линк или в каталога, с който
ще разполагате при абонирането.

Абонаментна кампания за целогодишен абонамент
Начало: 01.10.2016 г.
Край: 10.12.2016 г. при заплащане в секцията
15.02.2017 г. при заплащане с кредитна карта
Българската секция на IEEE организира абонирането на колеги, които
не желаят да направят това директно на уеб-сайта на IEEE с кредитна
карта или пък имат нужда от документ за отчитане на разходите по
българските правила. Това можете да направите при Катя Аспарухова,
Росица Голева или Валентина Маркова (за колегите от Варна), данните
за които са дадени по-долу (препоръчителна е предварителна уговорка с
e-mail или по телефона). Тъй като при такова абониране е нужно време
за оформяне на документите и за изпращането им по пощата, моля да
спазите крайния срок 10.12.2016 г. При заплащане в секцията след този
срок (но не по-късно от 31.01.2017) не можем да гарантираме начало на
членството Ви и достъп до IEEEXplore веднага след Нова година.

При кого да се абонирате?
Катя Константинова Аспарухова
Зам. Председател на Българската секция на IEEE
доцент в катедра "Електронна техника"
Факултет по електронна техника и технологии
Технически университет - София, кабинет 1359
телефон: (+359 2) 965 3265; Email: k_asparuhova@tu-sofia.bg

Росица Иванова Голева
Секретар на Българската секция на IEEE
асистент в катедра "Комуникационни мрежи"
Факултет по телекомуникации
Технически университет - София, кабинет 1449
телефон: (+359 2) 965 3251; Email: rig@tu-sofia.bg

Валентина Илиева Маркова
Зам. Председател на CAS/SSC чаптър на IEEE
доцент в катедра „Комуникационна техника и технологии“;
Факултет по Изчислителна техника и автоматизация
Технически университет – Варна, кабинет 407
телефон: (+359 52) 383 382; Еmail: via@tu-varna.bg
Естествено, най-лесния начин да се абонирате е през Интернет
страницата на IEEE (http://www.ieee.org/membership_services/index.html),
като платите с кредитна карта.

