باسمه تعالي

دستورالعمل ارائه مقالههای پوستری و شفاهی

الف -ارائه مقالههای پوستری
ابعاد پوستر 100 cm :طول و  70 cmعرض
اجزاء پوستر :عنوان کنفرانس ،عنوان مقاله ،نام نویسندگان و مرتبه علمي آنها ،چکیده ،مقدمه ،رئوس روش تحقیق ،نتایج،
بحث و نتیجهگیری و مراجع
اندازه و فونت قلم :در متن فارسي از قلم  B Trafficسایز  28استفاده شود .در متن انگلیسي از قلم Times New
 Romanدر سایز  26استفاده شود .اندازه و فونت قلم در عناوین و ...در نمونه پوستر سایت کنفرانس آمده است.
توصیهها:


پوستر بایستي جذاب ،گویا ،مختصر و مفید بوده و به خوبي سازماندهي شده باشد.



پوستر همایش حتما باید دارای آرم همایش در باالی صفحه باشد .در پوستر باید کلیه نکته های ضروری مربوط به یک مقاله
کامل به ترتیب زیر رعایت شود:
الف) :عنوان مقاله ،نام نویسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زیر نام ارائه دهنده پوستر خط کشیده شود) .نام و آدرس
دانشگاه یا موسسه ،متن اصلي مقاله شامل مقدمه ،روش کار ،نتایج و بحث ،نتیجه گیری و مراجع



پوستر حاوی خالصه بحث ها ،شکل ها و نمودارها باشد و از ارائه جزئیات مطالب خودداری شود.



در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعي گردد از طرح ،تصویر و اشکال و روش های ابداعي
استفاده شود تا مطالب در مدت کوتاهي به خواننده منتقل شده تا هدف از ارائه مقاله به صورت پوستر تامین گردد .همچنین
نویسنده باید در کنار پوستر  ،مطالب را برای شرکت کنندگان ارائه نموده و به سئواالت پاسخ دهد.



مطالب (شامل :متن ،شکل ها و جدول ها) به نحوی ارائه گردد که از فاصله یک متری به راحتي خوانده شوند.



عکسها و تصاویر باید به صورت واضح باشند.



حضور نویسنده مقاله برای ارائه توضیحات و تشریح آن در ساعاتي که از سوی دبیرخانه کنفرانس اعالم خواهد شد الزامي
است.



ت ا حد امکان مطالب به نحوی ارائه شوند که از کلیه فضای اختصاص یافته استفاده شود.



پوسترها مي بایست به صورت رنگي پرینت و لمینت شده باشد و از چسباندن برگه ها روی مقوا خودداری شود.



از ارسال نمودن پوستر ها به دبیرخانه جدا خودداری نموده و دبیرخانه کنفرانس هیچگونه مسئولیتي را در این خصوص بر
عهده نخواهد داشت .لذا الزم است هر شخص در روز کنفرانس پوستر خود را جهت نصب به همراه داشته باشد.




حتما پوستر خود را در محل مربوطه نصب نمایید .دریافت گواهي نامه منوط به نصب پوستر مي باشد.
چسب و ابزار الزم برای نصب پوسترها در ورودی سالن محل نصب پوستر ها قرار داده شده است.

ب -ارائه مقالههای شفاهی
 ارائه دهندگان مقالههای شفاهي الزم است بخشهایي از مقاله خود را برای یک سخنراني  15دقیقهای انتخاب و به صورت Power Pointحداکثر در  15الي  20اسالید تهیه و ارائه نمایند.
 ارائه دهندگان مقالههای شفاهي باید تا دو روز قبل از شروع کنفرانس فایل ارائه خود را با فرمت  Power Pointبه دبیرخانهکنفرانس ارسال نمایند.

