
 پوستر تهیه راهنمای و فرمت

 

 است شده پوستری پذیرش ها آن مقاله که پژوهشگرانی توجه قابل

 پوستری صورت به را خود مقاله تا است شده خواسته مقاالت نويسندگان  نظر به عدم امکان ارائه شفاهی همه مقاالت، از بخشی از

علمی يکسانی دارد و نوع  ارزش پوستر يا سخنرانی صورت به مقاله ارائه که است ذکر به الزم. دهند ارائه همايش در مقرر زمان در و

کنندگان در زمانی کوتاه، از مطالب  گردد. هدف ارائه پوستری اين است که شرکت مجموعه مقاالت ذکر نمی CDارائه در کتابچه و 

ا دقت بيشتری مورد بررسی قرار دهند. ضمناً کليه مقاله های ارائه شده مطلع شوند و سپس موضوعات مورد عالقة خود را يافته و ب

شوند، که دريافت اين  کنندگان در صورت لزوم با ارائه دهنده پوستر به بحث و گفتگو پرداخته و جزئيات بيشتری را جويا می شرکت

 باشد. حجم از اطالعات و در زمان کم در حالت ارائه به صورت شفاهی کمتر امکان پذير می

 فرمت اساس بر و ضخيم کاغذ يا و مقوا  ( بر رویPortraitده )ايستا صورت به( طول) 05 × 05( عرض) ابعاد به بايد پوسترها -1 

 .است الزامی مذکور فرمت طبق پوستر باالی  آرم و عنوان دادن قرار. شود چاپ ذيل در شده ارائه

 راحتی قابل خواندن باشد.اندازه فونت پوستر طوری انتخاب گرديده است که از فاصله يک متری به  -2

 لطفاً از نصب کاغذهای کوچک مجزا به صورت کنار هم خودداری نماييد. -3

 ها با وضوح کافی و خوانا تهيه شود. از ارائه انبوه مطالب در پوستر خودداری کنيد و تالش کنيد تصاوير، نمودارها و اجزای آن -4

 ا کد مقاله مشخص می شود، نصب نمائيد.حتماً پوستر مقاله خود را در محل مربوطه که ب -0

 پاسخ کنندگان بازديد سؤاالت به تا رسانيد بهم حضور خود پوستر نصب محل در همايش برنامه در شده مشخص  های در زمان -6

 .دهيد

در محل مربوطه شود که پوستر خود را در زمان و تاريخ اعالم شده  گواهی ارائه مقاله به صورت پوستر فقط به کسانی داده می -0

 نصب کرده باشند. بديهی است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهی ارائه خواهد شد.

، پوستر خود را به مسئول مربوطه تحويل داده و در ساعت مقرر برای ارائه آن در سالن همايشبايست در روز  ارائه دهندگان می -8

 حضور داشته باشند.

 


