راهنمای آماده سازی پوستر

ابعاد پوستر cm011 :طول و  01 cmعرض
اجزاء پوستر  :عنوان کنفرانس ،عنوان مقاله ،نام نویسننگاان و مربهنه عي ن آنهنا ،چکینگ ،،مقگمنه،
رئوس روش بحقیق ،نتایج  ،بحث و نتیجه ایری و مراجع
انگاز ،و فونت قيم :در متن فارس از سایز  82یا بیشتر استفاد ،شود .در متن انگيیسن از سنایز  82ینا
بیشتر استفاد ،شود.

توصیه ها :
 پوستر بایست جذاب ،اویا ،مختصر و مفیگ بود ،و به خوب سازمانگه شگ ،باشگ.
 پوستر ه ایش حت ا بایگ دارای آرم ه ایش در باالی صفحه باشگ .در پوستر بایگ کيیه نکته های
ضروری مربوط به یک مقاله کامل به بربیب زیر رعایت شود:
الف) :عنوان مقاله ،نام نویسنگاان ( نویسنگ ،اصي با ستار ،مشخص شود و زیر نام ارائنه دهننگ ،پوسنتر
خط کشیگ ،شود)؛ نام و آدرس دانشگا ،یا موسسه.
ب) :به بربیه نکات اصي متن اصي مقاله شامل مقگمه ،روش کار ،نتایج و بحث ،نتیجه ایری
در پوستر انعکاس یابگ.

 پوستر حاوی خالصه بحث ها ،شکل ها و ن ودارها باشگ و از ارائه جزئیات مطالب خودداری شود .
 در بهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سع
از طرح ،بصویر و اشکال و روش های ابگاع

شود

استفاد ،شود با مطالب در مگت کوباه به خواننگ ،منتقنل

شگ ،با هگف از ارائه مقاله به صورت پوستر بامین اردد .ه چنین نویسنگ ،بایگ در کنار پوسنتر  ،مطالنب
را برای شرکت کننگاان ارائه ن ود ،و به سئواالت پاسخ دهگ.
 مطالب شامل:متن  ،شکل ها و جگول ها به نحوی ارائه اردد که از فاصيه یک متری به راحتن
خوانگ ،شونگ.
 درج لواوی دانشگا ،صنعت خواجه نصیرالگین طوس و انج ن ینادایری الکترونیکن اینران در
قس ت باالی پوستر به بتیب در س ت راست و چپ.
 عکس ها و بصاویر بایگ به صورت واضح باشنگ.
 حضور نویسنگ ،مقالنه بنرای ارائنه بوضنیحات و بشنریح آن در سناعاب کنه از سنوی دبیرخاننه
کنفرانس اعالم خواهگ شگ الزام است.
 با حگ امکان مطالب به نحوی ارائه شونگ که از کيیه فضای اختصاص یافته استفاد،

شود.

 بوصیه م شود پوسترها به صورت رنگ پرینت و ل ینت شگ ،باشگ و از چسهانگن براه ها روی
مقوا خودداری شود.

 از ارسال ن ودن پوستر ها به دبیرخاننه جنگا خنودداری ن نود ،و دبیرخاننه کنفنرانس هیچگوننه
مسئولیت را در این خصوص بر عهگ ،نخواهگ داشت .لذا الزم است هر شخص در روز کنفنرانس
پوستر خود را جهت نصب به ه را ،داشته باشگ.
 حت ا پوستر خود را در محل مربوطه نصب ن اییگ .مجگدا متذکر م شود که دریافت اواه نامه
و چاپ مقاله منوط به ثهت نام کامل یک نویسنگ ،به ه را ،نصب پوستر و ارائه آن م باشگ.
 چسب و ابزار الزم برای نصب پوسترها در ورودی سالن محل نصب پوستر ها قرار داد ،شگ ،است

