
 

 

 

 

 

 

 :قابل توجه ارائه دهندگان پوستر

 :  باشدیم یو ارائه پوستر الزام هیدر ته ریموارد ز تیرعا

 

 شده باشد.  یطراح متریسانت ۱۷۷×۰۷و در ابعاد  ی. پوستر به صورت عمود۱

 در بالا  ناریسم یکه پروژه در آن انجام شده است در بالا سمت راسمت و لوگو یقاتیمرکز تحق ایدانشکده  ی. لوگو۲

مناسب  تیفیبا ک http://www.ipss.ir/Page/FirstPageBriefcase نکیل قیاز طر ناریسم ی. لوگوردیچپ پوستر قرار گ سممت

 .  باشدیقابل دانلود م

 به وضوح و با فونت و رنگ مناسب در پوستر مشخص گردد:  ری. اطلاعات ز۳

 اسم مشخص شده باشد.  یخط و مسئول مقاله با علامت * در بالا ریه دهنده با زفرد ارائ سندگان،ینام نو عنوان،

 جینتا ،(Discussion) ثبح، (Methodsروش انجام کار) (،Introduction) مقدمه (،Affiliation)سممندگانینو یعلم آدرس

(Results) ،یریگ جهینت(Conclusionکلمات کل ،)یدی (keywords )۷۷۷( و منابع )حداقل سه منبع 

لد بوده و ها بو تریهم باشد. ت یتواند فارس یم یو آموزش یمقالات صمنف یو برا یسمیفقط انگل ،یمقالات علم ی. متن پوسمتر برا۴

 پوستر استفاده شود.  هیجهت ته Times New Romanو  B Nazanin یاز فونتها حایترج

حداقل  ستیبایم فرد نی. اشودیمشخص شده است ارائه م رخطیبا ز سندگانیم او در قسمت نوفرد که نا کی. هر پوسمتر توسط ۵

شده است حاضر شده و تا  گرفتهر در نظ یو یکه برا یارائه، جهت نصب پوستر در محل یشمده برا نییقبل از زمان تع قهیدق ۱۵

حذف خواهد شد.  یداور یاز برنامه  مذکور فرد یرائه صورت ا نیا ریاتمام جلسمه در محل پوسمتر خود حرمور داشته باشد در  

 قهیدق ۳ پاسخ شود.مدت زمان پرسش و یکنترل م رخانهیدب ندهیزمان توسمط نما نیبوده و ا قهیدق ۵زمان ارائه هر پوسمتر  مدت

 است. یاست که تعهد ارائه دهنده به زمان الزام یهیبد باشد. یم دیقابل تمد قهیدق ۵بوده و تا 

 .  ردیگیمثبت تعلق م ازیامت ،یسیباشد. به ارائه مسلط و روان انگل یسیانگل ای یبه زبان فارس تواندی. ارائه م۶

   .باشدینمرات دو داور م نیانگیفرد ارائه دهنده م یشود. و نمره  یم یو داور به صورت مجزا داور. هر ارائه توسط د۰

۳/۱/98 

۱۴۷۱۷۳۷۲ 

0 

 

 دارد

 

http://www.ipss.ir/Page/FirstPageBriefcase


 

 

 یبرا یارائه مقاله منوط به حرمور فرد ارائه دهنده در محل پوسمتر در طول زمان جلسه و ارائه پوستر توسط و یگواه افتیدر .8

 .  باشدیداوران م

آن  ذاخشخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به لذا  شمود،یداده م لیارائه پوسمتر بعد از اتمام جلسمه به فرد ارائه دهنده تحو یگواه .9

 .دییاقدام نما

                                  شما داریبه امید د

داروسازی سراسر کشور انیسمینار دانشجو نیبیست و دوم یکمیته علم   

  


