
 قابل توجه ارائه دهندگان پوستر

 :باشدمیرعایت موارد زیر در تهیه و ارائه پوستر الزامی 

 ( طراحی شده باشد.inch3/47× 5/31متر)سانتی 80×120پوستر به صورت عمودی و در ابعاد  .1

سممیاار در بماال لوگوی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی که پروژه در آن انجام شده است در باال سممت راسمت و لوگموی  .2

 (.باشدمی دانلود قابل مااسب کیفیت با سایت طریق از سمیاار لوگوی)سمت چپ پوستر قرار گیرد.

 :مشخص گرددفونت و رنگ مااسب در پوستر اطالعات زیر به وضوح و با  .3

د(، ابا عالمت * در باالی اسم مشمخص شمده باشم و مسئول مقاله زیر خطبا  ارائه دهادهعاوان، نام نویسادگان )فرد 

 بحم  و ، نتمای (Methods) ، روش انجام کمار(Introduction) ، مقدمه(Affiliation) آدرس علمی نویسادگان

(Results and Discussion)نتیجه گیمری ، (Conclusion)واژگمان کلیمدی ، (Keywords ، 3حمداقل )و  واژه

 بع اصلیما 3حداقل 

 برای مقاالت علمی، فقط انگلیسی و برای مقاالت صافی و آموزشی می تواند فارسی هم باشد. متن پوستر .4

ایمن فمرد  شمود.مشخص شمده اسمت ارائمه ممی زیرخطهر پوستر توسط یک فرد که نام او در قسمت نویسادگان با  .5

بمرای وی در نرمر  دقیقه قبل از زمان تعیین شده برای ارائه جهت نصب پوسمتر در محلمی کمه15بایست حداقل می

ی فمرد در غیر این صورت ارائه حضور داشته باشددر محل پوستر خود گرفته شده است حاضر شده و تا اتمام جلسه 

 ی داوری حذف خواهد شد.مذکور از برنامه

دقیقه بوده و این زمان توسط نمایاده دبیرخانه کاترل می شمود.مدت زممان پرسم  و  5مدت زمان ارائه هر پوستر 

 دقیقه قابل تمدید می باشد.بدیهی است که تعهد ارائه دهاده به زمان بادی الزامی است. 5دقیقه بوده و تا  3پاسخ 

 گیرد.امتیاز مثبت تعلق می به ارائه مسلط و روان انگلیسی، تواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.ارائه می .6

 باشد.و نمره ی فرد ارائه دهاده میانگین نمرات دو داور میهر ارائه توسط دو داور به صورت مجزا داوری می شود.  .7

دهاده در محل پوستر در طول زمان جلسه و ارائه پوسمتر توسمط دریافت گواهی ارائه مقاله ماوط به حضور فرد ارائه .8

 باشد.می داورانوی برای 

لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت بمه شود دهاده تحویل داده میگواهی ارائه پوستر بعد از اتمام جلسه به فرد ارائه .9

 اخد آن اقدام نمایید.
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