
 

 

 

 

 

 

   ی:قابل توجه ارائه دهندگان شفاه

  

 :   باشديم یارائه الزام دیو تهيه اسلا یو صنف یعلم یارائه هاي شفاه ردریموارد ز تیرعا

 اسلایدهاي ارائه شفاهی توسط نرم افزار پاورپوینت تهيه شده باشد.. 1

 دیسلاا و لوگوي سميناردربالا سمت راست لوگوي دانشكده یا مركزتحقيقاتی كه پروژه درآن انجام شده است، دربالا سمت چپ . 2

قابل دانلود  stPageBriefcasehttp://www.ipss.ir/Page/Fir نکيقرارگيرد. لوگوي سممينارازرری  سایت با كيفيت مناس  از ل

 می باشد. 

 ذكر شده  باشد:  دیاسلا ناولي در مناس ، رنگ و فونت با و وضوح به زیر ارلاعات. ۳

 آدرس اسم مشخص شده باشند. يپژوهش، نام نویسمندگان، فرد ارائه دهنده، با زیر طط و مسوو  مقاله با علامت   در بالا عنوان

 علمی تمامی نویسندگان و تاریخ ارائه. 

 حاوي مطال  زیر باشد:  دهای. اسلا۴

مواد وروش انجام كار، نتایج، بحث، نتيجه گيري ومنابع اصمملی. بدیهی اسممت اسممتفاده ازوداو  ونمودارها می تواند موو   مقدمه،

 انتقا  بهتر و وذابتر شدن ارائه باشد. 

ت سفرد ميبای نید كه نام او در قسمت نویسندگان با زیر طط مشخص شده است، ارائه می شود. ا. هر ارائه شفاهی توسط یک فر۵

 دهایااسله . ارائدیارسا  نما یعلم تهيكم ندهینهایی طود به نما دهايیاسلا نار،يسمم یعلم تهيمشمخص شمده توسمط كم خیتار در

 درروز ارائه ممكن نخواهد بود. 

دقيقه قبل از زمان تعيين شمده براي ارائه، درمحلی كه براي وي درنرر گرفته شده است  1۵. فرد ارائه دهنده ميبایسمت حداقل 6

 حاضرشده و تا اتمام ولسه، درمحل بماند. درغيراین صورت ارائه فرد مذكور از برنامه داوري حذف طواهد شد. 

 ۵ین زمان توسمط نماینده دبيرطانه كنتر  می شمود. مدت زمان پرسش و پاسخ دقيقه بوده و ا 1۵. مدت زمان هرارائه شمفاهی 7

 است كه تعهد فرد ارائه دهنده به زمان بندي الزامی است.  بدیهی دقيقه ميباشد.

 . ارائه ميتواند به زبان فارسی یا انگليسی باشد. به ارائه مسلط و روان به زبان انگليسی، امتياز مثبت تعل  ميگيرد. ٨
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 داور به صورت مجزا ارزیابی ميشود و نمره فرد ارائه دهنده، ميانگين نمرات داوران ميباشد.  2. هر ارائه توسط حداقل 9

 ميباشد.  يو يزمان مشخص شده برا ی. دریافت گواهی ارائه مقاله، منوط به حضور فرد ارائه دهنده دررو  زمان ولسه و ارائه ر14

ازاتمام ولسه، به فرد ارائه دهنده تحویل داده ميشود؛ لذا شخصا بعد از اتمام ولسه نسبت به اطذ آن  . گواهی ارائه شفاهی، بعد11

 اقدام نمایيد.

 .دیيعه فرمامراو http://www.ipss.ir/Page/FirstPageBriefcase نکيبه ل هیارا دی. وهت دانلود نمونه اسلا12

 

                                  شما داریبه اميد د

داروسازي سراسر كشور انیسمينار دانشجو نيبيست و دوم یكميته علم   
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