نحوه تهیه پوستر:
لطفاً در تهیه پوستر به نکات زير توجه شود:
.1

پوستر مقاله بايد در ابعاد  177 × 07سانتيمتر تهيه شود.

.2

قسمت باالی پوستر بايد شامل آرم دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و لوگوی همایش و آرم کتابخانه
ملی (به ترتيب از راست به چپ)

.3

آرم دانشگاه یا موسسه نویسنده و عنوان همايش (در زير آرم ها) باشد .میتوانيد از قالب تهيه شده توسط
دبيرخانه همایش استفاده کنيد.

.4

عنوان مقاله و اسامی نويسندگان و ایميل آنها از نظر چيدمان و نوع و اندازه قلم مطابق با نمونه ارائه شده
انتخاب شود.

.5

متون انگليسی در همه جای پوستر بايد با قلم  Tahomaو خطوط فارسی با قلم  B Nazaninنوشته شود.

.6

هر چند در نحوه ارائه محتوی پوستر محدودیتی وجود ندارد ،اما انتظار میرود در آن مولفههای اصلی مقاله
شامل «چکيده ،کلمات کليدی ،مقدمه و بيان مساله ،مبانی نظری ،روش پژوهش ،یافتهها ،نتيجهگيری ،و
منابع» گنجانده شود.

.0

رعایت اصول اخالق پژوهش در تنظيم محتوای پوستر ضروری است.

.8

رنگ زمينه پوستر را می توانيد به دلخواه انتخاب کنيد.

.9

توصيه می شود اندازه قلمهای استفاده شده در تنظيم پوستر ،به گونهای انتخاب شود که تمام مطالب از
فاصله يک متری قابل خواندن باشد (فونت .)32-28

.17

نحوه چينش مطالب به شکلی باشد که خواننده به راحتی ترتيب مطالب را تشخيص دهد.

 .11در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خودداری شود و در عوض سعي شود از طرح ،تصوير و اشکال و روشهای
ابداعي استفاده ،تا مطالب بهطور پرجاذبه و در مدت کوتاهی به خواننده منتقل شده و هدف از ارائهی مقاله
بهصورت پوستر تأمين گردد.
.12

پوستر تکميل شده می بايست طبق برنامه زمانبندی در محل تعيين شده برای ارائه پوسترها نصب شود.

 .13ارائهدهنده پوستر ضروری است در زمان اعالم شده از سوی همايش ،در محل نصب حضور يافته و پوستر خود
را بر پانل مخصوص نصب نماید و در مدت زمان تعيين شده ،در کنار پوستر خود مستقر و به سؤاالت بازديد
کنندگان پاسخ دهد.
 .14کليه پوسترها توسط کميته داوری همایش مورد داوری قرارگرفته و براین اساس پوستر برتر انتخاب و معرفی
خواهد شد.
تبصره  :پوسترهایی که ساختار را رعایت نکنند در کميته داوری ارزیابی نخواهند شد.
 .15هر نویسنده  17دقيقه فرصت خواهد داشت که محتوای پوستر خود را توضيح دهد.
 .16برگزارکنندگان همايش زمان مشخصی را برای ارائه پوستر تعيين خواهند کرد .زمان ارائه در کتابچه زمانبندی
همايش درج خواهد گردید.
 .10پژوهشگران ارجمند باید حداکثر تا تاریخ  25مهرماه مقاله پذیرفته شده را در قالب فرمت پوستر طراحی شده
از سوی همایش  ،تنظيم و به آدرس دبيرخانه همایش ارسال نمایند.
الزم به یادآوریست کسانی که مقاله آنها برای ارائه بصورت شفاهی و سخنرانی انتخاب شده است الزم است به منظور مدیریت
زمان،پاورپوینت سخنرانی خود را تهيه کرده وبه ایميل همایش ارسال نمایند.

