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شیوه تهیه پوستر جهت مقاالت پذیرفته شده در بخش پوستر

لطفا پوستر خود را پیش از سفر به شهر اصفهان با رعایت نکات زیر آماده نموده و پس از چاپ به همراه خود بیاورید.
از ارسال پوستر با پست سنتی و یا پست الترونیکی خودداری نمایید.

کلیات
 -1الزم است صبح روز اول همایش پوستر تحویل داده شود.
-2

پوسترها می بایست در محل و زمان تعیین شده و با الگوی مشخص نصب شوند.

 -3امکانات الزم برای نصب پوستر در محل همایش فراهم است.
 -4با توجه به برنامه نهایی همایش شماره اختصاص یافته به مقاله با فونت  Tahomaو اندازه 42بر روی پوستر درج گردد.
 -5برای ارائه مطالب پوسترها از پیش کامال آماده باشید.
 -6گواهی ارائه مقاله در همان روز فقط به کسانی داده می شود که پوستر آنها تهیه و در زمان مقرر نصب شده باشد .

ضوابط
 -1هر پوستر باید در اندازه کاغذ  A1طراحی شده باشد.
 -2پوستر باید لمینت شود و در هر چهار گوشه های آن جهت نصب در کنگره سوراخ ایجاد گردد.
 -3در صفحه اول عنوان مقاله با قلم  B-Titrو اندازه  ،63نام نویسندگان با قلم B-Titrو اندازه  42و مشخصات نویسندگان با اندازه
 40نوشته شود.
 -4استفاده از الگوی ارائه شده برای تهیه پوسترها الزامی است.
 -5متن مقاله با قلم  B-Zarو با اندازه  17و رنگ سیاه باشد.
 -6اندازه متن های التین در متون فارسی باید  4شماره کوچکتر شود.
 -7تصاویر باید به اندازه ای بزرگ باشد که از فاصله  4متری قابل رویت و خواندن باشد.
 -8فاصله متن ها و لبه ها رعایت گردد.
 -9مطالب باید بگونه ای شفاف ،با قاعده و ترتیب و گویا روی پوستر قرارگیرند.
 -11محتوی پوستر منطبق بر اصل مقاله ارائه شده باشد.
 -11متن اصلی تقسیم بندی و با توجه به شماره صفحات بگونه ای تنظیم گردد که مطالعه کنندگان راحت و سریع بتوانند آن را
دنبال نمایند.
 -12پوستر به هیچ عنوان نباید انباشته از متن و رابطه گردد.
 -13درصورت داشتن هرگونه سوال میتوانید با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

