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پوستر و افرادی که تمایل به ارسال مقاله کامل و سخنرانی  بخش در شده پذیرفته مقاالت محترم مولفان عهده بر پوستر چاپ و طراحی (1

 .باشدمی ندارند

 آپلود نمایند. PDF با فرمتباید فایل پوستر خود را  1397ماه فروردین  25 ی که تمایل به ارسال مقاله کامل ندارند تاافراد (2

 .است سانتی متر 70 در متر سانتی 100 است(، حداکثر شده تنظیم شده ارائه گرافیکی قالب فایل در که طور همان (پوستر ابعاد (3

 شوند. )مات لمینیت ترجیحاً(لمینیت حتما چاپ از پس ها پوستر (4

شود و حتما قبل از چاپ و یا آپلود  استفاده پوستر طراحی برای Microsoft power point و Microsoft Publisher افزارهای نرم از (5

 تبدیل شود. PDFدر سامانه به صورت 

 شود. مشاهده پوستر بدنه در متن عمودی ستون سه حداکثر و عمودی ستون دو حداقل (6

  .نمایید طرفین( از همساز و یکدست(Justify را ها ستون درون متن (7

 یا پایین کیفیت تصاویرِ از) است. مانع بال اند شده کادربندی و درشت که متن از برگزیده جمالت و نمودارها مرتبط، تصاویر از استفاده (8

 .نکنید( استفاده دارند، تار و آشفته هایرنگ که تصاویری

  شود. استفاده B Titr فونت از عناوین برای و B Nazanin فونت از متن برای (9

 .شود استفاده 32 حداکثر و 24 حداقل فونت اندازه از متن برای (10

 .شود استفاده Bold صورت به و 32 فونت اندازه از متن، داخل های بخش عناوین برای (11

 .باشد داشته وجود تصویر عنوان و تصویر توضیح استفاده، مورد مرتبط تصاویر زیر در است بهتر (12

 جلب که نحوی به شود و ذکر پژوهش اصلی یافته یا گیری نتیجه ،)پاراگراف یک از )کمتر جمله چند یا یک در پوستر، از بخشی در (13

 گنجانده پوستر شده( در کادربندی و متن مجزا از ای جمله صورت به آن آوردن یا نمودن Bold یا آن زیر در کشی خط با( نماید توجه

 .شود

 فاصله اندکی شده نمایید. جمالت کادربندی استفاده 48 حداکثر و 32 حداقل فونت اندازه از شده کادربندی و متن از مجزا جمالت برای (14

 متر(. سانتی یک باشند)حدود داشته خود پیرامون کادر با

 .پذیرد کامل صورت راهنما( تبعیت این نکات چه سایت و در شده ارائه گرافیکی قالب نظر از چه(شده ارائه قالب از (15

 باشد. 72 الی 62بین  مقاله عنوان فونت اندازه (16

 .شود استفاده 32 یا 48 فونت اندازه از نویسندگان، یا نویسنده اسامی برای (17

 .شود استفاده 18 یا 24 فونت اندازه از نویسندگان علمی رتبه برای (18

 .شود استفاده 18 یا 24 فونت از آنها علمی رتبه کنار در نویسندگان ایمیل درج به اقدام تمایل صورت در (19

 .رعایت گردد بایستی کامالً  شده ارائه قالب البته باشد. داشته پوسترها طراحی در مهمی اولویت بصری نوازی چشم (20

 .نشود استفاده عنوان هیچ به شده( فشرده یا شده کشیده )مثالً  ریخته هم به ابعاد با هایفونت از (21

 .شود خودداری متن، تصویری درج از و شود وارد پوستر فایل در تایپی صورت به متن (22

 .شود انتها ذکر در و پوستر در منابع اهم از منبع 10 حداکثر (23

 

 به مقاله ترین مطالب مهم از مختصری یا برگزیده که است طبیعی رو این از گنجد. نمی پوستر در مقاله یک حجم تمامی قطعاً

 .گنجانده شود پوستر در محترم مولف توسط باشد، داشته پوستری ارائه نحوه با تناسب که نحوی
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