باسمه تعالي
دستورالعمل ارائه مقالههای پوستری و شفاهی
به علت تراکم بیش از حد مقاالت در کنفرانس ملی مدارس کارآفرین و عدم امکان ارائه همه مقاالت به
صورت سخنرانی از شرکت کنندگان عالقه مند به ارائه مقاله به شکل پوستر دعوت بعمل می آید.
شرکت کنندگان به راحتی می توانند مطالب دلخواه خود را در مدت کوتاهی بررسی نمایند.
الف -ارائه مقالههای پوستری
ابعاد پوستر 09 cm :طول و  09 cmعرض
اجزاء پوستر :عنوان کنفرانس ،عنوان مقاله ،نام نویسندگان و مرتبه علمي آنها ،چکیده ،مقدمه ،رئوس
روش تحقیق ،نتایج ،بحث و نتیجهگیری و مراجع
اندازه و فونت قلم :در متن فارسي از قلم  B Titrو  B nazaninاستفاده شود .در متن انگلیسي از
قلم  Times New Romanدر سایز  81پررنگ استفاده شود .اندازه و فونت قلم در عناوین و ...در
نمونه پوستر سایت کنفرانس آمده است.
توصیهها:

 پوستر بایستي جذاب ،گویا ،مختصر و مفید بوده و به خوبي سازماندهي شده باشد.

 پوستر همایش حتما باید دارای آرم همایش در باالی صفحه باشد .در پوستر باید کلیه نکته های ضروری
مربوط به یک مقاله کامل به ترتیب زیر رعایت شود:
الف) :عنوان مقاله( ،)B Titr 63نام نویسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زیر نام ارائه دهنده پوستر
خط کشیده شود( .) B Titr42نام و آدرس دانشگاه یا موسسه ،چکیده( ،)B Titr81متن اصلي مقاله
شامل مقدمه ،روش کار ،نتایج و بحث ،نتیجه گیری ()B Titr 83و مراجع(. )B nazanin83

 پوستر حاوی خالصه بحث ها ،شکل ها و نمودارها باشد و از ارائه جزئیات مطالب خودداری شود.

 در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعي گردد از طرح ،تصویر و اشکال و
روش های ابداعي استفاده شود تا مطالب در مدت کوتاهي به خواننده منتقل شده تا هدف از ارائه مقاله
به صورت پوستر تامین گردد .همچنین نویسنده باید در کنار پوستر  ،مطالب را برای شرکت کنندگان
ارائه نموده و به سئواالت پاسخ دهد.

 مطالب (شامل :متن ،شکل ها و جدول ها) به نحوی ارائه گردد که از فاصله یک متری به راحتي خوانده
شوند.
 عکسها و تصاویر باید به صورت واضح باشند.

 حضور نویسنده مقاله برای ارائه توضیحات و تشریح آن در ساعاتي که از سوی دبیرخانه کنفرانس اعالم
خواهد شد الزامي است.
 تا حد امکان مطالب به نحوی ارائه شوند که از کلیه فضای اختصاص یافته استفاده شود.

 پوسترها مي بایست به صورت رنگي پرینت و لمینت شده باشد و از چسباندن برگه ها روی مقوا خودداری
شود.
 ارسال نمودن پوستر ها به دبیرخانه کنفرانس و یا در روز کنفرانس اطالع رساني مي گردد( .اعضا ساکن
اصفهان مي توانند یک هفته قبل از کنفرانس به دبیرخانه ارسال کنند)
 حتما پوستر خود را در محل مربوطه نصب نمایید .دریافت گواهي نامه منوط به نصب پوستر مي باشد.
 چسب و ابزار الزم برای نصب پوسترها در ورودی سالن محل نصب پوستر ها قرار داده مي شود.


تذکر مهم :به منظور تهیه پوستر مناسب ،فایل آماده شده یک پوستر جهت نمونه ،در سایت کنفرانس
موجود ميباشد .نگارندگان مقالههای پوستری ميتوانند عیناً از این فایل استفاده نمایند.
شکل نحوه قرار گرفتن اجزاي یک پوستر در صفحه بعد جهت سهولت نویسندگان محترم ارائه شده
است.








رنگ های تند مثل قرمز ،صورتي ،سبز ،نارنجي برای پوستر مناسب نیستند.
در صورت لزوم از رنگ های مالیم مانند ،خاکستری ،بژ و قهوه ای کم رنگ استفاده کنید.
هر پاراگراف  89الي  81خط بیشتر نباشد.
صفحه آرایي شلوغ نباشد.
فضای سفید و باز مي تواند جلب توجه نماید.
از نوشتن مطالب جزئي با خط ریز در پوستر خودداری کنید.
در کنار شرکت کنندگان ارائه مقاله به شیوه پوستر یک دسته کاغذ سفید برای ارائه پیشنهادات
و سواالت حاضرین قرار داده مي شود تا بعد از پاسخگویي به سواالت حاضرین ،دیدگاه ها و
نقطه نظرات آنها را مکتوب کنند و به عوامل اجرایي دبیرخانه کنفرانس تحویل دهند.

فرمت ارائه مقالههای برتر به صورت شفاهی
 ارائه دهندگان مقالههای شفاهي الزم است بخشهایي از مقاله خود را برای یک سخنراني  81دقیقهای انتخابو به صورت  Power Pointدر محیط  windows.xpحداکثر در  81الي  49اسالید تهیه و ارائه نمایند.
 ارائه دهندگان مقالههای شفاهي باید تا  89روز قبل از شروع کنفرانس فایل ارائه خود را با فرمت Power Pointبه دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.
تذکر مهم :به منظور تهیه فایل ارائه مناسب ،فایل آماده شده ارائه ی یک اسالید جهت نمونه ،در سایت
کنفرانس موجود ميباشد .نگارندگان مقالههای شفاهي ميتوانند عیناً از این فایل استفاده نمایند.
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عنوان مقاله(،)B Titr 63
مشخصات مولفین
(.) B Titr42

چکیده مقاله و کلمات کلیدی
(،)B Titr81
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متن اصلي مقاله
شامل:
تجزیه تحلیل یافته ها
بحث و نتیجه گیری
(. )B Titr83

متن اصلي مقاله
شامل:
مقدمه ،روش کار ،پیشینه پژوهش
تجزیه تحلیل یافته ها
(. )B Titr83

مراجع()B nazanin83
ذکر منابع اصلی در اهم اولویت منی

باشد.

ارائه پیشنهادات کاربردی
(. )B Titr83

سپاسگذاري(. )B nazanin83

