
 

    شفاهی و پوستری نامه ارائه مقاالتشیوه                                             

  ها :ارائۀ شفاهی مقاله

 :دهید قرار مدنظر را هاآن خواهشمندیم. دهدمی افزایش را مقاله شفاهی ارائۀ رعایت نکات زیر، اثربخشی

ارسال نمایید  irpg.association@gmail.comبه آدرس ایمیل  30/10/97شنبه یکحداکثر تا تاریخ  را خود ارائه فایل لطفاً -

دقت شود که فایل شما کنفرانس همراه خود داشته باشید.  روزِ در وبریزید  USB Flash حافظۀ و همچنین فایل خود را بر

 .دهندۀ مقاله است()مسئولیت بروز هرگونه مشکل در فایل ارائۀ موردنظر برعهده ارائه حامل ویروس نباشد.

 زامیال شد خواهد اعالم فرانسکن دبیرخانۀ سوی از که ساعاتی در آن تشریح و توضیحات ارائۀ برای مقاله نویسندۀ حضور -

 است؛

 پس از ارائه مقاله توسط هیات رییسه نشست به نویسندگان اهدا خواهد شد.صورت شفاهی  به مقاله ارائۀ گواهی -

 اتقاض هاآن از باشند، داشته بیشتری سئواالت حاضرین اگر است، دقیقه 5 پاسخ و دقیقه و مدت پرسش 15 مدت سخنرانی -

 مطرح نمایند؛ نشست پایان از پس را خود سواالت که شد خواهد

 حاضر نشست محل در خود ارائۀ نمودنآماده به منظور نشست شروع از قبل دقیقه 10 حداقل باید مقاالت دهندگانارائه -

 شوند؛

 شود؛ تهیه دقت با نگارش و امالیی نظر از باید ولی باشد انگلیسی یا فارسی تواندمی شفاهی مقاالت ارائۀ زبان -

 ها، با آرامش به تمام سؤال گوش کنید و پاسخ خود را کامل و کوتاه بیان فرمایید؛هنگام پاسخ به پرسش -

 طور میانگین یک صفحه اسالید آماده سازید؛برای هر دقیقه از سخنرانی خود، به -

 بگیرید؛ ۲003اسالیدها را در برنامۀ پاورپوینت تهیه کنید و خروجیِ نسخۀ  -
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 پذیر استفاده کنید؛ها و حروف درشت و رؤیتهای اسالید، از رنگنوشتهدر  -

 شناسی شما بستگی دارد؛محدودیت وقت را رعایت کنید. بخشی از اثربخشی سخنرانی به وقت -

 ویژه دربارۀ وقت، احترام بگذارید؛ای بهرئیسۀ پنل، در هر نکتهبه تذکرات هیئت -

 :فارسی -قالب تهیۀ مقاالت شفاهی 

 ؛3۶ پررنگ با اندازه B-Mitra چین با قلمعنوان مقاله وسط -

 ؛1۸ پررنگ با اندازه B-Mitra شناسۀ مقاله با قلم -

 ؛1۸ پررنگ با اندازه B-Mitra چین با قلمخانوادگی نویسندگان وسطنام و نام -

 ؛1۶ پررنگ با اندازه B-Mitra چین با قلممرتبۀ علمی نویسندگان و آدرس آنها وسط -

 ؛۲۸ پررنگ با اندازه B-Mitra ها با قلمعناوین قسمت -

 ؛1۸ ،۲0 ،۲۴ پرررنگ به ترتیب با اندازه B-Mitra عنوان زیربخش ها با قلم -

 ؛۲۴ پررنگ با اندازه B-Mitra متن و چکیده با قلم -

بوده و حداکثر  ۲.5 بایستمی خطوط فاصله. شودمی کم آن خوانایی شود زیاد اسالید داخل متن مقدار چه هر: سطرها فاصله -

 باشد؛ خط ۸ خطوط داخل یک اسالید

 .است مقاله نگارش نامۀشیوه مطابق جداول و هاشکل عناوین ریاضی، روابط ارائۀ نحوۀ -

 

 



 

 التین: -قالب تهیۀ مقاالت شفاهی 

 باشد.می Times New Roman مشابه قالب فارسی فقط با قلم -

 ها :ارائۀ پوستری مقاله

 :دهید قرار مدنظر را هاآن خواهشمندیم. دهدمی افزایش را ارائۀ پوستری مقاله رعایت نکات زیر، اثربخشی

 زامیال شد خواهد اعالم فرانسکن دبیرخانۀ سوی از که ساعاتی در آن تشریح و توضیحات ارائۀ برای مقاله نویسندۀ حضور -

 است؛

 .گرددمیبه نویسندگان اهدا و تاریخ اعالم شده در زمان  ارائهپس از  پوستر صورت به مقاله ارائۀ گواهی -

( بر روی مقوا و یا کاغذ ضخیم و Portrait) ایستاده صورت به مترسانتی( طول) 1۲0×  ۸0 (عرض) ابعاد به باید پوسترها -

 بر اساس فرمت ارائه شده در ذیل چاپ شود؛

 مذکور الزامی است؛ های باالی پوستر طبق فرمتقرار دادن عنوان و آرم -

 و باشند شده نصب شده مشخص مکان در ها نویسنده از یکی توسط شروع زمان از پیش دقیقه 10 حداقل باید پوسترها -
 شوند؛ برداشته نصب محل از ارائه زمان پایان از پس

 نگارش با دقت تهیه شود؛مالیی و ا نظر از باید ولی باشد انگلیسی یا فارسی تواندمی پوستری مقاالت ارائۀ زبان -

 باید ترپوس کاغذ. شود داده نمایش رویک صفحۀ صورت به باید پوستر. باشد طولی چاپ صورت به است بهتر پوستر جنس -

 باشد؛ پیوسته

 از چسباندن چند برگ کاغذ به جای پوستر جداً خودداری نمایید؛ -

پوستر پرهیز شود، بلکه فقط نکات اصلی آن به صورت خالصه شده همراه شده به تأکیداً از تبدیل تمامی متن مقاله پذیرفته -

 های اصلی ارائه شوند؛ها و شکلبا فرمول



 

 شود؛ استفاده توضیحی متن جای به گویا جداول و هاگراف از االمکانحتی نتایج ارائۀ برای -

 متری به راحتی خوانده شوند؛مطالب )شامل: متن، اشکال و جداول( به نحوی ارائه شود که از فاصله یک  -

 نباشد؛ مترسانتی 13 × 17 تر ازها و تصاویر باید به صورت شفاف بوده و اندازه آنها بزرگعکس -

 شود؛ گرفته نظر در مترسانتی ۲ حاشیۀ متن از طرفین -

 شود؛ رعایت پایان تا شروع از مطلب ارائۀ برای منطقی نظم -

 استفاده از متن و تصویر رعایت شود؛زان می همچنین و هارنگ تناسب -

 به طمربو پانل لذا باشد،می شما مقالۀ به مربوط که باشدمی کد دارای پانل هر. شودمی نصب پانل یک روی بر پوستر هر -
 ید؛ماین اقدام نگیرد، قرار کدها شمارۀ روی بر که نحوی به خود پوستر نصب به نسبت شده، مقرر روز در و پیدانموده را خود

 محل در را خود پوستر حتماً. میشود داده قرار پوسترها نصب محل سالن ورودی در پوسترها، نصب برای الزم ابزار و چسب -
 نمایید؛ نصب مربوطه کد

 یانم در و تهیه بروشور صورت به را خود فعالیت آوردهایدست دیگر یا خود فنی هایگزارش توانندمی مقاالت دهندگانارائه -
 مند پخش نماید؛کنندگان عالقهشرکت

  

 

 

 

 

 


