همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازاهی خاص

 6اردیبهشت 1397

(( به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان

))

فرمت مورد نیاز برای تهیه پوستر در همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازهای خاص
از كليه شركت كنندگان در همایش كه مقاله آنها به صورت ارائه پوستر پذیرفته شده است ،تقاضا دارد پوستر خود را در
قالب چارچوب پيشنهاد شده تهيه نموده و از ارائه پوستر در قالب كاغذ  A4یا چهارچوب های غيرمعمول خودداری
نمایيد و فایل پوستر خود را به همراه فرمت عکس آن )  ،) jpgتا ساعت  91روز دوشنبه مورخ  9011/30/30به
آدرس ایميل  sahmad.ghavami@yahoo.comارسال نمایيد .تا دبير خانه همایش اقدام به چاپ و نصب آن در
پنل مربوطه نماید.
نکات کلیدی:
پوستر باید به زبان فارسی باشد .متن پوستر فارسی باید توسط كارشناسان مسلط به زبان فارسی بازنگری و فاقد
اشکاالت گرامری ،دیکته ای و جمله بندی باشد.
*** تصویر ارائه شده در باالی صفحه اول این فایل ،می بایست به عنوان هدر پوستر استفاده شود.

چارچوب طراحی پوستر:
 اندازه پوستر 03 :سانتی متر عرض و  13سانتی متر طول (ارتفاع) و فرمت جهت پرینت
ميبایست ( Portraitعمودی) و به صورت دو ستونی باشد.
 مطالب از حاشيه پوستر حداقل  0سانتی متر فاصله داشته باشد.
 فاصله خطوط  9/0سانتی متر باشد.
 بين هر قسمت با بخش بعدی یک سطر فاصله كافی است.
 پوستر به صورت رنگی طراحی شود.
 انتخاب رنگ پس زمينه برای پوستر اختياری است.
 سعی شود از عکس به عنوان پس زمينه ( )Backgroundاستفاده نشود.
 کاربرد رنگ ها :اگر پوستری با زمينه رنگی ترجيح می دهيد ،بهتر است از زمينه با رنگ های روشن مثل
خاكستری ،كرم ،صورتی روشن یا ليمویی روشن استفاده شود .در غير این صورت زمينه سفيد با جداول با تصاویر
رنگی تيره برای تاكيد بيشتر ارجح است .همچنين می توانيد از حاشيه هایی با رنگ های متضاد به دور جداول خود
استفاده كنيد ،اما دانستن این نکته مهم است كه استفاده بيش از حد رنگ ها نيز حواس بازدید كننده را پرت
می نماید .پيشنهاد می گردد از دو یا سه رنگ استفاده شود.
 نرم افزارهای پيشنهادی برای طراحی پوستر
 Adobe Photoshop
 Microsoft office publisher
 Microsoft office PowerPoint
 عنوان مقاله در پوستر فارسی با قلم ''  '' B Titrباشد.
 اسامی نویسنده (گان) در زیر عنوان و به ترتيب درج شود .در زیر اسامی ،آدرس نگارنده(گان) مشخص شده و نام
نویسنده مسئول به صورت  Underlineو با عالمت ستاره (*) به همراه آدرس پست الکترونيک مشخص شود.
 متن پوستر (اعم از مقدمه ،مواد و روش ها ،نتایج و بحث و نتيجه گيری نهایی) برای پوستر فارسی با قلم
'' ''B Lotusاندازه(03تا ) 04و عناوین اصلی با قلم مشابه فقط به صورت '' ''Boldاندازه(  03تا ) 04تایپ شود.

 عناوین جداول در باال و عناوین تصاویر و نمودارها در پایين آن ها خواهد آمد.
توصیه های مهم برای کم کردن حجم مطالب:
-9همه عبارات اضافه مثل '' به تصویر  9مراجعه كنيد '' Please refer to figure 9،را حذف و به جای آن
عبارات كوتاه مانند( )Figure9استفاده نمایيد.
-0از جمالت كوتاه استفاده كنيد .از اصطالحات غير معمول دوری كنيد.
 -0از ذكر جزئيات زیاد در روش كار و یا داده های بدیهی و ریز در نتایج خود بپرهيزید.
چارچوب علمی پوستر:
 پوستر در برگيرنده عنوان ،اسامی نویسنده (گان) و آدرس آن ها در زیر اسامی ،مقدمه ،مواد و روش ها ،نتایج و
بحث ،نتيجه گيری نهایی و فهرست منابع باشد.
 از ارائه توضيحات اضافی در متن پوستر خودداری كنيد .ارائه بخشی از متن در قالب جدول و شکل به جذابيت
پوستر می افزاید.
 مقدمه شامل طرح مسئله ،اهميت و سوابق تحقيق حداكثر تا  93درصد حجم فضای پوستر را در بر گيرد.
 مواد و روش ها شامل شرح مراحل آزمایش(ها) ،همراه با ارزیابی های آماری و ارائه فرمول ها حداكثر تا 00درصد
حجم فضای پوستر را شامل گردد.
 نتایج و بحث و نتيجه گيری نهایی شامل خالصه ای از نتایج به دست آمده ،تفسير و كاربردهای علمی آن ها
حداكثر تا  03درصد حجم فضای پوستر را شامل شود.


فهرست منابع حداكثر تا  0درصد حجم فضای پوستر را در بر گيرد و بر اساس فرمت همایش درج شود.

با تشکر
کمیته فناوری اطالعات همایش و جشنواره کشوری کودکان با نیازهای خاص

