راهنمای تهیه پوستر
ارائه دهندگان محترم پوستتتتر لطفا فایل های زیر را پس از ورود به صتتتفحه باربری ،ودز از قریر فرم ین یر ارستتتار پوستتتتر
حدابثر تا تاریخ  28یبان ماه در سایت بنگره  )www.21arcims.mubabol.ac.ir( 21بارگذاری نمایید.
 -1فایل پوستر (الزامی):
از قریر سایت بنگره قالب پو ستر را دریافت نمایید .زبان تهیه و ارائه پو ستر ارائه دهنده بای ستی مطابر زبان  ،صه مقاله
ارسالی باشد و در غیر اینصورت امتیاز بسر ،واهد شد.
در تهیه پوستتتر تو ه بیرتتتر بر استتتفاده از تصتتاویرز نمودارز قره و رود های ابدا ی همراه با رنن های متنو باشتتد و از
نوشتتتتر حزی زی اد مطالب زاید پرهیز گردد .ایر امر به انتقار بهتر مفاهیی و لب نظر شتتتربت بنندگان بما شتتتایانی
،واهد برد.
فایل پوستر ،ود را با فرمت jpgز  pngو یا  jpegو در قسمت های تعییر شده در فرم ارسار پوستر بارگذاری نمایید.


حدابثر سایز پوستر 50*70ز مودیز با رزلوشر حدابثر  300و حزی حدابثر  7500مگابایت

 -2فایل صوتی (ا،تیاری):
لطفا فایل صتتتوتی ارائه پوستتتتر ،ود را در فرمت  mp3یا  m4aبه مدت حدابثر  4دقیقه و با تابید بیرتتتتر بر ن ات حائز
اهمیت در ق سمت مواد و رود ها ( )Material & Methodsو یافته ها ( )Resultsتهیه نمایید .شایان ذبر ا ست ایر
فایل صتتتوتی شتتتما در ا،تیار هیرت محترم داوران قرار ،واهد گرفت و می تواند در ارزیابی داوران ایر بخش موثر واقع
گردد.
تو ه داشته باشید به نام فایل های ارسالی می بایست شامل بد مقاله و نام و نام ،انوادگی ارائه دهنده باشد برای مثار:
A-10-473-2-Maryam Moradi
در صورت ر،داد هرگونه مر ل در بارگذاری پوستر و فایل های ،ود با دبیر،انه بنگره تماس بگیرید.

نکات قابل توجه
 -1در صورت بیشتر بودن زمان فایل ها از  4دقیقه ،فایل ها در سایت بارگذاری نخواهند شد و با توجه به اینکه ارائه ها در
کنگره تنها به صورت آفالین هستند ،امتیاز بخش ارائه برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.
 -2زبان فایل های ارسالی باید با توجه به تنظیمات ارسال مقاله در سایت توسط ارائه دهنده در نظر گرفته شود.
 -3ارائه دهندگان محترم توجه فرمایند که با توجه به محدودیت زمان و حجم فایل ها ،توصیه می شود بیشتر به روش کار
و یافته ها پرداخته شود و از بیان مقدمهی طوالنی خود داری فرمایید.
 -4برای ضبط صدا به صورت جدا و همزمان می توانید از ضبط کننده های آنالین صدا استفاده کنید .برای مثال:
https://online-voice-recorder.com/
https://vocaroo.com/
https://www.rev.com/onlinevoicerecorder


برای استفاده از ضبط کننده های آنالین باید به مرورگر خود اجازهی استفاده از میکروفون را بدهید.

با سپاس فراوان
دبیر،انه بنگره سالیانه
دانرگاه لوم پزش ی بابل

