
 

 

 اعصاب شناختی  آموزی علوم ی پایانی مسابقات دانش پروژهارسال  دستورالعمل

 

  ها ارسال فایل 

 باید فایل های زیر را ارسال کنید:شما . ۱

 Wordدر قالب  ی پروژه چکیدهفایل  -۱

 Pdfفایل پوستر در قالب  -2

 PowerPointفایل پوستر در قالب  -3

 بارگذاری کنید: ی زیر را در قسمت های مشخص شده در صفحه ی فوقها فایل لطفا. 2
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 شوید. وارد سایتمراحل قبلی از آن استفاده کردید، که در کاربری و رمز عبوری  بایست با نام پروژه می ارسال جهت. 3

لطفا در . ی مذکور را ارسال نمایندها فایل دارند فرصت 25/06/98 مورخ دوشنبه پایان روز تا حداکثر ها تیم سرگروه .۴

  تا در لحظات پایانی دچار مشکل نشوید. بارگذاری نماییدهای خود را  زمان مناسب فایل

 ی چکیده: تهیّه 

 آن، روش کار شما و نتایج باشد.چکیده باید شامل مسئله ی مورد بررسی، اهمیت . ۱

 .کلمه باشد 300چکیده باید حداکثر . 2

 باشد. دارای یک تصویر چکیده می تواند. 3

 مگابایت باشد. ۱باید کمتر از  فایل چکیدهحجم . ۴

 ( AllameHelli.docxبا نام تیم شما باشد. )به عنوان مثال  wordچکیده باید در قالب یک فایل . 5

 ّی پوستر هتهی: 

در  این راهنما شوند.برخی نکات در طراحی پوستر رعایت مجموعه الزم است  کل و هماهنگی سازیمنظور یکسانبه

کادر  خود را با طرح مورد تائید کند تا پوستر به شما کمک می کنار قالب پوستری که در اختیار شما قرار گرفته است

 د.مسابقات تهیه نمایی
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 ارائه شده و به صورت زیر تنظیم کنید: نمونه پوستر لطفاً فونت تمامی مطالب را طبق  .۱

 اندازه قلم مطلب

 B Titr (Bold) 66 عنوان پژوهش

 B Titr 36 اسامی اعضای تیم

 B Titr 2۴ مشخصات تیم

 B Mitra 28 اصلی  متن

 B Mitra ۱8 مراجع فارسی

 Times New Roman ۱6 مراجع انگلیسی

 

با اندازه فونت دو شماره کمتر از حالت فارسی استفاده  Times New Romanالتین باید از قلم  های بخشبرای نگارش  .2

 .شود

، در غیر این سانتیمتر( باشد 85در  60) A1برابر استاندارد برگه ، emplateTطبق  باید و اکیداً حتماًاندازه پوستر  .3

 شود. صورت پوستر شما چاپ نمی

 استفاده کنید. به بعد 20۱0 نسخه Power Point افزار نرم، فقط از پوسترو ویرایش ساخت برای  .۴

 .باشد cm ۱ اندازهها باید دارای تورفتگی به  پاراگراف همهخط اول  .5

 شود.استفاده  Justifyحالت  و برای کلیه متون از حالت پاراگراف از راست )متن از راست به چپ( .6

تصحیح گردد، غلط نگارشی ت الیی و نگارشی به دقّام ازلحاظو  شده نوشتهمحتوای پوستر به زبان فارسی و یا انگلیسی  .7

 گذارد. بسیار بدی در مخاطب شما می تأثیردر پوستر 

 باشند. رؤیت قابل وضوح بهمتری  ۱ی  باشند که از فاصله ای گونه نمودارها در پوستر باید به تصاویر و .8

 د.یمناسب استفاده کنید تا در زمان چاپ دچار مشکل نشو باکیفیتاز تصاویر  حتماً .9

 باشد. فهم قابلنیز  ی آن کننده د که بدون حضور ارائهطراحی شو ای گونه بهپوستر باید یک   .۱0

 شوند. های طوالنی در پوستر هرگز خوانده نمی باشند، متن ته پوستر باید کوتاه و مستقیمنوش  .۱۱

باید ابتدا به قالب متناسبی متشکل از متن، جدول و  شده مطرحاقالم محدود شوند و افکار  ترین اساسیباید به  ها نوشته  .۱2

 ند.سپس به نحو مناسبی در پوستر قرار بگیر شوند و سازی مفهومیا تصویر 

و  AllameHelli.pptx مثال عنوان بهبا اسم تیم خود ) pdfو  pptxفایل پوستر خود را در دو فرمت  شما باید  .۱3

AllameHelli.pdf) .ارسال کنید 

 مگابایت باشد. 25از کمتر  فایل پوستر،دو یک از هر حجم الزم است   .۱۴

بررسی کرده و سپس  خوبی بهرا  ها فایلدرستی  لطفاً ،شوند برای چاپ ارسال می مستقیماًها  این فایل اینکه ه بهبا توجّ  .۱5

  .اقدام به ارسال نمایید

 باشید. و سربلند قموفّ

 شناختی اعصاب تیم برگزاری مسابقات علوم
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