دستورالعمل ارسال پروژهی پایانی مسابقات دانشآموزی علوم اعصاب شناختی
دوره ()98-99


ارسال مستندات
شما باید فایل های زیر را تهیه و ارسال کنید:
-1
-2
-3
-4

ویدئویی هفت دقیقه ای
فایل گزارش کار پروژه در قالب Pdf
فایل پوستر در قالب Pdf
فایل پوستر در قالب PowerPoint

 .1حتما آخرین نتایجی که در طی اجرای پروژه بدست آورده اید را ،در فایل های فوق ذکر نمایید.
 .2لطفا فایلهای فوق را در قسمت های مشخص شده در صفحهی زیر بارگذاری کنید:
www.highschool.cognsc.ir/upload-project/

 .3جهت ارسال پروژه میبایست با نامکاربری و رمز عبوری که در مراحل قبلی از آن استفاده کردید ،وارد سایت شوید.
 .4سرگروه تیم ها حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ 99 /08/ 30فرصت دارند فایلهای مذکور را ارسال نمایند .لطفا در زمان
مناسب فایلهای خود را بارگذاری نمایید تا در لحظات پایانی دچار مشکل نشوید.



نحوه تهیّه و ارسال ویدئو:
.1
.2
.3
.4
.5



ویدئو باید شامل عنوان مسئله ی مورد بررسی و اهمیت آن ،روش کار شما و نتایج تان باشد.
حتما هر آنچه را که انجام داده اید توضیح دهید.
ویدئو باید حداکثر هفت دقیقه باشد ( .بیشتر ازاین مدت دیده نخواهد شد)
ویدئو خود را در یکی از بسترهای بارگذاری فیلم (آپارات ،گوکل درایو و یا دراپ باکس) بارگذاری نمایید.
نام ویدئو باید نام تیم شما باشد( .به عنوان مثال )AllameHelli.mp4

تهیّهی گزارش کار:
 .1باید شامل عنوان پروژه  ،اهمیت آن ،روش کار شما و نتایج باشد.
 .2گزارش کار باید حداکثر  4صفحه باشد.
 .3حجم فایل گزارش کار باید کمتر از  1مگابایت باشد.
 .4گزارش کار باید در قالب یک فایل  wordبا نام تیم شما باشد( .به عنوان مثال )AllameHelli.docx



تهیّهی پوستر:
بهمنظور یکسانسازی و هماهنگی کل مجموعه الزم است برخی نکات در طراحی پوستر رعایت شوند .این راهنما در کنار قالب
پوستری که در اختیار شما قرار گرفته است به شما کمک میکند تا پوستر خود را با طرح مورد تائید کادر مسابقات تهیه نمایید.

 .1لطفاً فونت تمامی مطالب را طبق پوستر نمونه ارائه شده و به صورت زیر تنظیم کنید:
مطلب
عنوان پژوهش

قلم
)B Titr (Bold

66

اسامی اعضای تیم

B Titr

36

مشخصات تیم

B Titr

24

متن اصلی

B Mitra

28

مراجع فارسی

B Mitra

18

مراجع انگلیسی
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

اندازه

Times New Roman

16

برای نگارش بخشهای التین باید از قلم  Times New Romanبا اندازه فونت دو شماره کمتر از حالت فارسی استفاده شود.
اندازه پوستر حتماً و اکیداً باید طبق  ،Templateبرابر استاندارد برگه  60( A1در  85سانتیمتر) باشد ،در غیر این صورت پوستر
شما چاپ نمیشود.
برای ساخت و ویرایش پوستر ،فقط از نرمافزار  Power Pointنسخه  2010به بعد استفاده کنید.
خط اول همه پاراگرافها باید دارای تورفتگی به اندازه  1 cmباشد.
برای کلیه متون از حالت پاراگراف از راست (متن از راست به چپ) و حالت  Justifyاستفاده شود.
محتوای پوستر به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشتهشده و ازلحاظ امالیی و نگارشی به دقّت تصحیح گردد ،غلط نگارشی در پوستر
تأثیر بسیار بدی در مخاطب شما میگذارد.
تصاویر و نمودارها در پوستر باید بهگونهای باشند که از فاصلهی  1متری بهوضوح قابلرؤیت باشند.
حتماً از تصاویر باکیفیت مناسب استفاده کنید تا در زمان چاپ دچار مشکل نشوید.
یک پوستر باید بهگونهای طراحی شود که بدون حضور ارائهکنندهی آن نیز قابلفهم باشد.
نوشته پوستر باید کوتاه و مستقیم باشند ،متنهای طوالنی در پوستر هرگز خوانده نمیشوند.
نوشتهها باید به اساسیترین اقالم محدود شوند و افکار مطرحشده باید ابتدا به قالب متناسبی متشکل از متن ،جدول و یا تصویر
مفهومسازی شوند و سپس به نحو مناسبی در پوستر قرار بگیرند.
شما باید فایل پوستر خود را در دو فرمت  pptxو  pdfبا اسم تیم خود (بهعنوانمثال  AllameHelli.pptxو )AllameHelli.pdf
ارسال کنید.
الزم است حجم هر یک از دو فایل پوستر ،کمتر از  25مگابایت باشد.
لطفاً درستی فایلها را بهخوبی بررسی کرده و سپس اقدام به ارسال نمایید.

موفّق و سربلند باشید.
تیم برگزاری مسابقات علوماعصابشناختی

