با توجه به تصمیم گیری کمیته برگزار کننده همايش ارائه بخش پوستر به صورت الکترونيک ) ( e-posterدرنمايشگرهای  55اينچ با کیفیت 4k
و تبلت های کنترل شونده مطابق با فرمت ارائه شده خواهد بود.

لذا از پژوهشگران محترم استدعا داريم با دريافت الگوهای اماده سازی و خالصه مقالت  ،از طريق سامانه دريافت به ادرس
 ms.greencong.ir/userمراجعه و پوستر خود را براساس تمپلیت ارايه شده در سامانه فوق و مطابق راهنما طراحی موجود درسامانه طراحی و
حداکثر تا تاريخ  15آبان ماه در سامانه فوق جهت نمايش در روز کنگره بارگزاری نمايید و از چاپ پوستر خودداری فرمايید.

توجه:
شرکت کنندگانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذيرفته شده نیازی به تهیه پوستر ندارند.
از آنجا که ارئه پوستر در اين همايش،صرفاً بصورت الکترونيکی بوده؛ لذا الزم است نويسندگان مقاالت پذيرفته شده جهت ارائه به صورت
پوستر ،پس از تکمیل فايل پاورپوينت تک صفحه ای با عنوان الگو (قالب) پوستر طبق فرمت و راهنمای ارايه شده در سامانه با چینش معین شده
درآن ،فايل را با فرمت  Microsoft PowerPointتهیه نموده سپس به  jpegتبديل کرده و در اخر در سامانه  ms.greencong.ir/userحداکثر
تا تاريخ  15ابان ماه ذخیره نمايید  .پوسترها را می توانید به زبان فارسی و يا انگلیسی براساس تمپلیت موجود اماده سازی کنید(.ترجیحاً انگلیسی
باشد).
توجه داشته باشید در صورتیکه فايل شما براساس فرمت ارايه شده طراحی شده باشد ،پس از ذخیره فايل پیامک و ايمیل به شماره تماس و ايمیل که
در زمان ثبت نام در سامانه دريافت پوستر ،وارد نموده ايد مبتنی بر تايید بودن پوستر دريافت خواهید نمود  .و پس از دريافت پیامک تايیده طراحی و
ذخیره پوستر در سامانه شما میتوانید پوستر بارگزاری شده در اپلیکیشن کنگره به ادرس  ms.greencong.irدر قسمت پوستر ها مالحضه فرمايید
.ضمنا شما میتوانید در اپلیکشین کنگره  ،نسخه نصب ی  androidو  iosدانلود کنید.
لطفا جهت دريافت اخبار و اعالم برنامه ها زمانبندی ها ،اطالع از مقاالت ارايه شده در کنگره و ...در اسرع وقت اپلیکشین کنگره را نصب نمايید.
توصيه هايی براي کم کردن حجم مطالب
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از ارائه توضیحات اضافی در متن پوستر خودداری کنید.
اگر در حذف جمله ای شک داريد آن را به صورت عبارت در آوريد يا اين که حذفش کنید.
همه ی عبارات اضافه مثل "به تصوير  1مراجعه کنید" را حذف کنید ،در صورتی که تصاوير شرح داشته باشند نیازی به ارجاع نیست.
از جمالت کوتاه استفاده کنید .از اصطالحات غیر معمول اجتناب کنید.
از ذکر جزئیات زياد روش کار و ارائه داده های ريز خود بپرهیزيد.

