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نتایج

برای آن که مقاالت پوستری در این همایش الگوی کلی یکسانی داشته باشند،
الزم است شرکت کنندگان محترم مقالهی خود را در قالب این پوستر آماده کنند.
الزم به ذکر است که نویسندگان مقاله در رنگبندی ،جانمایی مطالب ،تعداد
ستونها ،بخشها و نوع آنها کامال آزاد هستند و میتوانند مطابق سلیقهی خود
عمل کنند.

 -۱خواص الکتریکی
چگونگی ارایهی نتایج حاصل از پژوهش و بخشبندی آن کامال آزاد و با سلیقهی
نویسنده صورت میگیرد .الزم است توضیحات ،نمودارها ،اشکال و جداول کامال گویا و
روشن باشند به گونهای که برای بازدیدکنندگان حتی بدون حضور نویسنده نیز واضح و
قابل درک باشد.

سوال و هدف تحقیق
آن چه که نویسندگان الزم است رعایت
کنند ،اندازهی پوستر است که باید  70در
 90سانتیمتر باشد .همچنین الزم است از
طرح باالی این پوستر نمونه ،برای پوستر
خود استفاده کنند .لطفاً لوگوهای باالی این
پوستر حفظ شود و در محلی که نوشته شده
«محل لوگوی دانشگاه یا پژوهشکدهی
شرکت کننده» لوگوی دانشگاه یا
پژوهشکدهی خود را قرار دهید (لطفاً در
صورتی که قصد قرار دادن لوگوی مؤسسهی
خود را ندارید نوشتهی مزبور و کادر آن را
حذف کنید) .همچنین نگارش بخش مربوط
به عنوان مقاله و نویسندگان را مطابق این
نمونه انجام دهید .زیباسازیهای دیگر در
متن کامال آزاد است.
مبانی نظری یا روش تحقیق
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 -۲خواص اپتیکی
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الزم است در پوستر بر روی نتایج
حاصل از پژوهش تاکید شود .پیشنهاد
میشود که تا حد ممکن از متن
کمتری استفاده شود و برای
روشنشدن مطالب از تصاویر گرافیکی
کمک گرفته شود.
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با توجه به این که در بین مقاالت پوستری پس از داوری ،چند پوستر به عنوان
پوستر برتر انتخاب خواهند شد ،بدیهی است در امتیاز دهی به پوسترها رعایت
موارد ذکر شده در این الگو مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نویسندگان میتوانند مقالهی خود را به فارسی یا انگلیسی بنویسند.
شکلها و جداول کامال گویا و قابل فهم باشد.
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