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با سلام و عرض تبریک قبولی چکیده ارسالی ،بدین وسیله راهنمای
دو بخش واریز هزینه و نحوه تهیه پوستر به استحضار میرسد.

راهنمای واریز هزینه ثبت نام
خواهشمند است جهت قبولی نهایی چکیده ارسالی و صدور گواهی و
همچنین چاپ آن در کتابچه کنگره ،با رعایت نکات ذیل نسبت به
واریز مبلغ ثبت نام حداکثر تا  15/5/91آینده اقدام فرمایید:
 -9هزینه ثبت نام برای ارائه مقاله مبلغ پنجاه هزار تومان میباشد.
 -2مبالغ ثبت نامی را به شماره حساب  3999993100339بانک ملی
ایران شعبه دانشگاه تبریز به نام کنگره بین المللی سرطان واریز
نمایید.
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 -0پس از واریز مبلغ ثبت نام کدهای اختصاص یافته چکیده های
مربوطه را به صورت دستی روی آن نوشته و پس از اسکن به ایمیل
کنگره به آدرس  GI.Tbzcancer2017@yahoo.comارسال
نمایید.
 -0مجددا تاکید میشود تا تاریخ مذکور مبالغ مذکور را واریز و فیش
آن را طبق دستورالعمل فوق الذکر ارسال نمایید.

راهنمای تهیه پوستر
شرکت کنندگان محترمی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده
است ،بایستی به منظور یکنواختی در ارایه پوستر و پرهیز از هر گونه
اشکال احتمالی در طراحی پوسترها به نکات ارایه شده در ذیل توجه
نمایند:
 -9طراحی و ترکیب بندی رنگی به سلیقه نویسندگان گرامی بستگی
دارد.
 -2زمان ارائه در روز اول کنگره به تاریخ  19/5/25از ساعت 99:03
لغایت  90:03میباشد که نویسنده مسئول میبایست برای پاسخگویی
به سئوالات در کنار پوستر حضور داشته باشد.
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 -0عدم حضور نویسنده مسؤول در کنار پوستر در زمان اعلام شده،
منجر به عدم ارزیابی پوستر مربوطه خواهد شد.
 -0از آنجایی که دبیرخانه همایش ،محلهای مشخصی را برای نصب
پوستر در نظر گرفته است ،لذا پوستر مقاله بایستی در ابعاد  93در 933
سانتیمتر تهیه شود 93(.سانتیمتر عرض و  933سانتیمتر ارتفاع)
 -5توصیه میشود اندازه قلمهای استفاده شده در تنظیم پوستر ،به
گونهای باشد که مطالب از فاصله  9متری خوانده شود.
 -9ترتیب مطالب در قسمت فوقانی پوستر به ترتیب شامل:
 .عنوان مقاله
 .نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان همراه با سمت ،رتبه
دانشگاهی ووابستگی سازمانی آنها ( ) Affiliation
 .هدف و مقدمه
 .مواد و روش تحقیق
 .نتایج شامل نمودار و جداول
 .بحث و نتیجهگیری
 .منابع
 -9باید نام ارایه دهنده پوستر ،با کشیدن خط زیر آن مشخص شود.
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