
   

                                                                                                                        1                                                                                                                                                                        های مجازیشیوه نامه ارائه پوستر در همایش
 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 
 

 های مجازی نامه ارائه پوستر در همایششیوه

 ود.بالغ می شجرا اااین شیوه نامه به منظور سامان بخشی به فرایند ارائه پوستر در همایش های مجازی تدوین و جهت 

ط بته هتر وستتر مربتوپن کامل پوستترها  استامی ارائته کننتدبان بته همتراه کتد موتی و تئتوی  ارائته الزم است عناوی -1

مچنتتین ه روز همتتایش در فایتتل جدابانتته تهیتته و بتته پیوستتت برنامتته تتتاالر ااتتوی همتتان روز ارستتا  شتتود. 

شتتود و رج دکننتتدبان پوستتترها در ادامتته فهرستتت استتامی ستتخنرانان برنامتته ااتتوی همتتان روز مشخصتتاا ارائتته

 برای ایشان بزینه پوستر نیز انتخاب بردد.

ارکننتتده در اتتورا نیتتاز بتته زمتتان بیشتتتر بتترای دریافتتت و انتختتاب پوستتترهای همتتایش  مرکتتز بربز تبصتتره 

امانه هتتا در ستتنکننتتدبان  توانتتد تتتا دو هقتتته  بتتل از شتتروب همتتایش ننتتبت بتته هبتتت عنتتاوین پوستتترها و ارائتتهمی

  موزش مداوم ا دام نماید.

 باشد ارائه پوسترها به یکی از دو شکل زیر  ابل  بو  می -2

ش اتتوتی اتتورا نمتتایش استتالید همتتراه بتتا پختتکننتتدبان بتتهالتت ت تهیتته کویتته کوتتتاه ویتتدئویی توستت  ارائتته

 توضیحاا ارائه دهنده

بت تهیتته محتتتوا متشتتکل از متتتون و تصتتاویر بتتا فونتتت مناستتا و نوانتتا بتتا امکتتان کنتتتر  زمتتانی بتته روش نودکتتار 

 و یا  ابل کنتر  توس  بیننده
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 باشتتد.پوستتتر  ابتتل ارائتته متتی 18د یئتته استتت و در هتتر روز همتتایش  تتداک ر  10تتتا  5ر پوستتتر بتتین هتتمتتدا ارایتته   -3

ار هتتتای  یتتتوری از مزایتتتای مربو تتته برنتتتوردپوستتتترها مقتتتابط ضتتتواب  کنتتتا امتیتتتاز در همتتتایش اتتتا بان

 بود.نواهند

برنامتته در  ا را در زمتتان هبتتتراکتتز بربزارکننتتده مکوتت  هنتتتند پیونتتد اینترنتتتی دسترستتی بتته تتتاالر ارائتته پوستتترهم -4

ترستتی ین جهتتت دسستتامانه  متتوزش متتداوم درج نماینتتد و پتت  از تائیتتد برنامتته  ا تتالب رستتانی الزم را بتته مشتتمول

 به  ن فراه   ورند.

باشتتد و مراکتتز شتتا تتتاریر مئتترر متتی 10اتتبل لیایتتت  8راتتت ارائتته پوستتترها در تتتاالر مجتتازی از ستتاعت ف -5

 ینتتد. ورودتواننتتد بنتتا بتته ضتترورا و تشتتخیا نتتود یتتن یتتا  نتتد نوبتتت ننتتبت بتته نمتتایش پوستتترها ا تتدام نمامی

 لین منظتتورمشتتمولین بتته تتتاالر پوستتترها محتتدودیت نتتدارد و در عتتین  تتا  امتیتتاز  متتوزش متتداوم بتترای مشتتمو

ای ا را در فیتتارکننتتده امکتتان الزم بتترای پرستتش و پاستتر پیرامتتون پوستتترهبتتردد. مناستتا استتت مراکتتز بربزنمتتی

 مجازی تخصیا داده شده به این تاالر فراه  کنند.

 


