هَلف /هَلفیي گشاهی:
جْت یکساى ساصي فشهت کلیِ پَستشّا دس سٍص ّوایص ،الصم است کِ ساختاس کلیِ هماالت تا سعایت دستَس العول
ریل تْیِ ضَد:
ّ-1ش پَستش اسسالی تایستی داساي ساختاس صیش تاضذ:
عٌَاى  ،چکیذُ  ،همذهِ  ،فعالیتْاي تجشتی ً ،تایج ٍ تحث ً ،تیجِ گیشي تاضذ.
 -2پَستش تایذ دس اتعاد استفاع )  09ساًتی هتش) ٍ عشض (  09ساًتی هتش) تِ صَست عوَدي تْیِ ضَد .کلیِ هطالة تایذ
حذالل  3ساًتیوتش اص حاضیِ پَستش فاصلِ داضتِ تاضذ ٍ هطا تك ضکل صیش تٌظین ضَد.

-3دسج سشتشگ ّوایص کِ ضویوِ ایي فایل هی تاضذ تایستی دس تاالي کلیِ پَستشّا دسج ضَد دس غیش ایٌصَست
پَستش هزکَس هَسد پزیشش ًخَاّذ تَد( .هطاتك ضکل فَق)
-4پَستش تایذ تِ صَست یکپاسچِ دس یک صفحِ تْیِ ضَد دس غیش ایٌصَست دتیش خاًِ کٌفشاًس اص پزیشش پَستش ّاي
تْیِ ضذُ هعزٍس هی تاضذ.
-5فًَت کلیِ پَستش ّا تایستی هطاتك دستَسالعول ریل تْیِ گشدد:
الف ) هتي پَستشهی تَاًذ تِ صتاى اًگلیسی یا فاسسی ًَضتِ ضَد.
ب ) کلیِ هتَى فاسسی سا تا خط ًَ B Nazaninضتِ ٍ اًذاصُ فًَت عٌَاى اصلی تشاتش تا  ٍ 70اًذاصُ فًَت اساهی
ًَیسٌذگاى تشاتش تا ٍ ، 84اتستگی ساصهاًی ٍ سوت ّا تا فًَت  ، 88عٌاٍیي ّشیک اص تخص ّا تا اًذاصُ فًَت ٍ 84کلیِ
هتي داخلی پَستش تا اًذاصُ  28تْیِ گشدد.
ج ) کلیِ هتَى اًگلیسی سا تا خط ًَ Time New Romanضتِ ٍ اًذاصُ فًَت عٌَاى اصلی تشاتش تا  ٍ 50اًذاصُ فًَت
اساهی ًَیسٌذگاى تشاتش تا ٍ ، 40اتستگی ساصهاًی ٍ سوت ّا تا فًَت  ، 36عٌاٍیي ّشیک اص تخطْا تا اًذاصُ فًَت ٍ 40
کلیِ هتي داخلی پَستش تا اًذاصُ  28تْیِ گشدد.
-6گَاّی اسائِ ي همالِ تٌْا تشاي افشادي کِ پَستش خَد سا دس تاسیخ ٍ هحل اعالم ضذُ ًصة ًوایذ ،صادس خَاّذ ضذ.
تذکر :سر برگ الزم جهت تهیه پوستر ضمیمه این فایل می باشد.
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