
 
 به ميزباني دانشگاه صنعتي قم 9911 در كنفرانس دو ساالنه ماده چگال هانحوه ارائه پوستر

 شركت كنندگان عزيزخدمت و احترام م الا سب

كه به ميزباني دانشگاه صنعتي قم برگزار  9911ي ارائه پوسترها در كنفرانس دو ساالنه ماده چگال نحوه

 باشد.مي شرح ذيل، به گرددمي

اجرايي  به كميته محترمارائه كنندگان ي كه هاي پوستر و صوتي دو دقيقهفايل، كميته اجرايي كنفرانس 

من خواهد داد. در ضكنندگان محترم قرار ر دسترس شركتكنفرانس د روز نخسترا از  اندفرستاده كنفرانس

ر دكنفرانس، به صورت آنالين  بنديبرنامه زمان پوستر طبقدر زمان ارائه موظف است محترم ارائه كننده 

  كنندگان در كنفرانس باشد.پاسخگوي سواالت شركت Google Meetمحيط 

موارد  رد خواهشمنديم گرامي كنندهدر كنفرانس، از شما ارائه  ي ارائه شدهعلمي بهتر از پوسترها استفادهبراي 

  19/99/9911س همكاري الزم را مبذول بفرمائيد و موارد درخواستي را حداكثر تا ذيل با كميته اجرايي كنفران

در عنوان ايميل به  ارسال فرمائيد. exe@qut.ac.ir51cmc به ايميل كميته اجرايي كنفرانس به آدرس: 

 شماره مقاله اشاره بفرمائيد.

مند است كه واهش. خگرددانگليسي تقديم ميتهيه پوستر به زبان فارسي يا  ي جهتقالب ،به پيوست (9

و به نام   jpegفرمت به  (، به اختيار)به زبان فارسي يا انگليسيضميمه شده  فايل در قالبرا پوستر 

براي  .ارسال فرمائيدذخيره و به كميته اجرايي كنفرانس  (gejp.959)براي مثال:  "ه مقالهشمار"

اساليد كامل را با  ،سازي مطالب در فايل پاورپوينت ضميمهپس از آماده ، jpgسازي به فرمتذخيره

 نماييد. ذخيره JPEGبا فرمت  Save asگزينه انتخاب 

 به فرمت باشد راكه توضيحي مختصر از كارهاي انجام شده مي براي هر پوستر، دو دقيقه فايل صوتي (2

كميته اجرايي كنفرانس  خيره و بهذ( mp9.959)براي مثال  "ه مقالهشمار"به نام  mp9 ترجيحاً

 .فرمائيدارسال 

 :پوسترآنالين براي ارائه  Google Meetلينك  دريافتنحوه  (9

 ( شويد.Your Google Accountالف( ابتدا وارد حساب كاربري گوگل خودتان )

mailto:cmc15exe@qut.ac.ir
mailto:cmc15exe@qut.ac.ir


 شويد. https://meet.google.comب( براي ساخت لينك ارائه، وارد لينك 

 همانند زير كليك كنيد New Meetingگزينه روي ج( 

 
 را انتخاب كنيد.  create a meeting for laterسپس گزينه د( 

 

 .را كپي كنيد Google Meet توانيد با انتخاب گزينه كپي، لينك جلسه آنالينميه( 

 

https://meet.google.com/


كيمته اجرايي ارسال  به را جلسه آنالين پوسترري براي برگزا Google Meetجلسه  كپي شده ( لينكو

ينك به طريق اين لاز  بندي، بايدزمان ارائه پوستر طبق برنامه زماندر كنيد. در ضمن توجه داشته باشيد كه 

اجازه ورود به كالس دهيد. هاي علمي را مند براي بحثعالقهعنوان ميزبان وارد جلسه شويد و مخاطبين 

نگه داريد كه بتوانيد روز برگزاري جلسه به عنوان ميزبان وارد  نزد خود بايدلينك را  ه اينالزم ذكر است ك

 شويد. كالس

-)پايين present nowبا انتخاب گزينه بندي براي ارائه پوستر، ( با ورود به جلسه آنالين طبق برنامه زمانن

 moreاز منو  براي ارائه توضيحات اضافي، پوستر را به نمايش بگذاريد. همچنينتوانيد ميسمت راست( 

options )گزينه  ،)پايين سمت راستWhiteboard را انتخاب كنيد.  

 

 

 

 مبا احترا

 یکمیته اجرای

 نپانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایرا

 باشد:به شرح ذيل مي 19/99/9911به طورخالصه موارد ارسالي تا تاريخ 

نامگذاري شده با  JPEGشده بر طبق قالب ضميمه شده با فرمت پوستر آماده .9

 (jpg.###)شماره مقاله عنوان 

ن عنوانامگذاري شده با  MP9اي در مورد مقاله با فرمت دقيقه 2فايل صوتي  .2

 (mp9.###)شماره مقاله 

  Google Meetلينك جلسه آنالين  .9


