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دادکشنه مهندسی عمران

مح
توای پوستر
 محتوای پوستر به ترتیب بایستی شامل عنوان سمینار ،نام دانشجو ،نام استاد راهنما ،مقدمه ،روند
پیشرفت انجام کار ،یافتهها ،نتیجه گیری و منابع باشد.

متن پوستر
 ابتدا چکیده ای به صورت مختصر ،مفید و گویا تهیه و سپس پیش نویس از نظر امالیی و نگارشی
بررسی شود .چکیده سمینار شامل حداکثر  250کلمه و واژگان کلیدی حداکثر  6کلمه باشد.
 همه کلمات بایستی از فاصلهی یک متری به طور واضح خوانده شود.
 اندازه هر یک از کلمات از  5میلی متر کوچکتر نباشد.
 اندازه فونت فارسی و انگلیسی برای عنوان پوستر  36و برای متن  24مناسب است.
 ترجیحاً نوع فونت نوشتاری فارسی  B Titrو نوع فونت نوشتاری انگلیسی  Times-Romanباشد.

ش نم
کلاه و وداراه
 نمودارها و تصاویر باید واضح ،خوانا ،دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی باشد به گونه ای که از فاصله یک
متری قابل خواندن باشد.
 اطالعات غیر ضروری حذف و تا حد امکان ساده باشد.
 دارای زیرنویس باشد و اگر از منبعی استخراج شده ،نام منبع ذکر شود.

چی
نش مطالب
 ترجیحاً فاصله متن از لبه کاغذ  6سانتی متر باشد.
 هر پاراگراف از  10-20خط بیشتر نباشد و اگر متنی بیشتر از  20خط باشد بهتر است به  2بخش
تقسیم شود.
 توجه شود که الزم نیست تمام فضای پوستر از مطلب و نوشته پر شود .فضای سفید و باز توجه
بینندگان را به نکات اصلی و کلیدی بیشتر جلب میکند.
 چینش مطالب به طور دقیق رعایت شود به گونه ای که خواننده ترتیب آنها را به راحتی تشخیص دهد.
 چینش مطالب با رعایت ضوابط میتواند بصورت یک ،دو یا حتی چند ستونه باشد.
 لبه کلیه کادرها با هم در یک راستا قرار گیرند و مطالب با شکلهای مربوطه به یکدیگر نزدیک باشند.
 مطالب به طور یکسان و با نسبت مناسب و زیبایی با یکدیگر فاصله داشته باشند.

رنگ بندی
 ترجیحاً از رنگ سفید برای پس زمینه پوستر استفاده شود و کنتراست فونتها و زمینه بسیار واضح باشد.
 بهتر است از رنگهای تند مانند قرمز ،سبز ،صورتی و نارنجی استفاده نشود.
 رنگهای مالیم مانند سبز کمرنگ ،خاکستری و قهوه ای کمرنگ برای پوستر مناسبتر است.

ن کات کلی
 پوستر در ابعاد کاغذ  A0و در دو نسخه تهیه گردد.
 طول پوستر در جهت قائم و عرض آن در جهت افقی در نظر گرفته شود.
 بهتر است جنس کاغذ پوستر از کاغذ گالسه یا انواع مشابه باشد تا دوام و شفافیت بیشتری داشته باشد.
 پوسترهای تهیه شده آرشیو خواهند شد و در مواردی نظیر هفته پژوهش بهترین آنها مورد بازدید عموم
قرار خواهند گرفت.
 از آنجا که هدف عمدهی این رسانهی دیداری (پوستر) انتقال سریع موضوع به بیننده است بنابراین
رعایت خالصه بودن ،سادگی ،بداعت ،رنگ و طرح در تهیه یک پوستر مناسب ضروریست.

