راهنمای تهیه پوستر برای فناوران شرکت کننده در بخش ایده
ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ()Rinotex 2018
 پوستر به صورت عمودي و یکپارچه در ابعاد  100سانتی متر (ارتفاع) و  70سانتی متر (عرض) تهیه شود ) پوسترهاي تهیه
شده بر روي كاغذ هاي جدا از هم قابل قبول نمی باشند).




توصیه میشود از تصویر بعنوان پس زمینه پوستر استفاده نشود.
مطالب به اندازه  ۳سانتی متر از حاشیه پوستر فاصله داشته باشند و فاصله بین خطوط  2سانتیمتر درنظر گرفته شود.
متن پوستر در یک ستون تنظیم شود.

اندازه و نوع قلم



اندازه قلم طوري انتخاب شود كه از فاصله  1متري قابل خواندن باشد (بسته به حجم مطالب ترجیحا بین  40تا .)50
نوع قلم  B nazaninبراي متن فارسی و براي متن انگلیسی از قلم  Times New Romanبا دو شماره كوچکتر از اندازه قلم
فارسی استفاده شود.











عناوین اصلی در متن بصورت  Boldباشند.
نام صاحب ایده (صاحبان ایده) كامل ذكر شود .نام صاحب اصلی ایده با عالمت * و به صورت زیرخط ( )Underlineمشخص
شود.
صدورگواهی حضور در نمایشگاه براي ایده  ،منوط به نصب پوستر در محل مشخص شده در ایام نمایشگاه میباشد و صرفا به
اسامی مندرج در پوستر ( كه قبال در سامانه ثبت نامی وارد شده است) ارائه خواهد شد ،لطفا در نوشتن كامل اسامی دقت
نمایید ،اعتراضات بعدي به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
حضور صاحب ایده در كنار پوستر در ایام نمایشگاه الزامی است.
پوسترهایی كه در اندازه هاي دیگر و بدون توجه به چارچوب ذكر شده تهیه شده باشند قابل نصب نخواهند بود.
استفاده از شکل و تصویر در تهیه پوستر ،ضمن كمک به جذابیت ظاهري آن ،سرعت انتقال اطالعات به مخاطب را افزایش
خواهد داد  .پیشنهاد میشود از تصاویر مرتبط با ایده در پوستر استفاده نمایید.
در تهیه متن پوستر از جمالت كوتاه استفاده شود و از ذكر جزئیات غیر ضروري خودداري شود.
در صورت امکان چند نسخه از پوستر (در اندازه  )A4از قبل تهیه و پرینت شود و در ایام نمایشگاه براي عالقمندان و
بازدیدكنندگان ارائه گردد.

 جهت تسهیل در تهیه پوستر ،یک نمونه پوستر با فرمت استاندارد تهیه شده و در سایت نمایشگاه ( )www.rinotex.irقرار
داداه شده است ،لطفا فایل اصلی را دانلود و پس از تکمیل اطالعات ،پوستر خود را در اندازه و فرمت استاندارد چاپ (نوع
كاغذ چاپی مهم نمی باشد) و در ایام نمایشگاه به همراه داشته باشید.

