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 دستورالعمل ارائه مقاله به صورت سخنرانی

 آماده گردد. دقیقه ۸به مدت بایست در قالب ارائه سخنرانی مقاالت پذیرفته شده می 

 بندی در نظر گرفته شود. از ارائه مطالب جمعهای مقاله به ویژه روش اجرا، نتایج و زمانبندی مناسب برای هر یک از بخش

 زیاد در بخش مقدمه و پیشینه تحقیق خودداری شود.

  رنگ قلم، فونت و زمینه اسالیدهای پاورپوینت را طوری انتخاب نمایید که مطالب روی هر اسالید به راحتی قابل خواندن

 .ددقیقه( تنظیم گرد ۸تعداد اسالیدها بر اساس زمان حداکثر ) باشد.

 ها و نمودارها باید از کیفیت و وضوح کافی برخوردار باشند.شکل 

 سخنرانی خود را به  فایل بایستمی سخنرانان ، سخنرانی به صورت آفالین انجام خواهد شد و نظر به مجازی بودن همایش

 ارسال نمایند؛ به دبیرخانه ای آماده و دقیقه ۸صورت یک فیلم 

  برای جلوگیری از هر گونه مشکل احتمالی، سخنرانان فایل هم چنینpdf  اسالیدهای خود را نیز به همراه فیلم، ارسال و

 آمادگی ارائه به صورت آنالین را نیز داشته باشند. ،برگزاری همایشدر زمان 

 : راهنمای تهیه فیلم سخنرانی

  افزار توانید از نرممیبه وسیله گوشی های اندروید برای تهیه فیلمXRecorder اینجا)جهت دانلود نرم افزار  استفاده کنید 

سپس برنامه  ونمایش دهید  slideshowبدین صورت که ابتدا فایل پاورپوینت خود را درحالت  کلیلک کنید(.

Xrecorder یا  ؛د توضیحات مربوطه را ارائه دهیدرا در صفحه موبایل خود اجرا کنید و همزمان با نمایش هر اسالی

  اسالیدهای خود را به صورت عکس در نرم افزار آپلود و روی آن ها صحبت کنید.

  می توانید از نرم افزار  نسخه ویندوزهم چنین برایBandicam  کلیک  اینجااستفاده کنید )جهت دانلود این نرم افزار

 کنید(. 

  دقت کنید تصویر هر اسالید با توضیحات شما هماهنگ باشد و پس از اطمینان از هماهنگی صدا و تصویر فیلم خود را

 هم چنین بعد از ضبط فیلم بخش های اضافی آن را ویرایش و در نهایت ارسال کنید. ارسال کنید.

 .فیلم های آموزشی استفاده از نرم افزار را از وب سایت همایش دریافت کنید 

 نکات مهم

  فایل فیلم به همراه فایلpdf  ،قسمت به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال شود. در  20/12/99روز چهارشنبه تا اسالیدها

هم چنین در صورت بروز مشکل برای ارسال فیلم ها می  ."+ نام ارائه دهندهفایل سخنرانی همایش"موضوع نوشته شود 

 ارتباط برقرار کنید.با دبیرخانه اپ توانید از طریق واتس

 ،به اسم ارائه دهنده باشد. نام گذاری فایل های ارسالی 

 باشدهیأت علمی  و غیر از اعضایه یکی از همکاران مقال فرد ارائه دهنده لزومأ.  

 motobehave.psy.ir@gmail.com آدرس ایمیل دبیرخانه: 

    اپ:ارتباط از طریق واتس09017193902
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