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راھﻨﻤﺎی ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ اﯾﺪه:

 ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در اﺑﻌﺎد  100ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ) ارﺗﻔﺎع( و  70ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ )ﻋﺮض( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه  3ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط  2ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﻣﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
 اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ  1ﻣﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً
ﺑﯿﻦ40ﺗﺎ (50
 ﻧﻮع ﻗﻠﻢ  B nazaninﺑﺮاي ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮاي ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻗﻠﻢ  Times New Romanﺑﺎ دو ﺷﻤﺎره
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪﺻﻮرت  Boldﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪه )ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ * و ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮﺧﻂ
Underlineﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
 ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮاي اﯾﺪه ﻓﻨﺎوراﻧﻪ  ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﺎم
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ )اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﻟﻄﻔﺎً در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺎﻣﯽ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺣﻀﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺪه در ﮐﻨﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮ در اﯾﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪازهﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي آن ،ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪه در ﭘﻮﺳﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮ از ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و از ذﮐﺮ 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
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
(  (www.rinotex.irﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ را داﻧﻠﻮد و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺧﻮد را در
اﻧﺪازه و ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﺎپ ﻧﻮع ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ )و در اﯾﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ﻓﻨﺎوران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزي ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﻮﺳﺘﺮ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

