راهنمای تهیه پوستر
سومین همايش سراسری كانون های دانشجويي همیاران سالمت روان
( 11الي  13شهريورماه  -1397دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه تربت جام)
هدف
با توجه به فعاليتهاي انجام شده در كانونهاي دانشجويي همياران سالمت روان و بوجود آمدن فرصتي براي ارائه فعاليتها و انتقال تجربيات،
نمايشگاهي در سومين همايش كشوري كانون هاي دانشجويي همياران سالمت روان برپا مي شود .در اين راستا مقرر است كانونها فعاليتهاي خود
را در قالب پوستر به دبيرخانه همايش ارسال نمايند.
شايان ذكر است كه تمامي پوسترهاي ارسالي به دبيرخانه همايش ،مورد داوري قرار خواهند گرفت و در مراسم اختتاميه از پوسترهاي برتر ،با
اهداي جوايزي تقدير به عمل خواهد آمد.
پوستر به نحوي تهيه شود كه شركت كنندگان در همايش از كليه دستاوردها و مطالب تهيه شده در قالب پوستر مطلع شوند .ضمناً همياران
شركت كننده مي توانند پوستر خود را براي بازديد كنندگان ارائه دهند .لذا دبيران و اعضاي شوراي مركزي كانون همياران سالمت روان هر دانشگاه
مي توانند نسبت به ارسال آثار خود به صورت پوستر با در نظر گرفتن قالب ذيل اقدام الزم مبذول نمايند.
مهلت ارسال آثار
الزم است كانون همياران هر دانشگاه آثار خود را تا  20مرداد ماه  1397به دبيرخانه منطقه خود ارسال نمايد تا مراحل داوري و ارزيابي آن آغاز شود.
شرايط عمومي آثار ارسالي
الف) هر اثر بايد گزارشي از فعاليت ها يا دستاوردهاي ويژه باشد.
ب) فعاليت هاي گزارش شده بايد م ستقل از برنامه هاي مركز م شاوره و حا صل كار اع ضاي كانون همياران سالمت روان و يا با
مشاركت مركز مشاوره صورت گرفته باشد.
ج) فعاليت هاي گزارش شده بايد در فاصله زماني ابتداي اردبيهشت ماه  96تا ابتداي اردبيهشت  97به انجام رسيده باشند.
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دستورالعمل تهیه پوستر
لطفاً در تهیه پوستر به نکات زير توجه شود:
 -1پوستر بصورت عمودي بايد در ابعاد (70عرض) × (ارتفاع) 100سانتيمتر تهيه شود.
 -2از قالب تهيه شده توسط دبيرخانه همايش به عنوان راهنما براي تهيه پوستر هاي ارسالي استفاده كنيد.
 -3تمامي پوسترها توسط كميته داوري همايش داوري مي شود و بر اين اساس پوسترهاي برتر انتخاب و معرفي خواهد شد.
 -4در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خودداري شود و سعي شود از طرح ،تصوير و روشهاي ابداعي استفاده ،تا مطالب بهطور پرجاذبه و
در مدت كوتاهي به خواننده منتقل شود.
 -5رعايت اصول اخالقي در تنظيم محتواي پوستر ضروري است.
 -6نحوه قرار گرفتن اجزاي يك پوستر به صورت شكل (شماره  )1مي باشد.
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100
سانتي متر
اسامي همیاران

70
سانتي متر
شکل (شماره  :)1نحوه قرار گرفتن اجزای يك پوستر
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نکات مهم
 .1در تهيه پوستر از نوشتن مطالب زياد خودداري شود و تالش شود از طرح ،تصوير و اشكال و روش هاي ابداعي همراه با رنگهاي متنوع استفاده نماييد
تا مطالب بطور پرجاذبه و در مدت كوتاهي به خواننده منتقل شده و هدف از ارائة به صورت پوستر تامين گردد.
 .2همه پوستر ها بايد داراي آرم دانشگاه ،لوگوي كانون خود (در صورت داشتن لوگو مجزا) و لوگوي طراحي شده مربوط به كانون همياران سالمت
دانشگاه ها باشند.
 .3الزم است تمامي دانشگاه هاي شركت كننده پوسترهاي خود را مطابق با فرمت هاي فوق تهيه نمايند.
 .4نماينده يا دبير كانون مي بايست پوستر خود را در روز همايش به دبيرخانه همايش تحويل دهد و پس از تأييد دبيرخانه همايش ،پوستر توسط دبير
كانون در روز و محل تعيين شده نصب نمايد.
 .5الزم است كه در پايان روز ارائه پوستر ،پوستر نصب شده توسط دبيركانون برداشته شود ،در غير اين صورت برگزاركنندگان همايش هيچ مسئوليتي
در قبال آن نخواهند داشت.
تذكر :پوسترهايي كه ساختار را رعايت نكرده باشند در كميته داوري ارزيابي نخواهند شد.
نحوه ارائه پوستر:
برگزار كنندگان همايش مكان مشخصي را براي ارائة پوستر تعيين و به هر پوستر شماره اي اختصاص خواهند داد .ارائه دهندة پوستر ضروري است
در زمان پذيرش ،پوستر را در محل تعيين شده نصب نمايد و در صورت تمايل كنار پوستر خود مستقر و به سؤاالت بازديد كنندگان پاسخ دهد.
فرآيند داوری
فرايند داوري شامل مراحل زير است:
الف) ابتدا آثار ارسالي هر منطقه توسط دبير همان منطقه ارزيابي ميگردد ،پس از آن دو نفر از داوران دبيرخانه مركزي ،نيز مجدداً اثر
را مورد بررسي قرار مي دهند.
ب) جمعبندي نهايي نمرات داوران توسط تيم تخصصي داوران مناطق انجام مي گيرد.
نكته -هر اثر توسط  3داور مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
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شاخص هايارزيابي پوستركانون همياران سالمت روان
شاخص هاي ارزيابي محتوي علمي و كيفيت ظاهري پوستر در جدول (شماره  )2آورده شده است.
جدول (شماره  :)2شاخص هایارزيابي پوستركانون همیاران سالمت روان
بارم بندي

محتوی
علمي
()%60
 60نمره

عنوان
كيفيت برنامه هاي اجرا شده
خالقيت و نوآوري در اجراي برنامه ها
ميزان تأثير گذاري برنامه بر تعداد افراد تحت پوشش
ذكر دقيق و شفاف هدفهاي برنامههاي اجرا شده
تعداد فعاليت هاي برگزار شده آموزشي و پيشگيري :كارگاه آموزشي و دوره هاي آموزشي علمي و تخصصي (براي
هر فعاليت  1امتياز گرفته ميشود)
تعداد رويدادهاي برگزار شده علمي در حوزه سالمت روان (مسابقه ،جشنواره ،كنفرانس  ،نشست ،سمينار ،نمايشگاه،
بزرگداشت ،گردهمايي علمي و تخصصي) (براي هر فعاليت  1امتياز گرفته ميشود)
تعداد جلسات گفتگو شامل (هم انديشي  ،مباحثه ،گفتگو ،ميزگرد ،جلسات بحث ،نقد و يا تبادل نظر) (براي هر
فعاليت  1امتياز گرفته ميشود)

كيفيت ظاهري پوستر ( 40 )% 40نمره

ذكر صفحه عنوان كامل گزارش ،لوگوي دانشگاه و لوگوهاي كانون ، ....زمان تدوين گزارش و ....
آوردن گزارش مستقل هر برنامه از ساير برنامه ها
ذكر مستندات آشكار مربوط به هر برنامه همراه با توضيحات كافي در كنار آن
ترتيب گزارش برنامه ها بر اساس تاريخ اجرا
انتخاب عكس هاي مناسب به ترتيبي كه جمعيت مخاطبان برنامه ها را به خوبي نشان دهد يا فرايند برنامه ريزي تا
اجراي دستاوردها را روشن كند و مشخصاً مربوط به همان برنامه باشد
رعايت نظم منطقي در محتواي گزارش ،توجه داشته باشيد كه بخش هاي مختلف به خوبي از يكديگر متمايز باشند
چارچوب پوستر ،استفاده موثر از فضا و مهارت برقراري ارتباط بخش هاي مختلف
متن و شكل و گراف
ضرورت هر مورد با قلم و فونت مناسب و زمينه سازگار و جذاب با توجه به ابعاد پوستر
كاربرد مطلوب از شكل و گراف و ارتباط دادن مطلوب آنها با متن

با تشکر
دبیرخانه سومین همايش كشوری كانون های دانشجويي همیاران سالمت روان
تیرماه 1397
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