HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO POSTER
Kích thước poster: Báo cáo poster được
trình bày trên khổ giấy dọc, kích thước
dài: 160cm; rộng: 100cm

20cm

20cm

Logo đơn vị công tác: Tác giả chèn logo
Bệnh viện mình vào ô kích thước 20cm x
20cm ở góc trên bên trái poster
5cm

Số poster: Sẽ được Ban tổ chức thông báo
đến tác giả trước khi hội nghị diễn ra 2
tuần, số poster được in đậm to ở ô kích
thước 5cm x 20cm phía dưới ô logo Bệnh
viện.

Tiêu đề/ tên tác giả, đồng tác giả/ đơn vị
công tác: được chèn vào ô kích thước
80cm x 25cm. Tiêu đề poster định dạng
chữ in; tên tác giả, đồng tác giả/ đơn vị
công tác định dạng chữ đậm nghiêng căn
lề phải

Logo
đơn vị
công
tác
Số
Poster

80cm

TIÊU ĐỀ
25cm

Tên tác giả, đồng tác
giả/đơn vị công tác

Nội dung Poster
135cm

Nội dung: Chọn bố cục và cách trình bày sao cho thể hiện rõ những nét chính về công trình. Cỡ chữ
không lớn hơn chữ tiêu đề, nội dung nên trình bày thoáng dễ theo dõi. Nên có hình ảnh, đồ thị, bảng
biểu minh họa, bao gồm: Đặt vấn đề; Mục tiêu nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả và thảo
luận; Kết luận và kiến nghị.
Chú thích của hình nên để dưới hình. Poster có bảng biểu màu sắc sẽ bắt mắt người đọc hơn
Thiết kế: Poster có thể được thiết kế bằng cách sử dụng chương trình Powerpoint, Corel Draw hoặc
Adobe InDesign. Tốt nhất nên để chữ đen nền trắng, nên cân đối giữa bảng biểu, biểu đồ với phần lời
để người đọc dễ hiểu.
Treo Poster: Ban tổ chức sẽ hỗ trợ băng dính để tác giả treo poster đúng vị trí
Không gian trưng bày poster: Poster sẽ được trưng bày tại Hội trường tầng 3
Poster sessions: Đảm bảo rằng tác giả bài poster có mặt ở phòng trưng bày poster trong giờ tiệc trà
buổi sáng và buổi chiều để trả lời thắc mắc có thể có của độc giả

