
 هاو شرکت در نشست راهنمای تهیه و بارگذاری فایل ویدیویی ارائه مقاالت

 با سالم

 توجه فرمایید:زیر را برای ارائه مقاالت مهم و تبریک بابت پذیرش مقاالت، نکات  محترمویسندگان قابل توجه ن

 قرار داده شده در سایتاسالید( مطابق با الگوهای  15و حداکثر  10)حداقل فایل پاورپوینت الزم است یک دهندگان مقاله، همه ارائه .1
 تهیه نمایند.کنفرانس 

 

آماده   MP4و با فرمت  ایدقیقه 10یک ویدئو حداکثر ، افزارهای ضبط صفحه نمایشبا استفاده از نرمپس از تهیه پاورپوینت، الزم است  .2
، نینهمچ .نحوه تهیه این ویدئو، در فیلم آموزشی زیر ارائه شده استدقیقه قابل پذیرش نیست(. در ادامه،  10بیش از  گردد )ویدئوهای

 .در زیر وجود دارد ZD Soft Screen Recorderلینک دانلود نرم افزار 

 :فیلم آموزشی ساخت ویدئو از روی پاورپوینتلینک دانلود 

https://drive.google.com/file/d/1MtOUaJgi75PuJ9dce_6_QPvrdgTdABWq/view?usp=sharing 

 :ZD Soft Screen Recorderدانلود نرم افزار لینک 

jcabq4/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/1URjlQxOU71gTtKI1lFdeDf7ED 

 

افزارهای کاهش حجم، اندازه ویدئو به مگابایت بود، الزم است با استفاده از نرم 25پس از تهیه ویدئو، در صورتی که حجم آن باالتر از  .3
در فیلم آموزشی ( Free Video Compressorنرم افزار )افزار کاهش حجم و نحوه انجام آن ای از نرممگابایت تقلیل یابد. نمونه 25

 زیر توضیح داده شده است.

 :ویدئوهانحوه کاهش سازی حجم لینک دانلود فیلم آموزشی 

https://drive.google.com/file/d/1uDfRVISSsdW4Fq5w8g_zrvHz_ML6FhqS/view?usp=sharing 

 

شوید و ویدئو موردنظر  /http://sgc2020.kashanu.ac.irپس از نهایی نمودن ویدئو، الزم است وارد سامانه دریافت مقاالت به آدرس  .4
مقاله از فهرست د؛ در صورت تاخیر در بارگذاری، باشآذرماه می 15مهلت ارسال ویدئو، حداکثر  را در بخش مقاالت خود بارگذاری نمایید.

 .نفرانس حذف خواهد شدمقاالت ک

 

ه شود، الزم است حداقل یکی از نویسندگان مقالرسانی میارائه مقاالت که در دفترچه کنفرانس اطالع در روز کنفرانس، مطابق با برنامه .5
ویدئو برای هر مقاله، ابتدا توسط رئیس نشست، حضور داشته باشند.  LMSتم آنالین سیس )نویسنده اول یا نویسنده مسئول( در بستر

شایان مشارکت نماید. پرسش و پاسخ در ، دقیقه 10تا  5به مدت نویسنده الزم است ود و سپس شپخش می مقاله که قبال بارگذاری شده،
 گواهی حضور، منوط به شرکت یکی از این نویسندگان است.ذکر است، حضور نویسنده اول یا نویسنده مسئول در سامانه اجباری است و 

 

بستر ، (شودکه لینک آن در سایت کنفرانس منتشر می LMSرساند، عالوه بر بستر اصلی ارائه مقاالت )سامانه در انتها به اطالع می .6
Skype  سامانه اگر شود، که به هر دلیلی مینیز به عنوان پشتیبان در نظر گرفتهLMS صله محیط برگزاری ا، بالفگرددمشکل  دچار

 نصب داشته باشند.نیز را  Skypeبنابراین، نویسندگان محترم، الزم است در سیستم خود  یابد.میتغییر مقاالت به این سامانه 

 با آرزوی موفقیت و سالمتی

 های هوشمند انرژی، دانشگاه کاشاندبیرخانه دهمین کنفرانس شبکه

https://drive.google.com/file/d/1MtOUaJgi75PuJ9dce_6_QPvrdgTdABWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URjlQxOU71gTtKI1lFdeDf7ED-jcabq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDfRVISSsdW4Fq5w8g_zrvHz_ML6FhqS/view?usp=sharing
http://sgc2020.kashanu.ac.ir/

