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Makalah bebas dapat diikuti oleh dokter umum, residen, dan dokter spesialis.
Makalah bebas dapat berupa penelitian dan laporan kasus.
Topik poster berkaitan dengan nyeri dan neurologi.
Reviewer akan menyeleksi abstrak yang dikirim untuk dipresentasikan dalam bentuk poster pada saat hari pelaksanaan.
Abstrak yang memenuhi kualifikasi, penulis akan dihubungi panitia untuk mengirimkan makalah lengkap.
Abstrak yang diterima wajib registrasi simposium dan wajib hadir saat presentasi e-poster pada tanggal 14 September
2018.
7. Abstrak
• Abstrak dikirimkan hanya melalui website : http://neurologymalang.info/Poster/
• Abstrak yang dikirim sudah dalam bentuk dokumen (doc) dan lewat attachment.
• Abstrak penelitian yang sedang berjalan sebaiknya dikirimkan setelah ada hasil.
• Judul abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris.
• Abstrak penelitian terdiri atas : Judul, nama penulis, nama institusi, latar belakang, ringkasan penelitian/laporan
kasus, kesimpulan dan kata kunci.
• Abstrak terdiri dari 100-250 kata (di luar judul, nama penulis dan nama institusi).
• Abstrak dibuat dalam format Microsoft Word dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, spasi single
dalam ukuran kertas A5.
• Pengiriman abstrak paling lambat tanggal 15 Juli 2018.
• Abstrak yang diterima akan dicetak dalam proceeding book dan diupload di http://www.mnj.ub.ac.id (terindek
internasional).
8. Makalah Lengkap
• Makalah lengkap dibuat dalam format Microsoft Word dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, spasi
single dalam ukuran kertas A5.
• Judul makalah dibuat dengan huruf capital.
• Seluruh nama penulis dicantumkan pada makalah lengkap dan nama penulis utama diberi garis bawah.
• Penulisan referensi memenuhi kaidah Vancouver.
• Makalah lengkap difotokopi sebanyak 3 rangkap dan dikumpulkan pada panitia pada saat hari pelaksanaan.
• Makalah lengkap dikirim paling lambat tanggal 15 Agustus 2018 melalui email panitia cne.malang@gmail.com
9. Presentasi Makalah bebas dalam bentuk E-Poster
• Presentasi makalah bebas E-Poster dapat dibuat menggunakan program Corel ataupun Photoshop (Mohon
perhatikan resolusi yang telah panitia tentukan) maupun powerpoint (Widescreen dimensi yang juga sudah
ditentukan)
• Rasio dimensi poster 16:9 (1080x1920 pixels)
• E-Poster dibuat format file hanya dalam bentuk JPEG, besar file tidak lebih dari 5MB
• File JPEG menggunakan resolusi maximal 300dpi
• Presentasi akan menggunakan TV LED 43” widescreen, posisi portrait
• Ketentuan isi Poster:
❖ Ukuran Font minimal 15
❖ Jika memuat tabel, gambar atau diagram pastikan tulisan terbaca tidak terpendar ketika dizoom sebesar 200%
❖ Peserta poster wajib hadir pada saat penilaian oleh penguji
❖ Sesi poster akan diadakan pada hari jumat dan sabtu, tanggal 14 September 2018. Tempat dan waktu akan
diumumkan dalam hari simposium berjalan
❖ E-Poster dalam format JPEG selambat-lambatnya sudah harus di UPLOAD beserta bukti registrasi paling lambat
tanggal 1 September 2018
❖ Pengiriman Abstrak, Full Text maupun Upload E-Poster Portal harus jelas dan sistematis (Seperti Nama
Institusi, Nama Author dan satu CoAuthor, Judul Penelitian serta pada konten email jangan lupa
mencantumkan nomor kontak pengirim)

