فراخوان طراحی لوگو(نشانه)
دفتر مدیریت آمار و فنآوری اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دفتر مدیریت آمار و فنآوری اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد لوگو متناسب با ماموریت ها و وظایف
و جاایاااد دفتر در وزارت بهاداشاات ،درماان و آموزش پزشااکی را طراحی نمااید لاا از اساااد د طراحی ،هنرمندان گراف ک،
هنرجویان ،صاحبنظران و عالقه مندان دعوت میشود در این فراخوان شرکت کنند بدین منظور طبق فرایند زیر عمل خواهد شد:
باا ماراجا اه باه ساااایات دفتر مادیریات آ ماار و فناآوری اطالعاات وزارت بهااداشااات ،درمااان و آموزش پزشااکی
(  ( http://it.behdasht.gov.irاطالعات کلی از جایااد و ماموریت های دفتر به دساات آوردد و با دوجه به محورهای ذکر
شدد لوگو(نشانه) پ شنهادی طراحی و طبق ضوابط ذیل ارسال شود:



هر طراح مجاز به ارسال  ۳اثر خواهد بود .
طرح های ارسالی در فرمت  jpegبا حجاام حداقل  ۳ماابایت  ،با حداقل وضوح  dpi ۳۳۳و در اب اد حداقل ۰۳*۰۳
سانت متر ده ه شود






لوگو(نشانه) می دواند بصورت نوشتاری ،دصویری و یا درک بی باشد
لوگو(نشانه) باید به صورت رنااای و دک رنگ قابل استفادد باشد
نشانه باید در اب اد کوچک و بزرگ ،خوانایی و دناسب ظاهری و مفهوماای خود را از دست ندهد.
نشانه نباید در کل و جزء با سایر نشانه ها و نمادهای ثبت شدد ایرانی و خارجای دشابه داشته باشد.

مالحظات :
لوگو(نشانه) بردر از دیدگاد گرود داوران ،نشانی خواهد بود که:
o
o

ویژگیهای ماه تی و ماموریتی دفتر را بازنمایی کند
برخوردار از وجود فنی ،هنری ،و زیباییشناختی ویژدای باشد

مهلت دریافت آثار و داوری:
آخرین مهلت دریافت آثار  5اسفند ماد  ۹۳۱5است آثاری که ب د از این داریخ ارسال شود ،داوری نخواهد شد
انتخاب و داوری آثار بی درنگ پس از دریافت آثار شروع می شود و در داریخ  ۹۳اسفند ماد  ۹۳۱5نتایج اعالم می شود

جوایز و امتیازات:
گرود داوری از م ان آثار رس دد یک اثر را به عنوان اثر انتخاب نمودد و به طرح لوگو(نشانه) بردر  ۰سکه بهار آزادی و لوح افتخار
اهدا می شود
* دفتر مدیریت آمار و فنآوری اطالعات مختار است که از آثار رس دد به عنوان نشان رخداد و ف ال ت های مردبط استفادد نماید

نشانی ارسال آثار:
لوگو(نشانه) به رایانامه (پست الکترون ک)  it@behdasht.gov.irارسال گردد شمارد دماس۳۰۹ - 1۹65۳4۳۹-۰ :

