
 

 

 

 

 "بسمه تعالي"

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور "سنجش مهارت"فراخوان طراحي نشان 

 

اعم از  ،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از تمامي هنرمندان و طراحان گرافيك درون سازماني    
به عمل مي آورد تا  دعوت ،و برگزيدگان مسابقات ملي و بين المللي مهارت بخش دولتي و خصوصي سازمان

  سنجش مهارت مشاركت نمايند. نظام يطراحي لوگودر فراخوان 

نظام سنجش مهارت به سايت سازمان به آدرس و آشنايي با به منظور مطالعه عالقه مندان مي توانند     
irwww.irantvto.   مفاهيم و آزمون( ارزشيابي مهارت) مراجعه و با  -بخش حوزه هاي سازمان

 .دناستانداردهاي آزمون سازمان آشنا شو

 موارد زير درنظر گرفته شود: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور "سنجش مهارت"در طراحي نشان 
 
 .باشدبا آرم و لوگوي سازمان ارتباط معنايي داشته نشان طراحي شده . 1
 .باشد سازمان رسالت و اهداف ي ربرگيرنده. د2
 .باشد سازمان سنجش مهارت آزمون . در برگيرنده ي مفهوم و نظام3
 .باشد سازمان هاي گواهينامه جايگاه و اعتبار ي كننده بيان .4

 شرايط ارسال آثار:

 :شود ارسال ذيل ضوابط طبق طراحي نشانه فوق محورهاي با توجه به

 . بود خواهد اثر  3هر طراح مجاز به ارسال  -
 در و   300dpiمگابايت ، با حداقل وضوح  3 حداقل حجــم با  jpegهاي ارسالي در فرمت  طرح -

 .تهيه شود متر سانتي 20*20 حداقل ابعاد
هاي تصويري  ري و يا تركيبي باشد. لذا براي نشانهتصوي نوشتاري، صورته ب تواند مي نشانه  -

  .جاگذاري شود "سنجش مهارت"بايست نوشتار  مي
  .نشانه بايد به صورت رنگــي و تك رنگ قابل استفاده باشد -
 .ندهد دست از را خود مفهومــي و ظاهري تناسب و خوانايي بزرگ، و كوچك ابعاد در بايد نشانه  -
 تشابه خارجـي و ايراني شده ثبت نمادهاي و ها نشانه ساير با  نشانه نبايد در كل و جزء -

 .باشد داشته

http://logodesign.ir/
http://www.irantvto.ir/
http://www.irantvto.ir/


 

 

 نشان برتر از ديدگاه گروه داوران، نشاني خواهد بود كه:

 .را بازنمايي كند سنجش مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورهاي  ويژگي -
 .اي باشد شناختي ويژه برخوردار از وجوه فني، هنري، و زيبايي -
 .تناسب داشته باشد» سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور«نشيني با نشان  هم در -

شده به عنوان نشان رخداد  رسالمختار است كه از آثار ا روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 .و فعاليت هاي مرتبط استفاده نمايد

 

 جايزه طرح برتر

  .به عمل خواهد آمدبه نحو شايسته تقدير  ،داوران طرح برتر از

 

 :فراخوان تقويم اجرايي

 30/1/1396فراخوان: شركت در  و ارسال تصاوير تكميل فرم ،مهلت ثبت نام -
 15/2/1396 اعالم نتايج داوري:  -

الزم به ذكر است اعالم نتايج داوري و طرح منتخب ازطريق سايت سازمان اعالم خواهد  •
 .شد

 

   1396  ماه فروردين  30 مهلت دريافت آثار:

 روابط عمومي سازمان به دفتر ذكر شده در متن فراخوانهاي پيشنهادي خود را با توجه به شرايط  طرح
 .ديارسال نماي

 


