"بسمه تعالي"
فراخوان طراحي نشان "سنجش مهارت" سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تمامی هنرمندان و طراحان گرافیک درون سازمانی ،اعم از
بخش دولتی و خصوصی سازمان ،دعوت به عمل می آورد تا در فراخوان طراحی لوگوی نظام سنجش مهارت
مشارکت نمایند.
عالقه مندان می توانند به منظور مطالعه و آشنایی با نظام سنجش مهارت به سایت سازمان به آدرس
www.irantvto.ir

بخش حوزه های سازمان  -آزمون( ارزشیابی مهارت) مراجعه و با مفاهیم و

استانداردهای آزمون سازمان آشنا شوند.
در طراحی نشان "سنجش مهارت" سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موارد زیر درنظر گرفته شود:
 .1نشان طراحی شده با آرم و لوگوی سازمان ارتباط معنایی داشته باشد.
 .2دربرگیرنده ی اهداف و رسالت سازمان باشد.
 .3در برگیرنده ی مفهوم و نظام آزمون سنجش مهارت سازمان باشد.
 .4بیان کننده ی اعتبار و جایگاه گواهینامه های سازمان باشد.
شرایط ارسال آثار:
با توجه به محورهای فوق طراحی نشانه طبق ضوابط ذیل ارسال شود:
 هر طراح مجاز به ارسال  ۳اثر خواهد بود .-

طرح های ارسالی در فرمت  jpegبا حجــم حداقل  3مگابایت  ،با حداقل وضوح  dpi 3۳۳و در
ابعاد حداقل  2۳*2۳سانتی متر تهیه شود.
نشانه می تواند به صورت نوشتاری ،تصویری و یا ترکیبی باشد .لذا برای نشانههای تصویری
میبایست نوشتار "سنجش مهارت" جاگذاری شود .
نشانه باید به صورت رنگــی و تک رنگ قابل استفاده باشد .
نشانه باید در ابعاد کوچک و بزرگ ،خوانایی و تناسب ظاهری و مفهومــی خود را از دست ندهد.

 نشانه نباید در کل و جزء با سایر نشانه ها و نمادهای ثبت شده ایرانی و خارجـی تشابهداشته باشد.

نشان برتر از دیدگاه گروه داوران ،نشانی خواهد بود که:
 ویژگیهای سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را بازنمایی کند. برخوردار از وجوه فنی ،هنری ،و زیباییشناختی ویژهای باشد. در همنشینی با نشان «سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور» تناسب داشته باشد.روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مختار است که از آثار ارسال شده به عنوان نشان رخداد
و فعالیت های مرتبط استفاده نماید.

جایزه طرح برتر

از طرح برتر داوران به نحو شایسته تقدیر به عمل خواهد آمد.

تقویم اجرایي فراخوان:

 مهلت ثبت نام ،تکمیل فرم و ارسال تصاویر شرکت در فراخوان1331/2/3۳ : اعالم نتایج داوری1331/3/11 : الزم به ذکر است اعالم نتایج داوری و طرح منتخب ازطریق سایت سازمان اعالم خواهد
شد.

مهلت دریافت آثار ۳3 :اردیبهشت ماه 6۳31
طرحهای پیشنهادی خود را با توجه به شرایط ذکر شده در متن فراخوان به دفتر روابط عمومی سازمان
ارسال نمایید.
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