فراخوان طراحی نشان (لوگو) بنیاد خیرین حامی دانشگاه تربت حیدریه
بذیي ٍسیلِ بِ اطالع اساتیذ،طزاحاىٌّ ،زهٌذاى گزافیک ٍ ٌّزجَیاى هحتزم هی رساًذ  :بٌیاد خیزیي حاهی داًطگاُ
تزبت حیذریِ با ّذف بْزُ هٌذی اس ایذُ ّای هتفاٍت در ًظزدارد طزاحی ًطاى ( لَگَ) خَد را بِ هسابمِ بگذارد
.اس عاللِهٌذاى بِ ضزکت در هسابمِ دعَت هیًوایذ با رعایت ضزایط هسابمِ ًسبت بِ طزاحی ٍ ارسال ًطاى
پیطٌْادی خَد الذام ًوایٌذ.
معیارهای طراحی نشان:


اًعکاس دیذگاُ ٍ هفَْهی اس کار خیز ٍ ًیکَکاری در حَسُ علن ٍ داًص



ارتباط با ًواد ٍ ًطاى داًطگاُ تزبت حیذریِ



خاللاًِ  ،در ًْایت سادگی ٍ دربز گیزًذُ اّذاف بٌیاد

مقررات و ویژگیها:


ًطاى بایذ بصَرت رًگی ٍ تکزًگ لابل استفادُ باضذ.



بِ لحاظ گزافیکی ًطاى بایذ در سایش ّای هختلف ،خَاًایی  ،تٌاسب ظاّزی ٍ هفَْهی خَد را اس دست
ًذّذ.



ًطاى ارسالی بایذ بِ صَرت تزکیبی( ًَضتاری  ،تصَیزی) باضذ ٍ عٌَاى ًَضتاری ”بٌیاد خیزیي حاهی
داًطگاُ تزبت حیذریِ” لحاظ گزدد.



طزح ًبایذ با ًطاى دیگز هزاکش (بِ ٍیژُ هزاکش داًطگاّی ٍ آهَسضی) هطابِ باضذ.



اهکاى استفادُ اس ًطاى در ارتباطات بیيالوللی ٍجَد داضتِ باضذ



آثار دست اٍل بَدُ ٍ ًالض لاًَى حك تکثیز (کپی رایت) ًباضٌذ



ّز ضزکت کٌٌذُ هیتَاًذ حذاکثز ً 3طاى ارسال کٌذ.



طزاحی ًطاى بایذ در لالب اًگلیسی ٍ فارسی ٍ بز اساس فزاخَاى هٌتطز ضذُ باضذ



فایلّای ارسالی طزاحی ًطاى بِ صَرت فایل  JPEGیا  TIFFبا دلت حذالل  ٍ dpi 3۳۳حجن
حذاکثز  ٍ Mb ۵حذالل  Mb ۲باضذ.

جوایز:


اس هیاى آثار رسیذُ ً 3طاى بزگشیذُ خَاّذ ضذ ٍ بِ ّز یک جَایشی ارسًذُ اّذا هی ضَد .

مهلت ارسال نشان:
هْلت دریافت آثار تا  33فزٍردیي  3331هی باضذ .آثاری کِ بعذ اس ایي تاریخ ارسال ضَد ،داٍری ًخَاّذ ضذ.
نحوه ارسال آثار:
آثار فمط اس طزیك ایویل بٌیاد لابل دریافت است ٍ آثاری کِ غیز اس ایي رٍش ارسال گزدد در هسابمِ ضزکت دادُ
ًوی ضَد .در هتي ایویلً ،ام ٍ ًام خاًَادگی ،ضوارُ تواس ثابت ٍ ّوزاُ ٍ ًطاًی پستی خَد را بٌَیسیذ.فایل را
حتوا بِ ایویل پیَست کٌیذ ٍ اس لزاردادى عکس در هتي ایویل ٍ یا لیٌک بِ عکس ٍ ...استفادُ ًکٌیذ.
در صَرت پذیزفتِ ضذى آثار ،هی بایست یک ًسخِ اس آى بِ صَرت سٌذ الیِ باس ( )open layerارسال گزدد.
ایویل بٌیاد bonyadekhayyerin@torbath.ac.ir:
سایت بٌیاد http://khayyerin.torbath.ac.ir:
آدرس :داًطگاُ تزبت حیذریِ – ساختواى اداری – طبمِ چْارم – اتاق بٌیاد خیزیي حاهی داًطگاُ تزبت حیذریِ-
ضوارُ  ۳۵3۵۲۲33۲3۵داخلی 3۲۳
( ۳33۲۲3۳13۲3خاًن علَهی)

