موضوع فراخوان:
گروه مشاوران جوان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با مشارکت اداره روابط عمومی و اطالع رسانی در نظر
دارد از طریق برگزاری مسابقه نسبت به طراحی و انتخاب لوگوی خود اقدام نماید .بر همین اساس از تمامی فرهنگیان،
فرهیختگان گرامی و دانش آموزان عزیز عالقمند جهت شرکت در این مسابقه دعوت می شود.

حوزه فعالیت:
 -1بستر سازی حضور فرهنگیان جوان جهت باال بردن میزان مشارکت آنان در فعالیتهای آموزشی و پرورشی و....
 -2شناسای و جذب و ساماندهی فرهنگیان جوان در جهت نقش آفرینی بیشتر آنان در امور مربوط
 -3زمینه سازی حضور جوانان فرهنگی فرهیخته جهت تربیت مدیران توانمند و صاحب نظر در زمینه های مورد
نیاز آموزش و پرورش
 -4ایجاد کانالی مشخص در راستای نهادینه نمودن مشارکت بخشی بین فرهنگیان جوان .دانش آموزان و مدیران
 -5استفاده مناسب و کارآمد از ظرفیت فرهنگیان جوان و دانش آموزان در تصمیم سازیهای مدیران...
 -6اعتالی آموزش و پرورش با استفاده از توان و ظرفیت جوانان فرهیخته فرهنگی و توانمند و دانش آموزان
 -7کوشش در جهت ارتقاء منزلت و جایگاه فرهنگیان جوان و سعی در رشد فرهنگی -اجتماعی -فکری و
مدیریتی فرهنگیان جوان و دانش آموزان برتر
 -8رفتن در جت بهبود روشها.فرآیندها و ساختار آموزش و پرورش با بهره گیری مناسب و مشارکت فرهنگیان
جوان و دانش آموزان منتخب و مستعد...
 -9باال بردن روحیه تعامل و همکاری بین فرهنگیان جوان .مدیران و دانش آموزان در راستای فرهنگ سازی
گفتمان چند سویه

جایزه فراخوان :
برای طراح اثر برگزیده هدیه نفیسی در نظر گرفته شده است که در قبال دریافت فایل الیه باز تقدیم خواهد شد.

زمانبندی فراخوان:
–

مهلت ارسال آثار 4 :مردادماه 97

–

اعالم نتایج 7 :مردادماه

قوانین فراخوان:
-

اثر باید با قوانین جمهوری اسالمی ایران تطابق داشته باشد.

-

اثر باید دارای مشخصه های بصری مستقل بوده و با سایر نشانه های داخلی و خارجی ثبت شده تشابه نداشته
باشد .الزم به ذکر است در صورت اثبات کپی بودن و یا تشابه اثر ،آثار شرکت کننده از فرایند داوری حذف
شده و مسئولیت عواقب حقوقی آن بر عهده شرکت کننده می باشد.

-

لوگوی تهیه شده باید قابلیت استفاده به صورت تک رنگ را دارا بوده و ضمناً جزئیات آن طوری در نظر گرفته
شود که در سایزهای مختلف از وضوح کافی برخوردار باشد.

-

طرح ارسالی دست اول بوده و ناقض قانون کپی رایت نباشد .

-

فایلهای لوگو با فرمت  jpgیا  pngو با رزلوشن حداقل  dpi 300ارسال شوند .ضمن ًا حجم فایل ارسالی نباید
بیشتر از 3مگابایت باشد.

-

هر شرکت کننده میتواند حداکثر  2اثر ارسال نماید.

 ارسال آثارتنها از طریق ایمیل فایل ها به  ravabetedu@gmail.irامکانپذیر بوده و به آثار دریافتی خارجاز این روال ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-

در کنار هر طرح ،بهتر است یک یا دو پاراگراف حاوی توضیح پیرامون فسلفه و علت انتخاب طرح مورد نظر
نیز از سوی طراح محترم ارائه گردد.

-

مالک انتخاب طرح  ،نظر هیات داوران آموزش و پرورش شهر تهران بوده و در رد و یا قبول آثار مختار است.

-

کلیه حقوق مادی و معنوی طرح برگزیده متعلق به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بوده و این اداره مجاز
به تغییر و یا استفاده از طرح منتخب در کلیه موارد مصرف گرافیکی می باشد.

معیارهای ارزیابی :
-

اثر ترجیحا ساده و قابل فهم باشد و از وجوه فنی ،هنری و زیبایی شناسی برخوردار باشد.

-

نشانه باید بگونه ای طراحی شود که هم بصورت تکرنگ و هم بصورت رنگی قابل استفاده باشد.

-

آثار طراحی شده باید باشرح فعالیت های مجموعه تطابق داشته باشد و یا در غیر اینصورت ،از المان های گمراه
کننده در طراحی ها استفاده نگردد.

-

اثر می تواند نوشتاری ،تصویری و یا ترکیبی باشد.

-

در صورت طراحی لوگو بصورت نوشتاری و یا ترکیبی الزم است از کل عبارت «گروه مشاوران جوان آموزش و
پرورش شهر تهران» استفاده شود.

-

اثر ،قابلیت استفاده در بج سینه – سربرگ – تندیس – لوح تقدیر و … را نیز داشته باشد.

-

فلسفه طراحی (پاراگراف توضیحی) مربوط به هر اثر باید با طراحی مورد نظر تطابق داشته باشد.

