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 تصریصن مصامصر بصصر           یک آرم منحصر به فرد، به طور یقین، شاخص          

هصا   تواند به متمایز شدن یک سازمان در میان سازمصان    باشد که می  می

مشابه بیانجامد. چه از اجزا  ساده تشکیر شده باشد و چه از کنار هص                 

 نشستن اجزایی با طراحی آراسته شکر بگیصرد، یصگصانصگصی یصک آرم                   

  آن در ایجاد هویت بصر  متمایز و منحصر بصه فصرد          ترین جنبه مه 

 باشد.برا  یک سازمان می

چنین با به حداقصر رسصانصدن         با ایجاد یک معیار مشخ  و واحد، و ه         

کنی  که هویت دانشگاه ملوم پزشکی      ها، اطمینان حاصر می   ناهماهنگی

همتا بماند و این نماد آموزش مالی کشور در ملوم پزشکی در             تهران بی 

المللی، از رقبا  خود تمیز داده شصود. آرم               آموزش مالی بین   مرصه

دانشگاه ملوم پزشکی تهران، که از این پس باید به منوان نشان بصصر         

ا  طراحی شده اسصت تصا بصه            رسمی این دانشگاه به کار رود، به گونه       

سطحی از هویت بصر  دست یابی  که درخور شأن ایصن دانشصگصاه و                  

 المللی آن باشد.  ها  بینفعالیت

 مقدمه
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ش ک ی   ت ه ر ا ن   ا ز   یصک   طصصر ا حصصی   سصصا د ه   ا مصصا   آ ر م   د ا ن ش گصا ه   مصلصو م   پصز 

 بصا شصصد     ب ر ا ز ن د ه   ب ر خ و ر د ا ر   ا سصت   و   شصصا مصصر   سصصه   بصصخصص    مصصی 

ن شصا ن     شصکصلصی   مصتصقصا ر ن   ا ز   یصک   کصتصا     کصه   د ر   آ ن   د و   مصا ر ،   کصه   ر و   

 ا نصصصد   ،   د ر   ر و     هصص    قصصصر ا ر   د ا ر نصصصد ،   مصصصحصصصصصصصو ر   شصصصد ه 

‘ک لصمصصا     ن گصا ر ه     ن ش صصا ن  Tehran University of  Medical  Sciences ’   

 و   خ ط و ل   حصا  صر . 

 تصر یصصن       ا و ا   ب ر ا     ا ه د ا     ا سصتصا نصد ا ر د سصا ز     بصه   مصنصو ا ن   مصهصص  ا یصن   آ ر م ،   کصه   د ر   د ر جصه 

 ا     طصر ا حصصی   شصصد ه   کصصه   آ ی د ،   بصه   گصصو نصصه ک ا ر   مصی م ا م ر   ه و ی ت   ب صصر     د ا نصشصگصا ه   بصه 

 صصی   د ه د .   هصر یصصک   ا ز   ا جصصز ا   بصصه   طصصو ر   خصصا م ا ن نصد     مصی ب ه   د ا ن ش گ ا ه   ش خصصصیصت   بصی 

     هصصا     آ ر م ،   ر ا بصصطصصه ا نصد   تصا   بصا   سصصا یصصر   بصصخصص  گصا ا ر     شصصد ه ط ر ا حصی   و   جصا   

ت ر ی ن   ش خ ص ی ت   ب صصر     ر ا   بصه   آ ن   س   ب ا ش ن د ،   و   ا ز   طصر     د یصگصر ،   مصنصا م ع نصا د ا ر     د ا شصتصه   

ت ر ی ن   م و ر د     ک ه   د ر   ا ر تصبصا ل   بصا   ا سصتص صا د ه   ا ز   آ ن   بصصا یصصد   بصصه   ب ب خ ش ن د .   د ر   ن ت یصجصه ،   مصهص  

ه ا   ا ش ا ر ه   شصصد ه   خ ا ط ر   س ن ر د   ا یصن   ا سصت   کصه   بصه   جصز   مصو ا ر د     کصه   د ر   ا یصن   ر ا هصنصمصا   بصه   آ ن 

     ه ا     آ ن   ن ب ا ی د   ت   ی ی ر   یصا بصنصد .   هصر   گصو نصه   ا سصصتصص صصا د ه ب ا ش د ،   آ ر م   و   هصیص    یصک   ا ز   بصخص  

 ب ا شصد .   ب     د ا شصتصه   ه ا     ا ی ن   ر ا ه نصمصا   تصطصا د س ت و ر ا ل عصمصر د ی گ ر   ب ا یصد   بصا   

 آرم اصلی دانشگاه

   آرم اصلی دانشگاه ملوم پزشکی تهران0شکر 
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  در حاا حاضر، آرم اصلی دانشگاه ملوم پزشکی تصهصران، بصه مص وه          

  باشند. در آرم اصلی، از رنگ آبی تصیصره   رنگ میاشکاا فرمی آن، تک 

 شود که از این به بعد در ایصن راهصنصمصا بصه آن                 خاصی است اده می  

شود، که جهت ایجصاد تصمصایصز و خصوانصایصی              اط ق می TUMSآبیِ  

 شود.     س ید چاپ میحداکثر  بر رو  پس زمینه

 در پصایصیصن         CMYKو      RGBبه صور   TUMSمقادیر رنگ آبی    

 .  اندآمده

در صورتی که در چاپ با محدودیت مواجه شدید و قصادر بصه                

  ها  ص صحصه   طور که در مکس   چاپ رنگی آرم نبودید، همان    

  توانید آن را با رنگ سیاه در پس زمینصه       بعد نمایان است، می   

  1.1و  1.0س ید و یا برمکس چاپ نمایید.  اشکاا 

 بند  آرم اصلیرنگ
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برا  این که آرم دانشگاه از خوانصایصی کصامصر             

برخوردار شود و تأثیر باالیی داشصتصه بصاشصد،            

  آن بصایصد در        ت او  رنگ آرم و پس زمینه     

حداکثر ممکن باشد. از قرار دادن آرم بصر رو       

 ا  کصه خصوانصایصی آن را دشصوار               پس زمینه 

 سازد، پرهیز نمایید.می

  

 هصصمصصانصصطصصور کصصه در تصصصاویصصر مشصصاهصصده           

ها  مختلص صی    شود، آرم بر رو  پس زمینه     می

قرار گرفته است  یک بار بر رو  طصیصآ آبصی              

TUMS     تا س ید و بار دیگر رو  طیآ سصیصاه

تا س ید. ت او  رنگ موردنظر بین پس زمینصه          

 شود.و آرم به وضوح دیده می

   س ید زمینه  آرم دانشگاه به رنگ سیاه در پس1.0شکر 

   سیاه زمینه  آرم دانشگاه به رنگ س ید در پس1.1شکر 

ر 
شک

1
ی 
آ آب

  آرم دانشگاه در دو طی
TU

M
S

 
به س ید و سیاه به س ید 
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 Trajan  آرم دانشگاه ملوم پزشکی تهران با سبک 2.0شکر 

 Times New Roman  آرم دانشگاه ملوم پزشکی تهران با سبک 2.1شکر 

باشد. این سبک، یصک   شود  می  به صور  تْرِیجِن خوانده می   Trajanنگاره،نام سبک حرو  است اده شده در نشان   

نماید و به ملت سادگی منحصر به فصرد    است و فقط از حرو  بزرگ التین است اده می   (serif)دارسبک حرو  لبه  

نگاره، به این نکته توجه داشته باشید که تمامی حرو  قطور و           افزاید. هنگام است اده از نشان     خود به زیبایی آرم می    

 بوده و شکسته نیستند.  (Bold)پررنگ

 Tarajan و ترجیحاً باید از آن است اده نماییصد. امصا       2.0  آرم دانشگاه است  شکر  نگارهسبک ارجح برا  نشان  

برا  افزای  سطح دسترسی به آرم و ح ظ وحد  رویه در است اده از آن، در صور  مدم دستصرسصی بصه سصبصک              

Trajanتوانید از سبک شناخته شده، می   Times New Roman .نیز است اده نمایید 

 باشد الملر دانشگاه به آدرس زیر قابر دریافت میسایت معاونت بیندر و  Trajanسبک حرو  

gsia.tums.ac.ir/en/page/16435/Download 

 سبک حرو  آرم
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گصاار  در    یکی از مهمترین مسا لی که در این راهنما به آن پرداخته خواهد شد، موضوع فاصله           

ها و شکر و ماهیت کلی آرم دانشگصاه           بین اجزا  آرم، موقعیت آن     باشد. رابطه  آرم دانشگاه می  

  این اجزا، تأثیر و     به چیدمان این اجزا بستگی دارد. هرگونه ت ییر در موقعیت، شکر و یا اندازه              

شود که در اسصتص صاده و         کند. در نتیجه، اکیداً توصیه می        آرم را دگرگون می    شدههد  تعیین 

 ها  این راهنما پیرو  نمایید.بازتولید این آرم به دقت از دستورالعمر

 

   حری  آرم دانشگاه2.0

 تواند به منوان یک مامر بصر  مؤثر ای ا  نق  کصنصد کصه از          آرم دانشگاه تنها در صورتی می 

زمینه یصا   زمینه و فضا  اطراف  قابر تمایز باشد. اگر در موارد ، آرم توسط مواملی در پس               پس

توانصد تصأثصیصر       فضا  اطراف  مانند رنگ و یا شکلی بخصوص، مبه  شود و یا ناخوانا باشد، نمی              

تواند به راحتی بر اذهان و نصظصرا          ها  نادرستی می  حداکثر خود را داشته باشد. چنین است اده       

 بینندگان تأثیر من ی بگاارد و تصویر نامنظمی از دانشگاه ایجاد کند.

هایی در اطرا  آرم که همیشه باید خالی بصمصانصنصد                بعد، حری  آرم دانشگاه  بخ       در ص حه 

  .2اند  شکر نشان داده شده

 گاار  در آرمفاصله

 ورود به حریم آرم دانشگاه ممنوع است
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   حری  آرم دانشگاه ملوم پزشکی تهران2شکر 

 فرضها  و موقعیت پی   نسبت2.1

ترین مامر بصر  دانشگاه ملوم پزشکی        آرم دانشگاه، به منوان اولین و شاخ         

هایی در  تهران، الزم است به طور صحیح و دقی  ارا ه شود. در نتیجه، دستورالعمر  

  اجزا جهت جلوگیر  از ت ییرا  و بازتولید نادرست هریک از              ارتبال با اندازه  

 ها ضرور  است. آن

 فرض در آرم دانشگاه ها  پی   موقیعت6شکر 

X Y 

X/Y = 3/78 
Y/Z = 1/09 

Z 
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  و درنظر داشتن     6  قبر  شکر     توان با است اده از قوانین مکس ص حه      آرم اصلی دانشگاه را می    

نصگصاره بصه      نسبت طوا  ضلع ممود   به مرض  ضلع افقی  نشان دانشگاه و نسبت طوا نشصان        

نگاره به طصوا   و نسبت طوا نشان     0011طوا نشان دانشگاه ساخت. نسبت طوا به مرض نشان           

 ها ایجاد کرد.  توان با است اده از این نسبتباشد. آرم را میمی 1078نشان دانشگاه 

هایی از خود نشان بصرا  ایصجصاد          با درنظر گرفتن نسبت طوا به مرض نشان و است اده از بخ            

 ها به حداقر برسند.توان اطمینان حاصر کرد که ناسازگار چهارچو  کلی آرم، می

ا  چصاپ      ناکارآمد از آرم و نشان آن، اجزا  آرم باید در انصدازه             جهت پرهیز از است اده     نکته  

  ممکن را در نظر گرفت      شوند که خوانا باشند. در نتیجه، هنگام بازتولید آرم، باید حداقر اندازه            

، حداقصر طصوا     1078و    0011ها   و از آن پیرو  کرد. برا  این منظور، با درنظر گرفتن نسبت            

 باشد.  متر میمیلی 108مجاز آرم برا  چاپ 

 هانشینی آرم  ه 2.1

المللی کس  کرده است، دانشگاه ملوم پزشکی تهران در راه            به منوان دانشگاهی که امتبار بین     

باشد. در نصتصیصجصه،        المللی می   آموزش مالی بین   ها  خود در مرصه     فعالیت افزای  و توسعه  

ها  مت او ، حصا صز     های  در همکار     بصر  این دانشگاه و شریک     پاسخگویی به موضوع ارا ه   

 باشد.اهمیت می

ها و سایر شرکا، یصکصی از     ها، سازمانها  بین دانشگاه ملوم پزشکی تهران و دانشگاه  در همکار  

 سه وضعیت زیر صادق است 

 باشد.الآ. دانشگاه ملوم پزشکی تهران، شریک اصلی می

ها  حاضر در یک همکار ، از موقعیت یکسانصی          . دانشگاه ملوم پزشکی تهران و سایر سازمان        

 برخوردارند.

 کند و شریک اصلی نیست.ج. دانشگاه ملوم پزشکی تهران به منوان حامی ای ا  نق  می

 اند  ها، موقعیت صحیح اجزا در ادامه بررسی شدهبرا  هریک از این وضعیت



 

14 

الآ. در صورتی که دانشگاه به منوان سازمان اصلی در یک همکار  ای ا  نق            

 نماید، موقعیت آرم دانشگاه و شرکا  آن با چیدمان زیر ارا ه خواهند شد 

 آرم اصلی دانشگاه  -نشینی نوع اوا   ه 7.0شکر 

  6شکر فرمی اوا  رجوع کنید به بخ   -نشینی نوع اوا   ه 7.1شکر 

 شریک سوم شریک دوم شریک اول

 شریک

 اول 

 شریک

 دوم 

 شریک

 سوم 
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هایی که دانشگاه نق  حامی را در         ج. در نهایت، در مورد همکار       

  زیر بازتولیصد    توان آرم طرفین را مانند نمونه     کند، می ها ای ا می  آن

 نمود 

 . زمانی که دانشگاه ملوم پزشکی تهران و سایر طرفین، در موقعیت و وضعیت              

 ها  آنها به این صور  خواهد بود یکسانی قرار دارند، چیدمان آرم

 ش ر ی ک آ ر م   

 آرم اصلی دانشگاه  -نشینی نوع دوم   ه 8.0شکر 

  6شکر فرمی اوا  رجوع کنید به بخ   -نشینی نوع دوم   ه 8.1شکر 

 آرم اصلی دانشگاه  -نشینی نوع سوم   ه 1.0شکر 

 شریک اصلی

 ش ر ی ک   د و م 

 حداقل

 حداقل

 حداقل طول

 ش ر ی ک آ ر م   

 حداقل طول

 ش ر ی ک   س و م 
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نمایید، آرم دانشگاه در همکار  با       ها  باال مشاهده می   طور که در مکس   همان

ها به دو صور  نمای  داده شده است. شکر جایگزین، شکر               سایر سازمان 

باشد. در مجموع، سه شکر فرمی برا  آرم دانشگاه          فرمی اوا آرم دانشگاه می    

 ها خواهی  پرداخت.  به آن6طراحی شده است که در بخ  بعد   بخ  

فرض در  ها  پی  ها و نسبت     موقعیت دهندهها  این بخ  نشان     مکس

ها  مختلآ بودند. اما    طراحی و چیدمان آرم دانشگاه و شرکا  آن در همکار          

در موارد  که آرم یا نشان یک یا گروهی از طرفین همکار  با این الگوها                     

توان الگو  مخصوصی برا  این مسئله طراحی کرد. به           سازگار  نداشت، می  

یاد داشته باشید که طراحی این الگو باید زیرنظر مسئولین مربوطه و توسط                 

 متخصصین این امر انجام گیرد.  

  6شکر فرمی اوا  رجوع کنید به بخ   -نشینی نوع سوم   ه 1.1شکر 

 حداقل طول

 شریک اصلی

 شریک سوم شریک دوم
 حداقل طول
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 های آرم دانشگاهسایر شکل
جهت دستیابی به کارآمد  باال در است اده از موامر مربول به هویصت بصصر ،               

اند تا پاسخگو  هرگونه محدودیت     اشکالی فرمی برا  آرم دانشگاه طراحی شده      

 از جمله کمبود فضا و شکر هندسی سطح موردنظر برا  درج لوگو باشند.

به یاد داشته باشید که آرم رسمی و ارجح دانشگاه ملوم پزشکی تهران، آرمصی                

است که در بخ  آرم اصلی دانشگاه نشان داده شد. اما در صور  نصیصاز، آرم                    

 تواند به صور زیر نیز نمای  داده شود.دانشگاه می

   شکر فرمی اوا6.0

  بصعصد نشصان        ، که در تصویر زیر و تصاویر ص حه        01شکر فرمی اوا  شکر      

داده شده است، به منوان یک آرم جایگزین چندمنظوره طراحی شده است، که             

 هصا  زیصریصن      که به همراه ردیآ   تواند به تنهایی است اده شود و ه  این       ه  می 

 tiers  7  بیاید.  رجوع کنید به بخ  

   شکر فرمی اوا 01شکر 

 تواند در نظر داشته باشید که آرم اصلی دانشگاه نمی

 با ردیف های زیرین همراه شود.
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 ی ممکنحداکثر فاصله

 ی ممکنحداکثر فاصله

 نگاره در شکر فرمی اوا   نشان01.0شکر 

ر 
شک

01.1
ی اوا 

ر فرم
  حری  شک

 

 ها  زیرین در شکر فرمی اوا   ردیآ01.1شکر 
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   شکر فرمی دوم6.1

شصود  طور که در مکس مشاهد می     شکر فرمی دوم، همان   

تر طراحی   ، به منوان یک مامر بصر  کوچک       00 شکر   

تواند در مواقعی که فضا  خالی زیصاد          شده است و می   

موجود نیست و مربعی بودن آرم مدنصظصر اسصت، مصورد            

-است اده قرار گیرد. توجه نمایید که این شکر فقط مصی            

-تواند به تنهایی مورد است اده قرار گیرد. درنتیجه، ردیآ         

 ها  زیرین را به همراه آن نیاورید.

ر 
شک

00.0
ی دوم 

ر فرم
  شک

 
ر 
شک

00.1
  نشان

ی دوم 
ر فرم

نگاره در شک
 

   حری  شکر فرمی دوم 00.1شکر 
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   شکر فرمی سوم6.1

که از نظر کاربرد از دو شکر قبر محدودتر اسصت، بصه          شکر فرمی سوم، با این    

شود. این شکر بصرا  هصمصراهصی            منوان یک مامر بصر  رسمی محسو  می      

 ها  زیرین طراحی شده است. ردیآ

   شکر فرمی سوم 01.0شکر 

 نگاره در شکر فرمی سوم   طوا نشان01.1شکر 

های زیرین قابل به یاد داشته باشید که شکل فرعی سوم تنها همراه با ردیف

 باشد.های زیرین ممنوع میاستفاده است، پس استفاده از آن بدون ردیف
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 ها  زیرینردیآ
هصا   ها  بصزرگ، از بصخص        دانشگاه ملوم پزشکی تهران، همانند سایر سازمان 

مدیریتی و آموزشی متعدد  تشکیر شده است و این امر، نیاز به وجود یک آرم           

ها  سازد. بنابراین، شکر   ها را برجسته می     این بخ   با ظرفیت الزم برا  ارا ه    

-اند که با فضا  اضافه، ردیصآ هایی طراحی شده  فرمی اوا و سوم، به منوان آرم      

 ها  زیرین را در خود جا  میدهند.  

 هصا  فصرمصی اوا و سصوم هصمصراه بصا                    هصایصی از شصکصر        در ادامه، نمونصه   

هصا  مصربصول بصه فضصاسصاز ،             اند. دستورالعصمصر    ها  زیرین ارا ه شده   ردیآ

ها  ممنوع این اشکاا فرمی در بخص  قصبصر            ها  موقعیتی و بخ    محدودیت

   6ارا ه شدند.  بخ  

   حری  شکر فرمی سوم 01.1شکر 
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   شکر فرمی اوا با یک ردیآ زیرین 01.0شکر 

   شکر فرمی اوا با دو ردیآ زیرین 01.1شکر 

   شکر فرمی سوم با یک ردیآ زیرین 02.0شکر 

   شکر فرمی سوم با دو ردیآ زیرین 02.1شکر 
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 توجه داشته باشید که 

 

ها  آموزشی، واحدها و ... باید بر اساس سلسله مرات  و از      ها، گروهنام دانشکده   -

 بزرگ به کوچک ذکر شوند.

 باشد.  مجاز نمیtiersها  زیرین  شکستن آرم دانشگاه و ردیآ -

رنگ هر ردیآ زیرین باید با رنگ آرم یکسان باشد، بدین معنا که یصا بصا آبصی            -

TUMS   نوشته شود، یا سیاه و یا س ید، و در هرصور  با رنگ خود لوگو یکسان

 باشد.

ها  زیرین، مساو  و یا کمتصر         بین هریک از ردیآ    در شکر فرمی اوا، فاصله      -

 . در شکر فرمی 01.1نگاره و اولین ردیآ زیرین است  شکر   بین نشاناز فاصله

  ها  زیرین وجود نصدارد و هصمصه          نگاره و ردیآ    اضافی بین نشان   سوم، فاصله 

  .02.1گیرند  شکر ها در خطول بعد از ردیآ قبلی خود جا  میردیآ

ها، به طوا متن نوشته شده در آن ردیآ بستگی           حرو  هریک از ردیآ    اندازه  -

شود. بصه یصاد        تر می  حرو  کوچکتر باشد، اندازهدارد. هرچه طوا نوشته بی  

تصر  نگاره بزرگ ها نباید از اندازه حرو  نشان       حرو  ردیآ  داشته باشید که اندازه   

 تواند با آن یکسان باشد.باشد و نهایتاً می

ها در ارتبصال بصا      ها  زیرین، تمامی قوانین و محدودیت       بین ردیآ  بجز فاصله   -

  2.0مانند.  بخ  حری  آرم دانشگاه به قو  خود باقی می
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 سایهنشان
  بصه کصار        watermarkسایه  تواند به منوان یک نشاننشان دانشگاه به تنهایی می 

  یک مصتصن     زمینهکه در پس  سایه، در صورتی  رود. توجه داشته باشید که رنگ نشان       

 کار رود، نباید بامث ناخوانا شدن متن شود.به

تصوان  سایه در مصتصن را مصی           درست و نادرست از نشان     ها  زیر، است اده  در مکس 

 مشاهده کرد 

ر 
شک

02.0
   است اده

ت
  نادرس

 
ر 
شک

02.1
   است اده

  صحیح
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 هایی از مثاا

 ها  نادرستاست اده
تصر از صصرفصًا یصک           درک این مسئله که آرم هر سازمان یا مؤسسه، محتوایی بسیار غنی    

هصا، مصوامصر      ها و نشصان    باشد، از اهمیت باالیی برخوردار است. آرم       طراحی گرافیکی می  

ها  مختلآ را بصه       ها، مؤسسا  و سازمان   توان از طری  آن   بصر  مهمی هستند که می    

  ها  جار  در آن مؤسسصا  نصیصز رابصطصه             ها و ایده  جهان ارا ه کرد و طبیعتاً با ارزش      

تواند تصأثصیصرا       نزدیکی دارند. در نتیجه، هرگونه ت ییر جز ی یا کلی در آرم دانشگاه می         

موردنظر آن را دگرگون نماید. از تمامی افراد  که قصد است اده از آرم دانشگاه را دارنصد             

ها  این راهنما پیرو  نصمصوده و بصرا              خواهشمندی  که به طور دقی  از دستورالعمر      

 مقاصد خود از مسئولین مربوطه کمک بگیرند. 

  نادرست از آرم در ادامه آورده شده است. به یاد داشته باشید کصه           هایی از است اده  نمونه

 شود.ها  زیر خت  نمی  نادرست از آرم به مثاااست اده

     ا  که خوانصایصی آن را         آرم را رو  پس زمینه

سازد، قرار  تر کرده و یا شکر آن را مبه  می        ک 

 ندهید.

  06.0شکر 

 06.1شکر   06.1شکر 
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   رنگ اسصت.  آرم دانشگاه یک

به آرم و اجزا  آن رنصگ         

  1دیگر  ندهید.  بخ  

        به آرم دانشگاه هی  مامر

یا زیباساز گرافیکی، مانند      

سایه یا الگوها  رنگی         

 ندهید.

 07.0شکر 

 07.1شکر 

 08.0شکر 

 08.1شکر 

 08.1شکر 
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  یک از اجزا  آرم و             هی 

ها را ت ییر       بین آن    فاصله

 ندهید.

  افزای  و کاه      2ها  ذکر شده در بخ       طوا و مرض آرم را بدون درنظر گرفتن نسبت

  .11.1  و آرم را حوا یک محور نچرخانید  شکر 11.2و  11.1، 11.0ندهید  اشکاا 

ا  قرار دهید که خود آن شئ با اف  زاویه دارد،            در صورتی که خواستید آرم را بر رو  شئ          

 حتماً آرم را به صورتی تهیه نمایید که با اف  سطح قرارگیرنده بر رو  آن مواز  باشد.

 01.1شکر 

 01.1شکر 

 01.0شکر 

 11.1شکر  11.0شکر 

 11.1شکر  11.2شکر 

 خط اف 
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     نگاره سبک حرو  نشان

یک را ت ییر ندهید و هی     

از حرو  و یا کلما  آن       

 را حا  ننمایید.

       اطمینان حاصر نمایید که

ها  قوانین مربول به ردیآ    

اید. زیرین را رمایت کرده      

  7 بخ  

         ،با است اده از آرم یا نشان دانشگاه

یک الگو نسازید. شکر مقابر،          

الگویی را نشان میدهد که با            

است اده از نشان دانشگاه ساخته       

 شده است. 

 10.0شکر 

 10.1شکر 

 11.0شکر 

 11.1شکر 

 11شکر 

ر 
شک

11.1
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 باشند.به چاپ رسید و اط ما  آن از این تاریخ به روز می 0111این کتابچه در خرداد 

 

 در صور  بروز هرگونه سؤاا، با ایمیر زیر تماس برقرار نمایید 

oia-ic@tums.sina.ac.ir 

 

با دانشگاه ملصوم پصزشصکصی        LinkedInتوانید از طری  آدرس زیر، در سایت        چنین می ه 

 تهران، ارتبال برقرار نمایید 

http://ir.linkedin.com/pub/tehran-university-of-medical-sciences-

tums/61/356/b2b. 

 

برا  دریافت اط ما  مربول به بازتولید آرم دانشگاه و دانلود آرم و نشان دانشگاه به آدرس                

 زیر مراجعه فرمایید  

gsia.tums.ac.ir/en/page/16435/Download 

 

 مدیر پروژه:

 خردمنددکتر ملی مر 
 

 نویسندگان:

 دکتر منایت شعبانی

 خندانآریا رحیمی گر
 

 طراح و گرافیست:

 ملیرضا جع ر 

 

بها و زحما  ایشصان     به خاطر پیشنهادا  گران   آقای دکتر مسعود عزیزی     جا از جنا     در این 

 آوری .در چاپ این کتابچه کماا قدردانی را به ممر می

الملر دانشگاه ملوم پزشکی تهران     ها  موجود در این اثر در معاونت بین       تمام محتوا و مکس   

 باشد. ها متعل  به این دانشگاه میاند و تمامی حقوق مربول به آنتهیه شده

mailto:oia-ic@tums.sina.ac.ir
http://ir.linkedin.com/pub/tehran-university-of-medical-sciences-tums/61/356/b2b
http://ir.linkedin.com/pub/tehran-university-of-medical-sciences-tums/61/356/b2b
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 المللمعاونت بین

 المللی امور بینمدیریت توسعه

 1416753955کدپستی:  - 21عصر )عج(، خیابان دمشق، پالک تهران، خیابان ولی

 
 پست الکترونیکی 

admission_ic@tums.ac.ir      
oia-ic@tums.ac.ir 
 

 تل ن 

88816616 -110 

88816612 -110 

 دورنگار 

88821622 -110 


