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3

هقسهِ

آضم ،لَگَ یب ًطبًِ ًوبزی ثطای ثیبى یک عجبضت یب القبی یکک هکوکْکَم
است .آضمّب ،حکن اهضب ضا ثطای غبحت آى هَسسِ زاضًس.
یک آضم هٌحػطثِ فطز ،ثِ عَض یقیي ،ضبذع تطیي عبهل ثػطی است کِ
هی تَاًس ثِ هتوبیع ضسى یک سبظهبى زض هیبى سکبظهکبى ّکبی هطکبثکِ
ثیبًدبهس .یک آضم چِ اظ اخعای سبزُ ٍ چِ اظ کٌبض ّن ًطستي اخعایی ثب
عطاحی آضاستِ ضکل ثگیطز ،یگبًگی آى ،هْن تطیي خٌکجکِ ،زض ایکدکبز
َّیت ثػطی هتوبیع ٍ هٌحػطثِفطز ثطای یک سبظهبى است.
ثب ایدبز یک هعیبض هطرع ٍ ٍاحس ٍ ّن چٌیي ثب ثِ حساقکل ضسکبًکسى
ًبّوبٌّگی ّب ،اعویٌبى حبغل هیکٌین کِ َّیت زاًطگبُ علَم پعضکی
ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى ثیّوتب ثوبًس ٍ ایي ًوبز آهَظش عبلی
کطَض زض علَم پعضکی زض عطغِ ی آهَظش عبلی ،اظ ضقجبی ذَز تکوکیکع
زازُ ضَز .آضم زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى ،
کِ اظ ایي پس ثبیس ثِ عٌَاى ًطبى ثػطی ضسوی ایي زاًطگبُ ثکِ ککبض
ضٍز ،ثِ گًَِ ای عطاحی ضسُ است تب ثِ سغحی اظ َّیت ثػطی زسکت
یبثین کِ زضذَض ضأى ایي زاًطگبُ ثبضس.

4

آضم اغلی زاًطگبُ
آضم زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى اظ یک عطاحی سبزُ اهکب ثکطاظًکسُ
ثطذَضزاض است .ایي آضم اظ سِ ثرص تطکیلضسُ کِ عجبضتٌس اظ:
زٍ ًطبى (ضکلی هتقبضى اظ یک کتبة کِ زض آى زٍ هبض ،کِ ضٍ زض ضٍی ّن قطاض زاضًس ،هکحکػکَض
ضسُاًس)،
ًطکبى ًگبضُ (کلوبت ’زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى’).

شکل شوارُ یک :آرم اصلی داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى

اثتسا ثبیس تَخِ زاضت استبًساضزسبظی آضم ثِ عٌَاى هْنتطیي عبهل َّیت ثػکطی
زاًطگبُ اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض است .ایي آضم ثِ گًَِای عطاحی ضسُ ککِ ثکِ
زاًطگبُ ضرػیت ثیهبًٌسی هی زّسّ .ط یک اظ اخعا ثِ عکَض ذکبظ عکطاحکی ٍ
خبیگصاضی ضسُاًس تب ثب سبیط ثرصّبی آضم ،ضاثغِی هعٌبزاضی زاضتِ ثبضٌس ٍ ،اظ
سَی زیگط ،هٌبست تطیي ضرػیت ثػطی ضا ثِ آى ثجرطٌس .زض ًتیدِ ،هْن تکطیکي
هَضزی کِ زض اضتجبط ثب استوبزُ اظ آى ثبیس ثِ ذبعط سپطز ایي است ککِ ثکِ خکع
هَاضزی کِ زض ایي ضاٌّوب ثِ آى اضبضُ ضسُ ،آضم ٍ ّیچ یک اظ ثرصّبی آى ًجکبیکس
تغییط یبثٌسّ .ط گًَِ استوبزُی زیگط ثبیس ثب زستَضالعولّبی ایي ضاٌّوب تکغکب ثک
زاضتِ ثبضس.

5

سجک حطٍف آضم
ًبم سجک حطٍف استوبزُ ضسُ زض ًطبى ًگبضًُ ،ستعلی است.
ًستعلی سجک اضخح ثطای ًطبى ًگبضُ ی آضم زاًطگبُ است ٍ تطخیحبً ثبیس ثب حوظ فبغلکِ ّکبی
شکط ضسُ ،اظ آى استوبزُ ضَز( .ضکل ضوبضُ زٍ)

شکل شوارُ دٍ :آرم اصلی داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى
با سبک ًستعلیق ٍ هختصات آى
6

زض غَضت عسم زستطسی ثِ سجک ًستعلی  ،ثِ هٌظَض سَْلت زستطسی ثِ آضم ٍ حوظ ٍحست
ضٍیِ زض استوبزُ اظ آى ،هی تَاًیس اظ سجک ضٌبذتِ ضسُ ی  B Titrثب حوظ فبغلِ ّبی
شکطضسُ ،استوبزُ ًوبییسٌّ .گبم استوبزُ اظ ًطبى ًگبضُ ،ثِ ایي ًکتِ تَخِ زاضتِ ثبضیس کِ
توبهی حطٍف قغَض ٍ پطضًگ ) (Boldثَزُ ٍ ضکستِ ًیستٌس( .ضکل ضوبضُ سِ)

شکل شوارُ  :3آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى با سبک B Titr

7

تٌْب زض ضطٍضتّبی گطافیکی ،هیتَاى ظیطًَیس آضم ضا ثب ضعبیت فبغلِّبی شکط ضسُ زض کٌبض آى
زضج کطز( .ضکل ضوبضُ )4

شکل شوارُ  :4آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى با کٌارًَیس

8

زض ذػَظ زضج آضم ثطٍی پطچنً ،ظط ثِ ضطٍضت زض هعطؼ زیس قطاض گطفتي کل ظیطًَیس آضم،
زض ظهبى تبظزى پطچن ،الظم است اثعبز ظیطًَیس اظ کٌبضُّبی آضم تدبٍظ ًکٌس .ضوٌبً ضطٍضی است
ظیطًَیس آضم زض پطچن حتوبً ًستعلی ثبضس( .ضکل ضوبضُ پٌح)

شکل شوارُ پٌح :آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى خْت پزچن

9

ًکبتی زض ذػَظ آضم زاًطگبُ
زض استوبزُ اظ آضم الظم است ثِ ًکبت ظیط تَخِ ضَز:
ً -1سجت عطؼ ٍ اضتوبع آضم
 -2هوبس ثَزى قسوت ثبالیی ٍ پبییٌی هبض ثب کتبة (حبضیِ آضم)
 -3یکپبضچِ ثَزى ثسًِ هبض ٍ فقساى ّیچ گسستی زض آى
 -4ضکل کبهالً هسٍض چطن هبض ٍ اًساظُ هتٌبست آى
زض ضکل ضوبضُ ضص اضتجبُّبی ضایدی کِ زض عطاحی آضم غَضت هیگیطز ،آٍضزُ ضسُ است.

3

4

2
شکل شوارُ شش :هشخصات آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى
ٍ اشتباُّای رایح در خصَص آى
10

فبغلِگصاضی زض آضم
یکی اظ هْن تطیي هسبئلی کِ زض ایي ضاٌّوب ثِ آى پطزاذتِ ذَاّس ضس ،هَضَع فبغلِ گصاضی زض
آضم زاًطگبُ است .ضاثغِ ی ثیي اخعای آضم ،هَقعیت آى ّب ٍ ضکل ٍ هبّیت کلی آضم زاًطگبُ ،ثِ
چیسهبى ایي اخعا ثستگی زاضزّ .طگًَِ تغییط زض هَقعیت ،ضکل ٍ یب اًساظُ ی ایي اخعا ،تأثیط
ّسف تعییي ضسُی آضم ضا زگطگَى هی کٌس .زض ًتیدِ ،اکیساً تَغیِ هیضَز کِ زض استوبزُ ٍ ثبظ
تَلیس ایي آضم ثِ زقت اظ زستَضالعولّبی ایي ضاٌّوب پیطٍی ًوبییس.
حزین آرم داًشگاُ
آضم زاًطگبُ تٌْب زض غَضتی هی تَاًس ثِ عٌَاى یک عبهل ثػطی هؤثط ایوبی ًقص کٌس کِ اظ پس
ظهیٌِ ٍ فضبی اعطاف ذَز قبثل توبیع ثبضس .اگط زض هَاضزی ،آضم ،تَسظ عَاهلی زض پس ظهیٌِ یب
فضبی اعطافص هبًٌس ضًگ ٍ یب ضکلی ثِ ذػَظ ،هجْن ٍ یب ًبذَاًب ضسً ،وی تَاًس تأثیط حساکثط
ذَز ضا زاضتِ ثبضس .چٌیي استوبزُّبی ًبزضستی هی تَاًس ثِ ضاحتی ثط اشّبى ٍ ًظطات ثیٌٌسگبى
تأثیط هٌوی گصاضتِ ٍ تػَیط ًبهٌظوی اظ زاًطگبُ ایدبز کٌس.
زض غوحِ ی ثعس ،حطین آضم زاًطگبُ (ثرص ّبی اعطاف آضم کِ ثبیس ّویطِ ذبلی ثوبًٌس) ًطبى
زازُ ضسُ است( .ضکل ضوبضُ ضص)

ٍرٍد بِ حزین آرم داًشگاُ هوٌَع است
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شکل شوارُ شش :حزین آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى

ّنًشیٌی آرمّا
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى  ،ثِ عٌَاى زاًطگبّی
ثطذَضزاض اظ اعتجبض ثیي الوللیّ ،وَاضُ زض پی تَسعِ ی فعبلیت ّبی ثیي الوللی ذَز زض عطغِّبی
هرتلف علوی است .لصا اضائِ ی ثػطی هٌبست اظ آضم زاًطگبُ ٍ ضطیک ّبیص زض ّوکبضی ّبی
هرتلف ،اظ اّویت ثسیبضی ثطذَضزاض است.
زض ّوکبضی ّبی زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى ثب زاًطگبُّب ،سبظهبىّب
ٍ سبیط ضطکبٍ ،ضعیت ظیط غبزق است (ضکل ضوبضُ ّوت):

شکل شوارُ ّفتّ :نًشیٌی آرمّا
12

ضًگثٌسی آضم اغلی
زض حبل حبضط ،آضم اغلی زاًطگبُ علَم پعضکی ٍ ذسهبت ثکْکساضکتکی
زضهبًی تْطاى ،ثِ ّوطاُ ضکل ّبی فطعی آى ،تک ضًگ اسکت .زض آضم
اغلی ،اظ ضًگ آثی تیطُ ی ذبغی استوبزُ ضسُ (زض ایي ضاٌّوب ثکِ آى
آثیِ  TUMSاعالق هی ضَز) ،کِ خْت ایدبز تکوکبیکع ٍ ذکَاًکبیکی
حساکثطی ثط ضٍی پس ظهیٌِی سویس چبح هیضَز.
هقبزیط ضًگ آثی  TUMSثِ غَضت  CMYK ٍ RGBزض پبییي
آهسُاًس.

زض غَضتی کِ زض چبح ثب هحسٍزیت هَاخِ ضسیس ٍ قبزض ثِ چبح ضًگی
آضم ًجَزیسّ ،وبى عَض کِ زض عکس ّبی غوحِ ی ثعس ًوبیبى است،
هی تَاًیس آى ضا ثب ضًگ سیبُ زض پس ظهیٌِ ی سویس ٍ یب ثطعکس چبح
ًوبییس( .اضکبل ضوبضُ ّطت ٍ ًِ)
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شکل شوارُ ّشت :آرم داًشگاُ بِ رًگ سیاُ در پسسهیٌِی سفیذ

شکل شوارُ ًِ :آرم داًشگاُ بِ رًگ سفیذ در پسسهیٌِی سیاُ

ثطای ایي کِ آضم زاًطگبُ اظ ذَاًبیی کبهل ثطذَضزاض ضسُ ٍ تأثیط ثسعایی زاضتِ ثبضس ،توبٍت
ضًگ آضم ٍ پس ظهیٌِ ی آى ثبیس زض حساکثط هوکي ثبضس .اظ قطاض زازى آضم ثط ضٍی پس ظهیٌِ ای
کِ ذَاًبیی آى ضا زضَاض هی سبظز ،پطّیع ًوبییسّ .وبى عَض کِ زض تػبٍیط هطبّسُ هی ضَز ،آضم
ثط ضٍی پس ظهیٌِ ّبی هرتلوی قطاض گطفتِ است :یک ثبض ثط ضٍی عیف آثی  TUMSتب سویس ٍ
ثبض زیگط ضٍی عیف سیبُ تب سویس .توبٍت ضًگ هَضز ًظط ثیي پس ظهیٌِ ٍ آضم ثِ ٍضَح زیسُ
هیضَز (ضکل ضوبضُ زُ).

شکل شوارُ دُ :آرم داًشگاُ در دٍ طیف آبی  TUMSبِ سفیذ ٍ سیاُ بِ سفیذ
14

ضزیف ّبی ظیطیي
تَخِ زاضتِ ثبضیس کِ:
 ًبم زاًطکسُ ّب ،گطٍُ ّبی آهَظضیٍ ،احسّب ٍ  ...ثبیس ثط اسبس سلسلِ هطاتت ٍ اظ ثعضگ ثِکَچک شکط ضًَس.
 ضًگ ضزیف ّبی ظیطیي ثبیس ثب ضًگ آضم یکسبى ثبضس ،ثسیي هعٌب کِ یب ثب آثی ًَ TUMSضتِضَز ،یب سیبُ ٍ یب سویس ٍ ،زض ّط غَضت ثب ضًگ ذَز لَگَ یکسبى ثبضس.
 زض ضکل فطعی ،فبغلِ ی ثیي ّط یک اظ ضزیف ّبی ظیطیي ،هسبٍی ٍ یب کوتط اظ فبغلِ ی ثیيًطبىًگبضُ ٍ اٍلیي ضزیف ظیطیي است .
 ثدع فبغلِ ی ثیي ضزیف ّبی ظیطیي ،توبهی قَاًیي ٍ هحسٍزیت ّب زض اضتجبط ثب حطین آضمزاًطگبُ ثِ قَت ذَز ثبقی است( .ضکل ضوبضُ یبظزُ).

شکل شوارُ یاسدُ :هشخصات آرم داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی تْزاى
15

ًطبىسبیِ
ًطبى زاًطگبُ ثِ تٌْبیی هی تَاًس ثِ عٌَاى یک ًطبى سبیِ ( )watermarkثِ کبض ضٍز .تَخِ
زاضتِ ثبضیس کِ ضًگ ًطبى سبیِ ،زض غَضتی کِ زض پس ظهیٌِ ی یک هتي ثِ کبض ضٍزً ،جبیس ثبعث
ًبذَاًب ضسى هتي ضَز.
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هثبلّبیی اظ
استوبزُّبی ًبزضست
ثبیس تَخِ زاضت کِ آضم ّط سبظهبى یب هؤسسِ ،هحتَایی ثسیبض غٌی تط اظ یک عطاحی گطافیکی
غطف زاضز .آضمّب ٍ ًطبى ّب ،عَاهل ثػطی هْوی ّستٌس کِ ثب استوبزُ اظ آى هیتَاى ،هؤسسبت
ٍ سبظهبى ّبی هرتلف ضا ثِ خْبى اضائِ کطز .عجیعی است ًطبى سبظهبىّب ،ثباضظشّب ٍ ایسُ ّبی
خبضی آى ،ضاثغِ ی ًعزیکی زاضز .ثط ایي اسبس ّطگًَِ تغییط خعئی یب کلی زض آضم زاًطگبُ
هی تَاًس تأثیطات هَضز ًظط آى ضا زگطگَى ًوبیس .لصا اظ یکبیک افطازی کِ قػس استوبزُ اظ آضم
زاًطگبُ ضا زاضًس ذَاّطوٌسین ،ثِ عَض زقی اظ زستَضالعول ّبی ایي ضاٌّوب پیطٍی کطزُ ٍ ثطای
هقبغس ذَز اظ هسئَلیي هطثَعِ کوک ثگیطًس.
ًوًَِ ّبیی اظ استوبزُ ی ًبزضست اظ آضم زض ازاهِ آٍضزُ ضسُ است .ثِ یبز زاضتِ ثبضیس کِ
استوبزُی ًبزضست اظ آضم ثِ هثبلّبی ظیط ذتن ًویضَز.


آرم را رٍی پس سهیٌِای کِ خَاًاییی
آى را کنتز کزدُ ٍ یا شکل آى را هبْن
هیساسد ،قزار ًذّیذ.
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آرم داًشگاُ یک رًگ اسیت.
بِ آرم ٍ اخشای آى رًیگ
دیگزی ًذّیذ.



آرم ٍاحذّای تابعِ داًشگاُ
ًبایذ با رًگ دیگز یا اًیذاسُ
بشرگتز درج شَد.



بِ آرم داًشگاُ ّییی
عاهل ییا سییبیاسیاس
گزافیکی ،هاًٌذ سایِ ییا
الگَّای رًگی ًذّیذ.
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ّی یک اس اخشای آرم ٍ
فاصلِی بیي آى ّیا را
تغییز ًذّیذ.

عَل ٍ عطؼ آضم ضا ثسٍى زض ًظط گطفتي ًسجت ّبی شکط ضسُ (زض ثرص  )5افعایص ٍ کبّص
ًسّیس ٍ آضم ضا حَل یک هحَض ًچطذبًیس .
زض غَضتی کِ ذَاستیس آضم ضا ثط ضٍی ضئ ای قطاض زّیس کِ ذَز آى ضئ ثب اف ظاٍیِ زاضز،
حتوبً آضم ضا ثِ غَضتی تْیِ ًوبییس کِ ثب اف سغح قطاضگیطًسُ ثط ضٍی آى هَاظی ثبضس.
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سبک حزٍف ًشاى ًگارُ را
تغییز ًذّیذ ٍ ّی یک اس
حزٍف ٍ یا کلوات آى را
حذف ًٌواییذ.



اطویٌاى حاصل ًواییذ کیِ
قَاًیي هزبَط بِ ردیف ّیای
سیزیي را رعایت کزدُایذ.



با استفادُ اس آرم ییا ًشیاى
داًشگاُ ،الگَ خذیذ ًساسییذ.
شکل هقابل ،الگَیی را ًشیاى
هی دّذ کِ با استفادُ اس ًشاى
داًشگاُ ساختِ شذُ است.
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ایي کتبثچِ زض خلسِ ّیبت ضئیسِ زاًطگبُ هَضخ  1333 /10/14هغطح ٍ پس اظ ثحث ٍ ثطضسی
غَضت گطفتِ ،ثِ تػَیت ضسیس ٍ اظ ایي تبضید الظماالخطا است.
زض غَضت ثطٍظ ّطگًَِ سؤال ،ثب ایویل ظیط توبس ثطقطاض ًوبییس:
office@sina.tums.ac.ir

ّوچٌیي ثب هطاخعِ ثِ غوحِ اغلی ٍةسبیت زاًطگبُ ثِ ًطبًی ظیط ٍ یب ثب کلیک ثط ضٍی آضم
زاًطگبُ زض گَضِ سوت ضاست ٍ ثبالی غوحِ اٍل سبیت ثِ ًسرِ غحیح زستطسی یبثیس.
http://publicrelations.tums.ac.ir/content/?contentid=317

هذیز پزٍصُ:
زکتط علی عطةذطزهٌس

ًَیسٌذگاى:
زکتط عٌبیت ضعجبًی
آضیب ضحیوی گلذٌساى

طزاحی ٍ صفحِ بٌذی:
هْسی کیْبى

توبم هحتَا ٍ عکسّبی هَخَز زض ایي اثط زض هعبًٍت ثیيالولل ٍ ضٍاثظ عوَهی حَظُ ضیبست زاًطگبُ علَم
پعضکی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تْطاى تْیِ ضسُاًس ٍ توبهی حقَق هطثَط ثِ آىّب هتعل ثِ زاًطگبُ
علَم پعضکی تْطاى هیثبضس.
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