دستور العمل استفاده از لوگوی پارک علم و فناوری البرز
برای شرکتهای مستقر در پارک

تهیه شده در پارک علم و فناوری البرز
آبان 1399

(( شرايط استفاده از نام و آرم پارک علم و فناوری البرز ))
 )1رعايت آنچه در دستورالعمل پیوست آورده شده است؛
 )2شركت پذيرفته شده در پارک و يا مراكز رشد باشد،
تبصره  :موسسات مراكز رشد بايد مجوز ورود به دوره رشد را اخذ نموده باشند.

 )3موسسه دارای قرارداد با تاريخ معتبر باشد.
 )4تمامي موسسات در هنگام انعقاد قرارداد با پارک ملزم به ارائه تعهد مبني بر رعايت ضوابط اين
دستورالعمل و پذيرش مسئولیت های ناشي از تخلف از آن مي باشند؛
 )5سازمان ها و موسسات غیر وابسته به پارک و مراكز رشد كه متقاضي استفاده از نام و آرم پارک
برای فعالیت خود هستند (نظیر موسسات آموزشي طرف قرارداد ،برگزاركنندگان كنفرانس ها و
همايش ها و نظاير آن) ملزم به اخذ مجوز كتبي برای استفاده از آرم در قالب يك توافق نامه معین
با تاريخ و شرايط معلوم مي باشند.
 )6موسسات ملزم مي باشند هرگونه طرح انتشاراتي خود كه در آن از نام و آرم پارک علم و فناوری
ل به تايید حوزه معاونت فناوری و
البرز استفاده شده است را با رعايت مفاد اين دستورالعمل قب ا
نوآوری برسانند.
 )7در صورت عدم رعايت اين دستورالعمل و احراز تخلف ،موضوع در كمیته  3جانبه مركب از
معاونین پارک و مدير مراكز رشد رسیدگي و حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد.

دستورالعمل استفاده از لوگوی پارک علم و فناوری البرز

الف) سايز لوگو
لوگو بايد به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد كه به راحتي قابل مشاهده باشد .از آنجايي كه در كاربردهای مختلف
ممكن است اين سايز كوچكتر يا بزرگتر از اندازه اصلي آن شود ،بهتر است تناسبات الزم در كار حفظ گردد و
كوچكترين و بزرگترين اندازه آن بعنوان يك قاعده تعريف گردد تا كلیه شركتها اين اصل را رعايت كنند.
سايز آرم
)1.5 cm (177px
)1.5 cm (177px

ب) سايز و نوع فونت لوگو
 سايز و نوع فونت در آرم انگلیسي مورد استفاده در سربرگها به ترتیب زير مي باشد:
 : Member ofنوع قلم ( times new romanيا استفاده از قلمي مشابه) و سايز 9
… : Alborz Scienceنوع قلم  times new romanو سايز 12
 سايز و نوع فونت در آرم فارسي مورد استفاده در سربرگها به ترتیب زير مي باشد:
عضو :نوع قلم ايران نستعلیق و سايز 14
پارك علم و فناوري البرز :نوع قلم ايران نستعلیق و سايز 16
 سايز ها و نوع فونت مورد استفاده دركارت ويزيت به ترتیب زير مي باشد:
 : Member ofنوع قلم  times new romanو سايز 9
… : Alborz Scienceنوع قلم  times new romanو سايز 10

 سايز و نوع فونت در آرم فارسي مورد استفاده در پاكت نامه به ترتیب زير مي باشد:
 : Member ofنوع قلم  ) times new romanيا استفاده از قلمي مشابه) و سايز 9
… : Alborz Scienceنوع قلم  times new romanو سايز 12
 سايز و نوع فونت در آرم فارسي مورد استفاده در سربرگها به ترتیب زير مي باشد:
عضو  :نوع قلم ايران نستعلیق و سايز 14
پارك علم و فناوري البرز  :نوع قلم ايران نستعلیق و سايز 16
ج) فضاهای خالي اطراف آرم
به حاشیه اطراف آرم كه فاقد هرگونه كاراكتر گرافیكي است ،فضای خالي گويند كه اين فضا در كار بايد حفظ
گردد .اما در جاهايیكه محدوديت فضا داشته باشیم ،میتوان فضای خالي اطراف آرم را به حداقل رساند(البته به
گونه ای كه به ماهیت آرم لطمه ای وارد نگردد).
د) استفاده از آرم بعنوان نمادی ازتحت پوشش قرار گرفتن يا ليسانس
وقتي موسسه ای از نام و آرم پارک در سربرگها و ساير مستندات چاپي و الكترونیكي خود استفاده مي كنند،
درواقع بدين معني است كه آن شركت عضوی از موسسات پذيرش شده و فعال در پارک علم و فناوری البرز است
و مي تواند از اين امتیاز استفاده نمايد اين كار بايد با مجوز پارک صورت گیرد و كلیه الگوهای مطرح شده زير ،در
آن رعايت گردد.
ساختار عمومي
بكارگیری آرم پارک بعنوان لیسانس بايد همواره براساس شروط مطرح شده ،صورت گیرد و بايد جمله عضو يا
 Member ofهمراه آن آورده شود.
مواردی كه شركتها میتوانند از آرم پارک بهره گیرند ،عبارتند از:
نامه ها ،كارت ويزيت ،روی پاكت نامه و وب سايت شركت
 )1نامه هاي ( A4سربرگ)
محل قرار گیری آرم پارک :آرم پارک بايد در فاصله  10 mmاز پايین صفحه قرار گیرد وبايد:

 همراه با لوگوی شما در صفحه بصورت چپ چین ،راست چین يا وسط چین قرار گیرد (در
صورتیكه تمايل داريد آرم پارک با آرم شما بصورت منتظم چیده شود).
 لوگوی پارک بايد بصورت نسخه كامل استفاده شود.
 لوگوی پارک در عرض نبايدكوچكتر از  40 mmباشد.
Member of:

& Alborz Science
Technology Park
40mm

عضو:

اپرک علم و فناوری البرز
40mm

كارت ويزيت
محل قرار گیری آرم پارک :آرم پارک بايد در فاصله  4mmاز پايین كارت قرار گیرد و بايد:
 از نسخه خلصه شده لوگو استفاده شود.
 لوگوی پارک در عرض نبايد كوچكتر از  22mmباشد.
Member of:

& Alborz Science
Technology Park
22 mm

پاكت نامه
محل قرار گیری آرم پارک :آرم پارک بايد در فاصله  5mmاز پايین پاكت قرار گیرد و بايد:
 از نسخه كامل لوگو استفاده شود.
 لوگوی پارک در عرض نبايد كوچكتر از  50mmشود.
وب سايت
 از نسخه خلصه شده لوگو استفاده شود.
 لوگوی پارک در عرض نبايد كوچكتر از  120pxشود.
بنر و پوستر
 از نسخه كامل لوگو استفاده شود.
 لوگوی پارک در عرض نبايد كوچكتر از  0/2بعد كوچك طول يا عرض باشد.

 نكته :بدلیل اينكه آرم اكثر شركتها بصورت راست چین در باالی صفحه قرار دارد و به تناسب آن نشاني
شركت نیز در گوشه راست پايین صفحه قرار مي گیرد(نامه ها يا همان سربرگ شركت) ،اين امكان نیز
وجود دارد كه آرم پارک در گوشه چپ پايین صفحه با رعايت نكات مطرح شده ،قرار گیرد(چیدمان
نامنتظم).
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