
به مناسبت "نودمین سالگرد برقراری روابط  ی پیشنهادیح لوگوارائه طرفراخوان 

 دیپلماتیک ژاپن و ایران"

 

سیس تا نودمین سالگردو همچنین پن و ایران ابرقراری تعامالت تجاری بین ژمیالدی نودمین سالگرد  9102سال 

به رسم یادبود برنامه های متنوعی را برگزار می  مناسبت ژاپن و ایران یندبژاپن در ایران می باشد. سفارتخانه 

فرصت مغتنمی برای پیشرفت روابط بین دو کشور خواهد بود. بدین منظور از عالقمندان  مناسبتنمایند و این 

ایند. شرایط ارائه برای این مناسبت ارسال نم ی پیشنهادی خود راطرح لوگودر صورت تمایل دعوت می نماییم 

     :به شرح زیر می باشد ی پیشنهادیطرح لوگو

 متقاضیان شرایط  -1

 ام نماید. دبا هر ملیت، سن و مقیم در هر مکانی می تواند نسبت به ارائه طرح خود اق هر شخص (0

  9102آوریل  01مهلت ارائه طرح:  (9

آفریقا و  دفتر امور ژاپن،وزارت امور خارجه پیشنهادی :  هایطرح برای ارسالایمیل آدرس  (0

 ، اداره دوم خاورمیانه، میز ایرانخاورمیانه

japaniran90th@mofa.go.jp 

طرح های ارائه شده توسط دولت ژاپن و ایران ارزیابی شده و بهترین طرح به عنوان لوگوی این  (4

 مناسبت انتخاب خواهد شد. 

بررسی طرح پیشنهادی در سایت وزارت امور خارجه ژاپن، سایت سفارت ژاپن در ایران و در نتیجه  (5

 . سایتهای دولتی ایران اعالم خواهد شد

 

 وطراحی لوگمربوط به قوانین  -2

به ایمیل پیوست کرده و به آدرس ایمیل مذکور ایمیل نمایید. به به صورت فایل جداگانه طرح خود را  (0

عبارت  ،حتماً در قسمت موضوع ایمیل طرح های خود را از طریق پست ارسال نفرمایید.هیچ عنوان 

را  "ایران و ژاپن دیپلماتیک روابط برقراری سالگرد نودمین" مناسبت به پیشنهادی لوگوی طرح ارائه

 تایپ نمایید. پنی یا انگلیسی ابه زبان ژ

، سایز  EPSیا   ,JPG PDFیکی از فرمتهای  :ها می بایست از این خصوصیات برخوردار باشندطرح  (9

 ، اندازه طرح بعد از چاپ در یک صفحهdpi  011مگابایت و وضوح تصویر )رزولوشن( 0حداکثر 

از طرف وزارت امورخارجه  ژاپن تغییر فرمت طرح ارسال شده  امکان درخواست. 4A کامل سایز

 وجود دارد.

 51توضیح مختصر در مور طرح به زبان انگلیسی یا ژاپنی ) در صورت توضیح به انگلیسی حداکثر  (0

حرف(. توضیح را نیز حتماً در فایل جداگانه به  011لغت و در صورت توضیح به ژاپنی حداکثر 

توسط  طرحارسالی صورت پیوست ایمیل ارسال نمایید. در صورت انتخاب نهایی طرح شما، توضیح 

 م خواهد رسید. نیز به اطالع عمو متقاضی 

 طرح خود را در دو نسخه رنگی و سیاه و سفید ارسال نمایید.  (4

 صوص تعداد طرح های ارسالی وجود ندارد.محدودیتی در خ (5

 طرح های ارسالی بازگردانده نخواهد شد.  (6
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 نکات قابل توجه -3

 نسخه حق نقض شامل و در جای دیگری به چاپ نرسیده باشند و ودهطرح های پیشنهادی باید جدید ب (0

  .دنی نباشثالث شخصو سایر حقوق مربوطه به هیچ  تجاری مئعال ،کپی رایت() برداری

مربوط  حقوق قضان یا آمیز افترا مقررات، یا قوانین ناقض عمومی، حساسیت به معارض طرح های (9

بعداً مشخص شود که خواهند شد. درصورتیکه  صالحیت ردثالث  اشخاص حقوقسایر  یا رایت کپیبه 

طرح انتخاب شده ناقض هر کدام از این شرایط می باشد، طرح انتخاب شده فاقد صالحیت شناخته 

 .خواهد شد

به وزارت  لوگوهای انتخاب شده متعلق و حق کپی رایت ارائه شدهتمامی حقوق طرح های  (0

ارسال و ارائه طرحها داللت بر واگذاری حقوق اخالقی امورخارجه ژاپن و دولت ایران می باشد. 

غیر از تنظیم اندازه، تبدیل آن به حالت سیاه سفید و به پدیدآورنده آن طرح دارد. بر طرحهای ارسالی 

 اعمال نخواهد شد. تغییر دیگری ترجمه به زبانهای ژاپنی، انگلیسی و فارسی 

فاقد ی وطرح  ،توسط متقاضی درخواست فرم در خالف واقعت اطالعا هر گونهارائه  صورت در (4

 .خواهد بودصالحیت 

انتخاب شده با فرم نهایی آن به سازمانهای واجد صالحیت از سوی وزارت امورخارجه ژاپن و  طرح (5

 مورد ایران و ژاپن دیپلماتیک روابطبرقراری  سالگردنودمین تا در دولت ایران ارائه خواهد شد 

 گیرد. قرار استفاده

پدیدآورنده بدون کسب اجازه از ( وابستگی سازمانی و نام استثنای به)اطالعات شخصی فرستنده  (6

 .ه و به شخص ثالثی ارائه نخواهد شدشددر جایی درج ن، طرح

گان طرحهایی که انتخاب پدیدآورندبا نخواهد شد و رسیدی مبنی بر دریافت طرح به متقاضیان ارائه  (7

سواالت متقاضیان در خصوص فرآیند   که باشید داشته توجه. نشده باشند تماس گرفته نخواهد شد

 .سوال نفرمایید خواهشمند است بررسی و انتخاب نیز پاسخ داده نخواهد شد. لذا 


