
 ینب یسیون(، کمISOاستاندارد ) یالملل یناز سه سازمان ب یندگیبه نما یراناستاندارد ا یسازمان مل

 :کند ی( برگزار مITU( و انجمن ارتباطات راه دور )IEC) یکبرق و الکتروتکن یالملل

 "ها با استاندارد ینزم ت ازظاحف"استاندارد با شعار یپوستر روز جهان یطراح المللی ینب مسابقه

 استاندارد یاهدا خواهد کرد و در مراسم روز جهان ینقد یزبه نفر اول جوا ایران استاندارد ملی سازمان

 خواهد شد. یقدردان یشاناز ا( 1399مهر  22)

 منتشر خواهد شد. یزوا یکشور عضو سازمان جهان 163مسابقه در  این اول پوستر

 

 پوستر مشخصات

 متر میلی 420×594 ابعاد 

 پوستر با رزولوشن فایل dpi300  یلبرش در هر چهار طرف فا یبرا یهحاش یلی مترم 5با 

 یکهمراه با فونت و گراف یاصل

 صفحه فراخوان در  یقاز طرو  مذکور باشد یها سازمان یلوگو یحاو باید پوستر

  است دانلود قابل standardna.irیتسا

 با اندازه ینطراح با فونت الت نام pt 7:Designed by Name & Family Name 

 آن عبارتند از: ینوشتار یاست و محتوا یسیدارد و به زبان انگل یالملل بین جنبة پوستر 

 Protecting the Planet with Standards استاندارد: یروز جهان یاصل شعار     
 World Standards Day 2020October 14 استاندارد: یروز جهان عنوان   

 

  در نرم افزار های یدبا یارسال فایلمتنInDesign, Photoshop   و یا Illustratorقابل 

 .یردمورد استفاده قرار گ یبه باز نشر آن هستند به راحت یلکه ما ییباشد تا درکشورها یرایشو

 

  اثر/آثار ارسالی باید به شخص ارسال کننده )به عنوان فردی یا گروهی( متعلق باشد و چنانچه از

 برداری و سوء استفاده گردد، مردود در نظر گرفته خواهند شد. آثار دیگران کپی

 



 

 

 رقابت قوانین

 یا ی. آثار به صورت فردرقابت شرکت کنند یندر ا یتوانندسال م 1۸ یافراد باال تمامی :شایستگی

 .پذیرفته خواهد شد یگروه

 یوگرافیب یت،تا نام کامل، مل شود ی: پس از انتخاب برنده/ برندگان، از آنها خواسته مبرنده/ برندگان

ارسال  یز)وجه نقد( ن یزهجا دریافت یبرا یلیاطالعات تکم ین. همچنیندکوتاه و عکس خود را ارسال نما

 .خواهد شد

به هر کدام از نفرات دوم و سوم  ییسفرانک سو 500به نفر اول و  ییسفرانک سو 1500: مبالغ جایزه

 .تعلق خواهد گرفت

( IEC) یکبرق و الکتروتکن المللی ینب یسیونرقابت عبارتند از کم ینگزار کنندگان ا: برکنندگان برگزار

 یجهان های یهمکار یق( از طرITUانجمن ارتباطات راه دور )و ( ISOاستاندارد ) المللی ینسازمان ب

 استاندارد.

تعلق خواهد گرفت.  ITUو  IEC ،ISOهای کلیه حقوق آثار ارسال شده به سازمان :توجه فرمایید

پس از ارسال اثر به این رقابت، به برگزارکنندگان به صورت جمعی یا مجزا حق استفاده از اثر در سطح 

 یریگ یرا ی. آثار برتر بدون ذکر نام براهای مختلف را خواهید دادالمللی در همه اشکال و رسانهبین

مجوز کتبی برای انتشار اثر، از . قبل از اعالم نام شما به عنوان برنده مسابقه، خواهد شدارسال  یعموم

 .شما درخواست خواهد شد

قرارداد، از جمله صحت، بطالن،  یندر رابطه با ا یااز،  یادعا ناش یا، بحث و : هر گونه اختالفاختالفات

 یخدر تار یساتاق سوئ یسسوئ یلمللا ینب یداور ینمطابق با قوان یداوراز طریق  یدفسخ آن، با یانقض 

به  یدبا یبه داور یدگیاست. رس یسژنو، سوئ ی درمقر داوراجرا حل و فصل شود. تعداد داوری یک بار و 

 ود.انجام ش یسیانگل زبان

 



 

 

 ارسال اثر نحوه

 خرداد20 یخ( حداکثر تا تارpdfفرمت ) بارا  خودآثار  افراد مایل به شرکت در این رقابت می بایست

 .نمایندارسال  publicrelation@isiri.gov.ir یبه نشان1399

قطعه عکس از طراح  یکرزومه و  یپاراگراف حاو یک ی،با ارسال اثر، فرستادن مشخصات فرد همراه

 است. یالزام

 

 داوری

 آثار برترو  ی( بررسیرانیصاحب نام ا ید)متشکل از هنرمندان و اسات یداور یئتابتدا در ه یارسال آثار

  ارسال خواهد شد. یالملل ینمرجع برگزار کننده ب یبرا

 

 الملل ینو ارتباطات ب یروابط عموم دفتر

 یراناستاندارد ا یمل سازمان

۸۸۸۸9۸01-021 
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