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LOGO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
Tổng thể Logo được thiết kế dựa trên hình tượng một búp hoa 
chuẩn bị hé nở. Với đài hoa cách điệu từ hình ảnh đôi bàn tay 
đang nâng niu mầm hoa TTC - được ví như những thế hệ tri thức 
trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. 

Búp hoa ấy đang chờ ngày bừng nở, khoe sắc và tỏa hương bởi 
nhờ vào sự vun đắp , bồi dưỡng từ Trường Đại học Yersin Đà Lạt - 
Thành viên tập đoàn TTC. Búp hoa TTC ấy cũng giống như ngọn 
lửa đam mê, nhiệt huyết và khát vọng mà các thầy cô giáo đang 
muốn truyền cảm hứng cho những thế hệ học trò của mình.

Dựa trên ý nghĩa ấy, Logo nhấn mạnh vào sứ mệnh và mục tiêu 
của ngành giáo dục TTC; tạo môi trường và điều kiện tối ưu nhất 
để chăm sóc, giáo dục các thế hệ trẻ chuẩn bị hành trang tri thức 
vững vàng bước vào cuộc sống, xây dựng nền tảng tương lai và 
trở thành những công dân hữu ích cho đất nước.



LOGO VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG LOGO

SỬ DỤNG
LOGO SAI QUY ĐỊNH
Logo Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thiết kế và quy chuẩn 
theo những tỷ lệ chính xác (quy định hệ thống lưới, các quy 
định về kích thước, khoảng cách an toàn,...) và bắt buộc phải 
luôn luôn tuân theo các quy tắc này khi sử dụng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi áp dụng vào thực tế sẽ
phát sinh một số cách sử dụng không phù hợp/ sai nguyên tắc,
Bên cạnh là một số ví dụ về sử dụng Logo sai quy tắc bao gồm 
những trường hợp làm biến dạng Logo gốc, thay đổi tỷ lệ Logo 
đã quy định, đổi màu, bóp méo, xô nghiêng, tạo bóng đổ, đặt 
trên màu nền và hình nền tương phản yếu, làm sai lệch màu 
sắc,...



QUY ĐỊNH
VỀ MÀU SẮC ĐẶC TRƯNG
Các tiêu chuẩn màu, các thông số màu được sử dụng chính xác, 
đảm bảo không có bất kỳ thay đổi nào cho tất cả các ứng dụng 
của Logo Đại học Yersin Đà Lạt  và phải tuân thủ nghiêm ngặt 
trong tái sản xuất để duy trì tính nhất quán và đồng bộ của 
thương hiệu. 
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QUY ĐỊNH
SỬ DỤNG FONT CHỮ
Font chữ tiếng Việt và tiếng Anh quy định cho hệ thống nhận 
diện thương hiệu Trường Đại học Yersin Đà Lạt là bộ font Myriad 
Pro (dùng cho cả tiếng Việt và tiếng Anh).

Font Myriad Pro được sử dụng trong hầu hết các ấn phẩm thiết
kế in ấn trên giấy.

Trong trường hợp làm việc với văn bản thông thường, tài liệu
gửi ra ngoài, hoặc sử dụng trong môi trường trực tuyến mà font 
chữ Myriad Pro không thể đính kèm, hoặc không có sẵn trên 
máy người sử dụng thì font chữ Arial được sử dụng thay thế. 
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Font Myriad Pro

Font Arial

Light | Condensed  | Regular | Semibold | Bold | Black

Regular | Italic | Bold | Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
123456789!@#$%^&*(){}
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ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

ĐỒNG PHỤC NỮ
Ý tưởng thiết kế: Cho rừng thông xanh.

Với hình tượng cây thông Đà Lạt, việc chọn màu lá thông 

làm sắc áo sẽ tạo nên sự mộc mạc, mang đậm chất Đà Lạt.

Màu xanh là màu đặc trưng của Tây Nguyên, màu của thiên
nhiên, màu của Lang Biang đại ngàn, là màu của sự hòa 
thuận, tươi mát, màu mỡ.

Áo vest nữ lấy màu xanh làm chủ đạo, kết hợp áo sơmi trắng, 
chân váy và caravat sẽ tạo nên sự năng động, duyên dáng và 
thanh lịch cho sinh viên nữ Yersin.

Cầu vai

Logo Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Logo được thêu và kết vào áo, 
đặt gần tim thể hiện nhiệt 
huyết Đại học Yersin Đà Lạt). 

Nút áo
Nút áo mào bạc, cỡ lớn, làm 
tăng thêm sự sang trọng.

Túi xẻ

Đường viền trang trí
Chỉ màu vàng đồng. Hai đường 
viền mạnh mẽ, nghiêng 45 độ,
hướng về Logo trường (tạo 
hướng nhìn về Logo)

Kích thước Logo: D = 7cm

7cm



ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

ĐỒNG PHỤC NAM
Ý tưởng thiết kế: Cho rừng thông xanh.

Với hình tượng cây thông Đà Lạt, việc chọn màu lá thông 

làm sắc áo sẽ tạo nên sự mộc mạc, mang đậm chất Đà Lạt.

Màu xanh là màu đặc trưng của Tây Nguyên, màu của thiên
nhiên, màu của Lang Biang đại ngàn, là màu của sự hòa 
thuận, tươi mát, màu mỡ.

Áo vest nam lấy màu xanh làm chủ đạo, kết hợp áo sơmi 

trắng, và caravat sẽ tạo nên sự năng động, trẻ trung và thanh 
lịch.

Với hình tượng cây thông Đà Lạt, việc chọn màu lá thông 

Màu xanh là màu đặc trưng của Tây Nguyên, màu của thiên
nhiên, màu của Lang Biang đại ngàn, là màu của sự hòa 

Áo vest nam lấy màu xanh làm chủ đạo, kết hợp áo sơmi 

và caravat sẽ tạo nên sự năng động, trẻ trung và thanh 

Logo Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Logo được thêu và kết vào áo, 
đặt gần tim thể hiện nhiệt 
huyết Đại học Yersin Đà Lạt). 

Nút áo
Nút áo mào bạc, cỡ lớn, làm 
tăng thêm sự sang trọng.

Túi xẻ

Đường viền trang trí
Chỉ màu vàng đồng. Hai đường 
viền mạnh mẽ, nghiêng 45 độ,
hướng về Logo trường (tạo 
hướng nhìn về Logo)

Kích thước Logo: D = 7cm

7cm



ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

ĐỒNG PHỤC THỂ CHẤT
Áo sử dụng thun thoát khí, phối sọc, tông màu theo quy 
định: Xanh phối đỏ.
Quần: ống nhỏ, vải dù, có túi dây kéo hai bên và phía sau 
màu xanh đen, phối sọc đỏ theo quy định.



ĐỒNG PHỤC SINH VIÊN

LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP
Sử dụng mẫu lễ phục tốt nghiệp ra trường cho cả nam lẫn 
nữ.
Màu đen phối đỏ ở hai vạt tay phía trước ngực. Thân áo dài 
ngang gối, dễ mặc, di chuyển thuận tiện.


