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Ý NGHĨA LOGO

Logo Trường Đại học Y khoa Vinh được thiết kế hoàn chỉnh bao gồm hai khối hình tròn mở đồng tâm. Khối hình tròn trung
tâm được cách điệu hình tượng núi Hồng sông Lam và biểu tượng cánh chim y dược đang cất cánh bay lên, trong đó: 1) biểu
tượng dòng sông Lam hiền hòa được cách điệu như trang sách đang mở - là hình tượng thể hiện lịch sử hình thành và phát
triển của trường trải qua 3 giai đoạn từ trung cấp - cao đẳng đến đại học Y khoa Vinh ngày nay. 2) phía trái là núi Hồng vững
chãi được cách điệu như những cánh sen đang tỏa ngát hương. Sự kết hợp của hai khối này tạo nên hình tượng chữ V là sự
kết tinh cho truyền thống hiếu học của con người xứ Nghệ, nơi địa linh nhân kiệt “Núi Hồng Sông Lam”. 3) Đặt trên vùng đất
địa linh nhân kiệt là trường Đại học Y khoa với biểu tượng đôi cánh chim Y dược đang dang đôi cánh.
Biểu tượng là sự cách điệu hình tượng cây gậy của thần Y học Esculape cổ đại, hình tượng chuỗi DNA của y học hiện đại và
biểu tượng khoa học công nghệ. Tất cả các thành tố trên tạo nên Trường Đại học Y khoa Vinh là nơi ươm mầm cho bao thế
hệ thầy thuốc, là nơi chắp cánh cho khát vọng bồi dưỡng tri thức, khoa học công nghệ, đồng thời là nơi trao gửi niềm đam mê
cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Biểu tượng Trường Đại học Y khoa Vinh có gam màu trang nhã, với trắng và xanh biển biểu thị cho sự thanh cao và bền
vững của nghề thầy thuốc. Logo thể hiện tính sáng tạo, độc đáo, đậm đà bản sắc, khát vọng vươn xa trong sự nghiệp đào
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Với thiết kế
ấn tượng, bố cục hợp lý, màu sắc hài hòa, mang sắc thái hiện đại logo dễ dàng được xuất bản, in ấn và thể hiện trên mọi chất
liệu. Thuận lợi cho việc phổ biến, quảng bá và nâng cao giá trị thương hiệu của nhà trường.
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Lịch để bàn

Logo Trường Đại học Y khoa Vinh được thiết kế hoàn chỉnh bao gồm hai khối hình tròn mở đồng tâm. Khối hình tròn trung tâm được cách
điệu hình tượng núi Hồng sông Lam và biểu tượng cánh chim y dược đang cất cánh bay lên, trong đó: 1) biểu tượng dòng sông Lam hiền
hòa được cách điệu như trang sách đang mở - là hình tượng thể hiện lịch sử hình thành và phát triển của trường trải qua 3 giai đoạn từ trung
cấp - cao đẳng đến đại học Y khoa Vinh ngày nay. 2) phía trái là núi Hồng vững chãi được cách điệu như những cánh sen đang tỏa ngát
hương. Sự kết hợp của hai khối này tạo nên hình tượng chữ V là sự kết tinh cho truyền thống hiếu học của con người xứ Nghệ, nơi địa linh
nhân kiệt “Núi Hồng Sông Lam”. 3) Đặt trên vùng đất địa linh nhân kiệt là trường Đại học Y khoa với biểu tượng đôi cánh chim Y dược đang
dang đôi cánh.
Biểu tượng là sự cách điệu hình tượng cây gậy của thần Y học Esculape cổ đại, hình tượng chuỗi DNA của y học hiện đại và biểu tượng
khoa học công nghệ. Tất cả các thành tố trên tạo nên Trường Đại học Y khoa Vinh là nơi ươm mầm cho bao thế hệ thầy thuốc, là nơi chắp
cánh cho khát vọng bồi dưỡng tri thức, khoa học công nghệ, đồng thời là nơi trao gửi niềm đam mê cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và
bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Biểu tượng Trường Đại học Y khoa Vinh có gam màu trang nhã, với trắng và xanh biển biểu thị cho sự thanh cao và bền vững của nghề thầy
thuốc. Logo thể hiện tính sáng tạo, độc đáo, đậm đà bản sắc, khát vọng vươn xa trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
công nghệ và chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Với thiết kế ấn tượng, bố cục hợp lý, màu sắc hài hòa, mang sắc thái
hiện đại logo dễ dàng được xuất bản, in ấn và thể hiện trên mọi chất liệu. Thuận lợi cho việc phổ biến, quảng bá và nâng cao giá trị thương
hiệu của nhà trường.
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