
 

 

Ý NGHĨA LOGO  

ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT  

(phiên bản 2018) 

 

Logo Trường Đại học Thủ Dầu Một lấy hình ảnh chủ đạo là cánh hoa Dầu màu xanh đang tung bay. 

Hình ảnh này gắn liền với loài cây đặc trưng cho lịch sử và văn hóa Đất Thủ xưa. Ngày nay, nó tượng 

trưng cho sức bật mạnh mẽ của vùng đất mới Bình Dương và khát vọng vươn lên vị trí dẫn đầu trong 

giáo dục đại học, trong  nghiên cứu khoa học của ngôi trường mang tên: Thủ Dầu Một. 

1. Màu sắc chủ đạo: xanh dương 

Xanh dương là gam màu chủ đạo của toàn bộ thiết kế, có sự hòa biến nhẹ nhàng giữa màu xanh 

tím và xanh da trời tạo nên tổng thể vừa hài hòa vừa sinh động. 

Màu xanh dương thể hiện cho sự nhận thức và trí tuệ. Trong môi trường học đường, màu xanh 

dương chuyển tải sự thông thái, tự tin, giúp cho người dạy lẫn người học mạnh dạn thể hiện năng 

lực bản thân với một tinh thần học thuật tự do, khát khao chinh phục bầu trời tri thức. Trong xây 

dựng tổ chức, màu xanh mang lại cho cộng sự nguồn năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái vui 

vẻ trong giao tiếp, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự rõ ràng, thông suốt để cùng tin tưởng mà 

hướng tới sự phát triển rộng lớn hơn. 

2. Kết cấu: logo có 2 khối chính 

 

 

 

Khối ngang được thiết kế vuông vức, vững 

chắc, gồm tên Trường bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh, thể hiện sự mạnh mẽ, vững chãi, xứng tầm 

vị thế của một đơn vị giáo dục đại học công lập 

trọng điểm tại tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, sự 

đơn giản, rõ ràng về kiểu chữ và hình khối cũng 

hướng đến việc xây dựng độ tin cậy và sự bền 

vững trong mối quan hệ, hợp tác với các đối tác 

trong và ngoài nước. 

 

 

 

Khối dọc được thiết kế mảnh mai, thanh thoát với 

hình ảnh cách điệu từ sự kết hợp của cánh hoa Dầu 

và ngòi bút, điểm chấm năm thành lập Trường – 

2009, ghi dấu sự chuyển mình lịch sử từ ngôi 

trường có bề dày đào tạo sư phạm sang một tầm vóc 

mới - trường đại học đào tạo đa ngành đa lĩnh vực. 

Về chi tiết, đế hoa Dầu được cách điệu thành ngòi bút 

– biểu tượng của tri thức, đồng thời cũng mang dáng 

dấp đôi bàn tay nâng đỡ, vừa dịu dàng vừa vững chãi. 

Cánh hoa Dầu thanh mảnh, nhẹ nhàng trong thế đang 

tung bay là một hình ảnh sinh động dễ dàng liên 



 

Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, ý nghĩa, chuyển tải giá trị cốt lõi của Trường:  

Khát vọng: cánh hoa Dầu tung bay.  

Trách nhiệm: Ngòi bút – bàn tay nâng đỡ, khơi gợi. 

  Sáng tạo: Màu xanh dương biến chuyển linh hoạt.   

 

tưởng đến những người trẻ mang trong mình khát 

khao chinh phục những chân trời mới, khát khao tự do 

thể hiện bản thân, tự tin vào nội lực và đủ bản lĩnh để 

bay cao, bay xa. 


