
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 بنای یادبود شهدا و ایثارگران لوح و طراحی اطالعات تکمیلی جهت شرکت در مسابقه 

 راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

 : کند می برگزار ایران اسالمی جمهوری آهن راه -

 هشهههت گرانقهههدر ایثهههارگران و شههههدا خهههاطره و یهههاد داشهههت گرامهههی و شههههادت و ایثهههار فرهنههه  بهههه نههههادن ارج منظهههور بهههه -

 دعهههوت افتخهههار بههها  هنرمنهههدان و نظهههران صهههاح  از آههههن راه ،شهههرکت آههههن راه عزیهههز شههههدای ویههه ه بهههه مقهههد  دفههها  سههها 

 .نمایند شرکت آهن راه ایثارگران و شهدا یادبود بنای و لوح طراحی فراخوان در تا آورد می بعم 

 : طرح دو هر از انتظار مورد های ویژگی و مشخصات -

 دارای و اسهههالمی ایرانهههی هویهههت بههها مهههدرن ، کلیشهههه غیهههر و شهههاخ  فهههرد، بهههه منحصهههر کهههامالا  بایهههد بهههود یهههاد بنهههایلهههوح و  -

 . باشد ایران اسالمی جمهوری آهن راه های نماد و وایثارگران شهدا شان با متناس  الزم های وی گی

 شهههده بینهههی پهههی ( آهووون راه کووو   ادارات) و یههها البهههی ورودی در نصههه  جههههتبصهههورت ایسهههتاده یههها دیهههواری  (بوووود یووواد لووووح)

 .     پههههی  بینههههی شههههده اسههههت (ایسووووتهاه هووووای مراکووووز اسووووتان هووووا)در ورودی و یهههها فخههههای خههههارجی )بنووووای یوووواد بووووود(و  اسههههت

اقتصهههادی از  پهههییری توجیهههه و پیشهههنهادی طهههرح اجرایهههی و فنهههی خهههوابط گهههرفتن نظهههر در طهههرح، بهههودن اجرایهههی بهههه توجهههه

 باشد. نکات حائز اهمیت در این خصو  می

  

 : داوری معیارهای -

 و جزئیههههههات طراحههههههی در دقههههههت پههههههرو ه خهههههها  هههههههای وی گههههههی بههههههه توجههههههه بهههههها طراحههههههی در نههههههوآوری و خالقیههههههت –

 .کشور در رایج و آورد بوم مصالح از استفاده با بودن اجرایی

 مههههرتبط هههههای مناسههههبت در بهینههههه اسههههتفاده ظرفیههههت مانههههدگار و فههههاخر بههههود یههههاد بنههههای یهههه  عنههههوان بههههه شههههده خلهههه  اثههههر –

 .باشد داشته را

  

 :  باشد می ذی  شرح به درمسابقه شرکت جهت مدارک ارسا  و آثار ارائه نحوه -* 

 شوید.  isargaran.rai.irصفحه : یا به صورت مستقیم وارد  www.rai.ir :از طریق سایت رسمی راه آهن به نشانی -1

 . را بخوبی مطالعه نمائید، موارد مندرج  ( اطالعات مهم مربوط به مسابقهدر) قسمت صفحه ایثارگران  ورود بهپس از  -2

 به سامانه ثبت نام شوید. دپس از مطالعه اطالعات مهم مربوط به مسابقه و دیدن فیلم ها و عکس ها،وارد آیکون ورو -3

 خواهید شد،پس از مطالعه  http://takrim.rai.irبا ورود به سامانه ثبت نام شما وارد صفحه دیهری به نشانی:  -4 

 اطالعات گزینش شده و مهم مسابقه، در همان صفحه وارد آیکون ثبت نام و ورود به سامانه شوید.

 کلید ثبت نام کاربر جدید را  ،شد پنجره سامانه میز خدمت الکترونیک برای شما باز خواهدپس از ورود به آیکون ثبت نام ،-5

 و در فرم باز شده گزینه کاربران عمومی را انتخاب نمایید،اطالعات خواسته شده را به دقت وارد نمایید و کلید  انتخاب کنید

 اطالعات کاربری خود راسعی بفرمائید خود بمانید، رمز عبورو کاربری  نامو منتظر پیامک انتخاب کنید دریافت رمزعبور را 

 ! پس از دریافت فراموش نکنید 

 

http://www.isargaran.rai.ir/
http://takrim.rai.ir/


 فراخوان طراحیکلید کاربری خود می شوید، در این صفحه پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور شما وارد صفحه  -6

 تا فرم ثبت نام مسابقه برای شما باز شود. نمائیدتخاب فرم ثبت نام را انبنای یاد بود را بزنید و در صفحه بعدی کلید فرم  

 در را به دقت تکمی  نمائید و جهت بار گذاری آثار خود و مدارک متقاضی اطالعات فردی خواسته شده ، در فرم ثبت نام  -7

 فرمائید.و بارگذاری روشی که در ذی  اشاره شده  این آثار را ارسا   به دوقسمت مدارک مسابقه ، 

 :باشد می شرح بدین غیره و معماری همچون تخصصی های رشته برای مدارک ارائهروش نخست  –الف 

 مناسب مقیاس در پروژه های پالن و پالن سایت و  طرح کانسپت و اولیه طرح ارائه -

 پروژه نماهای و ها برش ارائه -

 (ناظر دید و پرنده دید) پروژه پرسپکتیوهای ارائه -

 .دیاگرام ارائه نیاز صورت در یا و فیزیکی برنامه تحلی  کانسپت، شرح -

 . 100x70: شیت 1 در اکثر حد PDF یا JPG فرمت باجهت هر دو طرح ، از موارد خواسته شده دیجیتا  نسخه یک ارائه -

 .گردد بارگذاری فرم ثبت متقاضیان در داوران ارزیابی جهت زمان هم بصورت ) لوح و بنای یادبود( باید طرح دو هر :توجه -

 ارائه آثار حجمی و گرافیکی از طریق آدرس پستی :  دوم روش -ب

 را گرافیکی های طرح یا و ماکت از قبی  خود آثار توانند می ها گرافیست و سازان مجسمه همچون شرکت کننده های محترمی

 .نمایند ارسا  مسابقه دبیرخانه آدرس به بهداشتی و مناسب بندی بسته شرایط با، پس از ثبت نام 

، و یا اسکنر دوربین عکاسی ،با تلفن همراه توجه :متقاضیانی که آثار ارسالی آنها بصورت ماکت یا فای  گرافیکی می باشد،  -

بارگذاری نمایند، مثا  : دو  (یادبود لوح و بنای ارائه طرح)را در قسمت  و آن تهیه نمایند مطلوب عکس یا اسکناز اثر خود 

سمه ساز ساخته شده است یکی ماکت لوح یاد بود و دیهری ماکت بنای یادبود ، تصویر ماکت لوح یاد بود در ماکت توسط مج

ها(  ایستهاه یادبود  بنای ک ( بارگذاری گردد و تصویر ماکت بنای یاد بود در قسمت: )طرح ادارات یادبود لوح قسمت: )طرح

گرافیستها و سایر هنرمندان دیهر صدق می نماید، مجسمه سازان و توسط بارگذاری گردد، همین امر در خصوص ارائه آثار 

می توانند به صورت حضوری و یا از طریق اداره  ،در فرم ثبت نام گرافیستها و سایر هنرمندان  پس از ثبت تصاویر آثار خود 

 دبیرخانه به مستقیم که ثاریآ صورت این غیر درئه و یا ارسا  نمایند ، پست آثار ساخته شده را به نشانی دبیر خانه ارا

 .شد خواهند خارج مسابقه از ، باشد نهردیده ثبتطرحشان  تصویرمربوطه  فرم درباشد و  شده ارسا  مسابقه

 ،از پرداخت هزینه شرکت درمسابقهو خواندن مجدد قوانین و مقررات مسابقه در قسمت  Bو  Aپس از بارگذاری طرح  -8

 کارمتقاضی طریق درگاه اینترنتی مبلغ: پنجاه هزارتومان حق شرکت در مسابقه را پرداخت فرمائید و با امضاء الکترونیک 

  به پایان برسانید. جهت شرکت در مسابقه خود را  

 ایران خواهد اسالمی جمهوری آهن راه ایثارگران امور به مربوط برندگان او  تا سوم مسابقه آثار مادی مالکیت : توجه -

 می باشد ، صرفا برگزیدگان او  تا سوم در مسابقه.شرکت کننده های دیگر نآثار سایر این امر شام  ،بود

ی پ  از اتمام مسابقه توسط امور ایثارگران راه طی تشریفات ،پیمانکار ساخت لوح و بنای یادبود شهدا و ایثارگران  توجه : -

 .انتخا  خواهد شد بصورت مستق  آهن ج.ا.ا

امور ایثارگران راه آهن ج.ا.ا بعنوان متولی مسابقه و نیز برگزار کننده و مجری طرح ، در صورت تشابه احتمالی  توجه : -

هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد و نیز هر گونه ادعایی از سوی شرکت  ، یکدیگرآثار ارائه شده شرکت کننده ها با 

 . پییرفت د ننخواه رادر این خصو  م کننده های محتر

آثار حجمی و گرافیکی  در صورت خرابی و یا شکستگی ، مسابقهامور ایثارگران راه آهن ج.ا.ا و نیز برگزار کننده  توجه : -

 مسابقه هیچگونه ادعا و یا مسئولیتی را در این خصو  نخواهند پییرفت. ارائه شده به دبیرخانه

   مسترد نخواهد شد. آثار حجمی و طرح های ارائه شده مستقیم به دبیرخانه پ  از مسابقه توجه : -

 مگابایت باشد.  02نباید بیشتر از هنگام بارگیاری تفکی  به  طرح لوح و بنای یادبود حجم :توجه -



   

 

 :  بود یاد بنای و لوح ایجاد مح  کلی ابعاد -  

 .متر3 اکثر حد ارتفا  در مربع متر 02 بود یاد بنای ایجاد جهت شده بینی پی  خارجی فخای -

 .متر0 اکثر حد ارتفا  در مربع متر 5/1 بود یاد لوح ایجاد جهت شده بینی پی  داخلی فخای -

در مراکهههههز اسهههههتان هههههها متفهههههاوت مهههههی باشهههههد،بطور مثههههها  امکهههههان فخهههههای خهههههارجی ایسهههههتگاه ههههههای راه آههههههن  توجوووووه: -

 5الههههههی  4را تهههههها  بنووووووای یوووووواد بووووووودایههههههن وجههههههود دارد در ورودی یهههههه  ایسههههههتگاه کههههههه فخههههههای بیشههههههتری دارد ، ارتفهههههها  

متهههههر هنگهههههام سهههههاخت افهههههزای  داد، لهههههیا شهههههرکت کننهههههده ههههههای گرامهههههی بایهههههد در طراحهههههی اثهههههر خهههههود بهههههه ایهههههن موخهههههو  

لیهههههت سهههههاخت در ارتفههههها  ههههههای  مهههههورد نظهههههر را داشهههههته باشهههههد، همهههههین امهههههر در توجهههههه داشهههههته باشهههههند کهههههه طرحشهههههان قاب

   صدق می نماید.  لوح یاد بودخصو  طراحی 

 

 : مسابقه تقویم -

 02/25/99  تا   05/23/99 :سایت طری  از آثار ارائه و متقاخیان نام ثبت -

 02/20/99  تا   21/20/99 :مسابقه نتیجه اعالم -

 31/20/99:   مورخ در مقد  دفا  هفته با زمان هم برگزیده آثار از تجلی  -

 

 :  یادبود بنای طرح عالی ریاست - 

 ا.ا.ج آهن را محترم عام  مدیر رسولی سعید دکتر 

 :  دبیرخانه مدیر -

 نوری حامد دکتر  

 : مسابقه نوع -
 ی  مرحله ای

 
 :  داوران هیئت رئیس -

 حجت مهدی دکتر
 
 :  داوران هیئت -

 باغی قره رخا استاد
 حیدری دکترشاهین

 موسوی مجتبی سید دکتر
 
 : مسابقه شرایط -

 
 شرکت مجازبه هستند، حرفه این در تخص  دارای که دانشجویان و حقیقی اشخا  حقوقی، های شرکت از اعم افراد کلیه –
 .باشند می مسابقه در
 گیرنده تصمیم عنوان به را وی تنها دبیرخانه و نموده معرفی سرگروه عنوان به را نفر ی  گروهی افراد یا و حقوقی اشخا  –
 .شناسد می رسمیت به
 مدارک ارسا  نحوه» در مطروحه موارد لحاظ به چنانچه و شود می بررسی برگزاری کمیته توسط مسابقه از قب  ها طرح –

 .شد خواهد سپرده مربوط هیئت به داوری جهت باشد نداشته ایرادی و نق  «مسابقه
 . شد نخواهد مسترد مسابقه پایان از پ   دبیرخانه به مستقیم شده ارائه های طرح و حجمی آثار–
 .داشت نخواهد مسئولیتی دبیرخانه به آن تحوی  ازو بعد  قب  مدارک به وارده خسارات یا و تأخیر قبا  در برگزاری کمیته –
 
 



 : پیشبینی شده جوایزنفیس -

 .آهن راه از رسمی تقدیرنامه و لوح همراه به لایر میلیون 022:    او  طرح -

 .آهن راه از رسمی تقدیرنامه و لوح همراه به لایر  میلیون022:    دوم طرح - 

 .آهن راه از رسمی تقدیرنامه و لوح همراه به لایر میلیون 122:   سوم طرح -

 

  : / واتساپ پشتیبانی -

29352030294 

   

 

 :  مسابقه دبیرخانهنشانی  -

  مسابقه برگزاری دبیرخانه ، چهارم  آهن،طبقه راه مرکزی ساختمان ، ماندال نلسون بلوار آر انتین میدان از باالتر تهران: آدر 

 1510635857:    مهوری اسالمی ایران ج آهن راه پستی کد -

 

 فرمائید :  دنبا  زیر های نشانی در را کشی قرعه نتایج و مسابقه به مربوط خبرهای آخرین -

www.rai.ir /  isargaran.rai.ir  /  isargaran.rai   
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