انجمن بتن

ايران( انجمن فن آوران بتن ايران )

شانزدهمين دوره مسابقات ملي بتن ،بزرگداشت استاد احمد حامي
عنوان مسابقه:
 مسابقه بتن سبك دانشجويي مسابقه سازه محافظ تخم مرغ ( ( EPD مسابقه تير سبك خمشي مسابقه بتن پرمقاومت دانشجويي مسابقه عکاسي -بتن و سازه های بتني مسابقه پوستر و پايان نامه برتر دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد ،در زمينه تحقيقات عملي بتن و سازههای بتني ( جايزه دكتر مهدی قاليبافيان -با همکاری انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران)
نام دانشگاه:

نام استاد راهنما:

نام سرگروه:

تلفن تماس سر گروه:

فاكس دانشکده يا دانشگاه :

كد  5رقمي نمونه:

آدرس و تلفن دانشگاه يا دانشکده:
اسامي و ايميل شركت كنندگان:
-1
-2
-3
-4
تاريخ ثبت نام:

امضاء استاد راهنما:

هزينه ثبت نام ،پذيرايی در طول روز و بسته مسابقات به ازاء هر نفر در هر مسابقه مبلغ  000/000ريال می باشد ( .هزينه
ثبت نام برای هرگرايش از مسابقات فوق الذکر الزامی است).
 -هزينه اسکان:

 هزينه اسکان ،شام و صبحانه به ازای هر نفر  000/000ريال برای يک شب می باشد ،اسکان اختياری می باشد.
هزينه های فوق الذکر به شماره کارت  4401 7753 1414 5507بنام انجمن بتن ايران نزد بانک ملت واريز و
فيش مربوطه را از طريق پايگاه اينترنتيی www.concreteday.irبه همراه ساير مدارک مورد نياز ارسال
نموده و از دبيرخانه انجمن بتن ايران تاييديه اخذ گردد ( .شماره حساب 5777574747 :بانک ملت بنام انجمن
بتن ايران )
 شرکت کنندگان می بايست فرم تکميل شده ثبت نام با امضاء استاد راهنما و مهر دانشگاه را به همراه کپی کارتدانشجويی معتبر تمام اعضای تيم و معرفی نامه اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه در پايگاه اينترنتی
 www.concreteday.irآپلود نمايند.
*

ثبت نام در پايگاه اينترنتي مسابقات ملي بتن و اخذ تاييديه الزامي مي باشد.

 جهت اطالعات بيشتر با دبيرخانه دائمي انجمن بتن ايران با شماره های  88233585-8تماس حاصل نمائيد. -آخرين مهلت نهائي ثبت نام جهت شركت در مسابقات  1331/6/31خواهد بود.

www.ici.ir

