انجمن بتن

ايران( انجمن فن آوران بتن ايران )

بسمه تعالي
شماره1931-1001 :
تاريخ1931/09/01 :

از  :انجمن بتن ايران
به :گروه عمران ،معماري ،دانشكده فني و مهندسي و ساير گروه هاي مرتبط با بتن دانشگاه....
باسالم و احترام
همانطور كه استحضار دارند انجمن بتن ايران هر ساله مسابقات ملي بتن -بزرگداشت استاد احمدد
حامي را در رشته هاي مختلف برگزار مي نمايد .در سال جاري انجمن بتن ايران در نظر دارد شانزدهمين
دوره مسابقات ملي بتن ،بزرگداشت استاد احمد حامي ،را با همكاري معاونت پژوهش و فنااوري
دانشگاه آزاد اسالمي در شهريور ماه سال جاري در محل يكي از دانشگاههاي آزاد سراسر کشارر
به شرح زير برگزار نمايد .لذا خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به اطالعرساني در اين خصدو
الزم مبذول گردد (.فرم ثبت نام به پيوست آمده است )

ادددام

جهت دريافت آيين نامه مسابقات و نحره ثبت نام به وب ساايت www.concreteday.ir
مراجعه فرمائيد.
 -1مسابقه بتن سبك دانشجريي
 -2مسابقه سازه محافظ تخم مرغ ( ( EPD
 -3مسابقه تير سبك خمشي
 -4مسابقه بتن پرمقاومت دانشجريي
 -5مسابقه عكاسي -بتن و سازه هاي بتني
 -6مسابقه پرستر و پايان نامه برتر دانشجريي در سطح کارشناسي ارشد ( جايزه دکتار مهادي
قاليبافيان -با همكاري انستيتر مصالح ساختماني دانشگاه تهران)
با احترام
بهتاش اميري
دبير شانزدهمين دوره مسابقات ملي بتن
 جهت اطالعات بيشتر با دبيرخانه دائمي انجمن بتن ايران با شماره هاي  88233585-8تماس حاصال نمائياد.( فاکس) 88203358 :

www.ici.ir

انجمن بتن

ايران( انجمن فن آوران بتن ايران )

شانزدهمين دوره مسابقات ملي بتن ،بزرگداشت استاد احمد حامي
عنران مسابقه:
 مسابقه بتن سبك دانشجريي مسابقه سازه محافظ تخم مرغ ( ( EPD مسابقه تير سبك خمشي مسابقه بتن پرمقاومت دانشجريي مسابقه عكاسي -بتن و سازه هاي بتني مسابقه پرستر و پايان نامه برتر دانشجريي در سطح کارشناسي ارشد ،در زمينه تحقيقات عملي بتن و سازههاي بتني ( جايزه دکتر مهدي قاليبافيان -با همكاري انستيتر مصالح ساختماني دانشگاه تهران)
نام دانشگاه:

نام استاد راهنما:

نام سرگروه:

تلفن تماس سر گروه:

فاکس دانشكده يا دانشگاه :

کد  5رقمي نمرنه:

آدرس و تلفن دانشگاه يا دانشكده:
اسامي و ايميل شرکت کنندگان:
-1
-2
-3
-4
تاريخ ثبت نام:

امضاء استاد راهنما:

هزينه ثبت نام ،پذيرايي در طول روز و بسته مسابقات به ازاء هر نفر در هر مسابقه مبلغ  000/000ريال مي باشد ( .هزينه
ثبت نام براي هرگرايش از مسابقات فوق الذكر الزامي است).
 -هزينه اسكان:

 هزينه اسکان ،شام و صبحانه به ازاي هر نفر  000/000ريال براي يک شب مي باشد ،اسکان اختياري مي باشد.
هزينه هاي فوق الذكر به شماره كارت  4101 9913 1111 1107بنام انجمن بتن ايران نزد بانک ملت واريز و
فيش مربوطه را از طريق پايگاه اينترنتيي www.concreteday.irبه همراه ساير مدارک مورد نياز ارسال
نموده و از دبيرخانه انجمن بتن ايران تاييديه اخذ گردد ( .شماره حساب 1999171717 :بانک ملت بنام انجمن
بتن ايران )
 شركت كنندگان مي بايست فرم تکميل شده ثبت نام با امضاء استاد راهنما و مهر دانشگاه را به همراه كپي كارتدانشجويي معتبر تمام اعضاي تيم و معرفي نامه اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه در پايگاه اينترنتي
 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 هاي  88233585-8تماس حاصل نمائيد. آخرين مهلت نهائي ثبت نام جهت شرکت در مسابقات  1380/6/31خراهد برد.زمان و مكان برگزاري :شهريررماه سال جاري در يكي از دانشگاههاي آزاد سراسر کشرر

www.ici.ir

