انجمن صنفي فن آوران بتن ايران ( انجمن بتن )

بسمه تعالي
شماره 1931-1111 :
تاريخ 1931/10/10:
پيوست  :دارد

قابل توجه اعضای محترم حقوقي انجمن بتن ايران
موضوع :فراخوان شرکت در نهمين دوره مسابقات عملي ملي بتن
باسالم
احتراماً همانگونه که مستحضرید هرساله  10مهرماه به عنوان "روز بتن ،بزرگداشت استاد احمد
حامي" نامگذاري شده است .هر ساله انجمن بتن ایران با همكاري و همياري اعضاي محترم خود و سایر دست
اندرکاران صنعت بتن کشور مسابقات ملي بتن ،ويژه اعضای حقوقي خود را در شهریورماه برگزار مينماید.
انجمن بتن ایران براي دومين سال پيآپي با همكاري و مشارکت تنگاتنگ گروه تخصصي شهيد رجایي در
نظر دارد "مسابقه بتن رويهی اقتصادی با رويکرد اجرايي و توسعه پايدار" و "مسابقه بتن خودتراکم با
رويکرد اجرايي و توسعه پايدار" را با هدف ارتقاي دانش و ارائه توانایيهاي نظري و عملي اعضاي حقوقي خود
که دست اندرکار اجراء ،ساخت بتن ،قطعات بتني و یا حوزه کنترل کيفيت و نظارت هستند ،در  11و 10
شهریورماه سال جاري در محل کارخانه توليد قطعات بتني گروه تخصصي شهيد رجايي برگزار نماید.
همچنين به جهت برگزاري پرشورتر این مسابقات و مشارکت بيشتر اعضاي حقوقي در این دوره ،در چهار بخش بتن
تازه ،مقاومت فشاري ،دوام و مجموع این سه قسمت در بتن خودتراکم و سه بخش خواص مكانيكي ،دوام و مجموع
این دو قسمت در بتن رویهي اقتصادي تقدیر خواهد شد.
آييننامهها و فرم ثبتنام مسابقات در پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران و روز بتن به نشاني
 www.ici.irو  www.concreteday.irقرار دارد .ضمناً به پيوست فرم ثبتنام مسابقات ارسال ميگردد.
قبالً از بذل توجه آن عضو محترم مراتب سپاس و امتنان را ابراز ميدارد.
با احترام
محمدحسين خزعلي
دبير نهمين دوره مسابقات حقوقي انجمن
هماهنگي :بريجاني36210332190 -

www.ici.ir

انجمن صنفي فن آوران بتن ايران ( انجمن بتن )

فرم ثبت نام نهمين دوره مسابقات بتن ،ويژه اعضای حقوقي
انجمن بتن ايران( 2061 -بزرگداشت استاد احمد حامي)
عنوان مسابقه:
الف  -مسابقه بتن رويهی اقتصادی ،با رويکرد اجرايي و توسعه پايدار
ب  -مسابقه بتن خود تراکم اقتصادی ،با رويکرد اجرايي و توسعه پايدار
 هزینه ثبت نام براي هر گرایش از مسابقات فوق مبلغ سه ميليون ريال مي باشد.

 هر عضو حقوقي مي تواند حداکثر دو تيم در هر گرایش از مسابقات ثبت نام نماید.
مبالغ ذکر شده بايد به حساب جاری به شماره  1000132323نزد بانك ملت به نام انجمن بتن ايران
واريز گردد( .شماره شبا ) IR 013213333333331000132323
( شماره کارت انجمن بتن ايران) 9233001632321113 :
تبصره :2موسسات حقوقي متقاضي شرکت در مسابقات ياد شده که عضو انجمن بتن نيستند ،بايد قبل از ثبتنام،
تقاضای عضويت و فيش پرداختي حق عضويت خود را به دبيرخانه انجمن ارسال نمايند.

فـرم ثبت نام مسابقه ......................
آدرس و تلفن شرکت :
اسامي و ایميل اعضاي تيم( :حداکثر  1نفر و حداقل دو نفر)
-9
-1
-1
-2
تبصره : 1محل تحويل مصالح به اندازه مورد نياز به تيمهای شرکتکننده در کارخانه توليد قطعات بتني گروه تخصصي
شهيد رجايي خواهد بود.

آخرين مهلت نهايي ثبت نام جهت شرکت در مسابقه  2061/31/13خواهد بود.
زمان ساخت عملي مسابقات فوق الذکر :چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  23و  21شهريورماه 2061
تاريخ ارزيابي و انجام آزمايشات :روز پنج شنبه مورخ  21مهرماه 2061

دبيرخانه و محل برگزاری مسابقه عملـي :کارخانهه توليهد قطعهات بتنهي گهروه تخصصهي شههيد رجهایي بهه
نشاني تهران -حكيميه ،بلوار شهيد عباسپور ،ضلع شمال غربي ميدان چمن آرا
مهر و امضاء شرکت
تاریخ ثبت نام:
فرم تكميل شده ثبت نام را به شماره  55211103فاکس و یا به پست الكترونيكي iciir@yahoo.comارسال
نمایيد.
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