انجمن بتن

ايران( انجمن فن آوران بتن ايران )

فرم ثبت نام نوزدهمين 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 دانشجوييمسابقه عکاسي در زمينه بتن و سازه های بتني مسابقه پ وستر و پايان نامه برتر دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد ،در زمينه تحقيقات عملي بتن و سازه های بتني( جايزه دكتر مهدی قاليبافيان -با همکاری انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران)
نام دانشگاه:

نام استاد راهنما:

نام سرگروه:

تلفن تماس سر گروه:

كد  5رقمي نمونه:
فاكس دانشکده يا دانشگاه :

آدرس و تلفن دانشگاه يا دانشکده:
اسامي و ايميل شركت كنندگان:
-1
-2
-3
-4
امضاء استاد راهنما:

تاريخ ثبت نام:

هزينه ثبت نام ،پذيرايی در طول روز و بسته مسابقات به ازاء هر نفر در هر مسابقه مبلغ  1/000/000ريال می باشد ( .هزينه ثبت نام
برای هرگرايش از مسابقات فوق الذکر الزامی است ).واريز هزينه ها با مراجعه به بانک ملی امکان پذير خواهد بود.
 هزينه اسکان:

هزينه اسکان ،شام و صبحانه برای يك شب

متعباقبا" اعبام خواهبد شبد اسککان اختاکاری مکی باشکد .هزينکه

فوق الکذکر بکه شکاار سسکا  0105117285005نبزد بانبك ملبي شبعبه پاكدشبت (كبد  )2306بنبام صبندو
پژوهشببي دانشببگاه آزاد اسببامي واحببد تهببران شببر واريککز و فککاش مربوطککه را از بککه پسککت الکتروناککک
iciir@yahoo.comيککا گلاککرام انباککم بککه شککاار  09391405156و بککه شککاار هاککرا  ( 09123881563عزيککز
بريبککانی ) بککه هاککرا سککاير مککداري مککورد ناککاز ارسککال ناککود و از دبارخانککه انباککم بککتم ايککران گايادي که اخککذ گککردد.
شککرکت کننککدگان مککی بايسککت فککرم گکااککم شککد ثبککت نککام بککا امهککاء اسککتاد راهناککا و م ککر دان ککاا را بککه هاککرا کپککی
کککارت دان ککبويی معتبککر گاککام اعهککای گککام و معرفککی نامککه اشککتنال بککه گطهککام از دان ککاا مربوطککه را از طريککپ پسککت
الکتروناکی فوق الذکر ارسال ناايد.
 جهببت اعاعببات بيشببتر بببا دبيرخانببه دائمببي انجمببن بببتن ايببران بببا شببماره هببای ،88560588-88586058809044216173تماس حاصل نمائيد
 -آخرين مهلت نهائي ثبت نام جهت شركت در مسابقات 1400/06/24خواهد بود

تهران ـ ميدان صنعت ( شهرک غرب ) -بلوار فرحزادی -نرسيده به خروجی بزرگراه نيايش -خ عباسی اناری -پالک  81كدپستی:
1998958883

تلفاكس88230585 -8 ،88560628 ،88560588 :

www.ici.ir

09123881563

انجمن بتن

ايران( انجمن فن آوران بتن ايران )

زمان و مکان برگزاری 8 :مهرماه -سبه راه افسبريه ،بزرگبراه امبام ر با ( ) ،كيلبومتر  ،18شبهر قيامدشبت ،انتهبای ه شبهيد
باهنر ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران شر

تهران ـ ميدان صنعت ( شهرک غرب ) -بلوار فرحزادی -نرسيده به خروجی بزرگراه نيايش -خ عباسی اناری -پالک  81كدپستی:
1998958883

تلفاكس88230585 -8 ،88560628 ،88560588 :

www.ici.ir

09123881563

