
 

 

 شاخه ایران – (ACI)بیست و یکمین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ACI)ای آیین نامه مسابقات بین المللی دانشجویی بتن شاخه های منطقه
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Art of Concrete Competition 
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 عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی

www.aciiranchapter.org تماس حاصل فرمایند. 55666757 کرده و یا با شماره تلفن مراجعه 
 

 
 

 

های مسابقات دانشجویی و فرم ثبت نام  را از کانال تلگرام انجمن دانلود نمایند.دانشجویان عالوه بر سایت انجمن می توانند تمامی آیین نامه   
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ACI Art of Concrete Competition 

Objective 

Concrete is the material of choice for architects and engineers—mostly because it is moldable, strong, and cost-

efficient. But concrete is also beautiful. The Art of Concrete Student Competition challenges students to explore the 

artistic nature of concrete and display its many varieties of form, function, and beauty. 

Prizes 

Students with the first-, second-, and third-place entries will receive certificates of recognition, and will be 

recognized in the ACI Iran Chapter newsletter if space allows,  and on ACI's Iran Chapter website at 

www.aciiranchapter.org . 

Rules 

THE CHALLENGE 

To produce a work of art that exemplifies the central theme - The Art of Concrete. Entries may be in the form of 

sculptures, paintings, drawings, photographs, or scale models. Each entry must not exceed 48 inches in any 

dimension, and must be able to be readily displayed without significant support. A maximum weight of 150 lb will 

be enforced.  

PARTICIPANTS 

The rules of eligibility have been translated to Persian and attached to this document. See attachment A. 

Each competition has separate and different requirements and rules of eligibility, so participants in the student 

competitions should read each document carefully. 

Note that Each participating team must sign and submit a Statement of Originality certifying that the work of art is 

their original work. The statement must be handed in at the check in desk with on the first day with the art work. 

 

 

JUDGING 

1. Judges will be appointed by the ACI Iran Chapter Student Competitions Committee. 

2. Judges may include artists, architects, or engineers. 

3. The judges will review the entries and select the 20 most qualified works to participate in the convention 

competition. 

4. The judges will determine whether or not the rules have been followed by each participant and will judge the 

work of art for its merit, based on the following categories:  
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Attachment A: 
 Eligibility Rules 

 

 قوانین مسابقه: -1

  تیم های شرکت کننده در مسابقه : 
اعضای تیم ها، دانش آموزان دبیرستانها، هنرجوياان هنرساتانهای ينا  ر هرياه ای، داناا ويان داناایاه هاای         1-1

ماری، مهندس  شیم  ر مهندس  عمران ، مکانیک، معدن، مع )مقطع کارشناس سراسری، آزاد ر موسسات آمورش عال 

الزم به ذکر  ستر    ... در تمام  گرايش ها(، مراکز آموزش عال ، مراکز تحقیقات  پژرها  درلت  ر غیر درلت  م  باشند. 

تعدسد تیم های ش ک  کننده سز ه   دسنشگاه، موتسه آموزش عالی، دبی تتان، هن تتان و ...  نامحدود و دره  گ سیش می توسننرد دردسک     

 دسشته باشند که باید سعضای تیم ها متفاوت باشند. دو تیم

 
 

 مثال: 1-2

 (8ر  7ر  6ر  5ر  4 ر 3 ر 2 ر1 ر اعضای گرره: A)استاد راهنما: Cube ر Epdجهت مسابقه  Aاز دانایاه  A تیم

 (16ر  15ر  14ر  13ر  12ر  11  ر 11ر  9  ر اعضای گرره: A)استاد راهنما: Cubeر  Epdجهت مسابقه  Aاز دانایاه  B تیم

 (24ر  23 ر 22ر  21 ر 21ر 19ر  18ر  17 ر اعضای گرره: Bر پل کاغذی )استاد راهنما: Bowlingجهت مسابقه  A از دانایاه C تیم

 را نخواهد داشت. Epdر  Cubeاجازه شرکت در مسابقات   Aاز دانایاه  Cتوجه :  تیم                        
 

 ات ديیر نیز صادق م  باشداين شرايط برای تمام  مسابق 1-3

تیم برسد مسابقه برگازار ما  شاود در غیار      4چنانچه تعداد تیم های شرکت کننده در هر گرايش به هداقل  1-4

اينصورت مسابقه آن گرايش برگزار نخواهد شد ر نمونه تحويل گريته شده به تیم های ثبت نام کننده عودت 

 داده نم  شود.

نفر استاد راهنما از همان موسسه آماوزش عاال ،    1نفر عضو به همراه  8ر نفر ر هداکث 2هرتیم شامل هداقل  1-5

 دبیرستان، هنرستان ر ... م  باشد.

هر شخص تنها م  تواند در يک تیم عضويت داشته ر تیم شرکت کننده م  بايد معري  نامه مهمور به مهر از  1-6

 هد.موسسه آموزش عال ، دبیرستان، هنرستان ر ... معري  شده را ارائه د

 هر موسسه آموزش عال ، دبیرستان، هنرستان ر... برنده هداکثر يک رتبه ) مقام ( خواهد بود.   1-7

 استاد راهنما يقط مسئولیت هدايت اعضای تیم ر رعايت قوانین مسابقه از طرف تیم را بر عهده دارد .  1-8

ز يک دبیرستان، هنرستان، موسسه آموزش عال  ر ... ا در تیمهر استاد راهنما نم  تواند سرپرست  بیش از  1-9

 بر عهده بییرد.

يرم های ثبت نام از طريق ايمیل يا يکس م  بايست ارسال گردد، شرکت کننادگان يارم ثبات ناام را ما        1-11

به هماراه مادارخ خواساته شاده      ،هدانلود ر تکمیل نمود www.aciiranchpter.orgبايست از رب سايت 

، کارت دانا وي  معتبر، کارت مل ، يیش راريزی ثبت نام( به دبیر دانایاه شامل)معري  نامه بررری سربرگ

باه  ر يا از طرياق يکاس    convention@aciiranchapter.orgاز طريق ايمیل به آدرس  خانه همايش

 ارسال نمايند. 55979888شماره 

نمونه های تحويل داده شده به کمیته مسابقات برای شرکت درمسابقات توسط تیم های شرکت کننده عودت  1-11

 داده نم  شود.

 هزينه راريزی جهت ثبت نام به هیچ عنوان عودت داده نم  شود. 1-12

 انا وي  مربوطه باشد .استاد راهنما بايد از اعضای هیات علم  ر يا مدرسین دانایاه تیم د 1-13
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است ر عدم هضور باعا  هاذف تایم     الزام هضور استاد راهنما در ررز مسابقه ر زمان برگزاری مسابقه تیم خود   1-14

 دانا وي  م  شود.

 کارت دانا وي  در ررز همايش الزام  است.معري  نامه از دانایاه ر  اصلهمراه داشتن  1-15

 
 

      بتن ر زلزله: مل  سالیانه همايشر يکمین  کنندگان در بیست قابل توجه کلیه دانا ويان ر شرکت 

صوبه رزارت علوم، تحقیقات ر مطبق  بتن ر زلزله ر آيین نامه مسابقات دانا وي  مرکز تحقیقات بتن )متب( مل  سالیانه همايش     

 ن  خواهد داشت. متعلق ر خاص اين مرکز بوده ر استفاده از آنها خارج از مسابقات يوق پییرد قانو ينارری
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