فـرم ثبـت نام بیست و چهارمین دوره مسابقات دانشجویی ملی سالیانه
انجمن بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران

مرکزتحقیقات بتن (متب)
 ۵و  ۶دی ماه ۱۴۰۰
December 26 – 27, 2021

ACI Iran Chapter
Student Competition Registration Form

نام:

First name:
Last name:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد........... :
نام دانشگاه/موسسه.......... :

شغل............ :

مقطع تحصیلی............. :

آیا عضو انجمن بین المللی بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران میباشید:
خیر
بله
شماره عضویت................ :
آدرس............................................................................................................................................................................................................................. :
کدپستی..................... :
تلفن همراه...................... :

تلفن................ :

آدرس الکترونیکی............................................................................................ :

اینجانب  ..................................آیین نامه مسابقات را کامل مطالعه کرده و درخواست شرکت در بیست و چهارمین دوره مسابقات
دانشجویی ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا ( – )ACIشاخه ایران در گرایشهای زیر را دارم.
 -مسابقه مکعب بتنی

 -مسابقه پل بتنی محافظ تخم مرغ

 -مسابقه پل چاپ شده با پرینتر سه بعدی

 -مسابقه هنر بتنی

 -مسابقه توپ بولینگ بتنی

 -مسابقه کارایی مالت

 -مسابقه بتن متخلخل

 -مسابقه راه حل های بتنی

 -مسابقه بتن سازگار با محیط زیست

 مسابقه طراحی و ساخت پل کاغذینام پنج حرفی تیم (نام تیم می تواند شامل حروف و ارقام باشد):
نام سرپرست تیم دانشجویی(سرپریت تیم یکی از اعضای تیم دانشجویی می باشد):
نام استاد راهنمای تیم دانشجویی:
 -در صورتی که استاد راهنمای تیم دانشجویی میباشید گزینه مقابل را پر نمایید

دبیرخانه :تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک،کوی لیلی ،پالک  ،1واحد 9
شماره تماس )021( 88664151 -52 :
شماره فکس )021( 88797454 :
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نام و نام خانوادگی  /امضاء
 شرکت کننده در مسابقات
و یا ارائه دهنده مقاله و
چاپ مقاله در همایش حتما
فیش جداگانه به همراه فرم

فـرم ثبـت نام بیست و چهارمین دوره مسابقات دانشجویی ملی سالیانه
انجمن بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران

مرکزتحقیقات بتن (متب)
 ۵و  ۶دی ماه ۱۴۰۰
December 26 – 27, 2021

ACI Iran Chapter
Student Competition Registration Form

هزینه ثبت نام

مبلغ ثبت نام (ریال)

استاد راهنمای مسابقات بصورت حضوری (غیر عضو)

2.500.000

استاد راهنمای مسابقات بصورت حضوری (عضو )ACI

2.000.000

استاد راهنمای مسابقات بصورت مجازی (غیر عضو)

1.500.000

استاد راهنمای مسابقات بصورت مجازی (عضو )ACI

1.200.000

دانشجویان به صورت حضوری (غیر عضو)

2.200.000

دانشجویان به صورت حضوری (عضو )ACI

1.850.000

دانشجویان به صورت مجازی (غیر عضو)

1.200.000

دانشجویان به صورت مجازی (عضو )ACI

1.000.000

هزینه ثبت نام در مسابقات به شماره حساب  ، ۰۱۰2۰8۶۵۰۵۰۰2شماره کارت  ۶۰37-99۱8-99۵۱-۶227بانک ملی
بنام مرکز تحقیقات بتن(متب) واریز و فیش ،همراه با فرم تکمیل شده به دبیرخانه مسابقه ارسال شود.
دبیرخانه :تهران ،میدان ونک ،خیابان ونک،کوی لیلی ،پالک  ،1واحد 9
شماره تماس )021( 88664151 -52 :
شماره فکس )021( 88797454 :

جهت ثبت نام و ارسال مدارک مسابقات

www.ConREC.ac.ir
www.aciiranchapter.org
info@aciiranchapter.org
Convention@aciiranchapter.org

ثبت نام بصورت حضوری :شامل پذیرایی میان وعده ( ۲روز) ،ناهار ( ۲روز) ،پکیج دانشجویی مسابقات و گواهی حضور
ثبت نام بصورت مجازی :شامل ارایه گواهی حضور
نام و نام خانوادگی  /امضاء

توجه:
 -۱ارسال اصل گواهی اشتغال به تحصیل و یا معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل به همراه مدارک خواسته شده در آیین نامه مسابقات به دبیرخانه الزامی است .
-2مبالغ واریزی به هیچ عنوان عودت داده نمی شود.
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