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  مسابقات دانشجویی ملی سالیانه دوره پنجمینو  بیستنام ت ـرم ثبـف

 شاخه ایران -(ACI) آمریکابین المللی بتن علمی انجمن 

 مرکزتحقیقات بتن )متب(
 ۰4۱۰ماه  دی 5و  4   

December 25 – 26, 2022 

ACI Iran Chapter 

 Student Competition Registration Form 
 

 

 

 

   

 

 ............                شغل:                  .............  تحصیلی:مقطع ...........                                تاریخ تولد: 

 .......... :/موسسهنام دانشگاه 

 باشید:میشاخه ایران  -(ACI) بین المللی بتن آمریکاعلمی  انجمن آیا عضو

  خیر بله

 ................ شماره عضویت:

 ................................................................................................ ............................................................................................................................. آدرس:

 ..................... کدپستی:

 ...................... تلفن همراه:                      ................                تلفن:

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

 

 :First name نام:

                                         

 :Last name :نام خانوادگی

                                         

دوره  پنجمیندر بیست و  شرکتدرخواست  وکامل مطالعه کرده آیین نامه مسابقات را  ....................................اینجانب .................

  .را دارمهای زیر شاخه ایران در گرایش –( ACIمسابقات دانشجویی ملی سالیانه انجمن بین المللی بتن آمریکا )

 مسابقه پل چاپ شده با پرینتر سه بعدی -       مسابقه پل بتنی محافظ تخم مرغ  -          مسابقه مکعب بتنی - 

 مسابقه کارایی مالت -                    مسابقه توپ بولینگ بتنی -             هنر بتنیمسابقه  - 

 مسابقه بتن سازگار با محیط زیست -مسابقه راه حل های بتنی                      -بتن متخلخل        مسابقه  - 

  ستراکشنامسابقه کن -      طراحی و ساخت پل کاغذی      مسابقه  - 

 

  :)نام تیم می تواند شامل حروف و ارقام باشد(نام پنج حرفی تیم 

 :)سرپریت تیم یکی از اعضای تیم دانشجویی می باشد(نام سرپرست تیم دانشجویی

         دانشجویی:نام استاد راهنمای تیم 

  باشید گزینه مقابل را پر نماییده استاد راهنمای تیم دانشجویی میدر صورتی ک -

 

 9، واحد 1تهران، میدان ونک، خیابان ونک،کوی لیلی، پالک دبیرخانه: 

 (151) 55446121 -25شماره تماس : 

 (151) 55999626شماره فکس :  

 نام و نام خانوادگی / امضاء
 کننده در مسابقات  شرکت

و یا ارائه دهنده مقاله و 
چاپ مقاله در همایش حتما 
فیش جداگانه به همراه فرم 

ثبت نام را تکمیل و به 
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 دوره مسابقات دانشجویی ملی سالیانه  پنجمیننام بیست و فـرم ثبـت 

 شاخه ایران -(ACI) آمریکابین المللی بتن  علمی انجمن

 مرکزتحقیقات بتن )متب(
 ۰4۱۰ماه  دی 5و  4   

December 25 – 26, 2022 

ACI Iran Chapter 

 Student Competition Registration Form 
 

 

 

 

  

 

 "بهره مندی رتبه های برتر مسابقات دانشجویی از مزایای مسابقات مهارتی بنیاد ملی نخبگان"

 

 مزایای شرکت کنندگان مسابقات دانشجویی:*

 شوند.مند میتوانند بهرهای مهارتی بنیاد ملی نخبگان میهای مسابقات دانشجویی از مزایبرترین -1

گواهینامه مرکز تحقیقات  با ارائه ایران شاخه-(ACI) 1های کارگاهی بتن پایه تکنیکانشجویی در دوره آموزشی تخصصی دهای اول مسابقات نام رایگان رتبهثبت  -2

 بتن )متب( مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 شاخه ایران– (ACI)مسابقات ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا های اول دیس کنفرانس بتن و زلزله به رتبهتن ءاهدا -3

 شاخه ایران– (ACI)مسابقات ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا های برتر لوح به رتبهارائه  -4

 شاخه ایران– (ACI)مسابقات ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا در  ارائه گواهی حضور به شرکت کنندگان -5

 ی مسابقات دانشجویی به مدت یکسالهابرای برترینخه ایران شا– (ACI)انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا عضویت رایگان  -6

 های مسابقات دانشجوییبرای برترین (ACI)عضویت دانشجویی رایگان در انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا  -7

 شاخه ایران  ACIمرکز تحقیقات بتن )متب( و های مسابقات در وب سایت امی برتریندرج اس -8

 جهت مصاحبه شغلی . و اعضای حقوقیمهندسان مشاور، پیمانکاران و .. مسابقات به کارفرمایان،رتر های بمعرفی رتبه -9

 یشدر برنامه رهنما اساتید و ... آشنایی با رهبران صنعت بتن، -11

 

 مبلغ ثبت نام )ریال(  هزینه ثبت نام

 3.311.111 استاد راهنمای مسابقات بصورت حضوری )غیر عضو(

 5.421.111 ( ACIاستاد راهنمای مسابقات بصورت حضوری )عضو

 5.921.111 دانشجویان به صورت حضوری )غیر عضو(

 5.211.111 ( ACIدانشجویان به صورت حضوری )عضو

 پاسارگاردبانک   5۱11-13۰3-۱۱۱8-35۱4شماره کارت  ،  1883۰۱۱۰۰۱81853۰شماره حساب  هزینه ثبت نام در مسابقات به 

 واریز و فیش، همراه با فرم تکمیل شده به دبیرخانه مسابقه ارسال شود. بنام مرکز تحقیقات بتن)متب(

 9، واحد 1دبیرخانه: تهران، میدان ونک، خیابان ونک،کوی لیلی، پالک 

   (151) 55446121 -25شماره تماس : 

 (151) 55999626شماره فکس :  

 19114554566شماره واتساپ: 

 

 جهت ثبت نام و ارسال مدارک  مسابقات 

www.ConREC.ac.ir  

www.aciiranchapter.org 

Convention@aciiranchapter.org 

 

 

 

 

 

 توجه: 

 در آیین نامه مسابقات به دبیرخانه الزامی است.یا معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل به همراه مدارک خواسته شده سال اصل گواهی اشتغال به تحصیل ار-1

 شود.مبالغ واریزی به هیچ عنوان عودت داده نمی-2

 نام و نام خانوادگی / امضاء

 

http://www.aciiranchapter.org/
mailto:Convention@aciiranchapter.org

