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 دارد  :پیوست 
 جناب آقاي مهندس 

 شركت مدیرعامل حمرتم 
 
 باسالم  

مهرماه هر سال به عنوان  ١٦ر دارند استحضا به" احرتاما
نام گذاري شده است هر  "حامي بزرگداشت استاد امحد روز بنت،"

ساله اجنمن بنت ایران با مهكاري و مهیاري اعضاي حمرتم خود و سایر 
مهایش و   كنفرانس ملي بنت، دست اندركاران صنعت بنت كشور
 رماهمه ١٦و  ١٥در روزهاي  مسابقات دانشجویي روز بنت را

 .برگزار مي مناید
، ) SCC(مسابقه بنت خودتراکم اقتصادی"اجنمن در نظر دارد  امسال

بنت  و مسابقه سال متوايل بارچهارمني را براي  ویژه اعضاء حقوقی
 " بار سومنيبراي  ویژه اعضاي حقوقي، ) RCCP(  غلتكي اقتصادي

عملي را با هدف ارتقاي دانش و ارائه توانائي هاي نظري و 
ساخت بنت و قطعات بتين  اجراء، كارعضاي حقوقي خود كه دست اندرا

در مركز  شهریورماه سال جاريدر و یا ارزیابي و نظارت هستند، 
زمان دقیق (  .برگزار مناید، مسكن وشهرسازي هحتقیقات را

 )اعالم مي گردد " متعاقبا
فوق در پایگاه اینرتنيت  فرم ثبت نام در مسابقاتو ها آئني نامه

به " ضمنا موجود مي باشد،www.ici.ir نشاني جنمن بنت ایران بها
 .ارسال مي گردد پیوست فرم ثبت نام در مسابقه

سپاس و امتنان را ابراز  قبال از بذل توجه آن عضو حمرتم مراتب
 .مي دارد

 
                                                                                    

 با احرتام 
                                                                                                            

 موسي كلهري 
                                                                                        

 دبري مسابقات روز بنت اجنمن بنت ایران 
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  فرم ثبت نام مسابقات ویژه اعضاي حقوقی روز بتن  
  1394 -انجمن بتن ایران

  بزرگداشت استاد احمد حامی
  :عنوان مسابقه

  ) SCC(  بتن خودتراکم اقتصادي ویژه اعضاء حقوقی مسابقه- الف
  :) SCC( براي هر مسابقه  م هزینه ثبت نا
 ٨م دوم میلیون ریال، تی ١٠هر عضو حقوقی برابر  تیم اول
   .است ریال میلیون ٦ تیم سومو  ریال میلیون

  
  غلتکی اقتصادي ویژه اعضاي حقوقی انجمن بتن ایرانمسابقه بتن  - ب 

  :غلتکی اقتصاديبتن براي هر مسابقه  هزینه ثبت نام 
 ٦م دوم میلیون ریال، تی ٨رابر هر عضو حقوقی ب تیم اول
  .استریال  میلیون ٤ تیم سومو  ریال میلیون

به نام  بانک ملتنزد  7333781818به شماره جاري می بایست به حساب  مبالغ ذکر شده
  .انجمن بتن ایران واریز گردد

  ) IR 370120000000007333781818 شبا شماره(
  ) 6104337941417758: شماره کارت انجمن بتن ایران( 

  ......................مسابقه  فـرم ثبت نام
  :آدرس و تلفن شرکت 

  :اسامی و ایمیل اعضاي تیم
1-  
2-  
3-  
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  .خواهد بود 1/6/1394آخرین مهلت نهایی ثبت نام جهت شرکت در مسابقه 
  در شهریور ماه سال جاري در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي: زمان برگزاري مسابقه 
  مهر و امضاء شرکت:                                                                      تاریخ ثبت نام          

ارسال   com.yahoo@iciirفاکس  و یا به پست الکترونیکی  88270059فرم تکمیل شده ثبت نام را به شماره 
  .نمایید


