
 

 
 
 
 

 گزارش دومین دوره مسابقه بتن مقاوم و اقتصادی )در سطح استان خراسان رضوی(

در روز  اروهمکاری شرکت سیمان سبز با بیهق غیرانتفاعی -غیردولتی موسسه آموزش عالی با استعانت از درگاه خداوند متعال

مسابقه بتن مقاوم و اقتصادی در سطح استان خراسان دومین دوره "اقدام به برگزاری  7931اردیبهشت ماه سال  6پنجشنبه 

های دانشگاه دانشکده همچنینموسسات آموزش عالی غیردولتی  و هادانشگاه ،ی دولتیهاتیم از دانشگاه 42 مسابقهاین  در نمود. "رضوی

های شرکت کننده بتن را در تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.و سبزوار  ، قوچانمشهد، نیشابور، گنابادهای شهرستان ایفنی و حرفه

دادند. دبیر کمیته داوران  ساخته و گزارش نحوه رسیدن به طرح اختالط نهایی را تحویل ت نظارت و ارزیابیکمیته داوران و هیأحضور 

ای که به تایید انجمن بتن ایران شاخه را مطابق با آئین نامهها ، نمونهکمیته برگزاری مسابقاتهای بتنی، روز عمل آوری آزمونه 42پس از 

در شرکت فنی و مهندسی ژرف نگار پای بست که دارای مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی و آزمایشگاه مکانیک  خراسان رسیده بود

طی  های برترپس از بررسی گزارش کارها و محاسبه امتیاز نهایی، تیم پایاندر  دادند.مورد آزمایش قرار  خاک استان خراسان رضوی است

 شدند.معرفی  مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود

 :مسابقهمشاوره دهنده این دوره از  تخصصی هاینهاد

 انجمن بتن ایران شاخه خراسان (7

 موسسه آموزش عالی بیهق اریو معم اعضای هیات علمی گروه عمران (4

 سبزوار شهرداری (9

 سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایندگی سبزوار (2

 شهرستان سبزوارآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  (5

 شهرستان سبزوار مرکز آموزش فنی و حرفه ای (6

 حامیان مسابقه:

 سبزوار شهرداری (7

 سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایندگی سبزوار (4

 شهرستان سبزوارآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  (9

 انجمن بتن ایران شاخه خراسان (2

 شهرستان سبزوار ایمرکز آموزش فنی و حرفه (5

 دانشگاه حکیم سبزواری (6

 دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار (1

 های نوین سبزواردانشگاه فناوری (2

 ای امام خمینی )ره(دانشکده فنی و حرفه (3

 ای دختران سبزوار دانشکده فنی و حرفه (71

 شهرستان سبزوار اداره راه و شهرسازی (77

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سبزوار (74

 شرکت بتون اسوه (79

 دپارتمان عمران و معماری انستیتو ایز ایران (72

 شرکت فنی و مهندسی ژرف نگار پای بست (75

 



 

 
 
 
 

 

 اعضای کمیته اجرایی:

 برگزاری مسابقهیس شورای عالی و رئموسسه ت ریاس -دکتر حسین بهروان (7

 یس کمیته اجراییئر وآموزشی و پژوهشی ت معاون –فرج اله فرنودیان  (4

 دبیر کمیته اجراییوری موسسه و انپژوهش و ف مدیر –دکتر سید احسان علوی  (9

 عضو کمیته اجرایی شرکت سیمان سبزوار و قائم مقام -مهندس محمد نصرآبادی (2

 عضو کمیته اجرایی سبزوار و شرکت سیمان مدیر روابط عمومی -مهندس علی علوی (5

 عضو کمیته اجرایی شرکت سیمان سبزوار و مدیر فروش -مهندس حمید باقری (6

 :ت نظارتاعضای هیأ

 دبیر نظارت و ارزیابی فرایند کار و و تحصیالت تکمیلی مدیر آموزش -مهندس رضا فرنودیان (7

 رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار - مهندس حسین امیر بیگی (4

  زمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرستان سبزوارریاست آ -مهندس حامد والهی (9

 عضو هیات علمی و مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی بیهق –احمد پورمختار  مهندس (2

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سبزوارنماینده  -مهندس سید ابوالفضل توحیدی (5

 ای شهرستان سبزوارآموزش فنی و حرفهمرکز نماینده  –مهندس  محمد شاکری  (6

 اعضای کمیته داوران:

 رییس کمیته داورانریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری و –دکتر غالمرضا تدین فر  (7

 دبیر کمیته داوران وزش عالی بیهق ومعضو هیات علمی گروه عمران موسسه آ –مهندس حمید رضا تدین فر  (4

 عضو کمیته داوران و سبزوار سیمان مدیر کارخانه -مهندس علی امیری (9

 عضو کمیته داوران نماینده شرکت سیمان و -مهندس سید ابوالفضل ابتکار (2

 عضو کمیته داوران وشهرداری سبزوار نماینده  – مهندس ابراهیم دلبری (5

 اعضای کمیته پشتیبانی و تدارکات :

 نی و تدارکاترئیس کمیته پشتیبامعاونت دانشجویی و  -حسین استیری (7

 دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکاتو مدیر دانشجویی  -مصطفی فالحتی سمهند (4

 اعضای کمیته اجرایی و نظارت:

 سعید رضایی میالنی عضو کمیته اجرایی و نظارت (7

 محسن مهدوی نیکو عضو کمیته اجرایی و نظارت (4

 مهندس مصطفی محمدیان عضو کمیته اجرایی و نظارت (9

 کرابی عضو کمیته اجرایی و نظارتمهندس موسی الرضا  (2

 



 

 
 
 
 

 

 در خصوص روند برگزاری مسابقه بقهانمایی از شروع مسابقه و توضیح دبیران اجرایی و داوران مس

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 مسابقه با مسئولین برگزاری ی استان خراسان رضویمصاحبه خبر گذاری صدا و سیما

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

مرکز یس ساختمان ، رئ یس سازمان نظام مهندسیسازمان نظام مهندسی ساختمان، رئ ت مدیرهبازدید ریاست محترم هیأ

 از  فرآیند برگزاری مسابقه ، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوارکار ادارهیس ای و رئفنی و حرفه آموزش

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 ها در محوطه موسسهنمایی از فرآیند ساخت نمونه

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 مقاومت فشاری نمونه های بتنی در شرکت فنی و مهندسی ژرف نگار پای بستنمایی از فرآیند آزمون 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 نتایج نهایی مسابقه بتن

 نهایی امتیاز تیم و دانشگاه نام سرگروه رتبه

85/1674 ثامن الحجج( 4)آموزشکده فنی پسران مشهد شماره افشین رستگار مقدم حالج  7  

03/1154 ای پسران امام خمینی )ره( سبزوار()دانشکده فنی و حرفهسید سجاد حسن نیا  4  

85/0641 )موسسه آموزش عالی بیهق(مرتضی قلعه نوی  9  

75/0661 )موسسه آموزش عالی بیهق( علی فرامرزی 2  

84/0646 )دانشگاه حکیم سبزواری( مهدی رضایی 5  

16/0635 )دانشگاه حکیم سبزواری(جواد عنابستانی  6  

61/0141 آزاد اسالمی واحد مشهد( )دانشگاهمحمد شادمان  1  

13/5568 )موسسه آموزش عالی بیهق( مبین واسعی 2  

35/5675 (نیشابور)دانشگاه آزاد اسالمی واحد  سید شهریار حسینی  3  

54/5740 )شرکت کننده آزاد( موسی الرضا عزیزی 71  

74/5744 و دانشکده فنی امام خمینی )ره(( بیهق)تیم مشترک از موسسه آموزش محمد خانی  77  

46/5178 ای پسران امام خمینی )ره( سبزوار()دانشکده فنی و حرفهاحمد انداز  74  

 5067 )موسسه آموزش عالی بیهق(محمد رضا باغجری  79

34/5583 )موسسه آموزش عالی بیهق(مسعود مسعودی  72  

16/5464 و دانشکده فنی امام خمینی )ره(( بیهق عالی )تیم مشترک از موسسه آموزشمصطفی باقری  75  

45/4401 )موسسه آموزش عالی بیهق(محبوبه سنگ سفیدی  76  

 4564 (نیشابور)دانشگاه آزاد اسالمی واحد حسین خسروی  71

57/4534 )دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام خمینی )ره( سبزوار( یونس خیرآبادی 72  

18/4850 )دانشکده فنی و حرفه ای پسران امام خمینی )ره( سبزوار(مهدی نجاری  73  

06/4165 )موسسه آموزش عالی بیهق(محمد رضا میان آبادی  41  

85/4170 )موسسه آموزش عالی بیهق( یگانه مرادیان 47  

84/4434 )موسسه آموزش عالی پارس رضوی گناباد(حمیده باصری باغ سیاه  44  

 غایب ثامن الحجج( 4)آموزشکده فنی پسران مشهد شماره  حسینیسید محمد حسین  49

 غایب )شرکت کننده آزاد(سید مرتضی ایزی  42
 



 

 
 
 
 

 نمایی از مراسم اهدای جوایز مسابقه بتن مقاوم و اقتصادی در سالن آمفی تئاتر شهرداری سبزوار

 

 


