کارگاه آموزشی
مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی اجسای فوالدی سرد نورد شده()4102

سایت زسوی http://cfscompetition.unt.edu :

هدف از برگساری مسابقه:
ّدف اش تسگصازی هساتمِ تیي الوللی داًشجَیی طساحی اجصای فَالدی سسد ًَزد شدُ ،تشَیك داًشجَیاى تِ
استفادُ اش اًدیشِ خالق دز طساحی هسائل هٌْدسی ٍ کسة سطح تاالتسی اش آهَشش دز شهیٌِ طساحی ساشُ ای
اجصاء ٍ ساشُ ّای سسد ًَزد شدُ هی تاشد.
تعد اش تسگصازی هَفك ایي زلاتت دز سالْای  ،3124 ٍ3123، 3122داًشگاُ تگصاس شوالی هجددا هیصتاى ایي دٍزُ
اش هساتمات دز سال  3125هی تاشد .کلیِ داًشجَیاى خالق دز ّس سطح ٍ دز ّس زشتِ ای کِ عاللِ هٌد تِ طساحی
ٍ هشتاق یادگیسی تکٌَلَضی ّای جدید ّستٌد تِ شسکت دز ایي زلاتت دعَت هی گسدًد.

حامیان مسابقه
تٌیاد هلی علَم آهسیکا ()www.nsf.gov
اًستیتَ فَالد ٍ آّي آهسیکا ()www.steel.org
اًستیتَ هٌْدساى فَالد سسد ًَزد شدُ () www.cfsei.org
داًشگاُ تگصاس شوالی ()www.unt.edu
صالحیت شرکت در مسابقه
کلیِ داًشجَیاى توام ٍلت دز ّس همطع تحصیلی هجاش تِ شسکت دز هساتمِ طساحی اجصای فَالدی سسد ًَزد شدُ
سال  3125هی تاشٌد .تواهی داًشجَیاى شسکت کٌٌدُ تاید تِ صَزت تک ًفسُ تس زٍی هسألِ کاز ًوایٌد ٍ شسکت
تِ صَزت گسٍّی دز ایي زلاتت پریسفتِ ًوی گسدد.
برنامه زمانی
 8هْسهاُ  :2434آخسیي هْلت ازسال؛ تواهی هَازد ازسالی تاید تصَزت الکتسًٍیکی تا ساعت  7عصس تِ ٍلت
هحلی شسکت کٌٌدُ ازسال گسدًد.
آذز هاُ  :2434اعالم ًتیجِ هساتمِ
تْوي هاُ  :2434ازسال جَایص تِ تسًدگاى هساتمِ
جوایس
ًفس اٍل :جایصُ ًمدی تِ هیصاى  711دالز آهسیکا
ًفس دٍم :جایصُ ًمدی تِ هیصاى  511دالز آهسیکا
ًفس سَم :جایصُ ًمدی تِ هیصاى  361دالز آهسیکا
تِ ّسیک اش ًفسات اٍل تا سَم هدال ًیص اّدا خَاّد شد.
کلیِ ًفسات اٍل تا دّن یک سال عضَیت هجاًی اًستیتَ هٌْدساى فَالد سسد ًَزد شدُ زا دزیافت خَاٌّد ًوَد.
تسًدُ جایصُ اش طسیك هساجع فٌی هعتثس هاًٌد کٌفساًسْاٍ ،ب سایتْا ٍ خثسًاهِ ّا هعسفی خَاّد شد.

