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  2012المللي ربوكاپ آزاد ايران دوره مسابقات بين هفتمين نتايج 
   

  مقام سوم مقام دوم مقام اول ليگ
  ي نوجوانانسان نما

Humanoid – adult size 
Beh ROBOT)Esfahan. Teen size(دانشگاه

  آزاد اسالمي خوارسگان 
    

  انسان نماي كودك
Humanoid – Kid size 

AUT Man از دانشگاه صنعتي امير كبير تهران Soroboاز دانشگاه آزاد اسالمي
  صوفيان

Beh ROBOT) Esfahan. kid size(  دانشگاه آزاد
  اسالمي خوارسگان 

  نماي كودكبهترين تيم فني انسان
Humanoid – Kid size technical challenge 

Beh ROBOT) Esfahan. kid size(  دانشگاه
  آزاد اسالمي خوارسگان 

    

  نماي نوجوانبهترين تيم فني انسان
Humanoid – Kid size technical challenge 

Beh ROBOT) Esfahan. Teen size(  دانشگاه
  آزاد اسالمي خوارسگان 

    

  ربات فوتباليست سايز كوچك
Small Size 

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين  AUT Parsian   از دانشگاه صنعتي
  امير كبير تهران 

Immortals از دانشگاه علم و صنعت ايران  

  رقابت فني  -ربات فوتباليست سايز كوچك
Small Size 

AUT Parsian   از دانشگاه صنعتي امير كبير
  تهران 

    

  امدادگر واقعي
Rescue Robot 

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين  Yra  مقام مشترك   از دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد:  
FKR2 از دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه  

  تيم آريانا از دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز 
 بهترين ربات در جابه جايي اجسام

Best in class manipulation 

Rescueدماونداز دانشگاه آزاد اسالمي واحد    

 بهترين قابليت عملكرد هوشمند
best in class autonomy

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين      

 best inبهترين قابليت گذر از موانع صعب العبور 

class mobility

MRL از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين  Yra  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد    

  ربات خانگي
RoboCup @Home 

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين      

  خودكار ربات مين ياب
Deminer autonomous 

MFT مجتمع فني تهران  Wiseاز دانشگاه جامع علمي و
  كاربردي واحد آذربايجان شرقي

  فربد از دانشگاه آزاد اسالمي شيرگاه
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  ربات مين ياب دستي  
Deminer manual  

Yraتيم از دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزدAramاز دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد مجلسي 

  :دو مقام مشترك 
از آموزشكده فني و حرفه اي سما :  2سفير سما اراك 

  اراك 
  از هواصنعت ايرانيان : البرز 

  ربات رقابت فني مين ياب 
Deminer  technical challenge   

  : دو مقام مشترك   --------  ------ 
ART  از دانشگاه آزاد اسالمي شوشتر  

  از دانشگاه صنعتي  اميركبير : البرز امير كبير 
  دانشجويي  ربات نمايشي

Senior  Demo 
از مركز رشد : ويستا فن آوران اميركبير   دانشگاه شهاب دانش از دانشگاه شهاب دانش قم  

  دانشگاه امير كبير 
MSA  :  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرديس  
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  ربات پرنده
Flying Robot 

MRLاز دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد قزوين 

پارك علم و فناوري سمنان از دانشگاه  
  سمنان 

 FSR  از دانشگاه فارس    

  پرندهبهترين تيم فني ربات
Flying Robot technical challenge 

         از بخش آزاد–نصر

  سنگين وزن ربات زيردريايي
Submarine Robot 

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد قزوين 

          

  سبك وزن ربات زيردريايي
Submarine Robot 

تيم سونامي از پژوهشسراي خواجه   B&Mكاسپين از
  نصيرطوسي 

     

از دانشگاه آزاد اسالميMRL  تيم فني طراحي ربات زيردريايي بهترين
  واحد قزوين 

        

  ربات استاندارد فوتباليست
Standard Platform 

MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد قزوين 

  AUT-Nao Team  از دانشگاه صنعتي
  امير كبير 

  Berlin united- Naoth   از دانشگاه
  هامبولت برلين آلمان 

  

  ربات فوتباليست ساختار استاندارد 
  نوآوري در تحقيق

Berlin united- Naoth   از
  دانشگاه هامبولت برلين آلمان 

  MRL  از دانشگاه آزاد اسالمي واحد
  قزوين 

  Dutch NAO-TEAM  از دانشگاه
  آمستردام هلند 
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  بخش شبيه سازي

  
  

    

  مقام سوم  مقام دوم  مقام اول  ليگ
  فوتبال سه بعدي

Soccer 3D Simulation 

UT-Austin-Villaاز دانشگاه تگزاس آستين آمريكا Robo- Canes از دانشگاه ميامي آمريكا  CIT3D  از موسسه تكنولوژي چوانگ چو
  چين 

   از دانشگاه فردوسي مشهدTempux3D بهترين ارائه تيمي شبيه ساز فوتبال سه بعدي

 فوتبال دو بعدي
Soccer 2D Simulation  

هفاسيتوس از دانشگاه آزاد اسالمي واحد   ريتون از دانشگاه شهيد رجايي   مارليك از دانشگاه گيالن
  تهران جنوب 

 شبيه ساز عامل امداد
Rescue Agent Simulation

ZJU-Baseاز دانشگاه چجيانگ چين AUT-SOS از دانشگاه صنعتي امير كبير  Eskilas  از دبيرستان عالمه حلي  

 ---------  --------- پرتغالPortoاز دانشگاه FC Portugal  ارائه تيمي شبيه ساز عامل امداد بهترين

 ربات امدادگر مجازي
Rescue Virtual Robot

MRLاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين Yildiz از دانشگاه صنعتي ييلديز تركيه    

 ---------  ---------  از دانشگاه آمستردام هلند Uva-Rescue بهترين ارائه تيمي ربات امدادگر مجازي
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  هاي دانش آموزيبخش ربات
  

  مقام سوم مقام دوم مقام اول ليگ
 فوتبال  الف وزن آزاد 

Soccer Secondary A 

FTATاز دبيرستان فرزانگان تهران A2Z2از دبيرستان فرزانگان شماره 
  تهران

Nice and Slow  از دبيرستان عالمه حلي
  تهران  3شماره 

سبك وزن  -فوتبال دانش آموزي ب  Fast & smartاز پژوهشسراي دانش
  آموزي حاج امر اله خبازي فريدون كار

Helli 4 LW از دبيرستان عالمه حلي
  تهران  4شماره 

FTBLW  از دبيرستان فرزانگان تهران  

وزن آزاد -فوتبال دانش آموزي ب ازMaster and commander دبيرستان شهيد اژه اي اصفهانازنقش جهان 
  تهران 3دبيرستان عالمه حلي شماره 

Emam Javad ET  از دبيرستان امام جواد
  ) ع(

الف–امدادگر ابتدايي
Rescue Primary 

    دبستان شهيد دانش بخشازFDMX از مجتمع آموزشي ابوعلي سينا–2سينا

 امدادگر ب 
Rescue Primary 

R2Tدبيرستان عالمه حلي-حلي پايدار از مركز پژوهش رازي مشهد
 تهران 

Polaris  اصفهان) ع(دبيرستان امام صادق  

پيشرفته الف امدادگر  
 Rescue Secondary A 

صدرا ربات از شركت نوآوران خالق اصفهان2كاسپين از دبيرستان شهيد اژه اي
  صدرا 

  كاوش از مجتمع آموزشي قلم 

 ليگ امداد دانش آموزي فضاي مشترك 
Rescue co space 

    انرژي اتمي از دبيرستان انرژي اتمي تهران

 نمايش ربات هاي دانش آموزي ابتدايي 
Junior Demo 

Irobot از بخش آزاد  AIاز آموزشگاه هوش مصنوعي   

جايزه ويژه كميته فني در نمايش ربات هاي دانش 
  ابتدايي –آموزي 

    بم)ع(تيم برمودا از پژوهشسراي امام صادق

 نمايش ربات هاي دانش آموزي پيشرفته 
Junior Demo 

Pipe Inspection از دبيرستان عالمه حلي
  تهران  3شماره 

از دبيرستان فرزانگان–2فرزانگان
  تهران 2شماره 

  خرد از دبيرستان منظومه خرد 

      
 


