ﺗﯿﻢ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ  SRLﻣﻘﺎم اول رﺷﺘﻪ رﺑﺎت ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
دﻗﺘ را در ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺑﺎﺗﯿ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧ ﺑﺎﺑﻞ
از آن ﺧﻮد ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ رﺑﺎﺗﯿ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و
اﺑﺘﺎرات در  ۲۰ﻟﯿ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ و ﮐﺴﺐﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ  ،در ﻃ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ
ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀ ﻋﺒﺎس زاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ داﻧﺸﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ در ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی وﯾﮋه اﻓﺰودﻧﺪ:
»ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺴﺖ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ در ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری  ۷ﻧﻔﺮاز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰار داﻧﺸﺪه ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«
اﯾﺸﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ را دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻟﻪ ،ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه،
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾ اﺷﯿﺎ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و دارای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ارﺳﺎل و ﻣﺮاﺳﻼت روزﻣﺮه و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻃﺮاﺣ و
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ،رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ،رﺑﺎت ﺧﺎﻧ و رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.
دراﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ۲۰ﻟﯿ ﺷﺎﻣﻞ رﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب داﻧﺶآﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب راﻟ ،ﺟﻨﺠﻮی داﻧﺶآﻣﻮزی در
وزن ﻫﺎی  ۳۵ ، ۱۷و  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ،ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ و ﺳﺮﻋﺘ ،ﺣﻞ ﻣﺎز ،ﻣﯿﻦﯾﺎب دﺳﺘ ،آﺗﺶﻧﺸﺎن ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾ ،ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻤﻦ ،ﺗﺮاﻓﯿ ،ﻟﻮﻟﻪﻧﻮرد  ،ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺘﺎرات و روﯾﺪاد اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ۳۰۰ﺗﯿﻢ داﻧﺶ آﻣﻮزی و داﻧﺸﺠﻮﯾ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۷۵۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺮان ،اﻣﺮﯾﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن،
ﺑﺮزﯾﻞ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﯿﻢ اﻋﺰاﻣ رﺑﺎﺗﯿ ﺳﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس زاده ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم اول
در ﻟﯿ رﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه دﻗﺘ در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪﻧﺪ.

