
انتخاب لیگنفر دوم نفر اولتعداد نفراتشهرسرپرست تیم

ربات فوتبالیستسید سجاد حسینی احمد سعید جتن دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده1

ربات جنگجوسید امیر محمدصابریمبینا سروری دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده2

ربات فوتبالیستعرفان علی احمدغالم حسن امیری دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده3

Robogateربات مسیریاب با بسته حمید یوسفی عنایت اهلل حسن زاده دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده4

Robogateربات مسیریاب با بسته نسترن یاسین زاده مهسا رسولی دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده5

ربات جنگجونگار رحمانیفرخنده رحمانیدو نفر افغانستانآقای یاسین زاده6

Robot Ballگیتا حیدریفاطمه غالمی دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده7

Robot Ballایمل دانش محراب محمدی دو نفر افغانستانآقای یاسین زاده8

Robot Ballعلی حیدریمصعب فضلدو نفر افغانستانآقای یاسین زاده9

ربات جنگجومحمد رضا احمد زادهعلی سینا احمد زادهدو نفر افغانستانآقای یاسین زاده10

ربات جنگجوالهه موسوی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده11

ربات جنگجوزال سلطانییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده12

Robogateربات مسیریاب با بسته عاطفه محمدی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده13

ربات انباردارساغر احمدییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده14

Robogateربات مسیریاب با بسته مژگان لطیفییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده15

ماشین سرعتییاسر رسولی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده16

ماشین سرعتیصالح قادری یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده17

ربات جنگجومحمد کمیل رمضانی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده18

Robogateربات مسیریاب با بسته محمد کمیل رمضانی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده19

Robogateربات مسیریاب با بسته علی حسام سروری یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده20

Robot Ballعلی حسام سروری یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده21

ربات انباردارمحب اهلل مجیدییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده22

Robot Ballسید علی سجاد رحمانییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده23

ربات جنگجومحمد امین افضلییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده24

نمایش آزاد دبیرستانمصطفی قربانییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده25

Robogateربات مسیریاب با بسته سهیال بخشییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده26

Robot Ballمرضیه جعفرییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده27

ماشین سرعتیعلیرضا یوسفی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده28

ربات انباردارمهشید رسولی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده29

باالبر وزنه دبستانمرتضی احمدییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده30

ربات جنگجوامیر حسین فروغی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده31

ربات انباردارسید الیاس طببییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده32

ربات فوتبالیستمصطفی سیراحمدییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده33

نمایش آزاد دبیرستانمحمد کاظمی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده34

ربات جنگجوحمید رضا حسن زاده یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده35

ربات باالبر وزنه دبستانریحانه رسولی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده36

ربات فوتبالیستسارا روشن یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده37

Robot Ballفاطمه حسینی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده38

Robot Ballیامین رضایی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده39

ربات جنگجویعقوب مساحیک نفر افغانستانآقای یاسین زاده40

ربات فوتبالیستعلیرضا محمدی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده41



Robot Ballالیاس رحیمی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده42

ربات جنگجواحمد سعید رحیمی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده43

ربات باالبروزنه دبیرستاننعمان ولی زادهیک نفر افغانستانآقای یاسین زاده44

ربات باالبروزنه دبیرستانپژمان ولی زادهیک نفر افغانستانآقای یاسین زاده45

ربات انباردارشهیر غفورییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده46

Robot Ballمحمد سامان حیدرییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده47

Robot Ballمحب اهلل رحمانی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده48

Robot Ballایمان نوروزییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده49

ربات انباردارسعیده غالمی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده50

ربات فوتبالیستصدف اکبرییک نفر افغانستانآقای یاسین زاده51

ربات انبارداراحمد سعید جتن یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده52

نمایش آزاد دبیرستانسید سجاد حسینی یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده53

Robot Ballمبینا سروری یک نفر افغانستانآقای یاسین زاده54

ربات جنگجومحمد صادق داعی زادهیک نفراردکانمحمدصادق داعی زاده55

ربات جنگجومحسن دائییک نفراردکانمحسن دائی56

ربات فوتبالیستفرهان رنجبرمهیار نوروزی مهیاریدو نفراصفهانمهیار نوروزی مهیاری57

ربات کاوشگر کنترلیفرهان رنجبرمهیار نوروزی مهیاریدو نفراصفهانمهیار نوروزی مهیاری58

SRCلیگ تخصصی محمدصادق قاسمیمحمدصدرا جعفریدو نفراصفهانداود جعفری59

SRCلیگ تخصصی علی کرمیسهیل بیناییدو نفراصفهانسهیل بینایی60

SRCلیگ تخصصی احمد عمرانیمتین پورسعیدیدو نفراصفهانمتین پورسعیدی61

Robotexربات مسیریاب تخصصی امیر حسین امامیمهراد ملکیدو نفراصفهانامیر حسین امامی62

ربات جنگجوعلی کریمیصدرا رسالتدو نفراصفهانصدرا رسالت63

ربات جنگجوامید ابوطالبیامیر علی کیوان فرددو نفراصفهانامیر علی کیوان فرد64

SRC با بسته Folk Raceمهراد ملکیامیرحسین امامیدو نفراصفهانامیرحسین امامی65

SRC با بسته Folk Raceفاضل ناظمیعلیرضا شفیعیدو نفراصفهانعلیرضا شفیعی66

Robogateربات مسیریاب با بسته محمد رضا احمدزادهعلی فرهمنددو نفراصفهانعلی فرهمند67

SRCلیگ تخصصی رهام جراحیمحمد مهدی کریمیدو نفراصفهانمحمد مهدی کریمی68

SRCلیگ تخصصی علی فرزانهمهدی کندریدو نفراصفهانمهدی کندری69

SRCربات جنگجو با بسته سینا سلطانیمحمد یاسین اسماعیلیدو نفراصفهانمحمد یاسین اسماعیلی70

ربات فوتبالیستپویا نقی زادهمهدی زائریدو نفراصفهانمهدی زائری71

ربات فوتبالیستشروین عمارچیحسن ملک پوردو نفراصفهانحسن ملکپور72

Robot Ballپویا نقی زادهمهدی زائریدو نفراصفهانمهدی زائری73

Robotexربات مسیریاب تخصصی سینا سلطانیمحمد یاسین اسماعیلیدو نفراصفهانمحمد یاسین اسماعیلی74

ربات انباردارمتین غالم پورمحمدسینا امانی بنیدو نفراصفهانسید داود واعضیان75

ربات باالبروزنه دبیرستانعلی شمسیعلی وحیدیدو نفراصفهانعلی وحیدی عطاآبادی76

ربات باالبروزنه دبستانصدرا سلطانییک نفراصفهانصدرا سلطانی77

ربات باالبروزنه دبستانامیرحسین جمشیدییک نفراصفهانامیرحسین جمشیدی78

ربات باالبروزنه دبستانعلی کدخدایی الیادرانییک نفراصفهانعلی کدخدایی الیادرانی79

Robogateربات مسیریاب با بسته سیدمحمد عرفان خدامییک نفراصفهانسیدمحمدعرفان خدامی80

ماشین سرعتیایلیا انتظارییک نفراصفهانمهتاب نادری81

Robogateربات مسیریاب با بسته ابوالفضل جامعییک نفراصفهانابوالفضل جامعی82

ماشین سرعتیکیاوش نیکرامیک نفراصفهانکیاوش نیکرام83



Robotexربات مسیریاب تخصصی علی جعفرییک نفراصفهانعلی جعفری84

ربات کاوشگر کنترلیمحمد متین مظفرییک نفراصفهانمحمد متین مظفری85

Robogateربات مسیریاب با بسته سهیل شیرنژادیک نفراصفهانسهیل شیرنژاد86

Robogateربات مسیریاب با بسته حسین عظیمییک نفراصفهانحسین عظیمی87

Robot Bowlingعماد خدائییک نفراصفهانعماد خدائی88

ربات باالبروزنه دبیرستانمهدی شهبازییک نفراصفهانمهدی شهبازی89

Robogateربات مسیریاب با بسته اشکان رضایییک نفراصفهاناشکان رضایی90

ربات جنگجوپارسا امیرخانییک نفراصفهانپارسا امیرخانی91

SRCربات جنگجو با بسته دانوش ترابییک نفراصفهاندانوش ترابی92

نمایش آزاد دبستانایمان جمالییک نفراصفهانایمان جمالی93

ماشین سرعتیسبحان فدایییک نفراصفهانسبحان فدایی94

Robot Ballمعید شریفییک نفراصفهانجلیل شریفی95

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدرضا قبادییک نفراصفهانمحمدرضا قبادی96

نمایش آزاد دبستانکسری عبدالوندیک نفراصفهانبتول الماسی97

Robot Bowlingمحمد کسری ابوطالبییک نفراصفهانمحمد کسری ابوطالبی98

ماشین سرعتیمحراب کاظمییک نفراصفهانمهتاب نادری99

ربات انباردارامیر محمد احمدییک نفراصفهانامیرمحمداحمدی100

ربات فوتبالیستامیرحسین صفری زادهیک نفراصفهانامیرحسین صفری زاده101

ربات باالبروزنه دبیرستانسپهر ترابییک نفراصفهانسپهر ترابی102

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمد شایان چاوشییک نفراصفهانمحمد شایان چاوشی103

Robot Ballعلی فرهمندیک نفراصفهانعلی فرهمند104

ربات جنگجوبهنام توکلی پوریک نفراصفهانبهنام توکلی پور105

ربات فوتبالیستعلی منتظرییک نفراصفهانعلی منتظری نجف آبادی106

بعدی با نرم افزار3طراحی نادر کمالی دولت آبادییک نفراصفهاننادر کمالی دولت آبادی107

ربات انباردارشایان شاهپورییک نفراصفهانشایان شاهپوری108

ربات کاوشگر کنترلیاحمدرضا زارعیک نفراصفهاناحمدرضا زارع109

Robot Ballمهدی طاهرییک نفراصفهانمهدی طاهری110

Robogateربات مسیریاب با بسته مهدی طاهرییک نفراصفهانمهدی طاهری111

Robot Bowlingشایان هاشمییک نفراصفهانشایان هاشمی112

ربات جنگجومحمد گرشاسبییک نفراصفهانحسن گرشاسبی113

Robotexربات مسیریاب تخصصی شایان سعیدیانیک نفراصفهانشایان سعیدیان114

ماشین سرعتیمحمد حسن خباز شیرازییک نفراصفهانسمیه ورانی115

ماشین سرعتیسهیل حسینی تودشکییک نفراصفهانزهرا کرمی116

ماشین سرعتیمهدیار سخائی پوریک نفراصفهانشهریار سخائی پور117

Robogateربات مسیریاب با بسته امین محمد نعمتییک نفراصفهانامین محمد نعمتی118

ربات انباردارکسری رحمانییک نفراصفهانغالمرضا رحمانی119

ربات انباردارشایان زمانییک نفراصفهانفرشید زمانی120

نمایش آزاد دبستانسید مهبد عریضىیک نفراصفهانسید مهبد عریضى121

ماشین سرعتیامیرمحمدکاظمییک نفراصفهانمهتاب نادری122

Robogateربات مسیریاب با بسته علیرضا یزدخواستییک نفراصفهانعلیرضا یزدخواستی123

ربات باالبروزنه دبستانامیرمحمد اکبرییک نفراصفهانامیرمحمد اکبری124

ربات جنگجوامیرمحمد اکبرییک نفراصفهانامیرمحمد اکبری125



ماشین سرعتیمحمدصدرا نورییک نفراصفهانمحمد صدرا نوری126

ربات کاوشگر کنترلیعلی اصغر امیرییک نفراصفهانعلی اصغر امیری127

ربات جنگجوامیر شهبازییک نفراصفهانابوالفضل شهبازی128

Robogateربات مسیریاب با بسته میالدپایندهیک نفراصفهانمیالدپاینده129

ربات انبارداردانیال کرباسیانیک نفراصفهاندانیال کرباسیان130

ربات انباردارمحمد امین صمدزادهیک نفراصفهانواعظیان131

ربات باالبروزنه دبیرستانسید میعاد میرحاجیک نفراصفهانسید میعاد میرحاج132

ربات باالبروزنه دبیرستانآریا خلجییک نفراصفهانآریا خلجی133

Robogateربات مسیریاب با بسته هادی وحدتیک نفراصفهانمهرداد وحدت134

Robot Bowlingدانیال مسعودی فردیک نفراصفهاندانیال مسعودی فرد135

نمایش آزاد دبستانامید بدیعییک نفراصفهانخانم مهتاب نادری136

ربات جنگجوامید بدیعییک نفراصفهانخانم مهتاب نادری137

ربات فوتبالیستسید عادل سجادیهیک نفراصفهانسید عادل سجادیه138

نمایش آزاد دبستانفربد فهیم علوییک نفراصفهانرویا رئیسی139

ربات کاوشگر کنترلیابوالفضل شادمهریک نفراصفهانابوالفضل شادمهر140

ربات فوتبالیستخدارحمییک نفراصفهانامیرحسین خدارحمی141

ربات انبارداریوسف نجفییک نفراصفهاننادری142

ماشین سرعتیعماد حسین خوانسارییک نفراصفهانعماد حسین خوانساری143

Robot Ballحمیدرضا صرامییک نفراصفهانحمید رضا صرامی144

Robogateربات مسیریاب با بسته امیر رضا زال پوریک نفراصفهانامیر رضا زال پور145

ربات کاوشگر کنترلیمهدی مهاجریک نفراصفهانمهدی مهاجر146

ربات کاوشگر کنترلیعرفان شفیعییک نفراصفهانعرفان شفیعی147

Robot Bowlingامیرمحمد جهانگیری بابادییک نفراصفهانعلیمراد جهانگیری بابادی148

ماشین سرعتیاصفهانیک نفراصفهانعلی149

ربات انباردارامیررضا مختازرادهیک نفراصفهانامیررضا مختارزاده150

SRC با بسته Folk Raceمحمدرضا شیخییک نفراصفهانمحمدرضا شیخی151

ربات باالبر وزنه دبستانامید بادییک نفراصفهانامید بادی152

Robogateربات مسیریاب با بسته محمد خسروییک نفراصفهانمحمد خسروی153

Robot Bowlingشایان هاشمییک نفراصفهانشایان هاشمی154

ماموریت ممکنپارسا اسکندریماهان محمدیدو نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی155

ربات انباردارمحمدصادقییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی156

ماشین سرعتیعلیرضا عالیییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی157

ربات جنگجومبین خادمیانیک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی158

نمایش آزاد دبستانامیر محمد امینییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی159

ربات کاوشگر کنترلیمحمد حسین سلجوقییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی160

ربات کاوشگر کنترلیابوالفضل کوهپایییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی161

Robot Bowlingمهدی سلجوقییک نفرفوالدشهر-اصفهانمحمدرضا قربانی162

ماشین سرعتیمهران نریمانیکیمیا طاهریاندو نفراصفهان پروینآقای محمدرضا خدادادی163

ربات جنگجوابوالفضل ناجییک نفراصفهان پروینآقای محمدرضا خدادادی164

ماشین سرعتیکوروش قیصرییک نفراصفهان پروینآقای محمدرضا خدادادی165

ماشین سرعتیآرین بادییک نفراصفهان پروینآقای محمدرضا خدادادی166

SRCربات جنگجو با بسته مهرشاد گلوندعرشیا عطاردو نفرالبرزمحمد غضنفری167



SRCربات جنگجو با بسته پارسا شهبازیآرش امینی مقدمدو نفرالبرزآرش امینی مقدم168

ربات کاوشگر کنترلیپارسا عشقییک نفرالبرزمحمد غضنفری169

ربات فوتبالیستمهرشاد گلوندیک نفرالبرزمحمد غضنفری170

ربات انبارداررهام نظرییک نفرالبرزمحمد غضنفری171

Robot Bowlingمحمد حسین آرامیک نفرالبرززینب گلی172

ربات جنگجوصالح بیاتسپهر پیریدو نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی173

ربات جنگجوامیرعلی حاجی میرزاامیرحسین حاجی میرزادو نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی174

ربات جنگجوکسری باقرییک نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی175

ماشین سرعتیآراد شاکرییک نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی176

ماشین سرعتیامیرعلی ایزدییک نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی177

ماشین سرعتیعلی کریمی مقدمیک نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی178

ربات باالبروزنه دبستانامین سلطانییک نفرکرج-البرزسید سعید سادات کیایی179

ربات انباردارابوالفضل اسماعیلییک نفرانارایمان پور خالقی180

ربات انباردارحمید رضا مهدی نژادیک نفرانارایمان پور خالقی181

ربات انباردارمحمد صالح رفیعییک نفرانارایمان پور خالقی182

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمد عرفان جهانیانیک نفرانارایمان پور خالقی183

ربات انبارداریونس محی الدینییک نفرانارایمان پور خالقی184

ماشین سرعتیمهسا درویشیانیک نفرانارایمان پور خالقی185

ماشین سرعتیمینا صادقیانیک نفرانارایمان پور خالقی186

ماشین سرعتیمجتبی علی کریمییک نفرانارایمان پور خالقی187

ماشین سرعتیاسنا صاحبییک نفرانارایمان پور خالقی188

ماشین سرعتیامیر علی صاحبییک نفرانارایمان پور خالقی189

ماشین سرعتیعلی هادوییک نفرانارایمان پور خالقی190

ماشین سرعتیابوالفضل رسولی نیایک نفرانارایمان پور خالقی191

ماشین سرعتی سارا رمضانی زادهیک نفرانارایمان پور خالقی192

ماشین سرعتی طاها درویشی یک نفرانارایمان پور خالقی193

ربات انباردارمحمد هادی جعفرییک نفرانارایمان پور خالقی194

ربات انباردارمحمد امین غالمحسینییک نفرانارایمان پور خالقی195

ماشین سرعتیمحمدفاضل حیدرآبادییک نفربردسیرفائزه خسروی196

ربات انباردارمهدی اسدییک نفربردسیرایمان پور خالقی197

ماشین سرعتینیایش نجفییک نفربردسیرایمان پور خالقی198

ماشین سرعتیپارسا حیدرآبادییک نفربردسیرایمان پور خالقی199

ربات انباردارامیر عباس موسی پوریک نفربردسیرایمان پور خالقی200

نمایش آزاد دبیرستانسارا یوسف زادهزهرا پیروزدلدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی201

ربات کاوشگر کنترلیسارا یوسف زادهعلیرضا شه مرادیدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی202

ربات انباردارعرشیا رسولیعلیرضا امامیدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی203

SRC با بسته Folk Raceدانیال شهبازیسیدحسن صدریدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی204

ربات جنگجومهدی شه مرادیعلی اصغر دشتیدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی205

SRCربات جنگجو با بسته مهدی شه مرادیعلی اصغر دشتیدو نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی206

ماشین سرعتیسپهر محمد زادهیک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی207

SRCربات جنگجو با بسته محمد رضا کمالییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی208

ربات انباردارعرشیا رسولییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی209



SRC با بسته Folk Raceامیرحسین زارعییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی210

SRCربات جنگجو با بسته امیرحسین زارعییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی211

SRC با بسته Folk Raceحمیده دوستانیک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی212

SRCربات جنگجو با بسته علیرضا شه مرادییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی213

SRCربات جنگجو با بسته دانیال شهبازییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی214

ربات کاوشگر کنترلیرضا جوهرییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی215

SRC با بسته Folk Raceرضا جوهرییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی216

ماشین سرعتیآمی تیس سیفییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی217

ماشین سرعتیآرش خضرییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی218

ربات جنگجوهومان منصوری زادهیک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی219

ربات انبارداردانیال باوییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی220

ربات انباردارامیرعلی محمدییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی221

ربات جنگجومحمدناصر عمادییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی222

SRCربات جنگجو با بسته محمدناصر عمادییک نفربندرگناوهمحمدرضا شه مرادی223

ربات جنگجوامیررضا حاتمیمتین فالحدو نفربهابادعباس زینلی224

ماموریت ممکنعلیرضا بخشیمحمدرضا امیریدو نفربهابادعباس زینلی225

بعدی با نرم افزار3طراحی معین حسین زادهیک نفربهابادعباس زینلی226

نمایش آزاد دبستانمحمد یوسف ابویییک نفربهابادعباس زینلی227

ربات فوتبالیستعلی رفیعییک نفربهابادعباس زینلی228

Robot Ballابوالفضل حسن زادهیک نفربهابادعباس زینلی229

ماشین سرعتیعرفان شفیعییک نفربهابادعباس زینلی230

ماشین سرعتیمحمد حسن درندییک نفربهابادعباس زینلی231

Robot Bowlingابوالفضل دهقانیک نفربهابادعباس زینلی232

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدعارف ریگی رابطیک نفربهابادعباس زینلی233

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمدنصیر زارع زادهیک نفربهابادعباس زینلی234

نمایش آزاد دبستانسید محمد طه رضوییک نفربهابادعباس زینلی235

ماشین سرعتیامیرحسین محمدییک نفربهابادعباس زینلی236

Robot Bowlingالهام اکبرییک نفربهابادعباس زینلی237

Robot Bowlingابوالفضل محبییک نفربهابادعباس زینلی238

ربات باالبروزنه دبستانسنا مظفرییک نفربهابادعباس زینلی239

ماشین سرعتیفاطمه رضایییک نفربهابادعباس زینلی240

ربات انباردارامیر علی نمک پیشهیک نفربهابادعباس زینلی241

ربات باالبروزنه دبیرستانمبین خسرویسیدعرشیا رئوفیدو نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی242

ربات انباردارمسیح قاسمیمحمد حسین میر حسینیدو نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی243

ربات جنگجومحمود جمشیدی قهفرخیمحمد ضیاییدو نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی244

ربات جنگجومحمدمهدی قره قانیمحمدامین مهریدو نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی245

ربات انباردارعلیرضا سیارهیک نفربهارستانعلیرضا سیاره246

ماشین سرعتیمیکائیل مهدویانیک نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی247

ربات جنگجوستایش مرادییک نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی248

ماشین سرعتیآریو رئیسیانیک نفربهارستانمهدی مرادی خولنجانی249

ربات جنگجوایلیا شاه ولییک نفربهارستانمهدی مرادی250

ربات جنگجوصفدر حیدریابوالفضل حمزه رباطیدو نفربهشهرابدالفضل ایمنی251



ربات باالبروزنه دبیرستانامیرعلی کربالییمحمدامسن کربالییدو نفربهشهرابدالفضل ایمنی252

ربات باالبروزنه دبستانعلی گنجعلیمهراد هاشمیدو نفربهشهرابدالفضل ایمنی253

ربات جنگجومحمدرضا مجریاندو نفربهشهرابوالفضل ایمنی254

ماشین سرعتیعلیرضا روزرخیک نفربهشهرابدالفضل ایمنی255

Robot Bowlingخلیل اهلل خلیلییک نفربهشهرابدالفضل ایمنی256

ربات باالبروزنه دبیرستانمانی دریایییک نفربهشهرابدالفضل ایمنی257

Robot Bowlingعارف جعفرپوریک نفربهشهرابوالفضل ایمنی258

Robot Bowlingحسین نعمتییک نفربهشهرابوالفضل ایمنی259

ربات جنگجوسید محمدپارسا ساداتییک نفربهشهر260

ربات فوتبالیستپارسا آذربانسید محمد فاطمیدو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی261

ماموریت ممکنحسن مشایخیامیررضا حسینیدو نفربوشهرمیثم کاظم پور262

Robot Ballامیرحسین حاجیانامیررضا حسینیدو نفربوشهرمیثم کاظم پور263

ربات جنگجوعلیرضا زائریامیرحسین رمضان پوردو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی264

نمایش آزاد دبیرستانپوریا گیاهی فومنیپارسا گیاهی فومنیدو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی265

Robot Ballپارسا آذربانسیدمحمد فاطمیدو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی266

ربات کاوشگر کنترلیمبین کوهگردنیما محمدنیادو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی267

Robot Ballمبین کوهگردنیما محمدنیادو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی268

ربات باالبروزنه دبستانمحمدطاها عالی زادهمحمدسینا زارع زادهدو نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی269

ربات جنگجومحمد مهدی عطایی فردیک نفربوشهرمیثم کاظم پور270

ربات انباردارسیدحسین گلزادهیک نفربوشهرمیثم کاظم پور271

ربات جنگجوعلیرضا خوش آیینیک نفربوشهرمیثم کاظم پور272

ماشین سرعتیمحمد رضا زارعییک نفربوشهرمیثم کاظم پور273

ربات انباردارزهرا کاظم پوریک نفربوشهرمیثم کاظم پور274

ماشین سرعتیزهرا کاظم پوریک نفربوشهرمیثم کاظم پور275

ربات انباردارعلیرضا مالملییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی276

ربات جنگجوامیرعباس زیبایک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی277

ربات جنگجومحمد زورمندخلیلییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی278

ربات باالبروزنه دبستانامیرمحمد صداقتیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی279

ماشین سرعتیمحمدطاها حقیقییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی280

ربات انباردارامیرحسین حقیقییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی281

ربات انباردارمحمدشایان منصورییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی282

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدشایان منصورییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی283

ربات انباردارعلیرضا زنگنهیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی284

ربات انباردارامیرعلی اسدییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی285

ربات انباردارسید محمدرضا جعفرییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی286

ربات انباردارامیررضا زنگنهیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی287

ربات جنگجوامیررضا زنگنهیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی288

نمایش آزاد دبستانآریا علیزادهیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی289

ربات کاوشگر کنترلیفرهاد شمسییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی290

ربات انباردارفراز موذن جهرمییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی291

ماشین سرعتیامیررضا بهزادییک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی292

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدسینا زارع زادهیک نفربوشهرفاطمه شیخ ابولی293



ربات فوتبالیستمبینا مالیریحمید محمودیدو نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری294

ربات باالبروزنه دبستانمتین شیروانیرضا اکبریدو نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی295

ربات جنگجومهدی باقیمحمدرضا بختیاریدو نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی296

ماشین سرعتیامیر علی مرادییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری297

Robogateربات مسیریاب با بسته علی رحیمییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری298

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمد صادق مرادییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی299

ماشین سرعتیمحمد صالح شیروانییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی300

ربات باالبروزنه دبستانعباس عباسییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری301

ربات باالبروزنه دبستانعلی اسماعیلییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی302

ماشین سرعتیمحمد سبحان شیرروانییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی303

ربات انباردارایلیا احمدییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری304

ماشین سرعتیمحمد سام اکبرییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری305

ربات کاوشگر کنترلیفائزه محمدییک نفرپیربکرانخانم فاطمه مالیری306

ربات جنگجومحسن الیاسییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی307

ماشین سرعتیامیر محمد رجایییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی308

ربات جنگجوحسین توکلییک نفرپیربکرانآقای محمدرضا خدادادی309

ربات جنگجوارین کریمیارمیا رحیمیدو نفرتیرانزهرا مختاری310

ربات باالبروزنه دبستانامیرعلی پورکردیک نفرتیرانمحمد ترکی311

ربات انباردارارسالن غضنفرییک نفرتیرانمحمد ترکی312

ربات جنگجومحمد جعفرییک نفرتیرانزهرا مختاری313

ربات انباردارعلی حیدرییک نفرتیرانمحمد ترکی314

ربات انباردارارمان سلیمییک نفرتیرانمحمد ترکی315

ربات باالبروزنه دبستانامیرحسین شیرازییک نفرتیرانمحمد ترکی316

ربات باالبر وزنه دبستانمحمدرضا سلطانییک نفرتیرانمحمد ترکی317

ربات باالبروزنه دبستانارش محبییک نفرتیرانمحمد ترکی318

ربات انباردارامیرمحمد مظاهرییک نفرتیرانمحمد ترکی319

ربات انباردارعلی سلطانییک نفرتیرانمحمد ترکی320

ربات انباردارمحمد مهدی فروزانیک نفرتیرانمحمد ترکی321

ربات انباردارسیدعلیرضا میرییک نفرتیرانمحمد ترکی322

Robogateربات مسیریاب با بسته علی مختارییک نفرتیرانحسن شیاسی323

Robogateربات مسیریاب با بسته مهدی کاتوزیانیک نفرتیرانحسن شیاسی324

ماشین سرعتیارمان سلیمییک نفرتیرانزهرا مختاری325

ربات جنگجوحسام سلیمیحسین غالمی میرابادییک نفرتیرانحسن شیاسی326

Robot Bowlingمحمدسجاد شاهپورییک نفرتیرانحمیده سلمانیان327

Robot Bowlingسجاد کاظمییک نفرتیرانحمیده سلمانیان328

ماشین سرعتیمحمد نوید دهنوییک نفرتیرانزهرا مختاری329

ماشین سرعتیحسین مومنییک نفرتیرانزهرا مختاری330

ربات باالبروزنه دبستانمحمد مهدی کاظمییک نفرتیرانمحمد ترکی331

ربات باالبروزنه دبیرستانعلی دادخواهیک نفرتیرانمحمد ترکی332

ماشین سرعتیثنا ترکییک نفرتیرانزهرا مختاری333

Robogateربات مسیریاب با بسته حسام سلیمییک نفرتیرانحسن شیاسی334

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدحسین دادخواهیک نفرتیرانحسن شیاسی335



Robogateربات مسیریاب با بسته علی دادخواهیک نفرتیرانحسن شیاسی336

ماشین سرعتیمحمد کاظمییک نفرتیرانزهرا مختاری337

ماشین سرعتیعلی سلطانییک نفرتیرانزهرا مختاری338

ماشین سرعتیارسالن غضنفرییک نفرتیرانزهرا مختاری339

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمدحسین دادخواهیک نفرتیرانمحمد ترکی340

ربات باالبر وزنه دبیرستانمحمدمتین شفیعییک نفرتیرانحمیده سلمانیان341

ربات کاوشگر کنترلیرضا دریآرمین داوریدو نفردولت آبادمحمد صادقی342

ربات جنگجوعلی اصغر عینیجوادخدابخشیدو نفردولت آبادمحمد صادقی343

ربات فوتبالیستمحمدجواد علی نجی نیامحمدرسول رفیعیدو نفردولت آبادمحمد صادقی344

ربات فوتبالیستاشکان باباییعلیرضا باوقاردو نفردولت آبادمحمد صادقی345

ماموریت ممکنمحمدحسین عظیمیعلی سعیددو نفردولت آبادمحمد صادقی346

Robogateربات مسیریاب با بسته علیرضا فتاحیحسین احمدیدو نفردولت آبادمحمد صادقی347

ربات فوتبالیستامیرحسین حیدریانمحمدمهدی معینیدو نفردولت آبادمحمد صادقی348

ربات جنگجوسعید سلطانزادهشایان داوریدو نفردولت آبادمحمد صادقی349

ربات کاوشگر کنترلیامیرحسین داوریسعید دریدو نفردولت آبادمحمد صادقی350

ربات جنگجوسجاد حاج شفیعیعلی یادی پوردو نفردولت آبادمحمد صادقی351

ربات کاوشگر کنترلیمهدی طغیانیامیرحسین ملکیدو نفردولت آبادمحمد صادقی352

ماشین سرعتیعلی اصغر شریفی پور رفسنجانیابوالفضل پورجهانیدو نفررفسنجانفرانک ابراهیمی353

ربات انباردارطاها باقریطاها اکبریدو نفررفسنجانایمان پور خالقی354

ربات انباردارمحمد مهدی صادقیعلی اصغر علی بیگیدو نفررفسنجانایمان پور خالقی355

ربات باالبروزنه دبستانمحمدصدرا زینلی نژادیک نفررفسنجانفرحناز حسین پورابراهیمی356

ربات کاوشگر کنترلیامیر سیاهکوهییک نفررفسنجانفردیس ابراهیمی357

Robogateربات مسیریاب با بسته محمد زارعیک نفررفسنجانحسین فرزان358

Robogateربات مسیریاب با بسته مهران خیراندیشیک نفررفسنجانفردیس ابراهیمی359

ربات کاوشگر کنترلیمحمدعرفان متینیک نفررفسنجانصبا هاشمی راد360

ماشین سرعتیابوالفضل عبدالرحیمییک نفررفسنجانفردیس ابراهیمی361

ماشین سرعتیامیر ارسالن شریفییک نفررفسنجانعلیرضا عسکری362

ماشین سرعتیمحمدمهدی عابدینییک نفررفسنجانحسین فرزان363

Robogateربات مسیریاب با بسته علی اکبر بیگی مقدمیک نفررفسنجانفرانک ابراهیمی364

ماشین سرعتیدانیال نبی زادهیک نفررفسنجانفرانک ابراهیمی365

ماشین سرعتیکوروش زین الدینییک نفررفسنجانفرانک ابراهیمی366

ربات باالبروزنه دبیرستانعلی صدر محمدییک نفرسرچشمهایمان پور خالقی367

ربات باالبروزنه دبستانایلیا مظفرپورامیرعلی رضاییدو نفرسیرجانمحمدصاق احمدی368

ماشین سرعتیابوالفضل نژاد منساریامید نوریدو نفرسیرجانعباس شهبا369

Robot Bowlingایلیا دهقانیعلی اصغر داوری کرانیدو نفرسیرجاننرگس بازدار370

Robot Bowlingمحمدامین حسن زادهعلی هاشم پوردو نفرسیرجاننرگس بازدار371

ربات جنگجوابوالفضل زلفیامیررضا شاهبداغیدو نفرسیرجاننرگس بازدار372

ربات جنگجومهدی حیدری نسباحمدعلی نادریدو نفرسیرجاننرگس بازدار373

Robot Bowlingابوالفضل سلطانی نژادطاها ارجمند قهستانیدو نفرسیرجاننرگس بازدار374

Robot Bowlingعلی یاراحمدیامیرمحمد یزدیانیدو نفرسیرجاننرگس بازدار375

ماشین سرعتیپویان محمودابادیمحمدعرشیا عباسلودو نفرسیرجاننرگس بازدار376

ماشین سرعتیمحمد طه عماد آبادیمحمد مهدی زادهدو نفرسیرجاننرگس بازدار377



Robot Bowlingمحمد مهدی رفعتییزدان مسعودیدو نفرسیرجانمهرداد بازدار378

ماشین سرعتیعلیرضا ایزدیحسین رادفردو نفرسیرجانخانم نرگس بازدار379

Robot Ballمعین مهرابیانمهدی شاهبداغیدو نفرسیرجانمهرداد بازدار380

Robot Bowlingامیرعلی قاسمی نژادیک نفرسیرجاننرگس بازدار381

Robot Ballپدرام نشاطیک نفرسیرجانپدرام نشاط382

Robot Bowlingمحمدمهدی برقی قهستانییک نفرسیرجاننرگس بازدار383

Robot Bowlingمهدی کورکییک نفرسیرجاننرگس بازدار384

ماشین سرعتیصدرا کوچک زادهیک نفرسیرجانمهرداد بازدار385

ماشین سرعتیمحمدمتین زیدآبادی نژادیک نفرسیرجانمحمد متین زیدآبادی نژاد386

Robot Bowlingامیر مهدی خواجویییک نفرسیرجانمهرداد بازدار387

Robot Bowlingعلی خواجویی قرایییک نفرسیرجانمهردادبازدار388

ربات فوتبالیستابوالفضل داوری کرانییک نفرسیرجاننرگس بازدار389

ربات انباردارارشیا صادقییک نفرسیرجاننرگس بازدار390

Robot Bowlingدانیال قاسمی نژاد رائینییک نفرسیرجاننرگس بازدار391

Robot Ballامیر اسدالهییک نفرسیرجانامیر اسدالهی پاریزی392

ماشین سرعتیمحمد طه مداح الحسینییک نفرسیرجانمحمد طه مداح الحسینی393

Robogateربات مسیریاب با بسته نوید رضا رنجبرانعرفان ریگیدو نفرشاهین شهرلیال طیباتی394

ربات باالبروزنه دبیرستانسحر نفرفاطمه زهرا شانظریدو نفرشاهین شهرلیال طیباتی395

ماموریت ممکنمحمد رضویپارسا حسینیدو نفرشاهین شهرلیال طیباتی396

ربات فوتبالیستمحمد مهدی سلیمانیمهرداد حسینیدو نفرشاهین شهرلیال طیباتی397

ربات جنگجوسید آریا موسویابوالفضل شارجبیاندو نفرشاهین شهرلیال طیباتی398

ربات جنگجونیما غرابمحمد امین پایندهدو نفرشاهین شهرلیال طیباتی399

ربات کاوشگر کنترلیفربد ناظمینوید رضا رنجبراندو نفرشاهین شهرلیال طیباتی400

Robot Ballسپهر نفریک نفرشاهین شهرلیال طیباتی401

ربات جنگجومسیح رحمانییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی402

ربات کاوشگر کنترلیعرفان ریگییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی403

ربات انبارداررئوف امان الهییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی404

ربات کاوشگر کنترلیابوالفضل رمضانییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی405

ماشین سرعتیعلی رحیمییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی406

ماشین سرعتینریمان نجاتی زادهیک نفرشاهین شهرلیال طیباتی407

ماشین سرعتیامیر عباس بیدرامیک نفرشاهین شهرلیال طیباتی408

ماشین سرعتیامیر حسین شانظرییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی409

ماشین سرعتیدانیال شایگان مهریک نفرشاهین شهرلیال طیباتی410

ماشین سرعتیپرهام کنعانییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی411

ماشین سرعتیرادمان کرمییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی412

ماشین سرعتیپارسا قربانییک نفرشاهین شهرلیال طیباتی413

ربات انبارداررضا خدایاریک نفرصفادشت تهرانزینب گلی414

ربات انبارداررهام پیرییک نفرصفادشت تهرانزینب گلی415

نمایش آزاد دبیرستانمریم رجبینرجس قربانیدو نفرطبسنجمه مصطفائی416

ربات جنگجوعرفان هادیان مقدمسیدعلی موسویاندو نفرطبسمحسن مهدی زاده417

ربات جنگجومحمدصالح احمدی کارگرارش یونسیدو نفرطبسمحسن مهدی زاده418

ربات جنگجومحمدامین وفادار مقدمرضا محبیدو نفرطبسمحسن مهدی زاده419



Robot Bowlingمحمدرضا جواهریآرمان محمودیدو نفرطبسحسین احمدی420

نمایش آزاد دبیرستانمینا اکبرزادهنجمه محمدزادهدو نفرطبسنجمه مصطفائی421

Robot Bowlingعرفان یعقوبیسجاد خادمی زادهدو نفرطبسحسین احمدی422

ماموریت ممکنمحمدامین عسگریسیدمتین میرزادهدو نفرطبسحسین احمدی423

ربات فوتبالیستسیدمصطفی هاشمیرحمان محمدزادهدو نفرطبسمحسن مهدی زاده424

نمایش آزاد دبیرستانمحمدامین عسگریعرفان حسین زادهدو نفرطبسحسین احمدی425

Robot Ballرسول کاظم زادهمحمدمهدی غفوری فردو نفرطبسحسین احمدی426

نمایش آزاد دبیرستانسیدصادق لطفی فاطمیسیدمتین میرزادهدو نفرطبسحسین احمدی427

ماشین سرعتیامیرعلی قاضی زادهیک نفرطبسمحسن مهدی زاده428

ربات انباردارمحمدرضا خوش آونگییک نفرطبسمحسن مهدی زاده429

ربات جنگجوعماد غالمیانیک نفرطبسمحسن مهدی زاده430

ربات انباردارامید موسویانیک نفرطبسمحسن مهدی زاده431

ربات انباردارمحمدافتخارییک نفرفردیسمحمدافتخاری432

ربات انباردارمحمد کریمیامیر کاظمیدو نفرفالورجانایالف دادجو433

ربات جنگجوعلی باباییرضا صادقیدو نفرفالورجانمحسن سلیمانی دهنوی434

Robot Bowlingفاطمه زهراصف لشکریک نفرفالورجانایالف دادجو435

ربات فوتبالیستماردین گنجیکارو صادقیدو نفرقروهوحیدعزتی436

Robot Bowlingسید اسحاق حسینیمحمدماهان خالدیاندو نفرقروهوحیدعزتی437

Robot Bowlingآرین خلیلیامیرعلی شهسواریدو نفرقروهوحیدعزتی438

Robot Bowlingپارسا شیرزادیمانی رحیمیدو نفرقروهوحیدعزتی439

Robot Bowlingامیررضا عبدالملکیمحمدیاسین شیرزادیدو نفرقروهوحیدعزتی440

نمایش آزاد دبیرستانیاسین جوانمردیمحمدحسام عزیزیدو نفرقروهوحیدعزتی441

ماموریت ممکننیماعبدیسامان شکریدو نفرقروهوحیدعزتی442

Robot Bowlingزانا محمدزادهزانیار محمدزادهدو نفرقروهوحیدعزتی443

Robot Bowlingامیرعلی شهبازییک نفرقروهوحیدعزتی444

Robot Bowlingرادین ملکییک نفرقروهوحیدعزتی445

نمایش آزاد دبستانعلی رضا یارعلییک نفرقروهوحیدعزتی446

ربات باالبروزنه دبستانسپهر پرویزییاسین حکیم نیادو نفرکازرونمریم فرجادیان447

نمایش آزاد دبستانامیرناصرخداپرستیک نفرکازرونندافرجادیان448

Robot Bowlingحسین سیاوشییک نفرکازرونمریم فرجادیان449

ماشین سرعتیآرشیداعامرییک نفرکازرونمریم فرجادیان450

ربات باالبروزنه دبستانامیرعباس موسوییک نفرکازرونمریم فرجادیان451

ربات باالبروزنه دبیرستانحسین صفایی کیایک نفرکازرونمریم فرجادیان452

Robot Bowlingمحمد بهروزییک نفرکازرونمریم فرجادیان453

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمدامین دشتییک نفرکازرونمریم فرجادیان454

بعدی با نرم افزار3طراحی حسین دهدارییک نفرکازرونمریم فرجادیان455

ماشین سرعتیسبحان دهقانیک نفرکازرونمریم فرجادیان456

Robogateربات مسیریاب با بسته محمدجواد محمودییک نفرکانونمحمدجواد محمودی457

ربات باالبروزنه دبیرستانامیر حسین پهلوانی نژادیک نفرکانونامیر حسین پهلوانی نژاد458

Robogateربات مسیریاب با بسته یاسین سرحدیطاها سرحدیدو نفرکرجطاها سرحدی459

SRCربات جنگجو با بسته سعید شمسیک نفرکرجمحمد غضنفری460

بعدی با نرم افزار3طراحی شایان حاجی بابایییک نفرکرجمحمد غضنفری461



ربات کاوشگر کنترلیمحمد جواد خرم جاهیک نفرکرجمحمدجواد خرم جاه462

Robot Ballآرمان بغدادییک نفرکرجآرمان بغدادی463

Robot Bowlingمحمدصدرا حقیقی یزدییک نفرکرجمحمدصدرا حقیقی یزدی464

Robogateربات مسیریاب با بسته پرهام حمزه لویک نفرکرجغضنفری465

Robot Bowlingفرنود خادم پیریک نفرکرجزینب گلی466

Robogateربات مسیریاب با بسته آروین جهان فریک نفرکرجآروین جهان فر467

ماشین سرعتیمحمدحسین رمضانییک نفرکرجمرتضی رمضانی468

ربات فوتبالیستعلیرضا نظامییک نفرکرجعلیرضا نظامی469

Robogateربات مسیریاب با بسته عرشیا سمندرییک نفرکرجپیام سمندری470

Robot Bowlingسپنتا بابائی مراددهندهیک نفرکرجزینب گلی471

ماموریت ممکنمحمد هانی بیدوئی نژادسهیل فتحی زادهدو نفرکرمانپیمان پورخالقی472

ربات جنگجوسروش ساالری نژادیک نفرکرمانایمان پور خالقی473

ربات باالبروزنه دبستانمحمد خیرمندیک نفرکرمانایمان پور خالقی474

Robogateربات مسیریاب با بسته پویا صالحییک نفرکرمانایمان پور خالقی475

ربات باالبروزنه دبیرستانعماد اسدییک نفرکرمانپیمان پورخالقی476

ربات انباردارپارسا فدائییک نفرکرمانایمان پور خالقی477

ربات باالبروزنه دبستانآرمین خواجویییک نفرکرمانایمان پور خالقی478

ربات کاوشگرامیر عرشیا شریفییک نفرکرمانایمان پور خالقی479

ربات جنگجوآصف پور ایرانییک نفرکرمانایمان پور خالقی480

Robogateربات مسیریاب با بسته الوند اسماعیلیانیک نفرکرمانایمان پور خالقی481

ربات باالبروزنه دبیرستانمحمد رضا امیرییک نفرکرمانایمان پور خالقی482

ربات باالبروزنه دبستانمهدیار عاشور زادهیک نفرکرمانایمان پور خالقی483

نمایش آزاد دبستانپوریا عباسلویک نفرکرمانایمان پور خالقی484

Robogateربات مسیریاب با بسته یاسین معافی پوریک نفرکرمانایمان پور خالقی485

ماموریت ممکنامیر حسین سالجقهیک نفرکرمانایمان پور خالقی486

Robot Bowlingملیکا مهدیان ناصریک نفرکرمانایمان پور خالقی487

ربات انباردارامیر صالح گلرخییک نفرکرمانایمان پور خالقی488

ربات باالبروزنه دبیرستانمبینا صفرییک نفرکرمانایمان پور خالقی489

ماشین سرعتیایلیا جعفرییک نفرکرمانایمان پور خالقی490

ربات فوتبالیستمحمدمهزیار  اکبرییک نفرکرمانشاهاحسان زارعی491

ماشین سرعتیمحمدرضا رشنویک نفرکرمانشاهاحسان زارعی492

ربات انباردارمحمدماهان نظرییک نفرکرمانشاهاحسان زارعی493

ماشین سرعتیآریا اسماعیلییک نفرکرمانشاهاحسان زارعی494

ربات انباردارمحمدرضامرادییک نفرکرمانشاهاحسان زارعی495

ماشین سرعتیپارسامعصومپوریک نفرکرمانشاهاحسان زارعی496

ربات انباردارعلی معصومپوریک نفرکرمانشاهاحسان زارعی497

ماشین سرعتیسید محمد حسن نورییک نفرکرمانشاهاحسان زارعی498

ربات انباردارامیرمهدی صدری کوپاییمبین دهقانپور عشرت آبادیدو نفرکوهپایهسمانه مالکی499

ربات فوتبالیستنویدرضا شهریاریمحمد متین قاضیدو نفرکوهپایهخانم سمانه مالکی500

ربات جنگجومتین خالوییمحمدمهدی مجلسیدو نفرکوهپایهخانم سمانه مالکی501

ماشین سرعتیمحمد قانعییک نفرکوهپایهسمانه مالکی502

ربات فوتبالیستعلیرضا قاسمی سیانییک نفرکوهپایهسمانه مالکی503



Robot Ballامیرعباس جعفری قلعه عبدالهییک نفرکوهپایهسمانه مالکی504

ربات کاوشگر کنترلیابوالفضل کنعانی تودشکییک نفرکوهپایهابوالفضل کنعانی تودشکی505

Robogateربات مسیریاب با بسته سیدمحسن حسینی شلمزارییک نفرکوهپایهسمانه مالکی506

Robot Bowlingدانیال محسنی نژادامیرعباس زارع بیدکیدو نفرمهریزامیر عباس زارع بیدکی507

Robot Bowlingعلی زارع بیدکیارسالن دهستانیدو نفرمهریزارسالن دهستانی508

Robot Bowlingهانی چترایییک نفرنجف آباداسداهلل کاظمی509

ربات باالبروزنه دبستانسینا خلیلییک نفرنجف آباداسداله کاظمی510

ربات انباردارسپهر دیانییک نفرنجف آباداسداهلل کاظمی511

Robot Bowlingعلی بک محمدی ورزنهحسین فاضلی ورزنهدو نفرورزنهسمانه مالکی512

ربات انباردارسعید فتاحی مریم آبادیمرتضی گنجی زادهدو نفریزدمژده توانا راد513

ماشین سرعتیسیدحسام الدین دشتییک نفریزدسیدحسام الدین دشتی514

Robotexربات مسیریاب تخصصی امیرحسین نصیری زادهعلیرضا مرادیدو نفریزدسید علی محمد منصوری515

Robot Bowlingامیر علی مومنیمحمد متین ترابیان دهکردیدو نفریزدمحمد متین ترابیان دهکردی516

ربات انباردارهستی انوریحسین انوریدو نفریزدمالک انوری517

ماشین سرعتیمحمد سینا حاجی صفریمحمد صدرا حاجی صفریدو نفریزدمژده توانا راد518

ربات جنگجومحمدیاسین دشت آبادییونس کوچه باغی گاوافشاددو نفریزدمهیا سعدانیه519

Robotexربات مسیریاب تخصصی محمد متین حیدر نژادرهام رئیس زادهدو نفریزدسید علی محمد منصوری520

Robot Ballسیدمحمدرضا پورنجفیشهاب الدین امیریدو نفریزدسید علی محمد منصوری521

ربات انباردارسید حسین میرطباییمحمدامین پرنیاندو نفریزدمژده توانا522

ربات جنگجومیالدصادقی بخیمحسن رعدآبادیدو نفریزدمژده توانا راد523

ربات جنگجوعرفان جادریمحمد خادمیدو نفریزدمنیره دهقان524

Robogateربات مسیریاب با بسته سید رایین ابادیانعلیرضا سلیمانی پای طاقدو نفریزدمنیره دهقان525

ربات کاوشگر کنترلیابوالفضل پورتقیسپندار پورسرخابیدو نفریزدمنیره دهقان526

ربات جنگجومحمدرضائی نسب جوزمیمسعود امیریدو نفریزدمسعود امیری527

Robot Ballسید محمد حسینیسید مجتبی حسینیدو نفریزدمحیا سعدانیه528

Robot Ballسید مهدی حسینییاسین عزیزیدو نفریزدمحیا سعدانیه529

نمایش آزاد دبیرستانامیر محمد دقاق پورمحمد جعفریدو نفریزدمنیره دهقان530

SRC با بسته Folk Raceمحمد جعفریامیرمحمد علیزادهدو نفریزدمنیره دهقان531

ماموریت ممکنسروش سمواتنیما ضیغمیاندو نفریزدمنیره دهقان532

ماموریت ممکنسید محسن میردهقانامیرحسین فالحدو نفریزدمنیره دهقان533

ربات انباردارمحمد محمدیابوالفضل معینیدو نفریزدمنیره دهقان534

ربات فوتبالیستنیما برزگر بفروییحمیدرضا دهقان باغیدو نفریزدمنیره دهقان535

ربات جنگجوحسین دهقانیمحمد طاها صفائیاندو نفریزدمنیره دهقان536

ربات جنگجوپارسا سپهر یعلی شهابی پوردو نفریزدمنیره دهقان537

ربات انباردارعلی آذربادکیا کمانگردو نفریزدمنیره دهقان538

ربات باالبروزنه دبستانفاطمه دهقانی تفتیفاطمه خلیلیدو نفریزدمنیره دهقان539

نمایش آزاد دبیرستانامیرارسالن سرجهعرفان پور جعفریدو نفریزدمنیره دهقان540

Robogateربات مسیریاب با بسته ابوالفضل کارگر بیدهامیر رضا دهقان نیریدو نفریزدمنیره دهقان541

Robogateربات مسیریاب با بسته میکائیل مظفریآتنا بخشیدو نفریزدمنیره دهقان542

ربات جنگجومتین بناپورابوالفضل جوکاردو نفریزدمنیره دهقان543

Robot Bowlingسید حمیدرضا مصطفویماهان بامسیدو نفریزدکیخسرو بامسی544

ربات باالبروزنه دبیرستانرسول زارع سرویعلی گندمیدو نفریزدمنیره دهقان545



Robogateربات مسیریاب با بسته محمد عرشیا گندمیامیررضا آخوندیدو نفریزدامیررضا آخوندی546

Robogateربات مسیریاب با بسته امیررضا آخوندیمحمد عرشیا گندمیدو نفریزدمحمد عرشیا گندمی547

ربات جنگجوسبحان باباییمحمد علی برزگریدو نفریزدمحمد علی برزگری548

ربات جنگجوعلیرضا شکیبافرامیرعلی صوابیهدو نفریزدامیرعلی صوابیه549

ربات جنگجوسید محمدطاها دهقانعلی رضا امیری دهجدو نفریزدخانم توانارا550

ربات انباردارسبحان باقری پناهسیدعلیرضاحسینیدو نفریزدمژده تواناراد551

ربات انباردارمهرداد میرشمسیایلیا چوپانیدو نفریزدمژده توانا راد552

ماشین سرعتیابوالفضل زارع زادهمهسا قناد باشیدو نفریزدمحیا سعدانیه553

ماشین سرعتیهستی انورییک نفریزدمالک انوری554

ماشین سرعتیمحمدسام اسداللهییک نفریزدمژده توانا راد555

ماشین سرعتیماهان ملت اردکانییک نفریزدمژده تواناراد556

Robot Bowlingمحمد حسام شاکرییک نفریزدمحیا سعدانیه557

بعدی با نرم افزار3طراحی شایان شاه حسینی بیدهیک نفریزدمنیره دهقان558

Robot Bowlingمحمد مجتهد زادهیک نفریزدمنیره دهقان559

ربات جنگجوامیر حسین خانی سانیجیک نفریزدمژده توانا راد560

ماشین سرعتیسید آرمان آزادفریک نفریزدسید آرمان آزادفر561

ربات جنگجوابوالفضل زارع زادهیک نفریزدمژده توانا راد562

Robogateربات مسیریاب با بسته ابوالفضل فکرییک نفریزدمنیره دهقان563

بعدی با نرم افزار3طراحی محمد یاسین گوهرییک نفریزدمنیره دهقان564

ربات باالبروزنه دبیرستانعلی محمد کارگریک نفریزدمنیره دهقان565

Robot Bowlingابوالفضل زارعیانیک نفریزدمنیره دهقان566

بعدی با نرم افزار3طراحی امیرعلی ترک زادهیک نفریزدمنیره دهقان567

Robogateربات مسیریاب با بسته بهروز هاشمییک نفریزدمنیره دهقان568

ماشین سرعتیبهنام یاورییک نفریزدمنیره دهقان569

ماشین سرعتیمتین دهقانیک نفریزدمنیره دهقان570

ربات جنگجوبردیا خسروییک نفریزدمنیره دهقان571

ربات باالبروزنه دبستانمحمد عرفان کنعانییک نفریزدمنیره دهقان572

Robot Bowlingمحمد نبی منصورییک نفریزدمنیره دهقان573

Robogateربات مسیریاب با بسته ماهان شکوهییک نفریزدمنیره دهقان574

ربات جنگجومحمد طاها رضایییک نفریزدمنیره دهقان575

ربات باالبروزنه دبیرستانعرفان ایت اللهییک نفریزدمنیره دهقان576

ماشین سرعتیمهدی واحدیان اردکانییک نفریزدمنیره دهقان577

ربات جنگجوعلیرضا سپندارییک نفریزدمنیره دهقان578

Robogateربات مسیریاب با بسته متین آهوتنیک نفریزدمنیره دهقان579

Robot Bowlingسید محسن ملک بنادکییک نفریزدمنیره دهقان580

Robogateربات مسیریاب با بسته عماد السادات حسینییک نفریزدمنیره دهقان581

ربات جنگجوامیرمهدی دشتی رحمت آبادییک نفریزدمنیره دهقان582

ربات باالبروزنه دبستانمحمد امین دهقان عصمت آبادییک نفریزدمنیره دهقان583

Robogateربات مسیریاب با بسته محمد ساالر ابراهیمی مبارکهیک نفریزدساالر ابراهیمی مبارکه584

ماشین سرعتیحسین اسالمی کالنترییک نفریزدمهدی اسالمی585

Robogateربات مسیریاب با بسته پوریا مالنوری شمسییک نفریزدمحیا سعدانیه586

ماشین سرعتیامیر علی احمدییک نفریزدتواناراد587



ربات انباردارمهرشاد  اقتصادییک نفریزدمنیره دهقان588

ماشین سرعتیمحمدصدراسلطانییک نفریزدمژده تواناراد589

ربات باالبروزنه دبستانسید محمد خیراللهی رکن ابادییک نفریزدسیدمحمد خیرللهی رکن آبادی590

ربات باالبروزنه دبستانبهنیا مختارییک نفریزدتوانا راد591

ربات جنگجوکوروش رستگار مقدمیک نفریزدمژده توانا راد592

Robot Bowlingدانیال فتح اللهییک نفریزدمژده تواناراد593

ماشین سرعتیمحمد پارسا زارعیک نفریزدمژه توان آرا594

ماشین سرعتیحسام الدین رجایییک نفریزدمژده تواناراد595

ربات باالبروزنه دبستانعلیرضا زارعیک نفریزدمژده تواناراد596

Robot Bowlingامیر عرشیا زارع زادهیک نفریزدمژده تواناراد597

ماشین سرعتیابوالفضل مهمان نوازیک نفریزدمژده توانا راد598

Robot Ballمحمدعلی عسکرییک نفریزدمژده توانا راد599


