
 
 

Workshop Title 

Robot Operating System (ROS), Simulators, Artificial Intelligence  
in Robotics Applications 

Duration 240 Min. Structure Online Talk 

Objectives & Syllabus 
 
. An introduction to Robot Operating System (ROS) and Modern Robotics Systems 
. ROS official development platform, ROBOTIS Turtlebot3 with Live Demo 

. ROS 1 vs ROS 2: The future of Robot Operating System 

. Discussion about the ‘Gazebo’ robot simulator and its use at ROS 

. Live Simulation/Visualization Demo on ROBOTIS TurtleBot3 in Gazebo, RViz – Based on ROS 

. Advanced Robotics and AI hardware: Nvidia Jetson Family, Raspberry Pi, ROBOTIS OpenCR 

. An Introduction to Machine Learning for Robotics (Supervised and Unsupervised learning) 

. An Introduction to Reinforcement Learning for Robotics 

. AI & ROS: Applications and methods 

 

Topics on Interest ROS, AI, Gazebo, Robot Simulators, Robotics 

Intended audience 
This workshop is suitable for all those interested in robotics, artificial intelligence and computer science. The 
educational level of this workshop is from beginner to intermediate. 

Organizer 

 

Hushmand Afzar Co., LTD. 
(PishRobot) 

Instructor 

 

Ali Khorshidi Benam 
Aerospace Ph.D. (Flight Dynamics and Control) Student 

RoboCup Technical Committee Member 

Head of Advanced Technologies in PishRobot 

Telephone 
0098 21 88654299 
0098 936 966 3981 

Email ali@khorshidi.net 

Ali Khorshidi Benam is currently a university lecturer and Aerospace Ph.D. 
student majors in Flight Dynamics and Control. Ali is Head of Advanced 
Technologies in PishRobot since 2016 and his research interest focuses on 
ROS, AI and Vision, Intelligent Robots/Actuators.  
He is also working on Space technologies and satellite systems and 
implemented a space-grade Attitude Determination and Control System 
(ADCS) for satellites. Ali has been interested in robotics since he was 
about 7 years old and has participated in many competitions. Since 2013, 
he has been the technical committee member of the Robocup IranOpen 
and RoboCup Asia-Pacific competitions. 

 



 
 

 عنوان کارگاه 

 سازها و هوش مصنوعی در کاربردهای رباتیک ، شبیه (ROSعامل ربات )سیستم 

 ان مدت زم دقیقه  240 ساختار سخنرانی آنالین 

 عناوین و سیالبس آموزشی

 اتیک نوین  های ربو سیستم( ROS) عامل رباتای بر سیستممقدمه

 با نمایش زنده  TurtleBot3 –( ROSعامل ربات )سمی توسعه سیستم رپلتفرم 

 ROS IIو   ROS I: عامل رباتده سیستمآین

 ROSکاربرد آن در و  Gazeboساز ربات و گفتگو درباره شبیه  ثبح

 ROSبرپایه  – Rvizو  Gazeboدر  ROBOTIS Turtlebot3ربات نمایی زنده سازی و دادهشبیه 

 ROBOTIS OpenCRو رزبری پای و  Nvidia Jetsonاده : خانوو هوش مصنوعیته رباتیک های پیشرفافزارسختمعرفی 

 ای بر یادگیری ماشین ویژه رباتیک مقدمه

 رباتیکویژه ( RL)قویتی یادگیری تای بر مقدمه

 ها : کاربردها و روشROSهوش مصنوعی و  

Topics on Interest ROS, AI, Gazebo, Robot Simulators, Robotics 

 انتظار  مخاطبین مورد

باشد. سطح آموزشی این کارگاه از مقدماتی تا متوسطه در نظر می رباتیک، هوش مصنوعیرایانه، مندان علوم زشی مناسب کلیه عالقهاین کارگاه آمو

 گرفته شده است. 

 برگزارکننده 

 

 پیشروبات 
(PishRobot) 

 مدرس 

 

 رشیدی بنامعلی خو

 دینامیک پرواز و کنترلگرایش  –دانشجوی دکترای هوافضا 

 عضو کمیته فنی مسابقات ربوکاپ 

 های پیشرفته پیشروباتفناوری مدیر

Telephone 
0098 21 88654299 
0098 936 966 3981 

Email ali@khorshidi.net 

در گرایش  جوی مقطع دکترای رشته مهندسی هوافضا  شمدرس دانشگاه و داناکنون  علی خورشیدی بنام هم

بوده و تمرکز پژوهشی  های پیشرفته پیشروبات  ر فناوری مدی  1395سال  از  دینامیک پرواز و کنترل است. علی  

ملگرهای هوشمند  ها و ع(، هوش مصنوعی و بینایی ماشین و رباتROSاو در زمینه سیستم عامل ربات )

های فضایی نظیر زیرسیستم تعیین وضعیت و سامانه   سازی و ساختپیاده  ،احیدر طرباشد.  او همچنین  می

 ها نیز فعالیت دارد.  ل ماهواره کنتر

فی حضور فعال داشته  رباتیک مختلسالگی آغاز شده و از همان موقع در مسابقات    7عالقه او به علوم رباتیک از  

-یته فنی و داوران مسابقات ربوکاپ آزاد ایران و ربوکاپ جهانی آسیامبه عنوان عضو ک  1392است و از سال  

 کوشد.  در ترویج علوم رباتیک میقیانوسیه  ا



 
 

 

 

 

 

13:00 – 17:00 (IRST)  ورکشاپبندی زمان  
Subject Time (Minutes) انعنو 

An introduction to Robot 
Operating System (ROS) and 
Modern Robotics Systems 

70 

و  ( ROS) عامل رباتای بر سیستممقدمه

 اتیک نوین های رب سیستم 

ROS official development 
platform, ROBOTIS Turtlebot3 
with Live Demo 

(  ROSعامل ربات )سمی توسعه سیستم رپلتفرم 

– Turtlebot3  با نمایش زنده 

Discussion about the ‘Gazebo’ 
robot simulator and its use at 
ROS 

و  Gazeboساز ربات و گفتگو درباره شبیه  ثبح

 ROSکاربرد آن در 

Break and Networking (1) 15  ( 1) و نتورکینگاستراحت 

An Introduction to Machine 
Learning for Robotics  

70 

 ای بر یادگیری ماشین ویژه رباتیکمقدمه

Live Simulation/Visualization 
Demo on ROBOTIS TurtleBot3 
in Gazebo, RViz – Based on ROS 

 ROBOTISربات نمایی زنده سازی و دادهشبیه 

Turtlebot3  درGazebo  وRviz –   برپایه

ROS 

Break and Networking (2) 15 ( 2و نتورکینگ )احت استر 

Advanced Robotics and AI 
hardware: Nvidia Jetson Family, 
Raspberry Pi, ROBOTIS OpenCR 

70 

و هوش  ته رباتیک های پیشرفافزارسختمعرفی 

و رزبری پای   Nvidia Jetsonاده : خانومصنوعی

 ROBOTIS OpenCRو 

An Introduction to 
Reinforcement Learning for 
Robotics 

 ( ویژه رباتیکRLقویتی )ی تیادگیرای بر مقدمه

ROS 1 vs ROS 2: The future of 
Robot Operating System 

 ROS IIو   ROS I: عامل رباتده سیستمآین

AI & ROS: Applications and 
methods 

 ها : کاربردها و روشROSهوش مصنوعی و  

Q&A  ش و پاسخندی و پرسبجمع 
 

 

 


