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لیست مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی
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دینامیکی وابسته به ضرایب آیرودینامیکی ،پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران ،دانشکده صنعت هواپیمایی
کشوری ،تهران ،اسفندماه 1831
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پروانه ،هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،اردیبهشت ماه 1833
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