
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, Viện Hàng không Mat-xcơ-va sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế “Hệ thống Không gian”, nhân
kỷ niệm 60 năm chuyến bay có người lái đầu tiên vào vũ trụ. Sự kiện này sẽ được tổ chức trực tuyến và là một phần của
Hội nghị Quốc tế lần thứ 20 về “Hàng không và Vũ trụ”. Đây là cơ hội để chia sẻ và kết hợp kinh nghiệm của các tổ chức
hàng đầu từ các quốc gia khác nhau, thiết lập các mối quan hệ mới cùng có lợi, xây dựng bức tranh toàn cảnh về nghiên
cứu khoa học, các nhu cầu mới của ngành, đồng thời hình thành một điểm mới về sự hợp nhất của cộng đồng khoa học
quốc tế và ngành công nghiệp cho công việc tổng hợp về các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực hệ thống vũ trụ. Hội nghị
“Hệ thống vũ trụ” sẽ tập trung vào các chủ đề như: Xu hướng phát triển tàu vũ trụ nhỏ, Thiết kế và sản xuất tàu vũ trụ
nhỏ, Phóng, điều khiển và vận hành tàu vũ trụ nhỏ.

Các tài liệu hội nghị sẽ được xuất bản trong phần tóm tắt và những người tham gia có cơ hội xuất bản các bài báo của họ
trong một số đặc biệt dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.
Các chuyên gia, nhà khoa học và chuyên gia từ các doanh nghiệp và tổ chức của ngành hàng không vũ trụ và các ngành
công nghệ cao khác, các nhà nghiên cứu, Tiến sĩ. sinh viên từ các viện giáo dục đại học có thể tham gia Hội nghị Trực
tuyến Quốc tế “Hệ thống Không gian” trước hạn nộp hồ sơ tham gia - ngày 5 tháng 4 năm 2021
Chi tiết xin xem tại:  https://space.mai.ru/
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