
 99کنترل ورودی -مهندسی برق سالم خدمت دانشجویان گرامی با

با توجه به مالحظات متعدد اضافه کردن درس جدید کار دشواری است. با این وجود درس برنامه ریزخی خطی و غیرخطی که درس 

 .شد اضافه شده و از آبان ماه شروع خواهد 99مفیدی برای گرایش کنترل است برای دانشجویان ارشد ورودی 

متاسفانه اضافه شدن این درس با حذف درس کنترل عصبی به دلیل مشکالت پیش بینی نشده همراه شد و بناچار برای پوشش دروس 

مورد نیاز دانشجویان ظرفیت دروس افزایش خواهد یافت. با توجه به اعالم آموزش، این امر در پایان حذف و اضافه انجام می شود. 

شنهاد می شود تعداد دروسی که در لیست انتظار هستید یکی بیشتر از تعداد دروسی باشد که هنوز خالی مانده با توجه به این مساله پی

 .و می خواهید ثبت نام نمائید تا در صورت مقدور نبودن ثبت یکی امکان ثبت دیگری وجود داشته باشد

به صورت زیر هستند که مسئولیت رعایت نکردن آنها بر  نکاتی که دانشجویان ملزم به رعایت آنها هستند و قبال نیز مطرح شده است

 :عهده دانشجویان است

گرایش کنترل مصوب وزارت علوم را نگذرانده اند باید آن را در  -دانشجویانی که درس کنترل مدرن متعلق به مهندسی برق 1- 

 .همین نیمسال اخذ نمایند

 .و کنترل بهینه را اخذ نماینددانشجویان مشمول بند فوق نباید دروس کنترل مقاوم 2- 

آبان در  12پس از رعایت دو مورد فوق دانشجویان در این ترم می توانند بر اساس عالقه خود و توضیحاتی که در جلسه مورخ 

مورد جهت علمی دروس داده شد دروس را انتخاب نمایند تا از ترم بعد مابقی دروس را زیر نظر استاد راهنمای تعیین شده انتخاب 

آبان حاضر نبودند و یا دانشجویانی که مایل به آشنایی بیشتر با دروس هستند می توانند از طریق منابع  12نمایند. کسانی که در جلسه 

 .علمی تحقیق بیشتری نمایید و یا در صورت لزوم از اساتید دروس کسب اطالع نمایید

 .تیار دانشجویان قرار داده شودلینک مهمان برا شرکت در کالس ها باید توسط خود اساتید در اخ

 .لطفا در مطالعه این پیام و سایر پیامها دقت کافی را داشته باشید و از سوال مجدد خودداری نمائید

 با آرزوی موفقیت

 بابک توسلی


