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پیش نیاز مهم درسی است که اگر در نیمسال ارائه شده پاس نشود موجب حداقل یک نیمسال در : توجه 

.         فارغ التحصیلی خواهد شد

.         دروس مشخص شده در داخل پرانتز پیشنهادی بوده و ممکن است بر اساس شرایط تغییر نماید

( و بعد از آن93ورودی )کنترل - نیمسال تحصیلی کارشناسی رشته برق8برنامه جامع 
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