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پايه دروس واحد(26جدول

درس واحدنام نیازهمنیازپیشتعداد
يعملنظري

13ریاضی

1ریاضي23ریاضی

1ریاضي13فیزیک

فیزیک 1فیزیک11آزمایشگاه

1فیزیک23فیزیک

فیزیک 2فیزیک21آزمایشگاه

دیفرانسیل 2ریاضي3معادالت

نویسی برنامه و 1ریاضي21رایانه

عددی نویسي2محاسبات برنامه و رایانه

عمومی 13شیمی

عمومی شیمی عمومي11آزمایشگاه 1شیمي

اصلي دروس (63جدول واحد

درس واحدنام تعداد
نیازهمنیازپیش

عملینظری

مدرن 3فیزیک
معادالت-2فیزیک

دیفرانسیل

مدرن فیزیک مدرن1آزمایشگاه فیزیک

مهندسی دیفرانسیل3ریاضی معادالت

مهندسی2فیزیک13الکترومغناطیس ریاضی

1الکترومغناطیس23الکترومغناطیس

اپتیک در ریاضی مهندسی3روشهای ریاضی

2فیزیک2موج

لیزر و اپتیک برای کوانتومی 3مکانیک
مدرن -فیزیک

در ریاضی روشهای

اپتیک

قطعات و مواد کوانتومی مکانیک

اپتیکی
3

کوانتومیمکا نیک

لیزر و اپتیک برای

هندسی مهندسی2فیزیک3اپتیک ریاضی

هندسی اپتیک هندسی1آزمایشگاه اپتیک

اپتیکی دستگاههای طراحی هندسي3اصول اپتیک

ای رایانه طراحی کارگاه

اپتیکی دستگاههای
1

هندسي اصول-اپتیک
دستگاههاي طراحي

اپتیکي

موجی 2الکترومغناطیسموج3اپتیک

موجی اپتیک موجي1آز اپتیک

13لیزر
کوانتومي مکانیک
لیزر و اپتیک براي

1لیزر23لیزر

لیزر 1لیزر11آزمایشگاه

خال 2تکنیک

خال تکنیک 1آزمایشگاه
تکنیک آزمایشگاه

خال

لیزر و اپتیک در رایانه ع11کاربرد ددیمحاسبات

صنعتی کشی 111نقشه

اپتیک در احتمال و مهندسی2آمار موجیریاضی و اپتیک

دیفرانسیل2فیزیک13الکترونیک معادالت

الکترونیک 1الکترونیک11آزمایشگاه

3پروژه
واحد100گذراندن

درسی

کارآموزي;;;;;

تخصصی عمومی2زبان زبان

واحد) 21) تخصصی دروس جدول

درس نام
واحد تعداد

نیازهمنیازپیش
عملینظری

اپتیکی قطعات ساخت آوری هندسي21فن اپتیک

اپتومکانیکی سیستمهای 2شناخت
طراحي اصول

اپتیکي دستگاههاي

سنجی موجي21تداخل اپتیک

اپتیکی آوری فن در کیفیت سنجي11کنترل تداخل

نازک های الیه موجي2اپتیک اپتیک

نازک های الیه ساخت و طراحی

پتیکیا
11

هاي الیه اپتیک
نازک

الیه ای رایانه طراحی آزمایشگاه

نازک
1

هاي الیه اپتیک
نازک

فوریه 3اپتیک
مهندسی -ریاضی

در احتمال و آمار

اپتیک

خطی غیر موجي13اپتیک اپتیک

اخج دروس )دول (12تياري شود گذرانده بايستي زير دروس از واحد

درس واحدنام تعداد
نیازهمنیازپیش

عملینظری

عدسی ساخت 2کارگاه
ساخت آوري فن
اپتیکي قطعات

اپتیکی های 2شیشه

الکترونی 2الکترومغناطیس3اپتیک

لیزری و اپتیکی تجهییزات

افزارها جنگ
21

ساخت آوري فن
اپتیکي قطعات

غیر لیزری و اپتیکی تجهییزات

نظامی
21

طراحي اصول
اپتیکي دستگاههاي

نوریاپتی تار موجي3ک اپتیک

لیزر 2لیزر3کاربردهای

کوانتومی 3اپتیک
کوانتومي مکانیک
لیزر و اپتیک -براي

موجي اپتیک

مواد 2فیزیک2خواص

جامد حالت 3فیزیک
کوانتومي مکانیک
لیزر و اپتیک براي

صنعتی کشی 211نقشه
صنعتي کشي نقشه

1

مهندسی طراحی 2روشهای

لیزر کارگاهی های 1لیزر2پروژه

با نظر مدیر گروه تعیین میشود

2



 

 واحد( 26روس عمومي )جدول د

 نام درس
 كه واحدي تعداد تعداد واحد

 شود بايد پاس
 نیاز پیش

 عملي نظري

س
رو

د
 

ی
وم

عم
 

ف
ار

مع
 

ی
الم

س
ا

 

 اسالم نظري مباني گروه
 )شود گذرانده بایستي گروه این از درس دو(

 0 2 )معاد و مبدأ) 1 اسالمي اندیشه

4 

--- 

 )معاد و )مبدأ 1اسالمي  اندیشه 0 2 )امامت و نبوت( 2 اسالمي اندیشه

 --- 0 2 اسالم در انسان

 --- 0 2 اسالم در سیاسي و اجتماعي حقوق

 اسالمي اخالق گروه
 )شود گذرانده بایستي گروه این از درس یک(

 0 2 )تربیتي مباحث بر تکیه با( اخالق فلسفه

2 

--- 

 --- 0 2 )مفاهیم و مباني( اسالمي اخالق

 --- 0 2 )کاربردي اخالق( زندگي نآئی

 --- 0 2 اسالم عملي عرفان

 اسالمي انقالب گروه
 شود( گذرانده بایستي گروه این از درس یک(

 0 2 ایران اسالمي انقالب

2 

--- 

 --- 0 2 ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون با آشنایي

 --- 0 2 )ره( خمیني امام سیاسي اندیشه

 اسالمي تمدن اریخت گروه
 )شود گذرانده بایستي گروه این از درس یک(

 0 2 اسالمي تمدن و فرهنگ تاریخ

2 

--- 

 --- 0 2 اسالم صدر تحلیلي تاریخ

 --- 0 2 امامت تاریخ

 اسالمي منابع با آشنایي گروه
 شود گذرانده بایستي گروه این از درس یک(

 0 2 قرآن موضوعي تفسیر
2 

--- 

 ---- 0 2 البالغه نهج موضوعي رتفسی

 --- 3 0 3 فارسي عمومي

 --- 3 0 3 زبان عمومي

 --- 1 5/0 5/0 تربیت بدني

 تربیت بدني 1 1 0 (1ورزش )

 --- 2 0 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 --- 2 0 2 دانش خانواده و جمعیت

 --- 1 0 1 ها و وصایاي حضرت امام )ره(اندیشه

 باشد.مي 12 این درس نمره قبولي 1 0 1 ي با قرائت و روانخواني قرآن کریمآشنای

 واحد 26 جمع کل:

 

از  به بعد، در يك نيمسال تحصيلي فقط يكك ننكوان درسكي  دو وا كد      1388سازمان مركزي دانشگاه، دانشجويان ورودي  23/10/87مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره   مهم:نكته 

 كنند. اخذتوانند وا د  مي 4توانند انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساند گروه معارف اسالمي  داكثر دو درس  معارف اسالمي را مي دروس

 

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي »
 ترمي مازاد بر تعداد وا د مجاز اخذ گردند. توانند در هرمي« ) ره امام  ضرت وصاياي و هاانديشه»و « قرائت و روانخواني قرآن كريم»دروس 

 رنايت پيش نياز و همنياز دروس، الزامي است. نامه آموزشي،آيين 14ماده  4و  3به استناد بندهاي 

 اخذ شود.  Bبايستي گذرانده شود و سپس درس  Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال براي پيش نياز:

 گرفته شود. Bقبالً گذرانده نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  نياز:مثال براي هم

كت نمكوده  هاي درس يا دروس پيشنياز شردر صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ننمايد و يا برابر مقررات در كالس آيين نامه آموزشي، 23به استناد ماده 

هاي بعد انتخاب و بگذراند؛ چنانچه نتواند در درس يكا  تواند با نظر گروه آموزشي مربوطه آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يكي از نيمسالاما سرانجام آنها را  ذف نموده باشد، مي
 گردد.نياز و همچنين نمره درس يا دروس وابسته  انم از قبولي يا ردي   ذف نميس پيشدروس پيشنياز نمره قبولي كسب كند و يا آن را  ذف نمايد، نمره درس يا درو

اخكذ نمايكد؛     Bرا در ترم بعد، همزمان با درس Aتواند درس الذكر، ميفوق  23را انتخاب وا د داشته ولي نگذرانده است؛ طبق ماده  Aاست، دانشجو درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  مثال:

 شود. ذف نمي Bرا نگذراند درس  Aدرس وليكن اگر 

وا د درسي باقيمانده داشته باشد،  تي اگر در ترم قبل مشروط شكده باشكد بكا     24در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل  داكثر  آيين نامه آموزشي، 19ماده  2به استناد تبصره 

 تواند تمام وا دهاي درسي باقيمانده را، ولو اينكه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند.نظر گروه آموزشي مي

وا كد   2وا كد درسكي      14اخكذ كنكد    تواند وا د درسي ديگر مي 14نمايد، بغير از دو وا د كارآموزي فقط وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مي  آيين نامه كارآموزي، 4-2به استناد بند 

 وا د كارآموزي  اخذ نمايد. 2وا د درسي  22وا د   24تواند مجموناً كارآموزي  در مورد دانشجويان ترم آخر، دانشجو مي

وا د درسكي انتخكاب    14اجازه ندارد در ترم بعد بيشتر از باشد، مشروط به  ساب آمده و  12دانشجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  آيين نامه آموزشي، 45به استناد ماده 

 نمايد.
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