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دروس  اختیاري (  8 واحد) 

دروس تخصصی

گذراندن درس ریاضی پایه براي کلیه دانشجویان الزامیست
تذکر:  رعایت پیش نیاز ، همنیاز و سقف واحد به عهده دانشجو می باشد                                    از بین دروس اختیاري تنها 8 واحد اخذ شود

دروس پایه
جمع واحدها

جمع واحدها

جمع واحد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                 جدول دروس مهندسی پزشکی - بیو مواد  (  ورودي 95) 
ادامه دروس تخصصی  دروس اصلی دروس عمومی
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