
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                              جدول دروس رشته مهندسی اپتیک و لیزر - گرایش اپتوالکترونیک

پیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشمارهپیشنیازواحدنام درسشماره
349الکترونیک( 2) 1754و321فیزیک مدرن226اندیشه اسالمی11
همنیاز154آزمایشگاه الکترونیک( 2) 55همنیاز126آزمایشگاه فیزیک مدرن327فارسی عمومی2
33و349فیزیک قطعات نیمه رسانا31756ریاضی مهندسی128وصایاي امام( ره) 3
34و48و356اپتوالکترونیک2157 وهمنیاز328الکترومغناطیس( 1) 329زبان عمومی4
39و48و354پردازش نوري عالئم و تصاویر32958الکترومغناطیس( 2) 130تربیت بدنی51
39و254مدارهاي مجتمع نوري32859روشهاي ریاضی در اپتیک2131اندیشه اسالمی62
333فیزیک وفن آوري مادون قرمز22160موج232آیین زندگی7
31و33و348چشمه ها و آشکارسازها2661وهمنیاز331مکانیک کوانتومی براي اپتیک ولیزر1533تربیت بدنی82
333مکانیک کوانتومی موادوقطعات اپتیکی234انقالب اسالمی ایران9
واحد21جمع واحدها21و همنیاز328اپتیک هندسی235تفسیر موضوعی قرآن/نهج البالغه10
همنیاز135آزمایشگاه اپتیک هندسی36ورودي91وبه بعد2تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم11
پیشنیازواحدنام درسشماره335اصول طراحی دستگاههاي اپتیکی237تاریخ تحلیلی صدراسالم12

دروس تخصصی دروس اصلی دروس عمومی

دروس اختیاري
پیشنیازواحدنام درسشماره335اصول طراحی دستگاههاي اپتیکی237تاریخ تحلیلی صدراسالم12
254کارگاه ساخت عدسی62کارگاه طراحی رایانه اي 1آشنایی با قرآن کریم13
2شیشه هاي اپتیکی63دستگاههاي اپتیکی2دانش خانواده و جمعیت14

339اپتیک تار نوري3064و332اپتیک موجی39واحد26جمع واحدها
342کاربردهاي لیزر65همنیاز139آزمایشگاه اپتیک موجی40

49یا همزمان3مدارهاي منطقی33366لیزر( 1) 41پیشنیازواحدنام درسشماره
3اقتصاد مهندسی34167لیزر( 2) 342ریاضی151
333فیزیک حالت جامد68همنیاز141آزمایشگاه لیزر( 1) 31543ریاضی162
2روشهاي طراحی مهندسی269تکنیک خالء44همنیاز316معادالت دیفرانسیل17
همنیاز144آزمایشگاه تکنیک خالء31545رایانه و برنامه نویسی18
219کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر21846محاسبات عددي19
2نقشه کشی صنعتی( 1) 47همنیاز315فیزیک( 1) 20
28وهمنیاز239آمار و احتمال در اپتیک32048فیزیک( 2) 21
21وهمنیاز317الکترونیک( 1) 49همنیاز120آزمایشگاه فیزیک( 1) 22
همنیاز149آزمایشگاه الکترونیک( 1) 50همنیاز121آزمایشگاه فیزیک( 2) 23
پس از 100 واحد3پروژه 351شیمی عمومی( 1) 24
0کارآموزي52همنیاز124آزمایشگاه شیمی عمومی( 1) 25

دروس پایه

از بین دروس اختیاري فوق فقط12 واحد به انتخاب دانشجو

35و38137

رعایت پیشنیازي، همنیازي و سقف مجاز واحد بر عهده دانشجو می 
باشد

از بین دروس تفسیر موضوعی قرآن و نهج البالغه فقط یک درس اخذ و 
گذرانده شود

دانشجویان باید پس از تعیین گرایش خود، فقط دروس تخصصی 
مربوطه را اخذ نموده و بگذرانند 0کارآموزي52همنیاز124آزمایشگاه شیمی عمومی( 1) 25

24زبان تخصصی53واحد26جمع واحدها
واحد61جمع واحدها

مربوطه را اخذ نموده و بگذرانند
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1آز- فیزیک مدرن3فیزیک مدرن3معادالت دیفرانسیل3شیمی عمومی(1)

3مکانیک کوانتومی براي اپتیک ولیزر3ریاضی مهندسی3رایانه و برنامه نویسی1آز- شیمی عمومی(1)
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