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342کاربردهاي لیزر66همنیاز139آزمایشگاه اپتیک موجی40
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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
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مربوطه را اخذ نموده و بگذرانند
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