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 هدف و ماهیت:
اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است که به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی، مادون قرمز و فرابنفش می پردازد و دربسیاری از 

و...(کاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسیار مهمی در علوم )ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی 

افزایش تولیدات صنعتی، گسترش ارتباطات و پیشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد. در رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشجویان 

کانس(، فن آوری ساخت قطعات با انواع لیزر و اپتیک و کاربردهای آنها، اسپکتروسکوپی لیزری)اندازه گیری طول موج و فر

 .اپتیکی و...آشنا می شوند و قادر به طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی و لیزری مورد نیاز در زمینه های مختلف باشند

های اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان و کاربردهای روزافزون آن، دانش اپتیک و لیزر پیشرفت های فراوانی در دهه

 .رسدمتخصص که آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی عملی باشند، الزم به نظر میتربیت کادر 

دوره کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و کاربرد آن در تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی 

ی، تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در و لیزری تدوین شده است. در فن آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاع

 .آیندنواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار می

در این راستا به متخصصینی که بتوانند همکاری الزم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، 

 .شودشدت احساس میاپتوالکترونیکی و لیزری بعهده گیرند، به 

 

 توانایی مورد نیاز و قابل توصیه:
را دارند باید از توانایی های مرتبط با این رشته اطالع  رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشجویان و داوطلبانی که قصد تحصیل در

 :داشته باشند که برخی از این توانایی ها عبارتنداز

 تسلط به دروس ریاضی و فیزیک -1

 عالقمندی به رشته مهندسی اپتیک و لیزر-2

 فعال و محقق-3

 عالقمند به کار در زمینه پزشکی )بیمارستان ها( -4

 

  

 آینده ی شغلی و بازارکار:

 :های زیر را تامین کننددانش آموختگان این دوره قادرند کادر متخصص مورد نیاز در زمینه

 .راحی تجهیزات اپتیکی، لیزری و اپتو الکترونیکیهمکاری در ط-1

 .های اپتیکی و لیزریداری دستگاههای تعمیر و نگهتنظیم و اجرای برنامه-2

 .یابی، بازرسی فنی، پیاده و سوار کردن و تنظیم تجهیزات اپتیکی و لیزریهای الزم شامل عیبنظارت بر انجام سرویس-3

 .های دارای تجهیزات اپتیکی، اپتو الکترونیکی و لیزریری سیستماندازی و به کار گیشناخت راه-4

 .های فنی در صنایع اپتیکی و لیزریپذیرش مسئولیت-۵

 .توانایی الزم جهت کنترل کیفیت به روش اپتیکی و لیزری-۶

 .های بیناب سنجی لیزریاندازی و انجام آزمایشراه-۷

 .های تحقیقاتی در زمینه فوقهمکاری در پروژه-۸

 .توانایی انجام آشکارسازی نور در نواحی مختلف بیناب به ویژه در ناحیه مادون قرمز-۹

ها و در صنایع اپتیک و های پرتو شکافهای اپتیکی در خال و ساخت پاالیندههای الزم در زمینه نشاندن الیهکسب مهارت-1۱

 . ... یزری و اپتو الکترونیکی ولیزر و مراکز تحقیقاتی و مراکز به کار گیرنده تجهیزات اپتیکی، ل
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 یزراربرد لک یطرحها یو اجرا یقاتی. امور تحقیکیو اپتوالکترون یزریل یکی،اپت یزاتو تجه یستمهاس یرو تعم ینگهدار ی،طراح

(، یدرمان یزر)مانند لیو پزشک یو...(، نظام یابفاصله  یساخت دستگاهها ی،)مانند جوشکار یصنعت ی،علم یدر حوزه ها

 و... یمخابرات نور

در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی کاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار کار مناسبی بوده است که به 

 :نمونه هایی از آن اشاره می کنیم

 بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز

 )صنایع نظامی (بخش متعدد

 سازمان انرژی اتمی

 تحقیقاتی وزارت بهداشتمراکز 

 مراکز تحقیقاتی صنعتی کارخانه های بزرگ

 .گویندمهندسی اپتیک و لیزر از علوم مهندسی علم مطالعه خواص نور را می

 
  

 :دروس اصلی
معادالت دیفرانسیل، لیزرهای حالت جامد، منابع تغذیه لیزر، مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی، لیزر، اپتیک  :واحدها

 ...هندسی، اپتیک موجی، تکنیک خال، اصول طراحی دستگاههای اپتیکی، شناخت سیستم های اپتومکانیکی و

 

 :سر فصل دروس مهندسی اپتیک و لیزر و تعداد واحدها 

 واحد 14۱ : تعداد کل واحدها

 واحد 2۱ : دروس عمومی

 واحد 2۶ : دروس پایه

 واحد ۶1 : دروس اصلی

 واحد 21 : دروس گرایشی

 واحد 12 : دروس اختیاری

  

ن سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با در اعالم سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.ای :نکته

 .محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد

 دروس عمومی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 ادبیات فارسی 4 دو درس ازدروس مبانی نظری اسالم

 3 زبان عمومی 2 یک درس از دروس اخالق اسالمی

 1 1تربیت بدنی  2 از دروس انقالب اسالمییک درس 

 1 2تربیت بدنی  2 یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسالمی
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

یک درس از دروس آشنایی با منابع 

 اسالمی
 2۱ جمع 2

  
 دروس پایه رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 ۶ 2و1فیزیک  ۶ 2و1ریاضی عمومی 

 2 محاسبات عددی 2 2و1فیزیک آزمایشگاه 

 3 معادالت دیفرانسیل 4 و آزمایشگاه 1شیمی عمومی 

     3 برنامه نویسی کامپیوتر

  
 دروس اصلی رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 ریاضی مهندسی 4 فیزیک مدرن و آزمایشگاه

 3 در اپتیکروش های ریاضی  ۶ 2و1الکترومغناطیس 

 3 مکانیک کوانتومی برای اپتیک و لیزر 2 موج

 4 اپتیک هندسی آزمایشگاه 3 مکانیک کوانتومی مواد و قطعات اپتیکی

 3 اصول طراحی دستگاه های اپتیکی
 های دستگاه ای رایانه طراحی کارگاه 

 اپتیکی
1 

 4 و آزمایشگاه 1لیزر  4 اپتیک موجی و آزمایشگاه

 3 خالء و آزمایشگاهتکنیک  3 2لیزر 

 2 1نقشه کشی صنعتی  2 کاربرد رایانه در اپتیک و لیزر

 4 و آزمایشگاه 1الکترونیک  2 آمار و احتمال در اپتیک

 2 زبان تخصصی 3 پروژه

  
 دروس گرایش اپتیک
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 اپتومکانیکیشناخت سیستم های  3 فناوری ساخت قطعات اپتیکی

 2 کنترل کیفیت در فناوری اپتیکی 3 تداخل سنجی

 2 طراحی و ساخت الیه های نازک اپتیکی 2 اپتیک الیه های نازک

 3 اپتیک فوریه 1 آزمایشگاه طراحی رایانه ای الیه نازک

     3 1اپتیک غیرخطی 

 دروس گرایش لیزر 

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 4 و آزمایشگاه 2الکترونیک  1 2آزمایشگاه لیزر 

 3 لیزرهای گازی 4 و آزمایشگاه 1منابع تغذیه لیزر 

 3 لیزرهای حالت جامد 3 اسپکتروسکوپی لیزری

 2 لیزرهای قدرت 1 ایمنی لیزر

  
 دروس گرایش اپتو الکترونیک

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 فیزیک قطعات نیمه رسانا 4 و آزمایشگاه 2الکترونیک 

 3 پردازش نوری عالئم و تصاویر 3 اپتو الکترونیک

 3 فیزیک و فناوری مادون قرمز 2 مدارهای مجتمع نوری

     3 چشمه ها و آشکارسازها

  
 دروس اختیاری رشته مهندسی اپتیک و لیزر

 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 2 های اپتیکی شیشه 2 کارگاه ساخت عدسی

 3 اپتیک الکترونی 3 2اپتیک غیرخطی 
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 تعداد واحد نام درس تعداد واحد نام درس

 3 تجهیزات اپتیکی و لیزری غیر نظامی 3 تجهیزات اپتیکی و لیزری جنگ افزارها

 3 کاربردهای لیزر 3 اپتیک تار نوری

 3 اپتیک کوانتومی 2 پروژه کارگاهی لیزر

 3 تمام نگاری 4 ترمودینامیک و مکانیک آماری

 3 تصویربرداری حرارتی 3 مدارهای منطقی

 3 اقتصاد مهندسی 2 خواص مواد

 3 2منابع تغذیه  3 فیزیک حالت جامد

 2 روش های طراحی مهندسی 2 )پیشرفته رایانه ای( 2نقشه کشی صنعتی 

  
  
  
  
 
  

 


