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درس:   کلی  دانشجويان  اهداف  امواجرشته  آشنايی  انتشار  و  تولید  نظري  مبانی  با  ناحیه  فوتونیک  در  و    الكترومغناطیسی  مرئی 
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   هاي همگن و ناهمسانگرد را دارا شوند.توانايی بررسی انتشار نور در محیط
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