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درصورت اخذ این درس . درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس جز واحدهای اختیاری مازاد بر سقف واحدهای درسی است:2توجه 
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، انقالب اسالمی ، تاریخ تحلیلی صدر  2 ، اخالق اسالمی، اندیشه اسالمی1دروس عمومی ذکرشده عبارتند از اندیشه اسالمی: 1توجه 

اسالم ، تفسیر موضوعی قرآن

 واحد100گذراندن حداقل 


