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 سوم ترمترم:دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای       مخاطبان:

11-81چهارشنبه ها ساعت زمان ارائه درس:(                                      8، عملی  8)تئوری  2تعداد واحد:  
حاجیعلی یارتیرهمدرس:                                2و 8فیزیک اختصاصی دروس پیشنیاز:  

 

ایی ، نحوه زم به منظور طراحی سیستم های روشنآشنایی با کمیت و کیفیت روشنایی  کسب توانایی الهدف کلی درس:
 بکارگیری منابع روشنایی و ارزیابی محیط های کار از این نظر.

 اهداف کلی جلسات :)جهت هر جلسه یک هدف(

آشنایی با طرح درس ، سرفصلهای درس ،و بیان مقدمات فیزیک نور و روشنایی-8  

نابع روشنایی ، ضرایب بهره نوری ، درخشندگی تباین .آشنایی با قوانین ، کمیات اندازه گیری ، توان م-2  

ضر شناخت انواع منابع روشنایی و ویژگیهای آنها نظیر طول عمر ، توان ، رنگ ، دما ، فرکانس نوری ، پرتوهای م-9
 ساطع شده از آنها .

گدنگی و برتریها و چ آشنایی با روشنایی طبیعی و مصنوعی ویزگیها و خصوصیات آنها ، معایب ، مزیتها ، اولویت-4
 تامین هر یک از آنها 

ار ، نقش روشنایی در تامین امنیت محیط کار ، سالمت جسمانی ، روانی و اجتماعی ،و طراحی آن بر اساس ظرافت ک-5
 دقت آن و پیامدهای روشنایی نامطلوب و عوارض آن.

ارامترهای تاثیر گذار طراحی و تامین روشنایی طبیعی و مصنوعی با توجه به نوع کار و دیگر پ-6  

ی آشنایی و شناخت انواع وسایل انذازه گیری روشنایی ، درخشندگی ، پرتوهای مضر ساطع شده از آنها و چگونگ1
 استفاده از آنها و تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از طریق وسایل سنجش و اندازه گیری.

ای ساده در زمینه روشنایی طبیعی و مصنوعی ، گزارش نویسی  هدایت و راهنمایی دانشجویان به منظور انجام پروژه-1
 و نکاتی که در گزارش نویسی بایستی به آن توجه کنند.

 جلسه اول:

:آشنایی با طرح درس ، سرفصلهای درس ،و بیان مقدمات فیزیک نور و روشناییهدف کلی  

دست یافته باشد..در پایان کالس درس دانشجو بایستی به دانش و اطالعات زیر اهداف ویژه:  

نور  را تعریف کند ،خصوصیات امواج نوری  را شرح دهد،معادالت آن را بیان کند،و انواع آن را توضیح دهد.-8  

طیف فرکانس نوری را بشناسد ، امواج نوری را از دیگر امواج تمیز دهد و خصوصیات امواج نوری را بیان کند.-2  

نوری را شرح دهد پارامترهای قابل محاسبه در فرکانسهای -9  



ی شرح دهند و بطور کلی مباتی فیزیک نور که قبال در دروس پیشنیاز به دانشجو آموزش داده شده با سواالتی که به عمل می آید و مباحث کالس-4
الزم  تا آمادگیدر صورتی که نقصی در این زمینه مشاهده شود با هدایت و راهنمایی آنان و معرفی منابعی در این زمینه نقایص برطرف شود 

 برای تدریس مهندسی روشنایی را کسب کنند 

 جلسه دوم :

باین شنایی با قوانین ، کمیات اندازه گیری ، توان منابع روشنایی ، ضرایب بهره نوری ، درخشندگی ت هدف کلی :  

درپایان این جلسه دانشجو بایستی بتواند...اهداف ویژه :  

ه نام ببردانواع منابع روشنایی را در این جلس-8  
کمیتهای قابل اندازه گیری منابع را بشناسد ، نام ببرد و آنها را تعریف کند.-2  
بهره نوری و عوامل موثر بر آن را شرح دهد-9  
ها را درخشندگی را شرح دهد ،دیمانسیون آن را بیان کند ، نحوه محاسبه آن را بداند ، تباین را همچنین ، عوامل موثر بر ایجاد آن-4

، فواید ، مضرات استانداردهای آنها را با توجه به محیط کار و فعالیت شاغلین شرح دهند.بداند   
نقش رنگ و توزیع نور در ایستگاههای نوری در این زمینه را بیان کنند.-5  
  

س شناخت انواع منابع روشنایی و ویژگیهای آنها نظیر طول عمر ، توان ، رنگ ، دما ، فرکان جلسه سوم :

توهای مضر ساطع شده از آنهانوری ، پر  
 هدف کلی: 

دانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باشند کهاهداف ویژه :  
انواع منابعی که در جلسه دوم شناخته بودند ، رایجترین و دردستترین انها را بشناسند-8  

نابع رایج را شرح دهندطول عمر ، دیمانسیون طول عمر ، عوامل موثر بر کاهش و افزایش آن در انواع م-2  
توان منابع رایج ، واحد محاسبه آن ، عوامل موثر بر توان آنها و دیگر جنبه های توان را شرح داده و توضیح دهند.-9  
رنگ منابع و جنبه های بهداشتی و ایمنی آن را بدانند و توضیح دهند-4  
ی بطور کلی نقش آن بر سالمت و بهداشت شاغلین و جنبه های ایمندمای منابع ، واحد آن ، عوامل موثر بر ایجاد دما ، مضرات و -5

 آن را توصیف گنند.
پرتوهای مضری که از برخی منابع خارح میشود را شناخته و اثرات بهداشتی آن را شرح دهند.-6  
 
 

 جلسه چهارم:
ت و ، اولویآشنایی با روشنایی طبیعی و مصنوعی ویزگیها و خصوصیات آنها ، معایب ، مزیتها -هدف کلی

 برتریها و چگدنگی تامین هر یک از آنها 
دانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باشند که اهداف ویژه  

روشنایی طبیعی و مصنوعی و مزیتها و معایب آن را در محیطهای کاری شرح دهند.-8  
عوامل موثر بر استفاده از هریک از آنها را توضیح دهند.-2  
شتی و سالمتی آنها را بر کارگران و فعالیت آنها را بشناسندجنبه های بهدا-9  
ضای نقش شرایط جغرافیایی ، طراحی بنای محیط کار ، اقتصاد ، پنجره ها ، سایبانها ، نقشه بناهای اطراف محیطهای کاری ، ف-4

ند.نتخاب منابع نوری را بیان کنشهری ، موانع نوری ، آلودگیهای نوری و ..... را استفاده از روشنایی طبیعی یا مصنئغی و ا  
 

 جلسه پنجم:
 نقش روشنایی در تامین امنیت محیط کار ، سالمت جسمانی ، روانی و اجتماعی ،و طراحی آن بر هدف کلی

-اساس ظرافت کار ، دقت آن و پیامدهای روشنایی نامطلوب و عوارض آن   
:ند کهدانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باش اهداف ویژه  

رابطه بروز حوادث کاری با نور و روشنایی و ویژگیهای آن شرح دهد-8  
رابطه بین نور نور ، خصوصیات آن با سالمت عمومی و بخصوص سالمت بینایی شرح دهد -2  
رابطه بین سالمت روانی با نور و روشنایی و بروز حوادث توضیح دهد 9  
در محیطهای کاری را شرح دادح و به بررسی آن در زمان انجام کارآموزیها  ارتباط بین مشگالت اجتماعی با نور و روشنایی-4

 بپردازد.
کارهای ظریف و دقیق را از دیگر کارها تمیز دهد و به تامین روشنایی بر این اساس هم توحه داشته باشد-5  
اشدطراحی ایستگاههای نوری به منظور معاسبه روشنایی و دیگر حنبه های نور را یاد گرفته ب-6  
ایستگاههای نوری را طراحی کند و بداند از میان ایستگاهها چند تا و گدامها را برای اندازهگیری برگزیند -1  
عوارض ، مشکالت و پیامدهای طراحی نامطلوب روشنایی را بیان کنند.  -1  



. 

 جلسه ششم:
-گذار  طراحی و تامین روشنایی طبیعی و مصنوعی با توجه به نوع کار و دیگر پارامترهای تاثیر هدف کلی:  

دانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باشند که اهداف ویژه:  
نوع کار شاغلین را با توجه به میزان نوری که برای انجام ایمن آن نیاز دارند مشخص کند.-8  
روشنایی موضعی نیز نیاز دارد یا خیربرای انجام آن به -2  
نوع چیدمان و نوع منابع روشنایی را تعیین کند -9  
مشخص کند آیا میتوان از روشنایی طبیعی بهره برد یا نه و درصد استفاده را مشخص کند-4  
را مشخص کند . درصورتی که روشنایی قبال تامین شده با ایستاه بندی نوری و رعایت مقررات اندازه گیری ، میزان آن-5  
عواملی که در تامین روشنایی ، کمیت کیفیت آن دخیلند و قبالا آنها را آموخته اند مد نظر داشته باشند.-6  
پس از انجام کار نیز طراحی انجام گرفته را ارزیابی کنند -1  
 

 جلسه هفتم :
ز آنها و ی مضر ساطع شده اشنایی و شناخت انواع وسایل انذازه گیری روشنایی ، درخشندگی ، پرتوهاهدف کلی

  چگونگی استفاده از آنها و تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از طریق وسایل سنجش و اندازه گیری
  دانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باشند که اهداف ویژه: :

انواع فتومترهای انالوگ را بشناسد و با آنها کار کند-8  
دیجیتالی را ببیند ، بشناسد و با آنها کار کند. انواع نورسنجهای -2  
فتو مترهای نوری را بشناسد .-9  
گاه و با انواع کالیبراتورها به منظور کالیبراسیون فتومترها و روشهای کالیبراسیون آشنا شده و کار عملی آن را در آزمایش-4

 کارآموزیها انجام دهد.
بشناسد و با آنها کار کند.وسایل اندازه گیری میزان درخشندگی را  -5  
ساطع  وسایل اندازه گیری فرکانسهای مضری که گاه از منابع روشنایی غیر استاندارد تظیر پرتوهای مادون قرمز و ماورا بنفش-6

ند.میشود را بشناسد ، با آنها کار کند و به این ترتیب منابع روشنایی بهداشتی را از غیر بهداشتی از این نظر تعسسن ک  
ده و از ذخیره اطالعات به دست آمده در حافظه دستگاهها و یا به اشکال دیگری با توجه به اهدافی که در نظر بوده آنها آنالیز گر با-1

 آن بهره برداری کند. 

 جلسه هشتم :
عی .هدایت و راهنمایی دانشجویان به منظور انجام پروژه ای ساده در زمینه روشنایی طبیعی و مصنو هدف کلی  

-ش نویسی و نکاتی که در گزارش نویسی بایستی به آن توجه کنند.گزار   
دانشجویان پس از تدریس این جلسه بایستی قادر باشند کهاهداف ویژه   

پس از اتمام سر فصل درس دانشجو بایستی با توجه به عالقه و.... عنوانی برای پروژه خود برگزیند-8  
سازد که در صورت نیاز در انجام مراحل کار راهنمایی میشودمراحل انجام پروژه را بداند و آن را عملی -2  
فوق با رعایت اصول گزارش نویسی که در دروس ادبیات و ... آموخته  گزارشی از کار خود تهیه و در اختیار مدرس یا مسئول ما -9

 خود قرار دهد.
کاری همه جانبه توجیه کند .مدیر یا مسئول محلی که برای انجام پروژه به او معرفی شده را به منظور هم-4  
از نتایج حاصل از  انجام پروژه در جهت بهبود و ارتقاء شرایط بهداشتی محیط کار استفاده کند.   -5  
 

 منابع تدریس :
 منابع فارسی :

مهندسی روشنایی ، دکتر رستم گلمحمدی-8  
روشنایی در بهداشت و ایمنی ، دکتر حسین کاکویی-2  
کلهرمهندسی روشنایی دکتر -9  

 منابع انگلیسی :
4-lighting handbook ,IESNA ,New York 

 
آموزش به صورت سخنرانی ، تدریس در کالس و آزمایشگاه ،پرسش و پاسخ در طول حلسات ،دادن تکالیفی در 
زمینه تحقیق و پژوهش ، انجام گارهای آزمایشگاهی و عملی و فرستادن دانشجویان به کارگاههای صنعتی برای 

 کار عملی و استفاده از وسایل و ابزار و آالت اندازه گیری انجام  
 

 وسایل آموزشی :



ماورا  ویدئو پروژکتور ، انواع فتومترها ، وسایل سنجش درخشندگی ، وسایل سنجش پرتوهای مادون قرمز و
 بنفش  ، انواع کالیبراتورها ،.

 شیوه ارزشیابی:
/.85ارائه فعالیتهای آزمایشگاهی و نتایج آن -  
/.85امتحان عملی در پایان ترم               -  
/.11امتحان تئوری میان ترم و پایان ترم    -  

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو :
ثی که دانشجو بایستی سر ساعت مقرر قبل از مدرس در کالس درس و آزمایشگاه حضور داشته باشد و در مباح

که در  س را رعایت نماید و در انجام تکالیف و حل مسائل علمیطرح میگردد شرکت فعال داشته باشد ،نظم کال
 طول زمان تدریس به آنها داده میشود جدیت و پشتکار داشته باشد.

 
 جدول زمانبندی درس مهندسی روشنایی 

 روز و ساعت جلسات

 جلسه تاریخ موضوعی که تدریس میشود مدرس

بیان مقدمات فیزیک نور و آشنایی با طرح درس ، سرفصلهای درس ،و - یارتیره
آ روشنایی  

4/70/7930 77 

ایب بهره آشنایی با قوانین ، کمیات اندازه گیری ، توان منابع روشنایی ، ضر- //
 نوری ، درخشندگی تباین

77/70/7930 70 

گ شناخت انواع منابع روشنایی و ویژگیهای آنها نظیر طول عمر ، توان ، رن //
پرتوهای مضر ساطع شده از آنها، دما ، فرکانس نوری ،   

71/70/30 79 

عایب ، آشنایی با روشنایی طبیعی و مصنوعی ویزگیها و خصوصیات آنها ، م //
 مزیتها ، اولویت و برتریها و چگدنگی تامین هر یک از آنها

02/70/30 74 

نقش روشنایی در تامین امنیت محیط کار ، سالمت جسمانی ، روانی و - //
 طراحی آن بر اساس ظرافت کار ، دقت آن و پیامدهای روشناییاجتماعی ،و 

 نامطلوب و عوارض آن

70/71/30 72 

ر طراحی و تامین روشنایی طبیعی و مصنوعی با توجه به نوع کار و دیگ //
 پارامترهای تاثیر گذار

73/71/30 70 

توهای پرآشنایی و شناخت انواع وسایل انذازه گیری روشنایی ، درخشندگی ،  //
عات مضر ساطع شده از آنها و چگونگی استفاده از آنها و تجزیه و تحلیل اطال

 به دست آمده از طریق وسایل سنجش و اندازه گیری

70/71/30 70 

هدایت و راهنمایی دانشجویان به منظور انجام پروژه ای ساده در زمینه  //
گزارش نویسی روشنایی طبیعی و مصنوعی ، گزارش نویسی و نکاتی که در 

 بایستی به آن توجه کنند.
 

09/71/30 71 

 73 97/71/30 جلسه رفع اشکال و پاسخ به سواالت دانشجویان //

//    

//    

//    

//    
//    

 



 
:تذکر  

 

جلسه رفع اشکال و پاسخ به سئواالت دانشجویان برگزار میشود 11/13/31یخ  در تار   
شچویان دلیلی تشکیل نشود ، به منظور پوشش درس و ارائه تمام سر فصل ، دانو اگر هر یک از جلسات به هر 

یندموظفند با همامنگی و همکاری مدرس و اذاره آموزش دانشکده بهداشت در تشکیل کالس جبرانی همکاری نما  

 
 

 حاجیعلی یارتیره
 عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای

 دانشکده بهداشت

 


