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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 99ای ورودی مهندسی بهداشت حرفه ارشد یدانشجویان کارشناس مخاطبان:                                                  طراحی روشنایی در محیط کار عنوان درس :

 8-10ساعت  سه شنبهروز  اعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:س                                     واحد عملی( 5/0-واحد نظری 5/0)واحد 1واحد:  تعداد

 شاد ندریدکتر فر مدرس:                                   99-00نیمسال دوم   10-12شنبه دو: ه درسزمان ارائ

 ندارد س پیش نیاز:ودر
 

 

 ستم های تامین روشناییکسب مهارت الزم در طراحی سی :هدف کلی درس

 :نظری هداف کلی جلساتا

 مروری بر مبانی فیزیک روشنایی، سیستم بینایی و تعامل فرد با سیستم روشنایی 

 )... روشنایی و کار)نوبت کاری و روشنایی، مسائل ناشی از عدم تطابق روشنایی با ماهیت کار و 

 های کمی و کیفیارزیابی و عیب یابی سیستم تامین روشنایی از نظر پارامتر 

 اصول محاسبات تامین روشنایی داخلی با استفاده از نور طبیعی و نحوه طراحی پنجره ها و منافذ 

 مبانی طراحی چراغها و خصوصیات آنها برای مناسبترین کاربرد در تامین روشنایی 

 طراحی روشنایی موضعی 

 الکتریکی با هدف صرفه جویی در مصرف آنی ممیزی انرژ 

 ی محوطه ها و جاده هاطراحی روشنای 

 طراحی روشنایی مکان های خاص و روشنایی اضطراری 

 )... جنبه های زیست محیطی روشنایی)آلودگی نور و 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 مروری بر مبانی فیزیک روشنایی، سیستم بینایی و تعامل فرد با سیستم روشنایی: هدف کلی جلسه اول

 اول: اهداف ویژه جلسه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کمیات انرژیتیک و کمیات روئیتی را تشریح نماید. (1

 قواعد تابش نور در محیط را تشریح نماید. (2

 آناتومی و فیزیولوژی چشم را تشریح نماید. (3

 عوامل موثر بر دیدن را تبیین نماید. (4

 پارامترهای کمی و کیفی ارزیابی و عیب یابی سیستم تامین روشنایی از نظر :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 سیستم تامین روشنایی را از نظر پارامترهای کمی مورد بررسی قرار دهد. (1

 سیستم تامین روشنایی را از نظر پارامترهای کیفی مورد بررسی قرار دهد. (2

 ارایه دهد. عیوب سیستم تامین روشنایی را تعیین و برای انها راهکار (3

 (1اصول محاسبات تامین روشنایی داخلی با استفاده از نور طبیعی و نحوه طراحی پنجره ها و منافذ) :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عوامل موثر بر بهره گیری از روشنایی روز را تشریح نماید. (1

 اید.شاخص نسبت روشنایی روز را تبیین نم (2

 مبانی طراحی روشنایی را عنوان نماید. (3

 (2اصول محاسبات تامین روشنایی داخلی با استفاده از نور طبیعی و نحوه طراحی پنجره ها و منافذ)چهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اصول طراحی روشنایی را تشریح نماید. (1

 ی افقی را تشریح نماید.طراحی برای پنجره سقف (2

 روش طراحی لومن برای پنجره های کناری را تشریح نماید. (3

 مبانی طراحی چراغها و خصوصیات آنها برای مناسبترین کاربرد در تامین روشنایی پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مشخصه های اصلی المپ را تشریح نماید. (1

 های مهم چراغ را بر مبنای مکان استفاده تشریح نماید.گروه (2

 مشخصات چراغ ها را از نظر درجه حفاظت تشریح نماید. (3

 چگونگی نگهداری و تعمیرات چراغ ها را تشریح نماید. (4

 طراحی روشنایی موضعی ششم: هدف کلی جلسه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ایی موضعی را تشریح نماید.اصول طراحی مطلوب روشن (1



2 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                          نام و امضای مدیر گروه:                                    نام و امضای مدرس:
 دکتر رویا صفری دکتر فرامرز قره گوزلو                                             دکتر فرشاد ندری

 تاریخ ارسال :                                                             تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

4/11/99 

 طراحی روشنایی موضعی را بر روی سطوح افقی تشریح نماید. (2

 طراحی روشنایی موضعی را بر روی سطوح عمودی تشریح نماید.  (3

 طراحی روشنایی محوطه ها و جاده ها هفتم: هدف کلی جلسه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 وطه ای را تشریح نماید.اصول طراحی روشنایی مح (1

 روش طراحی روشنایی محوطه ای را تبیین نماید. (2

 روش طراحی روشنایی معابر را تشریح نماید. (3

 طراحی روشنایی مکان های خاص و روشنایی اضطراری هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 گی استاد از بانک های اطالعاتی معتبر جمع آوری نماید.مقاالت مرتبط با این موضوع را با هماهن (1

 خروجی مقاالت را در قالب پاورپوینت در کالس یا به صورت ژورنال کالب طبق برنامه ریزی قبلی ارایه نماید. (2

 ممیزی انرژی الکتریکی با هدف صرفه جویی در مصرف آن نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :ادر باشددر پایان دانشجو ق

 مقاالت مرتبط با این موضوع را با هماهنگی استاد از بانک های اطالعاتی معتبر جمع آوری نماید. (1

 خروجی مقاالت را در قالب پاورپوینت در کالس یا به صورت ژورنال کالب طبق برنامه ریزی قبلی ارایه نماید. (2

 روشنایی و کار)نوبت کاری و روشنایی، مسائل ناشی از عدم تطابق روشنایی با ماهیت کار و ...( دهم: هدف کلی جلسه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مقاالت مرتبط با این موضوع را با هماهنگی استاد از بانک های اطالعاتی معتبر جمع آوری نماید. (1

 ارایه نماید.طبق برنامه ریزی قبلی نت در کالس یا به صورت ژورنال کالب خروجی مقاالت را در قالب پاورپوی  (2

 جنبه های زیست محیطی روشنایی)آلودگی نور و ...( یازدهم: هدف کلی جلسه

  :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تبر جمع آوری نماید.مقاالت مرتبط با این موضوع را با هماهنگی استاد از بانک های اطالعاتی مع (1

 ارایه نماید.طبق برنامه ریزی قبلی خروجی مقاالت را در قالب پاورپوینت در کالس یا به صورت ژورنال کالب  (2

 تاثیر روشنایی محیط بر تمرکز، ایمنی و مخاطرات شغلی دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 با این موضوع را با هماهنگی استاد از بانک های اطالعاتی معتبر جمع آوری نماید.مقاالت مرتبط  (1

 ارایه نماید.طبق برنامه ریزی قبلی خروجی مقاالت را در قالب پاورپوینت در کالس یا به صورت ژورنال کالب  (2

 منابع:

 لفضل ذاکریانروشنایی در بهداشت و ایمنی تالیف دکتر حسین کاکویی و ابوا

 روشنایی تالیف دکتر رستم گل محمدی مهندسی

 مهندسی روشنایی تالیف دکتر حسن کلهر انتشارات سهامی ....
Illumination Engineering Society of North American, Lighting Handbook (the latest edition) 

 ی تکالیفبارگذار، پاورپوینت صداگذاری شده)فیلم(سخنرانی به همراه استفاده از  روش تدریس:

 نرم افزار پاورپوینت، سامانه نوید، نرم افزار تولید فیلم. وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 یکشنبه 10-12 کلیه جلسات 5 سامانه نوید بررسی محتواها

 دوشنبه 10-12 با هماهنگی قبلی 40 سامانه نوید بارگذاری ارایه درسی)تکلیف(

 - مطابق تقویم آموزشی 55 سامانه نوید/ فرادید آزمون پایان ترم

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 رعایت نظم در جلسات نظری (1

 تحویل به هنگام گزارش کار جلسات عملی (2

 عدم حضور دانشجو بعد از حضور مدرس در کالس درس (3
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                                         طراحی روشنایی در محیط کار بندی درس جدول زمان

   8-10شنبه ها ساعت ود : ات نظریروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر فرشاد ندری مروری بر مبانی فیزیک روشنایی، سیستم بینایی و تعامل فرد با سیستم روشنایی 18/12/99 1

 دکتر فرشاد ندری ارزیابی و عیب یابی سیستم تامین روشنایی از نظر پارامترهای کمی و کیفی 25/12/99 2

 دکتر فرشاد ندری (1اصول محاسبات تامین روشنایی داخلی با استفاده از نور طبیعی و نحوه طراحی پنجره ها و منافذ) 16/1/400 3

 دکتر فرشاد ندری (2اصول محاسبات تامین روشنایی داخلی با استفاده از نور طبیعی و نحوه طراحی پنجره ها و منافذ) 23/1/400 4

 دکتر فرشاد ندری ا و خصوصیات آنها برای مناسبترین کاربرد در تامین روشناییمبانی طراحی چراغه 30/1/400 5

 دکتر فرشاد ندری طراحی روشنایی موضعی 6/2/400 6

 دکتر فرشاد ندری طراحی روشنایی محوطه ها و جاده ها 13/2/400 7

 دکتر فرشاد ندری طراحی روشنایی مکان های خاص و روشنایی اضطراری 20/2/400 8

 دکتر فرشاد ندری ممیزی انرژی الکتریکی با هدف صرفه جویی در مصرف آن 27/2/400 9

 دکتر فرشاد ندری روشنایی و کار)نوبت کاری و روشنایی، مسائل ناشی از عدم تطابق روشنایی با ماهیت کار و ...( 3/3/400 10
 اد ندریدکتر فرش جنبه های زیست محیطی روشنایی)آلودگی نور و ...( 10/3/400 11
 دکتر فرشاد ندری تاثیر روشنایی محیط بر تمرکز، ایمنی و مخاطرات شغلی 17/3/400 12

 
 


