
 

1 

 

 

ی    زش و آم عاونت  ن م ال ی گی ی و ردمان داشت ه ت ب دما ی و خ م زپشک و عل گاه   دانش
  یط در مح ییروشنا  : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

 کار
 کار   ایمنی و  ایحرفه  بهداشت مهندسی  گروه آموزشی:

  1) واحد   2 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

  ساعت 17  - ( عملی واحد  1 و  نظری  واحد 

 ( عملی) ساعت 34 -( نظری)

 بهداشت دانشکده دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

دانشجویان کارشناسی    تعداد گروه هدف:

  و  ایحرفه  بهداشت مهندسیپیوسته رشته 

 کار  ایمنی

 یک نیمسال : کارگاه/دوره  /مدت زمان ارائه درس 

  مهندسی : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

کارشناسی  /  کار  ایمنی  و  ایحرفه بهداشت

 ه تپیوس 

 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه ان شروع:مز

 مشخصات استاد مسؤول: 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه  نام خانوادگی  نام

 m.golhosseini@yahoo.com 01333824456 01333824456 استادیار حسینی گل جوادمحمد سید 

 شخصات استادان/مدرسان همکار: م

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  تماس ره اشم رتبه  نام خانوادگی  نام

- - - - - - 

      

      

ح  رهطر   دو
ک رونی    الکت
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ی  م زپشک و عل ش  ز و آم وسعه  ت و ت عا  مرکز مطال
ک  رونی ش الکت ز و  آم

 

 معرفي و اهداف درس 
 

 كلمه در مورد درس بنویسید.   300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

با سلولها  یسالکترومغناط  یفاز ط  ینور بخش برخورد  در  و    یافتانسان در  چشم  یهشبک  نده ریگ  یاست که 

کم مغز،  به  ارسال  از  ک  یتپس  م  یفیت و  درک  طیگرددآن  مح  شده   یافت در  یف .  مبنا  یط از  بر    ی اطراف 

از    یکی عالم خلقت و    یر ناپذ   یی. نور جزء جدامیشود  درک   یءش   یا صورت نور، رنگ    آن در مغز به   یاتخصوص

تصور نمود. گردش    ییود روشنارا بدون وج  ینزم  ی بر رو  زندگی  توان  یاست. نم  یرحمت اله  ی مظاهر تجل

فراهم نموده است. ساعت   یندر زم  یاتادامه ح  یرا برا  یمناسب  یاربس  شرایط   ی فصل  ییراتشب و روز و تغ

وابستگ   موجودات   یستیز انسان  جمله  روشنا  به   یبی عج  یاز  در  یی سطح  در  اختالل  هرگونه    یافت دارد. 

به عنوان یکی از عوامل  ،  روشنایی  انسان گردد.  یمختلف برا  هایمد یاسبب بروز پ  یتواند مطلوب م  روشنایی

م توجه به آن می  عد وری افراد داشته و  ی در ایمنی، بهداشت، آسایش و بهره ، دارای اثرات قابل توجهفیزیکی

باشد. ناپذیری را بدنبال داشته  در    ییروشنا  یفیت و ک  یت با کم  ییآشنابنابراین    واند پیامدهای گاها جبران 

طراح  یط مح در  مهارت  بکارگ  یداخل  ییروشنا  یستمس   یکار، کسب  نحوه  روشنا  یحصح   یری و  از    ییمنابع 

 گردد. یات رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار تلقی می ضرور
 

 

 كارگاه/دوره: /اهداف كلي درس

 

 کار   یط در مح ییروشنا یفیتو ک  یتبا کم ییآشنا -1

   ی لداخ یی روشنا یستمس  ی کسب مهارت در طراح -2
 ییمنابع روشنا  یحصح یری نحوه بکارگ -3
 

 

 

 كارگاه/دوره: /اهداف اختصاصي درس
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 را فراگرفته باشند: یر و مطالب ز ین عناو دورهدستیار انتظار می رود در پایان  دانشجو/ ز ا

 

 قوانین روشنایی -1

 کمیات اندازه گیری روشنایی  -2

 توان نوری منابع  -3

 شار نوری  -4

 شدت نور منابع  -5

 شدت روشنایی -6

 درخشندگی  -7

 بهره نوری و الکتریکی بیاضر -8

 شاخص دمای رنگ  -9

 شاخص تجلی رنگ  -10

 عمده روشتایی بر سالمت، ایمنی و عملکرد شغلی اثرات  -11

 اثرات بصری و غیربصری روشنایی -12

 اثر بر ریتم بیولوژیک و هوشیاری  -13

 روشنایی و نوبت کاری  -14

 انواع المپ  -15

 مشخصات المپ ها از نظر طیف -16

 ها  پمدرخشندگی، شاخص تجلی رنگ و دمای رنگ ال -17

 معیارهای کاربرد المپ ها -18

 انواع چراغ و کاربرد آن ها  -19

 منحنی قطبی پخش نور  -20

 منحنی ایزولوکس  -21

 دسته بندی حفاظتی چراغ ها -22

 معیار انتخاب چراغ ها در دفاتر اداری، تجاری و صنعتی  -23

 معیار انتخاب چراغ ها در محوطه ها و معابر -24

 آلودگی نور و اثرات آن  -25

 درخشندگی  ی و یانآشنایی با ابزارهای سنجش روش  -26

بر اساس روش های   -27 اندازه گیری روشنایی عمومی و موضعی در محیط کار  با روش های  و    IESآشنایی 
OEL 

 آشنایی با شاخص های یکنواختی روشنایی در داخل و خارج بناها  -28

 خیرگی و اثرات آن  -29

 آشنایی با روشنایی اضطراری و معیارهای آن  -30

 ی و موضعیمومع یآشنایی با مقادیر الزامی کشوری روشنای -31

 ارزیابی روشنایی از نظر معیارهای کمیت و کیفیت، گزارش نویسی  -32

 شامل خورشید، آسمان و بازتابش زمین  تامین روشنایی طبیعی  آشنایی با منابع  -33
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 نقش موقعیت پنجره ها -34

 ضرایب بازتابش داخل  -35

 نحوه بکارگیری از روشنایی طبیعی  -36

 بنا سطح  به  ه رج محاسبات روشنایی طبیعی بر مبنای نسبت سطح پن -37

 RCRطراحی روشنای مصنوعی داخلی به روش  -38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400-1401اول نیمسال  -یکيقویم درسي الکترونت
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 مدرس  عنوان  جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای( سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

1 

 درس  معرفی

 دروس سرفصل بیان

 منابع   معرفی

 فیزیک نور و اهمیت روشنایی 

  یمقوبر اساس ت ی اسانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمتقو بر اساس

  یآموزش

 روشنایی  و مفاهیم  مبانی  2
  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

3 
شناخت و نحوه بکارگیری  

 المپ ها و چراغ ها 

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

4 
روشنایی و  ابزارهای سنجش 

 ندگیدرخش

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیلگ

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

5 
روش های اندازه گیری 

 محیط کارروشنایی در 

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

6 
روشنایی از نظر  ارزیابی 

معیارهای کمیت و کیفیت،  

 یسی گزارش نو

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

7 
طراحی روشنای مصنوعی 

 RCRداخلی به روش 

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

8 
طراحی روشنای مصنوعی 

 RCRداخلی به روش 

  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یشآموز

  یمبر اساس تقو

  یوزشآم

 اصول تامین روشنایی طبیعی  9
  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش

 آلودگی نور و اثرات آن 10
  یمبر اساس تقو ای سانهرچند   حسینیگل

  یآموزش

  یمبر اساس تقو

  یآموزش
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 نحوه تدریس: 

 

 نتخابا

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف ندگانکت کنشر/دانشجو وظایف وضیحت خیر بلی

 ها اسخ به پرسشن / پ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * و منابع اصلی محتوای 

 ها ن / پاسخ به پرسشزموتدریس / محتواسازی و آ مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * بیشتر  مطالعه منابع

 ها ن / پاسخ به پرسشیس / محتواسازی و آزموتدر تمشارک وی / حل تمرین فراگیر   * تمرین ها

    *  تاالر گفتگو 

 ها ه پرسشن / پاسخ بتدریس / محتواسازی و آزمو تمشارک وفراگیری / حل تمرین    * طرح سوال 

 ها سشن / پاسخ به پرتدریس / محتواسازی و آزمو ارکتمش وفراگیری / حل تمرین    * سواالت متداول 

    *  آزمون 

    *  گفتگواتاق 

 ها ن / پاسخ به پرسشتدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * کالس آنالین

    *  اخبار

    *  رسنجی نظ

    *  زمون خود آ

 ها به پرسشن / پاسخ تدریس / محتواسازی و آزمو مشارکت وفراگیری / حل تمرین    * ها تکالیف و پروژه

 ا  روش برگزاري س آنالین لطفاًص كالدر خصو(  ز طریقAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري ) .را قید نمایید 

 

کالس ها برگزار     Sky roomه رفته و از طریق ساماندر طول ترم صورت گ  دانشکده بهداشت  آموزش واحد های آنالین از طریق امه ریزی زمانی برای برگزاری کالس برن

 گردد. می 
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 : منابع اصلي درس
در صورتی  -ن درس فحات مورد نظردر ای) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا ص 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 

 رات دانشجو انتشا –دکتر رستم گلمحمدی  –مهندسی روشنایی  .1

و  .2 بهداشت  در  حسی  –ایمنی    روشنایی  ذاکریان  دکتر  ابوالفضل  سید  دکتر  کاکویی،  علوم    –ن  دانشگاه  انتشارات 

 پزشکی تهران 

 مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  –شغلی حدود مجاز مواجهه  .3

 

 

4. Lighting Handbook IESNA. New York 

 

 

 : بیشتر مطالعه منابع

 
 وع محتوا ن

   فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن  ا صوتپاورپوینت همراه ب

 ....( )توضیح دهید.  سایر موارد     صوتی
 غیر قابل دانلودقابل دانلود
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 تکالیف و پروژه ها:  

   تکالیف طول ترم 

تکالیف درس خود  زمانبندی مناسبی در یم تحصیلی نیمسال توجه کرده و ه تقوه کنید لطفا بلیف توج برای تنظیم تکا

 لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
مهلت پاسخ  

 دانشجویان

فیدبک  

 مدرس 
 رائه تکلیف دف از ا ه

1 
با  آشنایی بیشتر  بله تهیک هف ز مفاهیم مرتبطتحقیق در رابطه با برخی ا فیزیک نور

 مفاهیم 

2 
آشنایی بیشتر با   بله تهیک هف ز مفاهیم مرتبطتحقیق در رابطه با برخی ا ی نوررفتارها

 مفاهیم 

3 

تانداردهای  اس

 روشنایی

ر نقاط  تحقیق در رابطه با حدود مجاز روشنایی د

 مختلف جهان و سازمان های مختلف

آشنایی بیشتر با   بله تهیک هف

استانداردهای  

 روشنایی

4 

آشنایی بیشتر با   بله ماه یک  وعات مرتبط با روشنایی ا موضتحقیق در رابطه ب ترم تحقیق 

مبحث روشنایی و  

 اهمیت آن 

5 

طراحی پروژه 

 روشنایی

محاسبات و  تسلط بر  بله ماه یک  طراحی روشنایی مصنوعی 

طراحی  احثمب

 روشنایی

 

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي: 

 (  پایان دورهب                     ترم  الف(  در طول 

 تاریخ درصد  /نمره شیابی ارزروش 

فعالیت های کالسی  

 و انجام تکالیف 

  درصد   25/   نمره  5

  درصد   25/   نمره  5 م پروژه انجا

  درصد  50/  نمره 10 ایان ترم پ نامتحا
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 : یان/شركت كنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو

 یت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:ه رعالزم ب طی دوره م کننده شرکت   / هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir  الکترونیکی آدرس  به  روزانه  مراجعه ✓
  درس  محتوای و   درسی وضوعاتم ذ اخ ✓

 آموزشی  محتوای   مطالعه  ✓
 شده  محول   تکالیف   موقع  به    رائها ✓

 ضاهای مشارکتی و ف  گفتگوفعال در تاالر  حضور و شرکت  ✓

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم  ✓

 

 

 

 

 

  


