
 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده بهداشت 
 و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  )Course Plan(  طرح درس

  

  )و احد عملي ١ -نظريواحد ١.( واحد ٢ تعداد واحد : ردر محيط كا روشنايي نام درس :

و بهداشــت حرفــه اي  كارشناســي مهندســي مقطع :
  ايمني كار

 

ســاعت  ٣٤-نظــري ســاعت ١٧(نيمســال  ١ رس :مدت زمان ارائه د
  ) عملي

 ١٣٩٩- ١٣٩٨نيمسال اول 

 جيد فالحيم مدرس : ٢و  ١صاصي فيزيك اخت پيش نياز:

آشنايي با كميت و كيفيت روشنايي، كســب توانــايي طراحــي سيســتم روشــنايي و نحــوه بــه كــار گيــري  اهداف كلي:

  صحيح منابع روشنايي

  روش تدريس  فعاليت فراگيران  انتظار تدريس)رئوس مطالب (مفاهيم مورد   جلسه
  

نام 
  مدرس
  

معرفي سرفصل، طرح دوره و مشخص كردن گروه  اول
  بندي انجام پروژه ها

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

  فالحي

  دوم
محيط، آشنايي با  مقدمه و تاريخچه روشنايي در

 نظريه هاي امواج نوراني

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

نوراني، معادالت پايه حاكم  مروري بر رفتارهاي امواج  سوم
 ريات نوربر نظ

گوش دادن و مشاركت در 
يق مباحث كالس از طر

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

آشنايي با مفاهيم دماي رنگ، رنگدهي، جسم   چهارم
 خاكستري و سياه

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

يا آناتومي چشم انسان، بيماري هاي مربوط  آشنايي  پنجم
 به چشم و تاثير روشنايي نامطلوب

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  ششم
آشنايي با انواع سلول هاي گيرنده نور، مكانيسم 

 زعملكرد هريك و ديد شب و رو

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

آشنايي با مفاهيم زاويه فضايي، شار نوراني و شدت   هفتم
 نور و حل معادالت هريك

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

ه پاورپوينت، پاسخ ب
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

آشنايي با مفاهيم شدت روشنايي، شدت   هشتم
درخشندگي، ضريب انعكاس، ضريب بهره نوري و 

 حل معادالت هريك

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  فالحيپاورپوينت، پاسخ به گوش دادن و مشاركت در بازديد از صنايع بزرگ داراي سيستم هاي پيشرفته  نهم



مباحث كالس از طريق  روشنايي
  پرسش و پاسخ

سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 امتحان ميان ترم  دهم

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
ئوال، بيان ايده در س

  خصوص يك مشكل

 فالحي

  يازدهم
آشنا يي با انواع گروه هاي چراغ ها و المپ ها و 

 نحوه دسته بندي آنها

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  دوازدهم
اي رشته اي و هپايي با المكاربرد انواع المپ ها، آشن

  تخليه در گاز و مكانيسم اثر هريك

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  سيزدهم
كاربرد ارزيابي روشنايي، انواع دستگاه هاي اندازه 

ه اندازه گيري شدت روشنايي و درخشندگي و نحو
 گيري با استفاده از روش شبكه اي و الگويي

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  چهاردهم
ويژگي هاي روشنايي مطلوب، تاثير روشنايي طبيعي، 

  شاخص نور روز، آلودگي نور

در  گوش دادن و مشاركت
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  پانزدهم
اصول طراحي روشنايي داخلي مصنوعي، آشنايي با 
طراحي روشنايي موضعي، انجام طراحي روشنايي 

  داخلي مصنوعي

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

وينت، پاسخ به پاورپ
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  شانزدهم
كار با انواع دستگاه هاي اندازه گيري و ارزيابي شدت 

  روشنايي و درخشندگي
  فراگيران  كار عملي  كار عملي

 
  عملي: 

ي، اندازه گيري درخشندگي، انــدازه گيــري روشنايي ، اندازه گيري روشنايي عمومي، اندازه گيري روشنايي موضعآشنايي با وسايل اندازه گيري 
  و ارزياب يروشنايي در يك محيط كار صنعتي، گزارش نويسي و انجام پروژه ساده طراحي روشنايي طبيعي و مصنوعي 

  منابع :
  گلمحمدي، رستم، مهندسي روشنايي  -١
 كاكويي، حسين، ذاكريان، سيد ابوالفضل، روشنايي در بهداشت و ايمني  -٢

  شناييكلهر، مهندسي رو -٣
  

4- Lighting Handbook, IESNA.   
  ارزشيابي:

 %٢٠ارائه فعاليت هاي آزمايشگاهي و نتايج           - 
  %٨٠                امتحان پايان ترم                      - 


