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 ثْذاؼت داًؽکذُ

 ترهی عرح درض

 

 ایداًؽجَیبى کبرؼٌبظی دیَظتِ ثْذاؼت حرفِ هخبعجبى:                            رٍؼٌبیی در هحیظ کبرػٌَاى درض: 

 18تب  16ّب دٍؼٌجِ ظبػت دبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر:           ٍاحذ ػولی 1ٍاحذ ًظری ٍ  1 –ٍاحذ  2 تؼذادٍاحذ:

   گَزلَفراهرز قرُدکتر   هذرض:             ًیوعبل دٍم -16تب  14ظبػت ّب، دٍؼٌجِرض: زهبى ارائِ د

 یبراظتبدهرتجِ داًؽگبّی: 

 2ٍ  1فیسیک اختصبصی  :درض ٍ دیػ ًیبز

 
عراحی ظیعتن رٍؼٌبیی ٍ ًحَُ ثِ کبرگیری یت ٍ کویت رٍؼٌبیی، کعت تَاًبیی آؼٌبیی ثب کیف :ّذف کلی درض

 بییصحیح هٌبثغ رٍؼٌ

 : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(اّذاف کلی جلعبت

، ًحَُ فؼبلیت ٍ ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب کلیبت هجبحث اّذاف ٍ ظرفصل درض آؼٌبیی ثب -1

 رٍؼٌبیی در هحیظ کبر

 ّبی ثْذاؼتی تأهیي رٍؼٌبییآؼٌبیی ثب هجبًی ػلوی ًَر ٍ رٍؼٌبیی ٍ جٌجِ-2

 ی ٍ تؼبریف کبرثردیآؼٌبیی ثب کویبت رٍؼٌبی -3

 آؼٌبیی ثب هٌبثغ تأهیي رٍؼٌبیی ٍ رٍؼٌبیی عجیؼی -4

 ثرگساری اهتحبى هیبى ترم -5

 ّب(ّب ٍ چراؽآؼٌبیی ثب هٌبثغ الکتریکی )الهخ -6

 گیری رٍؼٌبییّبی اًذازُآؼٌبیی ثب ٍظبیل ٍ رٍغ -7

 آؼٌبیی ثب اصَل عراحی رٍؼٌبیی هصٌَػی داخلی -8

 رٍؼٌبیی داخلی هصٌَػی ػوَهی آؼٌبیی ثب  عراحی -9

 ی داخلی عجیؼییآؼٌبیی ثب تأهیي رٍؼٌب -10

 ّبساری جلعِ  اٍل آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر آؼٌبیی ثب اًَاع فتَهتر ٍ لَکط هتر ٍ ًحَُ کبر ثب آىگثر -11

 گیری رٍؼٌبیی هصٌَػیساری جلعِ دٍم آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم توریٌبت اًذازُگثر -12

 جلعِ ظَم آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم توریٌبت رٍؼٌبیی هَضؼی ٍ درخؽٌذگیساری گثر -13

 ثرگساری جلعِ چْبرم کبر ػولی ثرای اًجبم درٍشُ در داخل داًؽگبُ -14

 ّبىؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت آّبی اًجبمارایِ درٍشُ -17تب  15

 ثرگساری آزهَى دبیبى ًیوعبل -18

 

 کلی ّر جلعِ:اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف 

 

 ّذف کلی جلعِ اٍل:

آؼٌبیی ثب اّذاف ٍ ظرفصل درض، ًحَُ فؼبلیت ٍ ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب کلیبت هجبحث  -1

 رٍؼٌبیی در هحیظ کبر

 اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:

 تجییي اّذاف ٍ ظرفصل درض  1-1

 آؼٌبیی ثب ًحَُ ارزیبثی داًؽجَ-1-2

 هؼرفی هٌبثغ درض-1-3

 آؼٌبیی ثب کلیبت هجبحث رٍؼٌبیی هحیظ کبر-1-4
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 آؼٌبیی ثب رٍؼٌبیی هغلَة -1-5

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 اّذاف ٍ ظرفصل درض را ثیبى کٌذ. -1-1

 ًحَُ ارزیبثی  در ایي درض را ثذاًذ. -1-2

 هٌبثغ هَرد اظتفبدُ در ایي درض را ثؽٌبظذ. -1-3

 ثیبى کٌذ.ّبی هختلف هجبحث رٍؼٌبیی را ثخػ-1-4

 دبراهترّبی رٍؼٌبیی هغلَة را ثیبى کٌذ.-1-5

 

 :دٍمّذف کلی جلعِ 

 ّبی ثْذاؼتی تأهیي رٍؼٌبییآؼٌبیی ثب هجبًی ػلوی ًَر ٍ رٍؼٌبیی ٍ جٌجِ -2

 

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب هجبًی ػلوی ًَر ٍ رٍؼٌبیی -2-1

 ّبی ًَرآؼٌبیی ثب تئَری -2-2

 ًَر ٍ رٍاثظ حبکن ثر آى آؼٌبیی ثب رفتبرّبی -2-3

 ّبی ثْذاؼتی ٍ ػَاهل هؤثر ثر دیذىآؼٌبیی ثب جٌجِ -2-4

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 هجبًی ػلوی ًَر ٍ رٍؼٌبیی را ثیبى کٌذ -2-1

 ّبی هختلف ًَر را ثِ عَر کبهل ؼرح دّذ.تئَری -2-2

 ّب را ثیبى ًوبیذ.رفتبرّبی ًَر ٍ رٍاثظ حبکن ثر آى -2-3

 ّبی ثْذاؼتی رٍؼٌبیی ٍ ػَاهل هؤثر ثر دیذى را ؼرح دّذ.جٌجِ -2-4

 

 :ظَمّذف کلی جلعِ 

 آؼٌبیی ثب کویبت رٍؼٌبیی ٍ تؼبریف کبرثردی -3

 

 :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ّبآؼٌبیی ثب کویبت ظٌجػ رٍؼٌبیی ٍ تؼبریف کبرثردی آى -3-1

 آؼٌبیی ثب رٍاثظ حبکن ثر اًتؽبر رٍؼٌبیی -3-2

 

 :ًؽجَ قبدر ثبؼذدر دبیبى دا

 کویبت ظٌجػ رٍؼٌبیی ٍ تؼبریف کبرثردی ّر یک را ثیبى ًوبیذ.-3-1

 تَضیح دّذ. رٍاثظ حبکن ثر اًتؽبر رٍؼٌبیی را -3-2

 

 :چْبرمّذف کلی جلعِ 

 آؼٌبیی ثب هٌبثغ تأهیي رٍؼٌبیی ٍ رٍؼٌبیی عجیؼی -4

 

 :چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ی تأهیي رٍؼٌبییّبآؼٌبیی ثب اًَاع هٌبثغ ٍ ظیعتن -4-1
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 آؼٌبیی ثب هحبظجبت هرثَط ثِ عراحی رٍؼٌبیی عجیؼی -4-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ّبی تأهیي رٍؼٌبیی را  ؼرح دّذ.اًَاع هٌبثغ ٍ ظیعتن -4-1

 هحبظجبت رٍؼٌبیی عجیؼی را  اًجبم دّذ. -4-2

 

 :دٌجنّذف کلی جلعِ 

 ثرگساری اهتحبى هیبى ترم -5

 

 :دٌجنِ اّذاف ٍیصُ جلع

 داًؽجَیبى  ؼیبثیزار  -5-1

  

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 االت کتجی آزهَى هیبى ترم دبظخ دّذ.ؤثِ ظ -5-1

 

 :ؼؽنّذف کلی جلعِ 

 ّب(ّب ٍ چراؽآؼٌبیی ثب هٌبثغ الکتریکی )الهخ -6

 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب اًَاع هٌبثغ الکتریکی -6-1

 هٌبثغ الکتریکیآؼٌبیی ثب کبرثرد   -6-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 اًَاع هٌبثغ الکتریکی را  ثیبى کٌذ. -6-1

 کبرثرد هٌبثغ الکتریکی را ؼرح دّذ. -6-2

 

 :ّفتنّذف کلی جلعِ 

 گیری رٍؼٌبییّبی اًذازُآؼٌبیی ثب ٍظبیل ٍ رٍغ -7

 

 :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 رٍؼٌبیی گیریاًذازُ آؼٌبیی ثب ٍظبیل -7-1

 گیری رٍؼٌبییّبی اًذازُآؼٌبیی ثب رٍغ -7-2

 ارزیبثی هغلَثیت رٍؼٌبیی -7-3

 آؼٌبیی ثب ًحَُ گسارغ ًَیعی -7-4

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 گیری رٍؼٌبیی را تَضیح دّذ.ٍظبیل اًذازُ-7-1

 گیری رٍؼٌبیی را ؼرح دّذ.ّبی اًذازُرٍغ -7-2

 ثیبى ًوبیذ. ًحَُ ارزیبثی هغلَثیت رٍؼٌبیی را -7-3

 ًَیعی را در هجحث رٍؼٌبیی تَضیح دّذ.اصَل گسارغ -7-4
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 :ّؽتنّذف کلی جلعِ 

 آؼٌبیی ثب اصَل عراحی رٍؼٌبیی هصٌَػی داخلی -8

 

 :ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب هجبًی عراحی رٍؼٌبیی هصٌَػی داخلی -8-1

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ٌَػی داخلی را ثیبى ًوبیذ.هجبًی عراحی رٍؼٌبیی هص -8-1

 

 :ًْنّذف کلی جلعِ 

 عراحی رٍؼٌبیی داخلی هصٌَػی ػوَهیآؼٌبیی ثب  -9

 

 :ًْناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در عراحی رٍؼٌبیی ػوَهی RCR (Room Cavity Ratio)آؼٌبیی ثب رٍغ  -9-1

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ل ؼرح دّذ.را در عراحی رٍؼٌبیی ػوَهی ثِ عَر کبه RCRرٍغ  -9-1

 

 :دّنّذف کلی جلعِ 

 ی داخلی عجیؼییآؼٌبیی ثب تأهیي رٍؼٌب -10

 

 :دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 آؼٌبیی ثب هفبّین ٍ هٌبثغ رٍؼٌبیی عجیؼی هعتقین ٍ غیرهعتقین -10-1

 ّبآى ّب در رٍؼٌبیی عجیؼی ٍ ًحَُ عراحیًقػ دٌجرُ -10-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 بثغ رٍؼٌبیی عجیؼی هعتقین ٍ غیرهعتقین را ثیبى کٌذ.هفبّین ٍ هٌ -10-1

 ّب را ثِ عَر کبهل ؼرح دّذ.ّب در رٍؼٌبیی عجیؼی ٍ ًحَُ عراحی آىًقػ دٌجرُ -10-2

 

 :یبزدّنّذف کلی جلعِ 

 ّبٍ ًحَُ کبر ثب آى گیریٍظبیل اًذازُساری جلعِ  اٍل آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر آؼٌبیی ثب اًَاع گثر -11

 

 :یبزدّنُ جلعِ اّذاف ٍیص

 ّبآؼٌبیی ثب اًَاع فتَهتر ٍ لَکط هتر ٍ ًحَُ کبر ثب آى -11-1

 ّبآؼٌبیی ثب ًحَُ کبر، ًگْذاری ٍ ػیت یبثی دظتگبُ -11-2

 ّبی ظٌجػ رٍؼٌبییآؼٌبیی ثب ًحَُ کبلیجراظیَى دظتگبُ -11-3

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

  .ثب اًَاع فتَهتر ٍ لَکط هتر کبر کٌذ -11-1
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 ّب را تَضیح دّذ.یبثی دظتگبًُحَُ کبر، ًگْذاری ٍ ػیت -11-2

 ّبی ظٌجػ رٍؼٌبیی را ؼرح دّذ.ًحَُ کبلیجراظیَى دظتگبُ -11-3

 

 :دٍازدّنّذف کلی جلعِ 

 گیری رٍؼٌبیی هصٌَػیساری جلعِ دٍم آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم توریٌبت اًذازُگثر -12

 

 :دٍازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ایگیری رٍؼٌبیی هصٌَػی ػوَهی ثِ رٍغ ؼجکِاًجبم توریٌبت اًذازُ -12-1

 گیری رٍؼٌبیی هصٌَػی ػوَهی ثِ رٍغ الگَییاًجبم توریٌبت اًذازُ -12-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ای اًجبم دّذ.گیری رٍؼٌبیی هصٌَػی ػوَهی را ثِ رٍغ ؼجکِتوریٌبت اًذازُ -12-1

 را ثِ رٍغ الگَیی را اًجبم دّذ. ری رٍؼٌبیی هصٌَػی ػوَهیگیتوریٌبت اًذازُ -12-2

 

 :ظیسدّنّذف کلی جلعِ 

 ساری جلعِ ظَم آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم توریٌبت رٍؼٌبیی هَضؼی ٍ درخؽٌذگیگثر -13

 

 :ظیسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 اًجبم توریٌبت رٍؼٌبیی هَضؼی -13-1

 اًجبم توریٌبت ظٌجػ درخؽٌذگی -13-2

 

 :بى داًؽجَ قبدر ثبؼذدر دبی

 توریٌبت رٍؼٌبیی هَضؼی را اًجبم دّذ. -13-1

 توریٌبت ظٌجػ درخؽٌذگی را اًجبم دّذ. -13-2

 

 :چْبردّنّذف کلی جلعِ 

 ثرگساری جلعِ چْبرم کبر ػولی ثرای اًجبم درٍشُ در داخل داًؽگبُ -14

 

 :چْبردّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در داخل داًؽگبُ یک هکبىثی رٍؼٌبیی گیری ٍ ارزیباًجبم درٍشُ اًذازُ -14-1

 تؼییي دبراهترّبی کیفی ظیعتن تأهیي رٍؼٌبیی ّوبى هکبى در داخل داًؽگبُ -14-1

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 گیری ٍ ارزیبثی کٌذ.یک هکبى را در داخل داًؽگبُ اًتخبة ٍ رٍؼٌبیی آى را ثِ صَرت درٍشُ اًذازُ -14-1

 ظیعتن تأهیي رٍؼٌبیی ّوبى هکبى را در داخل داًؽگبُ هؽخص ًوبیذ.دبراهترّبی کیفی  -14-2

 

 :دبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 ّبؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت آىّبی اًجبمارایِ درٍشُ -15

 

 :دبًسدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 
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 ّبی رٍؼٌبیی آؼٌبیی ثب ًحَُ ارایِ درٍشُ -15-1

 بیی در هحیظ کبرّبی رٍؼٌارزیبثی ٍ رفغ هؼبیت ظیعتن -15-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 یبد ثگیرد. را ّبی رٍؼٌبییًحَُ ارایِ درٍشُ -15-1

 ّبی رٍؼٌبیی در هحیظ کبر را ارزیبثی ٍ رفغ ػیت کٌذ.هؼبیت ظیعتن -15-2

 

 :ؼبًسدّنّذف کلی جلعِ 

 ّبؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت آىّبی اًجبمارایِ درٍشُ -16

 

 :ؼبًسدّنجلعِ اّذاف ٍیصُ 

 ّبی رٍؼٌبییآؼٌبیی ثب ًحَُ ارایِ درٍشُ -16-1

 ّبی رٍؼٌبیی  در هحیظ کبرارزیبثی ٍ رفغ هؼبیت ظیعتن -16-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 یبد ثگیرد. را ّبی رٍؼٌبییًحَُ ارایِ درٍشُ -16-1

 کٌذ.ّبی رٍؼٌبیی در هحیظ کبر را ارزیبثی ٍ رفغ ػیت هؼبیت ظیعتن -16-2

 

 :ّفذّنّذف کلی جلعِ 

 ّبؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت آىّبی اًجبمارایِ درٍشُ -17

 

 :ّفذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ّبی رٍؼٌبییآؼٌبیی ثب ًحَُ ارایِ درٍشُ -17-1

 ّبی رٍؼٌبیی  در هحیظ کبرارزیبثی ٍ رفغ هؼبیت ظیعتن -17-2

 

 :در دبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 یبد ثگیرد.را ّبی رٍؼٌبیی درٍشُ ًحَُ ارایِ -17-1

 ّبی رٍؼٌبیی در هحیظ کبر را ارزیبثی ٍ رفغ ػیت کٌذ.هؼبیت ظیعتن -17-2

 

 هٌبثغ:
1.  Lighting Handbook, IESNA latest Version. 
2. Human factors in lighting. Latest Version. 

 هحوذی، آخریي چبح.هٌْذظی رٍؼٌبیی، دکتر رظتن گل-3
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 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی 

 ٍغر آزهَى
ظْن از ًورُ کل)ثر 

 حعت درصذ(
 ظبػت تبریخ

     کَئیس

  17/12/94 10 ثِ صَرت کتجی ترم آزهَى هیبى 

   40  آزهَى دبیبى ترم

حضَر فؼبل در 

 کالض

ثِ رٍغ حضَر ٍ 

 غیبة ؼفبّی

5   

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 درصذ از ًورُ کل 20ارایِ درٍشُ درظی:  -1

 از ًورُ کل درصذ 5ِ: کٌفراًط، ترجو

 از ًورُ کل درصذ 20فؼبلیت ػولی ٍ گسارغ کبر: 
 
 

ًبم ٍ اهضبی  دکتر هعؼَد قٌجری  ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:    گَزلَ دکتر فراهرز قرًُبم ٍ اهضبی هذرض: 

 دکتر ّیَا حعیٌی داًؽکذُ: EDOهعئَل

 تبریخ ارظبل :                           تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارظبل:        
 

 

 رٍؼٌبیی در هحیظ کبر جذٍل زهبًجٌذی درض

 16تب  14ّب از ظبػت دٍؼٌجِ رٍز ٍ ظبػت جلعِ:

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

1 19/11/94 
 

آؼٌبیی ثب اّذاف ٍ ظرفصل درض، ًحَُ فؼبلیت ٍ 

بت ارزیبثی داًؽجَیبى، هٌبثغ درض ٍ آؼٌبیی ثب کلی

 هجبحث رٍؼٌبیی در هحیظ کبر

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 26/11/94 
 

ّبی آؼٌبیی ثب هجبًی ػلوی ًَر ٍ رٍؼٌبیی ٍ جٌجِ

 ثْذاؼتی تأهیي رٍؼٌبیی

 گوزلودکتر فرامرز قره

3 3/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آؼٌبیی ثب کویبت رٍؼٌبیی ٍ تؼبریف کبرثردی

4 11/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره غ تأهیي رٍؼٌبیی ٍ رٍؼٌبیی عجیؼیآؼٌبیی ثب هٌبث

5 17/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ثرگساری اهتحبى هیبى ترم

6 24/12/94 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ّب(ّب ٍ چراؽآؼٌبیی ثب هٌبثغ الکتریکی )الهخ

 گوزلوفرامرز قرهدکتر  گیری رٍؼٌبییّبی اًذازُآؼٌبیی ثب ٍظبیل ٍ رٍغ 16/1/95 7
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8 23/1/95 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آؼٌبیی ثب اصَل عراحی رٍؼٌبیی هصٌَػی داخلی

9 31/1/95 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آؼٌبیی ثب  عراحی رٍؼٌبیی داخلی هصٌَػی ػوَهی

11 6/2/95 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آؼٌبیی ثب تأهیي رٍؼٌبی داخلی عجیؼی

11 13/2/95 
 

ساری جلعِ  اٍل آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر آؼٌبیی ثب ثرک

 ّباًَاع فتَهتر ٍ لَکط هتر ٍ ًحَُ کبر ثب آى

 گوزلودکتر فرامرز قره

12 21/2/95 
 

ثرکساری جلعِ دٍم آزهبیؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم 

 گیری رٍؼٌبیی هصٌَػیتوریٌبت اًذازُ

 گوزلودکتر فرامرز قره

13 27/2/95 
 

یؽگبُ ثِ هٌظَر اًجبم ثرکساری جلعِ ظَم آزهب

 توریٌبت رٍؼٌبیی هَضؼی ٍ درخؽٌذگی

 گوزلودکتر فرامرز قره

14 3/3/95 
 

ثرگساری جلعِ چْبرم کبر ػولی ثرای اًجبم درٍشُ در 

 داخل داًؽگبُ

 گوزلودکتر فرامرز قره

15 
 

ؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت ّبی اًجبمارایِ درٍشُ 11/3/95

 ّبآى

 گوزلودکتر فرامرز قره

16 17/3/95 
 

ؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت ّبی اًجبمارایِ درٍشُ

 ّبآى

 گوزلودکتر فرامرز قره

17 24/3/95 
 

ؼذُ داًؽجَیبى ٍ رفغ اؼکبالت ّبی اًجبمارایِ درٍشُ

 ّبآى

 گوزلودکتر فرامرز قره

 


