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داًطکذُ تْذاضت
گرٍُ هٌْذسی تْذاضت حرفِ ای
عرح درس
ػٌَاى درس  :رٍضٌایی در هحیظ کار
ًَع درس ً :ظری– ػولی
ػولی)
رضتِ  ،هقغغ ٍ ترم داًطدَ  :تْذاضت حرفِ ای ،کارضٌاسی
درٍس پیص ًیاز  :فیسیک 2ٍ1
اساهی هذرسیي :

ضوارُ درس :
تؼذاد ٍاحذ ٍ2 :احذ (ٍ 1احذ ًظری – ٍ 1احذ
تؼذاد داًطدَیاى :
هسَل درس :
تلفي تواس هسَل درس:

هقذهِ
خْت تاهیي رٍضٌایی هٌاسة از ًظر کوی ٍ کیفی ًیاز است کِ داًطدَیاى تا هفاّین ٍ ػَاهل هَثر در تاهیي رٍضٌایی
هٌاسة آضٌا ضًَذ ٍهْارت ّای الزم را در خصَظ عراحی سیستن رٍضٌایی عثیؼی ٍ هصٌَػی فرا گیرًذ.
اّذاف کلی
آضٌایی تا کویت ٍ کیفیت رٍضٌایی خْت کسة هْارت ّای الزم در خصَظ عراحی سیستن رٍضٌایی ٍ ًحَُ تکار
گیری صحیح هٌاتغ رٍضٌایی
تخص ًظری:
اّذاف رفتاری :داًطدَیاى در پایاى کالس قادر تاضٌذ:
 - 1هفاّین ٍاصغالحات هتذاٍل هرتَط تِ ًَر را تؼریف ًوایٌذ
 - 2قَاًیي رٍضٌایی  ،کویات اًذازُ گیری رٍضٌایی  ،تَاى ًَری هٌاتغ  ،درخطٌذگی  ،ضذت رٍضٌایی ٍ ضرایة
تْرُ تَضیح دّذ
- 3ػَاهل هَثر تر دیذ ٍ فیسیَلَشی رٍضٌایی ر اتَضیح دّذ
- 4هکاًسین تَلیذ ًَر  ،هسایا ٍ هؼایة  ،هطخصات الهپ ّا از ًظر عَل هَج – دها  ،هٌحٌی قغثی چراؽ ّا،
کارترد ٍ کذ ّای حفاظتی اًَاع الهپ ّا را تَضیح دّذ
 - 5آلَدگی ًَر را تَضیح دٌّذ
 - 6اتسار ّای سٌدص رٍضٌایی ٍ درخطٌذگی را تَضیح دّذ
 - 7رٍش ّای اًذازُ گیری رٍضٌایی هحیظ کار (رٍضٌایی ػوَهی ٍ هَضؼی) را تراساس رٍش ّای ٍ IESNA
 ROOM RATIOاًدام دّذ .
- 8رٍضٌایی را از ًظر کوی ٍ کیفی ارزیاتی کٌذ ٍ گسارش دّذ
 - 9ػَاهل هَثر در استفادُ تْیٌِ از رٍضٌایی رٍز را تَضیح دّذ
- 10هٌاتغ رٍضٌایی عثیؼی هاًٌذ خَرضیذ  ،زهیي ٍ اسواى ٍ ػَاهل هَثر تر آى را تَضیح دّذ
- 11هحاسثات عراحی رٍضٌایی هصٌَػی را اًدام دٌّذ
تخص ػولی

 - 1هْارت کار تا اًَاع فتَهترّا (ساختواى ً ،حَُ اًذازُ گیری) را کسة ًوایذ
ً - 2حَُ اًذازُ گیری هیساى رٍضٌایی ػوَهی ٍ هَضؼی تا استفادُ از دستگاُ هرتَعِ را اًدام دّذ
ً- 3حَُ اًذازُ گیری هیساى درخطٌذگی تا استفادُ از دستگاُ هرتَعِ را اًدام دّذ
ً- 4حَُ اًذازُ گیری هیساى اًؼکاس سغَح (دیَار ،کف) تا استفادُ از فتَهتر را اًدام دّذ
ً - 5کات هْن در اًذازُ گیری رٍضٌایی را تکار گیرد
ً - 6کات هْن در اًتخاب زهاى اًذازُ گیری رٍضٌایی ػوَهی (رٍز یا ضة) را رػایت ًوایذ
- 7اًذازُ گیری رٍضٌایی ػوَهی ٍ هیساى درخطٌذگی هٌاتغ ًَری ٍ هیساى اًؼکاس سغَح کف ٍ دیَار اًذازُ
گیری یک فضای هٌاسة (کالس درس ،آزهایطگاُ  ،راّرٍ ٍ  )...را اًدام دّذ.
- 8ایستگاُ تٌذی فضای هَرد ًظر (کارترد رٍش ضثکِ ای یا  )IESNAرا اًدام دّذ
 - 9اًذازُ گیری هیساى رٍضٌایی در ایستگاّْای هَرد ًظر ٍ هحاسثِ هیساى حذاقل ،حذاکثر ٍ هیاًگیي هیساى
رٍضٌایی را اًدام دّذ
- 10ارزیاتی کوی ٍ کیفی سیستن رٍضٌایی فضای هَرد ًظر ٍ گسارش آى را ارائِ ًوایذ
- 11عراحی رٍضٌایی هصٌَػی را ترای یک کارگاُ صٌؼتی ،آزهایطگاُ  ،کالس درس یا آهفی تاتر ٍ  ...اًدام دّذ
- 12راُ حل ّا ٍ پیطٌْادات خْت تْثَد کوی ٍ کیفی سیستن رٍضٌایی را ترای فضای هَرد ًظر ارائِ ًوایذ
رٍش تذریس:
سخٌراًی ّوراُ تا کارترد ٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ ّوچٌیي ضرکت داًطدَیاى در تحث تصَرت پرسص ٍ پاسخ ٍ حل هسالِ
ٍ اًدام پرٍشُ عراحی رٍضٌایی هصٌَػی
رٍش ارزضیاتی
آزهَى کتثی داًطدَ درهیاى ترم ٍ پایاى ترم  ، %70 :ارائِ فؼالیت ّای آزهایطگاّی ٍ ًتایح  ٍ %15اهتحاى ػولی در
پایاى ترم %15
قَاًیي درس:
ّر یک خلسِ غیثت هؼادل کسر ً 0/25ورُ  ،غیثت تیطتر از حذ هداز هؼرفی تِ آهَزش داًطکذُ ٍ ػذم اًدام پرٍشُ
هؼادل ًورُ صفر

هٌاتغ درس
-1هٌْذسی رٍضٌایی دکتر رستن گل هحوذی ،
 -2رٍضٌایی در تْذاضت ٍ ایوٌی دکتر حسیي کاکَیی دکتر سیذ اٍالفضل راکریاى ،
 -3هٌْذسی رٍضٌایی دکتر کلْر
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