
           طراحى و اجراى نورپردازى 

معمارى نور كهربا 



معمارى نور كهربا 

به نام آفريننده نور 
سال هاى زيادى از زمان توليد اولين منبع نور مصنوعى به دست بشر نمى گذرد ، ليكن در اين سال ها 

صنعت نورپردازى آن قدر پيشرفت كرده است كه شايد در مخيله مخترع اولين المپ نيز نمى گنجيد كه 
بتوان چنين صحنه هاى رويايى را به وسيله انرژى الكتريسيته و منابع نور مصنوعى خلق كرد. 

در چند سال اخير اين صنعت رشد بسيار بيشترى نسبت به گذشته داشته و هر ساله تكنيك هاى 
نورپردازى بديع و تازه اى را شاهد هستيم. 

درايـن سـال ها نورپردازان حرفه اى ثابت كردند كه نـورپـردازى صـرفـا يك تغيير ظاهرى نيست ، بـلكه ها نورپردازان حرفه اى ثابت كردند كه نـورپـردازى صـرفـا يك تغيير ظاهرى نيست ، بـلكه 
مـى تـوانـد با استـفاده از عـلم ، هنـر و تجربه،نماهاى داخلى و خارجى را كه با هزينه هاى بسيار باال ايجاد 

مى شوند با هزينه اى به نسبت پايين بسيار موثر و جذاب تر از پيش سازد. 

نورپـردازى صرفا يك تكنيك و يا حتى يك دانش آكادميك نيست، نورپردازى برخواسته از هنر است ، و ، نورپردازى برخواسته از هنر است ، و 
هنر بر خواسته از ذات. يك نورپرداز حرفه اى بايد عـالوه بر آشـنايى با تكنيك هاى برتر جهان ، از فطرت 
و ذهن خود بهره بگيرد و تـكنولوژى را با هـنر آميخته ، و طـرح هاى بـديع و نـو خلق نمايد. لـذا نمى توان 
انتظار داشت كه بتوان تنها با يـك تقليد يك به يك از يك طرح موفق خارجى ، يا اسـتـفاده از تكنيك هاى 
رده باالى نورپردازى بتوان يك طـرح مـتناسب و ايده را خلق نمود. تكنيك و فن صرفا يك ابزار است كه 
اگـر از آن بـه خـوبى استفاده شود ، مى تواند بهترين طرح را به بهترين وجه اجرا كند و به يك نورپـرداز 
قدرت  بيـشترى بـراى به واقـعيت نـزديك كردن تصـورات خود بدهد، لـيـكن اگر درست استـفاده نشود 
مى توانـد مانند تيغى دو لبه ، با هـزينه اى هنـگفت ، نتيجه اى حاصل نمايد  كه بيشتر تاثير منفى بر طرح مى توانـد مانند تيغى دو لبه ، با هـزينه اى هنـگفت ، نتيجه اى حاصل نمايد  كه بيشتر تاثير منفى بر طرح 

اصلى بنا داشته باشد. 



معمارى نور كهربا 

معمارى نور 
از مشكالت موجود در نورپردازى،نبود هماهنگى بين طرح معمارى و نور است.اغلب مشاهده مى شود كه يك طرح 
معمارى فوق العاده ، در طول شب به گونه اى نورپردازى مى شود  كه مفهوم اصلى مورد  نظر طراح را تحت  تاثير 
قرار داده و يا تـخريب مى كند.نبود ديـد معمارى در مهنديسن نورپردازى ، و آشنايى نا چيز اكثر معمارها با فن و 
تجهيزات نورپردازى باعث مى شود كه نماى روز به گونه اى طراحى شود كه قابليت نورپردازى به صورت متناسب 
را نداشته باشد. همچنين ممكن است طرح هاى معمارى مناسب، تـوسط كسى  كه  آشنايى  كافـى با معمارى ندارد 

به صورت نا متناسب نورپردازى شوند. 
يك معمار نور از نور به عنوان يك عنصر معمارى استفاده 
 مى كند و با استفاده از نور مى تواند به صورت  متناسب  مى كند و با استفاده از نور مى تواند به صورت  متناسب 

 مفاهيم  به  كار گرفته  شده  در طرح  معمارى  را  تقويت  
كرده و  با استفاده  از سايه ها قسمت هاى  نامتناسب نما  
را بپوشاند . نور و سايه دو ابزار مورد استفاده يك معمار  
نور است كه  با استفاده از  آن ها  نماى بى روح يك بنا را  
كه با هزينه هاى  سنگين  طراحى  و اجرا  شده است ، در 
تاريكى شب زنده مى كند ، آن چنان كه گاهى ممكن است 

نمايى  زيبا تر از نماى روز را ارائه دهد . طرح معمارى نور  نمايى  زيبا تر از نماى روز را ارائه دهد . طرح معمارى نور  
برخالف يك طرح معمارى ساده كه به سختى قابليت حركت 

 و بازى هاى دايناميك را دارد ، مى تـواند آن چـنان پويـا و فعال باشد  كه  نماى شب را  از يك نماى ساده به يك 
نماى پيچيده و جذاب تبديل كرده و به حالت قبل بازگرداند. 

نمونه يك طرح نورپردازى بر پايه 
طرح معمارى دريافت شده 
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معمارى نور 

طراحى نورپردازى تقاطع غير هم 
سطح عالمه مجلسى  

نماى روز تقاطع غير هم سطح 
عالمه مجلسى  

نماى در حال ساخت مجموعه 
غذايى شكالت سفيد 

نماى روز آب نماى دانشگاه 
غير انتفاعى خيام 

طراحى نورپردازى و طراحى داخلى 
مجموعه غذايى شكالت سفيد 

طراحى نورپردازى آب نماى 
دانشگاه غير انتفاعى خيام 
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نظارت واجراى نورپردازى 
از مزاياى فعاليت هم زمان در حوزه هاى طراحى و اجراى نورپردازى مى توان 
به دقت و كـيفيت اجـراى آن طرح اشاره كرد.يك معمار نور مى تواند با ارائه 

جـزئيات كامل و ديتـيل هاى اجـرايى به مجـرى آن طرح حـداكـثر شباهت بين  
طرح و اجرا را برقرار كند ، ليكن با اين وجود اين امكان وجود دارد كه مجرى 

 طرح نتـواند به طور كامل تمام شرايط را با ذهنيت طراح در نظر داشته باشد. 
لـذا در بهتـرين حالت چـنانچه طـراح و مجـرى طـرح از يك تيم باشند مى توان 
به بهتـرين نتيجه رسيد. هم چنـين چنانچه تمـايل بر اين باشد كه مجرى طرح به بهتـرين نتيجه رسيد. هم چنـين چنانچه تمـايل بر اين باشد كه مجرى طرح 
شخصى  خارج  از  گروه نورپردازى باشد ، تيم  معمارى نور مى توانـد با ارائه  

خدمات نظارتى سعى در هر چه بهتر اجرا شدن طرح داشته باشد. 
شركت مـعـمـارى نور كهربا با داشتن تجربيات توليد منـابع  نورپردازى همراه 

با تـجـربيات طـراحى و مـعمارى نـور و سوابـق اجرايى در پـروژه هاى متنـوع 
شهرى،مى تواند طـرح هاى نورپردازى و روشنايى طراحى شده توسط خود يا 

ديگر فعاالن متخصص در اين زمينه را به خوبى اجرا نمايد. 

طراحى نورپردازى شناسه  ميدان 
راه آهن مشهد 

طراحى اجرا شده شناسه ميدان 
راه آهن مشهد 
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اجراى نورپردازى 

نماى اجرا شده نورپردازى تقاطع 
غير هم سطح جمهورى اسالمى 

طراحى داخلى و نورپردازى و اجراى 
فروشگاه معمارى نور كهربا 
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نورپردازى و طراحى داخلى 

طراحى داخلى و طراحى نورپردازى 
اوليه فست فود تالى 

طراحى نورپردازى و طراحى داخلى 
مبلمان ضياء -جاده شانديز 

طراحى نورپردازى و طراحى داخلى 
فست فود شكالت سفيد-مجيديه 

طراحى داخلى و طراحى نور اوليه 
فست فود بلوشه ميدان جانباز 
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نورپردازى هاى شهرى 

طراحى و اجراى نورپردازى شناسه 
ميدان فلسطين 

طراحى نورپردازى تقاطع غير هم 
سطح امام على عليه السالم 
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نورپردازى نما 

طراحى نورپردازى هتل آپارتمان 
شارستان - عنصرى 

طراحى نورپردازى درمانگاه شهيد 
قانع - ميدان استقالل 

طراحى نورپردازى ساختمان 
شركت آب مشهد - بلوار خيام 

طراحى نورپردازى مسجد بين 
راهى چناران 
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نورپردازى هاى دايناميك و فعال 
نورپردازى هاى داينـاميك شـامل دو حـوزه مى شـوند. حـوزه ى اول نـورپـردازى ها دايـناميكى هسـتند كه صرفا 
نسـبت  به  زمـان  دچـار تغيـيـرات مى شـوند . مـثـالً در سـاعـاتى از روز يـا در فـصـولـى از سـال دچـار تغيـيـرات 
مى شـوند . دسـته دوم  نـورپـردازى هاى فـعال و پاسخگو هستند كه عالوه بر تغييرات فوق ، نسبت به محيط نيز 
واكنش نشان مى دهند ، مثال حـركت يك عابر پياده ، يا يك پنـل حساس به ضربه مى تواند ماهـيت نورپردازى را 

تغيير دهد. 
نورپـردازى هاى دايناميك به شكلى 
هستنـد  كه  در مخـاطب حس  زنده  
بـودن و تــازگـى را الـقـاء مى كنند و  بـودن و تــازگـى را الـقـاء مى كنند و  
مخاطب را به گـونه اى به خود جـذب 
مى كند كه ممكن است حتى تا مدتى 

سرگرم خـود  نـمايد . هــمـيـن طــور  
نـورپـردازى هاى فـعـال مـى تـوانـند  
حـالتـى جـذاب  تـر داشـتـه باشـنـد ،  
بـه طـورى كه مخاطب حس ميكند كه  
اين نـورپردازى صرفا براى او ايـجاد اين نـورپردازى صرفا براى او ايـجاد 
شـده اسـت و گـاهى اوقات اين نوع 
از نورپردازى مى تواند شكـل بازى 

به خود بگيرد. 

با استفاده از اين نوع از نورپردازى مـى توان ساختمان هاى بـى روح و بـدون نقـش و حـتى يك مكعب ساده را به 
يك قصر مجلل با نقش ها ، ديواره ها و شخصيت هاى متحرك تبديل كرد 

نمونه اجرا شده از نورپردازى 
هوشمند بر سطح زمين 

نمونه كار قابل اجرا بر ساختمان 
ها و شناسه ها 
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بخشى از رزومه كارى 

معمارى نور : 

      تقاطع غير هم سطح حافظ 
      تقاطع غير هم سطح جمهورى اسالمى 

      تقاطع غير هم سطح عالمه مجلسى 
      تقاطع غير هم سطح امام على عليه السالم 
      تقاطع غير هم سطح دفاع مقدس سيرجان 
      ساختمان سرپرستى بانك صادرات استان ساختمان سرپرستى بانك صادرات استان 

      مجموعه گيالس طرقبه 
      ساختمان شكالت سفيد 

      ساختمان  شركت آب و فاضالب مشهد 
      مجتمع تجارى دينو 

      درمانگاه شهيد قانع 
      ورودى هتل بين المللى قصر الماس 

      مجتمع تجارى الماس شرق (افغانستان) مجتمع تجارى الماس شرق (افغانستان) 
      برج اسكان پارس (كرمان) 

اجراى نورپردازى : 

      تقاطع غير هم سطح جمهورى اسالمى 
      تقاطع غير هم سطح عالمه مجلسى 

      ساختمان فست فود بلوشه 
      سلف سرويس مركز تربيت معلم  

      شهيد بهشتى  هيد بهشتى  

افتخارات : 

      برنامه نويسى و ساخت اولين نرم افزار محاسبات روشنايى پارسى زبان. 
      راه اندازى اولين تاالر گفتگوى تخصصى نورپردازى و روشنايى در ايران. 

Implementation and Synthesis of a Sorting Network با نام IEEE ارائه مقاله به      
      برگزيده مسابقات معمارى نور كارگروه نور شهردارى مشهد مقدس  

 

      فست فود بلوشه 
      فست فود تالى 

      شناسه ميدان فلسطين 
      زيرگذر ميدان عدالت 

      شناسه ميدان راه آهن مشهد 
      آبنماى دانشگاه خيام مشهد        آبنماى دانشگاه خيام مشهد  

      تپه هاى كوهسنگى 
      پارك خطى حاشيه پارك طرق 

      پل تاريخى خايدالو لرستان 
      نورپردازى تاوركرين هاى سطح شهر 

      مجتمع گندله سازى غدير ايرانيان 
      مجتمع گندله سازى غدير ايرانيان                     رصدخانه كاسين لرستان 

             هتل ساحلى رضوان (مازندران) 

      ساختمان تاريخى بيمارستان امام رضا عليه السالم 
      هنرستان دارالفنون مشهد 

      شناسه هاى ميدان فلسطين       شناسه هاى ميدان فلسطين 
      ميدان راه آهن مشهد 

      تاور كرين ساختمانى اميد 2  
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معمارى نور كهربا 

www.Iran-Lighting.com

معمارى نور كهربا ، طراحى ، اجرا ، توليد و تامين محصوالت روشنايى و نورپردازى 
جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد به وبگاه شركت و يا تاالرهاى گفتگوى شركت مراجعه نماييد. 

نياز روز افزون  جامعه ايرانى به  يادگيرى دانش نورپردازى و روشـنايى  و  همه گـير شدن اسـتفاده از 
شبكه اينترنت در كشور معمارى نور كهربا را برآن داشت كه در سال 1387اقدام به ايجاد وب سايتى 
درحـوزه روشـنايى و نورپردازى نمايد و در اين سايت عالوه برمـعرفى خـدمات و مـحصوالت خود نسبت به 
ارائه مقاالت عمومى و تخصصى اين حوزه اقدام نمايد. شما مخاطب گرامى مى توانيد با  مراجعه به  وبگاه 
شركـت و عضـويت در اين سـايت نسبت به مطـالعه و دريـافت مقـاالت و يا طـرح پرسـش اقدام نماييد. 
همچنين  مى توانيد  با  مراجـعه  به  تـاالرهاى  گفتگـوى  وابـسته  به  سـايت  با  متخصـصان  گروه  يا  ديگر 

متخصصين روشنايى  و نورپردازى كشور در تماس باشيد.   و نورپردازى كشور در تماس باشيد. 

معمارى نور كهربا 
درگاه ارتباطى : 


