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 مقطع کارشناسی ارشد /مهندسی محیط زیست گرایش مهندسی عمرانبرنامه درسی 

 مشخصات کلی : فصل اول

 مهندسی محیط زیست گرایش  عمرانمهندسی عنوان رشته: 

Civil Engineering- Environmental Engineering 

 اهداف و کلیات دوره

 تعریف -1
، ریروس نظد دادیتع املین دوره شا. تاس عالی موزشآ یشوهپژ و یشآموز های هردو از کیی دشار ناسیشکار دوره

 کافی نهیزم که شدبا میمهندسی عمران  خصصانتماطالعات  یش افزا تجه تحقیقاتی برنامه و یشگاهیآزما ردی،کارب

 د. رذرد را فراهم می آوگمان حال می ز درین رشته در ا جهت درک و توسعه و آنچه که در مرزهای فن و اجرا

و دکترای کارشناسی ارشد  های یکی از شاخه های دورهحیط زیست ممهندسی  رشته مهندسی عمران گرایش* 

 مهندسی عمران است. 

فعالیتهای آشنایی با محیط زیست و اکو سیستم طبیعت و همچنین پیامدهایی است که بدنبال موضوع اصلی این دوره 

انسانی، فعل و انفعاالت طبیعی و فعالیتهای عمرانی در محیط زیست ایجاد می شود )از جمله در آب، خاک و هوا(. به دنبال 

 .  آن راهکارهای مهندسی برای کاهش پیامدهای منفی زیست محیطی در زمینه های فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد

 

 هدف -2
 ربوطهم گرایشنه یخصصی در زمت پروژه هایاجرای  بر و نظارت طراحی جهتی الزم یاناتوکه هدف تربیت افرادی است * 

قادر به طراحی  جنبه های مختلف محیط زیستهدف از دوره تربیت افرادی است که با شناخت کافی از را داشته باشند. 

 .  یست محیطی و مدیریت محیط زیست باشندهای علمی و عملی برای کاهش آلودگی های زو ارائه روش 

 

  ضرورت و اهمیت رشته -3
* با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش تکنولژی و بارگذاری بیش از حد بشر برای تامین آب، انرژی و غذا و 

توام با آرامش و گسترش رفاه در جوامع بشری خسارات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد شده است که ادامه زندگی 

آسایش بشر را با مشکل و محدودیتهای زیادی روبرو ساخته است. همچنین فعالیتهای بی ضابطه عمرانی انجام شده برای 

توسعه باعث ناپایداری محیط زیست شده است. به این دالیل الزم است عموم دانشجویان بخصوص در رشته مهندسی 

حیط زیستی با علوم و روشهای مهندسی محیط زیست که باعث کاهش عمران ضمن شناخت اصول و دالیل مشکالت م

 اثرات زیانبار تخریبی فعالیتهای انسانی برروی محیط زیست می شود و ایجاد توسعه پایدار می شود آشنا شوند.
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  نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان -4
 های زیر می باشند:  فعالیتاین دوره دارای قابلیت های الزم برای انجام  * دانش آموختگان

 اجزای محیط زیست و عوامل آلوده کننده آنالف( شناسایی 

طراحی، مهندسی و مدیریت روشهای کاهش آلودگی در منابع آب سطحی و زیرزمینی و سیستمهای تصفیه انتقال و ب( 

 و بازچرخانی فاضالب توزیع آب و جمع آوری، تصفیه، بازیافت 

با مسائل ژئوتکنیك زیست محیطی و طراحی، مهندسی و مدیریت روشهای کاهش آلودگی در منابع خاک و آشنایی ج( 

 حل مشکالت مربوطه

 طراحی، مهندسی و مدیریت پسماند و مواد زائد جامدهـ( 

 طراحی، مهندسی و مدیریت روشهای کاهش آلودگی هواو( 

 ستیز طیمح تیریو مد داریتوسعه پاآشنایی با اصول و مبانی ز( 

 انجام امور تحقیقاتی ح( 

  و شکل نظام  طول دوره -5     
آیین نامـه هـای وزارت ضوابط و مقررات و بق مطا کارشناسی ارشدطول دوره  بود، خواهد واحدی – ینظام بصورت ترم* 

 .باشدعلـوم،تحقیقات و فناوری می 

ی رك درس اختیای حد اکثرجو می تواند انشددر دوره کارشناسی ارشد، درصورت تایید استاد راهنما و گروه مربوطه  -1

 ذ نماید. خای مرتبط اهته شا سایر ریهای عمران گرایشر یسا خود را از

همانند سایر  واحد(1را بگذراند، این درس به ارزش) روش تحقیق درس است موظف جوشدانارشد  سیشناکار دوره در -2

د. هدف از این درس ایجاد شاد مربوطه تدربس خواهد توسط است قانجام تحقی وشل رو اصوده ودروس دارای سیالبس ب

  د.شحقیق می بات وشبا ر شناییایج یك تحقیق و آتاهی نشف رائهجو برای اانشد رتوانمندی د

 جدول زیر می باشد: تعداد و نوع واحدهای درسی در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس

 مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  کارشناسی ارشد دوره تعداد و نوع واحدهای درسی در

 جمع  نوع واحدهای درسی دوره تحصیلی

 پایان نامه اختیاری وش تحقیقرتخصصی+ واحدهای درسی

 32 5 14 13 کارشناسی ارشد

 باشد.درسی می واحد 12 حداکثرواحدهای جبرانی دوره  تعداد

 پذیرش دانشجوشرایط  -6

 

پذیرش دوره در چارچوب روشهای عمومی پذیرش دانشجو طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می * 

 گیرد. 
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 مواد و ضرایب امتحانی -7

برای دوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مواد و ضرایب امتحانی مطابق با مواد و ضرایب امتحانی تعیین شده توسط* 

 کارشناسی ارشد مهندسی عمران خواهد بود.
 

 ضریب عنوان درس ردیف

 1 زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی( 1

 1 ریاضیات 2

 1 (1مکانیك جامدات )مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها 3

 1 مکانیك خاک و پی سازی 4

 1 مکانیك سیاالت و هیدرولیك 5

 1 / راهسازی و روسازی راه 2و  1/ سازه های بتنی   2و  1طراحی )سازه های فوالدی  6
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 )کارشناسی ارشد( مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  عنوان و مشخصات دروس جبرانی: 1جدول 

 پیش نیاز ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

  جمع نظری نظری جمع عملی نظری

 - 32 - 32 2 - 2 مهندسی محیط زیست 1

 - 32 - 32 2 - 2 هیدرولیك کانالهای باز 2

 - 48 - 48 3 - 3 مکانیك سیاالت 3

 - 32 - 32 2 - 2 مهندسی آب و فاضالب 4

 - 32 - 32 2 - 2 هیدرولوژی مهندسی 5

 - 176 - 176 11 - 11 جمع کل

 

واحد از دروس جدول فوق  12تعداد حد اکثر گر دانشجو از رشته ای غیر از مهندسی عمران پذیرفته شده باشد الزم است ا

 را بعنوان دروس جبرانی بگذراند.

مهندسی چنانچه دانشجو دروس مشابهی را در سایر دوره های کارشناسی گذرانده باشد، کمیته ای متشکل از اساتید گرایش 

ر فصل دروس گذرانده شده را بررسی کرده و در خصوص لزوم گذراندن درس جبرانی مربوطه تصمیم ، سمحیط زیست

 گیری می کند.

 

 )کارشناسی ارشد( مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  : عنوان و مشخصات دروس تخصصی2جدول 

 پیش نیاز ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

  جمع عملی نظری جمع عملی نظری

مبانی انتقال و انتشار و مدل سازی  1

 آالینده ها

3 - 3 48 - 48  

آب و  هیتصف یاصول مهندس 2

 و آزمایشگاه فاضالب

2 1 3 32 32 64  

 طیمح تیریو مد داریتوسعه پا 3

 ستیز

3 - 3 48 - 48  

  48 - 48 3 - 3 هوا یآلودگ یاصول مهندس 4

  16 - 16 1 - 1 روش تحقیق 5

  224 32 192 13 1 12 جمع کل

 واحد از دروس جدول فوق الزامی است. 13گذراندن 
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 )کارشناسی ارشد( مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  : عنوان و مشخصات دروس اختیاری3جدول 

 پیش نیاز ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

  جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  48 - 48 3 - 3 اصول مهندسی و مدیریت پسماند 1

  48 - 48 3 - 3 تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 2

تحلیل ریسك عدم قطعیت و اطمینان  3

 پذیری

3 - 3 48 - 48  

  48 - 48 3 - 3 ژئوتکنیك زیست محیطی 4

  48 - 48 3 - 3 یسطحآلودگی منابع آب و  انیجر یمدلساز 5

آلودگی منابع آب و  انیجر یمدلساز 6

 زیرزمینی

3 - 3 48 - 48  

  48 - 48 3 - 3 آب و فاضالب یشبکه ها یطراح 7

  48 - 48 3 - 3 یو هواشناس میاقل رییتغ 8

  48 - 48 3 - 3 آب و فاضالب یخانه ها هیتصف یطراح 9

های تحلیل سیستم و برنامه ریزی زیر ساخت 10

 آبی

3 - 3 48 - 48  

و  عمران یدر مهندس GISو  RSکاربرد  11

 آزمایشگاه

2 1 3 32 32 64  

  48 - 48 3 - 3 شرفتهیآمار و احتماالت پ 12

  48 - 48 3 - 3 منابع آب یتفیک تیریمد 13

  48 - 48 3 - 3 مهندسی آب و فاضالب پیشرفته 14

  48 - 48 3 - 3 كیدروانفورماتیه 15

  48 - 48 3 - 3 شرفتهیپ یدرولوژیه 16

  48 - 48 3 - 3 هیدرولیك پیشرفته 17

  48 - 48 3 - 3 آبهای زیرزمینی پیشرفته 18

  48 - 48 3 - 3 ستیزطیمح تیریو مد ریزیبرنامه 19

  48 - 48 3 - 3 بیوتکنولوژی محیط زیست 20

  48 - 48 3 - 3 نمك زدایی آب 21

  48 - 48 3 - 3 مهندسی ارزش 22

  48 - 48 3 - 3 مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست 23

  48 - 48 3 - 3 مدیریت دارایی 24

  48 - 48 3 - 3 مدیریت خدمات عمومی بخش آب 25

  48 - 48 3 - 3 های آبقوانین و پروتکل 26

  48 - 48 3 - 3 سیاست و دیپلماسی آبی 27
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  48 - 48 3 - 3 حکمرانی آب 28

  48 - 48 3 - 3 هانظریه بازی 29

  48 - 48 3 - 3 زیست محیطی شگذاریحسابداری و ارز 30

  48 - 48 3 - 3 پذیرتوسعه زیرساخت انعطاف 31

  48 - 48 3 - 3 تحلیل نهادی 32

  48 - 48 3 - 3 اقتصاد منابع آب 33

  48 - 48 3 - 3 آبمنابع توسعه کم اثر برای مدیریت کیفیت  34

  48 - 48 3 - 3 مدیریت اکوسیستم محور آب 35

  48 - 48 3 - 3 یکپارچه منابع آباصول مدیریت  36

  48 - 48 3 - 3 مدیریت اختالفات آبی 37

  1776 - 1776 111 - 111 جمع کل

 واحد از دروس جدول فوق الزامی است 14گذراندن 
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 دوره دکتری -ب
 

  اول فصل

 کلی تصاشخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 

 

 مقطع دکتری /مهندسی محیط زیستگرایش  مهندسی عمرانبرنامه درسی 

 مشخصات کلی : فصل اول

 مهندسی محیط زیست گرایش  عمرانمهندسی عنوان رشته: 

Civil Engineering- Environmental Engineering 

 اهداف و کلیات دوره

 

 تعریف -1

دراین زمینه هست که به اعطای مدرک می  صیلیحت مقطع نیاالتربگرایش محیط زیست  نعمرا دسینمه ریکتد دوره

دوره دکتری باالترین مقطع تحصیلی در آموزش عالی است و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی مستقل از هم تقسیم انجامد. 

 می شود و با دفاع از رساله پایان می یابد. 

 

 هدف -2
سترش مرزهای گدر  گرایش محیط زیستمطالعاتی ه های نوری در زمیآا نوبکه تربیت افرادی است  ریکتد دورههدف 

 محورفعالیت های آموزشی و پژوهشی است و از  هنگماهمجموعه ای  ورهاین دشور موثر باشند. ای کزهفع نیار دانش و

 آموزش است و ین دوا از فیقیتل یا و تجربی تحقیق ،نظری تحقیق، وعموض سبتنا به ریکتد دوره علمی یها یتفعال یلاص

 .شدبا می تحقیق فاهدا به حصول هرا تنساخ هموار و داوطلب یتالعاطا های یتکاس نتساخ برطرف لهیوس

 ندچ ای یك به دنیرس ،عمران مهندسی زا خاص زمینه كی در مهم علمی ارآث بر نتیاف احاطه ضمن ،ریکتد دوره زا دفه

 است: ریز واردم از وردم

 برای نوآوری در این زمینهشش کو و تحقیق هترفشیآشنا شدن با روشهای پ -

 فناوری و یتایقحقت علمی، ینمبا نیرتدیجد به ابیتیدس -

 دانش مرزهای گسترش پیشرفت و به کمك و یتحقیق ،علمی های نهیزم رد نوآوری -

 :هدف زیر ندچ ای كی بر نتفیا سلطت -

 ریزی برنامه و تحقیق ،تعلیم -1 

 رزیابیا نظارت و ،، اجراحیطرا -2

 ی دانشل علمی در مرزهائو حل مسا تحلیله و یجزت -3

 ینه های مهندسی عمرانکی ار زمی رعملی جامعه د شکالتحل م -4
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  ضرورت و اهمیت رشته -3
* با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و گسترش تکنولژی و بارگذاری بیش از حد بشر برای تامین آب، انرژی و غذا و 

ت جبران ناپذیری به محیط زیست وارد شده است که ادامه زندگی توام با آرامش و گسترش رفاه در جوامع بشری خسارا

آسایش بشر را با مشکل و محدودیتهای زیادی روبرو ساخته است. همچنین فعالیتهای بی ضابطه عمرانی انجام شده برای 

خصوص در رشته مهندسی توسعه باعث ناپایداری محیط زیست شده است. به این دالیل الزم است عموم دانشجویان ب

عمران ضمن شناخت اصول و دالیل مشکالت محیط زیستی با علوم و روشهای مهندسی محیط زیست که باعث کاهش 

 اثرات زیانبار تخریبی فعالیتهای انسانی برروی محیط زیست می شود و ایجاد توسعه پایدار می شود آشنا شوند.

 

 نقش و توانایی فارغ التحصیالن -4

 خصص مربوط بهت ییلمی و اجراعای هه تافین یخرآراف به اش ضمن که رود می تظارنا ریکتده دور نالیحصتال غارف از

یك پروژه عمرانی راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد، قادر باشند با استفاده  اجرای و طرح نیح در که دیرمواخود، در 

 ائهرا یا حرفه جامعه سطح در بولق ابلق و بهینه ،مناسب حل راه ،(شوهپژ و شآموز شبخاز آموزه های دوران تحصیل )

 های دوره در ندموانت عمران نیمهندس تربیت  و ها شگاهدان در سیتدر رهود نیا نالیحصتال غارف از رییگد شبخ. نمایند

 ثریمو نقش ثروت یده وا به علم لیبدت و علم تولید رد رود می ظارتان عطببال که شدبا می تکمیلی التیحصت و ناسیرشکا

 شند.با شتهدا

 و شکل نظام   طول دوره -5

 حداکثر و حداقل و ،مرحله هر مهتخا و ودور هنحو باشد. می( سالهر تدوین)پژوهشی و آموزشی مرحله دو ایردا ریکتدوره د

دوره دکتری با دفاع از رساله پایان می  .باشدمی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت دکتری دوره نامه آیین مطابق دوره طول

 یابد. 

قیقاتی حت نهیزمت ایکل زمان نیهم در. دینما تخابنا را خود راهنمای ادتاس دوره، به ورود بدو رد ستا ظفوم شجودان

نشکده دا لییکمت تحصبالت ورایش یبصوت به و هیهت نماهرا ادتاس رظن ریز ،جونشدا وسطت باید مربوطه دروس زری و جونشدا

 برسد.

  مرحله آموزشی -1-5

عالوه واحد درسی از دروس دوره های تحصیالت تکمیلی) 18 ذراندنگ ،عمران هندسیم ریتدک رهود شیموزآ مرحله رد 

الوه بر ع، آموزشیرحله مان یر پاد باید ارشد( اجباری است و دانشجو ناسیشکار عطقدر م شدهبلی گذرانده ق بر واحدهای

طه ومرب یشگرات، ازذرانده اسگ رشناسی ارشداری در دوره کاختینوان دروس اجباری و اعررات به قم قابی که طبهواحد

 گذراندن که بعد از واحد می باشد، 18رساله دکتری  عداد واحدتضمنا . دیضوابط واحد درسی اخذ نماگرایشها طبق  ریا سای

 شد.می با خذا قابلحان جامع تام
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 دکتریدروس مرحله آموزشی دوره 

رشته تحصیلی دانشجو )با  از میان مجموعه دروس تحصیالت تکمیلیری ته دکوردابل ارائه برای دانشجویان ق سودر -1 

د ینا اخذ نماروسی رری نباید دتدک قطعم رضمنا دانشجویان د موافقت استاد راهنما و گرایش مربوطه( تعیین می گردد.

 گذرانده اند. راوس ردشناسی ارشد آن ه کارردو رکه د

واحد 6 کثرحدا باید باشد، شده ذیرفتهپ عمران مهندسی هایگرایش در مرانبجز مهندسی ع ریگدی شتهر از نشجودااگر  -2

 بگذراند.روه مربوطه گتایید  هنما و را با انتخاب استاد رادرج شده در جدول دروس جبرانی از دروس 

 ایرس از ار ودخ سدر دو رثکداح تواند می جوشدان مربوطه، روهگ و نماهرا ادتاس تایید صورت در ری،کتد هردو در -3

 .نماید اخذ طبمرت های هرشت سایر یا و مرانع یهایشراگ

تعیین دروس تخصصی دانشجویان دکتری به تشخیص سرپرست گرایش یا استاد راهنمای دانشجو از بین جداول دروس 

 تعیین شده برای دوره دکتری صورت می گیرد. 

 نوع واحدهای درسی در مقطع دکتری بر اساس جدول زیر می باشد: تعداد و

 مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  دکتری تعداد و نوع واحدهای درسی دوره

 جمع  نوع واحدهای درسی دوره تحصیلی

 پایان نامه اختیاری تخصصی واحدهای درسی

 36 18 18 دکتری

 باشد.درسی می واحد 6 حداکثرواحدهای جبرانی دوره  تعداد

 امتحان جامع -2-5

شرکت جامع مون آزدر ، می توانند شندذرانده باموفقیت گخود را با  شیمرحله آموزدروس های واحد همه که انییجوشدان

 د. ینما شرکتآن  رواند دت دوبار می کثرحدا انشجوده و دشزار گاهی برشفاا یی کتب تن آزمون بصور. اینمایند

 

 پذیرش دانشجوشرایط  -6

پذیرش دوره در چارچوب روشهای عمومی پذیرش دانشجو طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می * 

 گیرد. 
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 مواد و ضرایب امتحانی -7

برای دوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  مواد و ضرایب امتحانی مطابق با مواد و ضرایب امتحانی تعیین شده توسط* 

 مهندسی عمران خواهد بود. دکتری

 

 ضریب عنوان درس ردیف

تحلیل  -مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مکانیك جامدات )مقاومت مصالح  1

  – فاضالب و آب تصفیه مهندسی اصول)سازه ها(( و کارشناسی ارشد شامل 

 (ها آالینده سازی مدل و انتشار انتقال، مبانی

4 

 1 تحصیلیاستعداد  2

 1 زبان انگلیسی  3
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 فصل دوم

 جداول دروس
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 )دکتری( مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  عنوان و مشخصات دروس جبرانی: 1جدول 

 پیش نیاز ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

  جمع نظری نظری جمع عملی نظری

مبانی انتقال و انتشار و مدل سازی  1

 آالینده ها

3 - 3 48 - 48  

آب و  هیتصف یاصول مهندس 2

 و آزمایشگاه فاضالب

2 1 3 32 32 64  

  112 32 80 6 1 5 جمع کل

 

واحد از دروس جدول فوق  6تعداد حد اکثر گر دانشجو از رشته ای غیر از مهندسی عمران پذیرفته شده باشد الزم است ا

 را بعنوان دروس جبرانی بگذراند.

گذرانده باشد، کمیته ای متشکل از اساتید گرایش  ارشد چنانچه دانشجو دروس مشابهی را در سایر دوره های کارشناسی

، سر فصل دروس گذرانده شده را بررسی کرده و در خصوص لزوم گذراندن درس جبرانی مربوطه مهندسی محیط زیست

 تصمیم گیری می کند.
. 

 

 

 

. 
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 )دکتری( مهندسی محیط زیستمهندسی عمران گرایش  اختیاری -: عنوان و مشخصات دروس تخصصی2جدول 

 پیش نیاز ساعات تعداد واحد نام درس ردیف

  جمع عملی نظری جمع عملی نظری

  48 - 48 3 - 3 ستیز طیمح تیریو مد داریتوسعه پا 1

  48 - 48 3 - 3 هوا یآلودگ یمهندساصول  2

  48 - 48 3 - 3 اصول مهندسی و مدیریت پسماند 3

  48 - 48 3 - 3 تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 4

  48 - 48 3 - 3 تحلیل ریسك عدم قطعیت و اطمینان پذیری 5

  48 - 48 3 - 3 ژئوتکنیك زیست محیطی 6

  48 - 48 3 - 3 یسطحآلودگی منابع آب و  انیجر یمدلساز 7

  48 - 48 3 - 3 آلودگی منابع آب زیرزمینیو  انیجر یمدلساز 8

  48 - 48 3 - 3 آب و فاضالب یشبکه ها یطراح 9

  48 - 48 3 - 3 یو هواشناس میاقل رییتغ 10

  48 - 48 3 - 3 آب و فاضالب یخانه ها هیتصف یطراح 11

های برنامه ریزی زیر ساختتحلیل سیستم و  12

 آبی

3 - 3 48 - 48  

و  عمران یدر مهندس GISو  RSکاربرد  13

 آزمایشگاه

3 - 3 48 - 48  

  48 - 48 3 - 3 شرفتهیآمار و احتماالت پ 14

  48 - 48 3 - 3 منابع آب یتفیک تیریمد 15

  48 - 48 3 - 3 مهندسی آب و فاضالب پیشرفته 16

  48 - 48 3 - 3 كیدروانفورماتیه 17

  48 - 48 3 - 3 شرفتهیپ یدرولوژیه 18

  48 - 48 3 - 3 هیدرولیك پیشرفته 19

  48 - 48 3 - 3 آبهای زیرزمینی پیشرفته 20

  48 - 48 3 - 3 ستیزطیمح تیریو مد ریزیبرنامه 21

  48 - 48 3 - 3 بیوتکنولوژی محیط زیست 22

  48 - 48 3 - 3 نمك زدایی آب 23

  48 - 48 3 - 3 مهندسی ارزش 24

  48 - 48 3 - 3 مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست 25

  48 - 48 3 - 3 مدیریت دارایی 26

  48 - 48 3 - 3 مدیریت خدمات عمومی بخش آب 27

  48 - 48 3 - 3 های آبقوانین و پروتکل 28

  48 - 48 3 - 3 سیاست و دیپلماسی آبی 29
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  48 - 48 3 - 3 حکمرانی آب 30

  48 - 48 3 - 3 هانظریه بازی 31

  48 - 48 3 - 3 زیست محیطی شگذاریحسابداری و ارز 32

  48 - 48 3 - 3 پذیرتوسعه زیرساخت انعطاف 33

  48 - 48 3 - 3 تحلیل نهادی 34

  48 - 48 3 - 3 اقتصاد منابع آب 35

  48 - 48 3 - 3 آبمنابع توسعه کم اثر برای مدیریت کیفیت  36

  48 - 48 3 - 3 مدیریت اکوسیستم محور آب 37

  48 - 48 3 - 3 اصول مدیریت یکپارچه منابع آب 38

  48 - 48 3 - 3 مدیریت اختالفات آبی 39

  1872 - 1872 117 - 117 جمع کل

 واحد از دروس جدول فوق الزامی است. 18گذراندن 
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 فصل سوم

  سرفصل دروس
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 Fundamentals of Advection نام انگلیسی درس: مبانی انتقال و انتشار و مدل سازی آالینده ها نام فارسی درس:

and Diffusion and Pollution Modeling 
 تخصصی نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژهدارد/  تکمیلی:آموزش  ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

  هدف درس:

 آشنایی با مفاهیم کلی انتقال و انتشار آلودگی در آب و خاک و هوا 

 آشنایی با مفاهیم کلی روشهای عددی تفاضل(های محدودFinite Difference )و ( احجام محدودFinite Volume و معایب و مزایایشان )

 های انتقال آلودگی.سازیدر شبیه

  سازی.های شبیههای جابجایی آلودگی جهت فراگیری نقش پارامترهای عددی موثر در دقت و پایداری روشی مدلالزم برای توسعهکسب مهارت 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 رفتار پدیده های انتقال و انتشار در محیط )سیال هم فاز،  غیر هم فاز، ذرات( -1

 مواد )محلول، روغن ، رسوب( در آب *جابجایی -2

 جابجایی مواد )محلول، نامحلول( در خاک و آب زیر زمینی -3

 جابجایی مواد )دود، گرد و غبار( در هوا -4

 اشاره به فرآیندهای همراه با جابجایی )فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی( -5

 بررسی معادالت تعادل جرم  و معادالت جریان -6

 بررسی  معادالت جابجایی -7

 ع نقطه ای ، منبع خطی ، تلفیق منابع(حل تحلیلی یك بعدی معادله جابجایی )منب -8

 آشنایی با روشهای عددی -9

 منقطع  سازی و حل معادالت یك بعدی انتشار خالص،  انتقال خالص و  جابجایی -10

 اشاره به نکات مربوط به حل عددی دو بعدی و سه بعدی معادله جابجایی -11

 اشاره به مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در آبهای سطحی -12

 مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در خاک و آبهای زیرزمینیاشاره به  -13

 اشاره به مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در هوا -14

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 منابع:

1- Chapra, Surface Water Quality Modeling, Paperback: Waveland Press, 2008.  
2- Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, 2 nd Edition, John H. Seinfeld and 

Spyros N. Pandis, 2006, ISBN 978-0-471-72018-8  
3- Fundamentals of Atmospheric Modeling, 2 nd Edition, Mark Z. Jacobson, 2005, ISBN 978-0-521-548656  
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 Principals of Water نام انگلیسی درس: و آزمایشگاه اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب نام فارسی درس:

and Wastewater Treatment 
 تخصصینوع درس:  عملی -نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه دارد/ آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  64 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 گیری و سنجش آنها در آزمایشگاهها و نحوه اندازههای ارزیابی کیفیت آب و انواع آالیندهآشنایی با شاخص -

 آشنایی با فرآیندهای طبیعی و مهندسی شده تصفیه آب و فاضالب -

 فرآیندهای متداول در تصفیه آب و فاضالب و کارکردهای آنهاآشنایی با  -

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 های سنجش کیفیت آب از بعد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکیمروری بر شاخص -1

 کیفیت آب، استانداردهای کیفی آب،  -2

 های طبیعی پاالیش آب و فاضالب، مدل خود پاالیی، مدل اکولوژیكروش -3

 های زیرزمینی و سطحیتفاوتهای تصفیه آب برای آباهداف و  -4

 هوادهی: تعریف، کاربرد،انواع سیستمهای هوادهی متداول -5

 ته نشینی: تعریف، کاربرد، انواع حوضچه های ته نشینی و ته نشینی به کمك مواد شیمیایی شامل تعریف، کاربرد، انعقاد، اختالط و... -6

 فرآیندهای سختی گیریسختی گیری: تعریف، کاربرد، انواع  -7

 برداریهای بهرهفلیتراسیون ، اهداف، انواع و روش -8

 تخم انگل، زدایش مواد غیر قابل تجزیه بیولوژیکی تصفیه نهایی: گندزدائی، حذف ازت و فسفر، زدایش مواد معلق و -9

 تبادل یونی و ... های غشایی،های پیشرفته تصفیه آب )حذف مواد محلول(  اسمز معکوس، الکترودیالیز، روشروش -10

 های مناسب تصفیه خانه با توجه به کیفیت آب(، اصول انتخاب فرایندهای آب )اجزای تصفیه خانههاخانهاجزای تصفیه -11

 مروری بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضالب -12

فاضالب، پیش بینی، جمع آوری و اندازه گیری داده مشخصات فاضالب شهری و مقایسه آن با فاضالبهای صنعتی، ضرورت و اهمیت تصفیه  -13

 ها و اطالعات مورد نیاز، منابع ایجاد فاضالب، اهداف تصفیه، روشهای متداول تصفیه فاضالب

 تصفیه فیزیکی: آشغالگیری، متعادل سازی، دانه گیری، شناورسازی، ته نشینی )تئوری، انواع، عوامل موثر در ته نشینی(   -14

اصول تصفیه بیولوژیکی، راکتورهای بیولوژیکی، فرآیندهای بیولوژیکی، آشنایی با سیستمهای متداول تصفیه بیولوژیکی  تصفیه بیولوژیکی: -15

 شامل:برکه طبیعت، الگون با هواده، لجن فعال، صافی چکنده، بسترهای چرخنده بیولوژیکی و...

 ع آنتصفیه لجن مازاد: محاسبه مقدار لجن مازاد، تغلیظ، هضم، آبگیری و دف -16

 های مدیریت لجن روش -17

 های حذف آالیندهای فسفر و نیتروژنروش -18

، مواد آلی، pH، هدایت الکتریکی، اکسیژن حل شده، TDSاندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب و پساب در آزمایشگاه شامل  -19

 CODفلزات سنگین، کل جامدات معلق، نیترات، قلیائیت، سختی آب، کلر و 

 ندارد سرفصل عملی:
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 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 .شودیم نییتع یینها نمره یتئور بخش با 2به 1 نسبت با و شده برگزار جدا آزمون شگاهیآزما بخش در

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 30% 40% 10% 
 

 منابع:

1- Davis, M.L. (2010), Water and Wastewater Engineering, McGraw-Hill Education 

2- Tchobanoglous, G., Burton, F.L.  Stensel, H.D. (2002), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 

McGraw-Hill Science 

3- Reynolds, T.D. Richards, P. (1995), Unit operations and processes in environmental engineering, CL 

Engineering; 2 edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Mackenzie+L+Davis&search-alias=books&field-author=Mackenzie+L+Davis&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/George-Tchobanoglous/e/B001H6POQ6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Franklin+L.+Burton&search-alias=books&field-author=Franklin+L.+Burton&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=H.+David+Stensel&search-alias=books&field-author=H.+David+Stensel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Tom-D.-Reynolds/e/B001KI5A8S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+Richards&search-alias=books&field-author=Paul+Richards&sort=relevancerank
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 Sustainable Developments نام انگلیسی درس: ستیزطیمح تیریو مد داریتوسعه پا نام فارسی درس:

and Environmental Management 
 تخصصی نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

شوند. برای درک بهتر میدر این درس دانشجویان با مفاهیم، تاریخچه و چارچوبهای توسعه پایدار و نگرش سیستمی در مدیریت محیط زیست آشنا 

 مطالب چند مطالعه موردی در کالس تشریح خواهد شد.

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 بررسی اهمیت و جایگاه مهندسی محیط زیست در مجموعه مهندسی عمران -1

 زیستی ایرانهای محیطمروری بر چالش -2

 توسعه پایدار، تعاریف، تاریخچه و شاخصها -3

 توسعه پایدارچارچوبهای تدوین شاخصهای  -4

 های مهم در زمینه حفاظت محیط زیستقوانین، معیارها و عهدنامه -5

 زیست محیط مدیریت و خوب حکمرانی -6

 (هایباز یتئور بر یمبتن یمدلها و چندهدفه و هدفه تك یهایسازنهیبه ،یسازهیشب ی)مدلها یریگمیتصم یمدلها بر یمرور -7

 جامد و زائد مواد خاک و کیفیت هوا، کیفیت آب، کیفیت مدیریت و ریزی برنامه -8

 زیستیمحیط حسابرسی و ممیزی ارزیابی، -9

 یمورد مطالعه چند ارائه -10

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  30%  50%  -  
 

 منابع:

 )چاپ ششم(. 1396 ر،یرکبیام یمنابع آب، انتشارات دانشگاه صنعت یها ستمیس یفیک تیریو مد یزیر برنامهر.،  ان،یم. و کراچ کارآموز، -1

 .1378 زیست، محیط حفاظت سازمان انتشارات محیطی، زیست هایاستاندارد و ضوابط زیست، محیط حفاظت سازمان -2

3- Barrow, C.G. (2007) "Environmental Management for Sustainable Development", Taylor & Francis; 2nd 

Edition, 454 Pages. 

4- Friedman, F. (2006) "Practical Guide to Environmental Management", Environmental Law Institute; 10 

edition, 613 Pages. 
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 Basics of Air Pollution Engineering درس:نام انگلیسی  هوا یآلودگ یاصول مهندس نام فارسی درس:

 تخصصی نوع درس:  نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس: 

، xSOآموزش صورت بندی کلی اجزاء آالینده هوا، حرکت ذرات آالینده و پخش آن در جو، آشنایی نوع و نحوه تولید آالینده های اصلی چون 

xNO و ذرات و همچنین روش های حذف و تله اندازی آن 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

هوا، تاریخچه آلودگی هوا، حوادث  هایدی عمومی آالیندهبنجو، طبقهدهنده ای بر آلودگی هوا )تعریف آلودگی هوا، مواد تشکیلمقدمه -1

 ای کنترلی(هآن و برنامه

 ت شامل منابع ساکن و متحرک(ساخمنابع تولید آلودگی هوا )منابع طبیعی و منابع انسان -2

دگی هوا، استانداردهای کیفیت هوای های کنترلی در قوانین آلوقوانین و استانداردهای آلودگی هوا )ساختار قوانین آلودگی هوا، نگرش -3

 آزاد، استانداردهای منابع انتشار ثابت، استانداردهای منابع انتشار متحرک(

ی دبی جریان و گیراستاندارد، اندازه هایی، روشگیرهای هوا )نمونه معرف، تعیین غلظت، متوسطگیری و سنجش آالیندهاندازه -4

 برداری ایزوکنیتیك، ضرایب نشر(نمونه

واشناسی آلودگی هوا )گردش عمومی جو، توازن نیروهای جوی، بادهای زمینگرد، حرکت قائم جو، پایداری جو و وارونگی، ارتفاع ه -5

 اختالط، جریان باد، الیه مرزی و تالطم جوی(

(، BOX MODEL)ای زی به روش جعبهساسازی، مدلهای جوی )اهمیت و کاربرد مدلسازی پخش و پراکنش آالیندهمدل -6

 زی به روش گاوس(سامدل

 های بسته )کیفیت هوا، اثرات کاری، روشهای کاهش آلودگی(آلودگی هوای محیط -7

های کنترل ها و سیستمههای کنترل ذرات، دستگاهای هوا، اصول کلی سیستماصلی کنترل آالینده هایی هوا )دیدگاههاکنترل آالینده -8

 گازی( هایذرات، کنترل آالینده

 (ایهای ذرههای گازی، آالیندههوا بر سالمتی انسان و محیط زیست )آالینده اثرات آلودگی -9

ی کنترل های، روشاهای گردو غبار شامل منابع انتشار، دالیل انتشار، تصاویر ماهوارهریزگردها و طوفان -1ای آلودگی هوا  )اثرات منطقه -10

 کشورها .و منطقه ها( ها بینآالیندهانتقال  -3–های اسیدی باران  -2–سازی های مدلو روش

گردش کلی جو  هایای، گرمایش جهانی، تغییرات آب و هوا، مدلای )گازهای گلخانهاثرات جهانی آلودگی هوا و گازهای گلخانه -11

(GCM)تخریب الیه ازن ،) 

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم مستمرارزشیابی 

10% 30% 60% - 
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 منابع:

. آلودگی هوا، منشأ و کنترل آن. وارک، ک.، وارنر، س.، دیویس، و. ترجمه: ندافی، کاظم، حیدری، محسن، حسنوند، محمد صادق، نقی زاده، علی -1

 ، انتشارات نص.1392

 ، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن.1387ترکیان، ایوب، نعمت پور، : دنورز، نویل. ترجمهمهندسی کنترل آلودگی هوا.  -2

 

3- Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change (J. H. Seinfeld, S. N. Pandis) 
4- Fundamentals of Air Pollution (R. W. Boubel,D. L. Fox, D. B. Turner) 
5- Air Pollution Control Equipment Calculations (Louis Theodore) 
6- http://www.issrc.org/ive/ 
7- http://www.epa.gov/scram001/ 
8- http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epa.gov/scram001/
http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php
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 Research Method نام انگلیسی درس: روش تحقیق نام فارسی درس:

 تخصصی نوع درس: نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:

/  نداردپیش نیاز:  16 تعداد ساعت:

 ندارد همنیاز:

 دارد  آموزش تکمیلی:

دانشجویان موظف به جمع آوری اطالعات و مرور ادبیات فنی در یك زمینه خاص و تمرین عملی -1

 می باشند. مکتوببکارگیری روشهای جمع آوری اطالعات و ارائه آنها بصورت 

علمی کوتاه توسط هر دانشجو و ارزیابی آن توسط استاد و سایر دانشجویان  سخنرانیارائه یك  -2

 جانده شود.در برنامه کالس گن

 .توصیه می شودزمایشگاهها بخصوص مدلهای فیزیکی در برنامه آاز  بازدید نگنجاند -3

 هدف درس:

 و مهندسی با اصول و مبانی تحقیق، روش تحقیق و همچنین نحوه ارائه مکتوب و شفاهی یافته های علمیآشنایی دانشجویان هدف اصلی این درس 

حضور در کالس با اهداف و روشهای تحقیق و همچنین روشهای جمع آوری اطالعات آشنا می شوند. در ضمن  ضمناست. دانشجویان در این درس 

 .دهند اطالعات گردآوری شده در یك زمینه خاص را در کالس ارائه  می

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:
 اصول و مبانی تحقیق -1
 

 (تکرار یت، قابلسازیتحقیق )نظام یافتگی، ساده  ویژگی های   -1-1
 (روش ها و بهبود پیش بینی پدیده ها ناخت واهداف تحقیق )ش   -1-2
 (بنیادی و کاربردی انواع تحقیق )تجربی و تحلیلی، اکتشافی و تصدیقی،   -1-3
 (گزارش ارائهو کار انجام انتخاب روش، مرور منابع، مراحل تحقیق )انتخاب ایده،    -1-4
 کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری های دوره مقایسه تحقیق در   -1-5

 
 اطالعات تحقیقاتی و سازماندهی یافتن -2

 کتاب و دایره المعارف -2-1
 مقاالت و پایان نامه ها -2-2
  بانك های اطالعاتی -2-3
 و شبکه های مجازیاینترنت  -2-4
 معیارهای اعتبارسنجی مقاالت و مراجع علمی -2-5
 سازماندهی اطالعات روشهای  -2-6
 روزآمد بودن در طول دوره تحقیق -2-7

 
  نگارش و ارائه علمی -3

 (پروپوزالپیشنهاد تحقیق )  -3-1
  همقالو انتشار  نگارش  -3-2
  سخنرانی علمی  -3-3
 پایان نامه نگارش و تدوین  -3-4
 دفاع از پایان نامه  -3-5
 رعایت اخالق علمی و حرفه ای  -3-6

 
 روشهای عمومی  پژوهش در مهندسی عمرانکلیات  -4
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 میدانی پایش و ارزیابی  -4-1
 ، داده محور(عددیمدل های ریاضی )تحلیلی،  -4-2
 مدل های فیزیکی -4-3
 ( ای المانی )نمونه آزمایش -4-4
 برنامه ریزی تحقیقات دراز مدت -4-5

 

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون عملیآزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

40% - 20% 40% 
 

 منابع:
 هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.، چاپ  "ابزار عمومی تحقیق "(1395فاخر، علی ) -1

2- Thiel D.V. (2014), Research Methods for Engineers, Cambridge University Press. 

3- Kothari, C.R. (2004) Research methodology, methods and techniques, third edition, New age international 

(p) limited, publishers 
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 Basics of Solid Waste نام انگلیسی درس: اصول مهندسی و مدیریت پسماند نام فارسی درس:

Engineering and Management 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 آشنایی با عناصر موظف و پشتیبان مدیریت پسماند جامد -1

 آشنایی با روش های تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند -2

 انواع روش های پردازش شیمیایی، مکانیکی و حرارتی پسماندآشنایی با  -3

 آشنایی با مبانی دفن بهداشتی پسماند جامد -4

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 ای بر مدیریت پسماند )تاریخچه و سیر تحوالت، اثرات بهداشتی، قوانین، اقتصاد، عناصر موظف و پشتیبانی(مقدمه -1

 کیفیت پسماندمبادی تولید، طبقه بندی، کمیت و  -2

 مواد زاید خطرناک شهری و صنعتی  -3

خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پسماند )روش های نمونه برداری،رطوبت، دانسیته ظاهری و واقعی، اندازه ذرات، ارزش حرارتی،  -4

 ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، تراکم پذیری، تجزیه پذیری بیولوژیکی و ...(

آوری، حمل و نقل، پردازش، دفع و پایش پسماند )کاهش زایدات، تولید، ذخیره سازی و تفکیك از مبداء ، جمعتشریح مدیریت نوین  -5

 پس از دفع(

 استفاده مجدد و بازچرخش زایدات  -6

های تولید، فرایند، پارامترهای موثر، مدیریت و تصفیه شیرابه، تجهیزات و ماشین آالت ، کمپوست هوازی )ویژگی کمپوست، روش -7

 اسبه ابعاد محوطه تخمیر، محاسبه میزان هوای مورد نیاز(مح

 هوازی )انواع، تشریح فرایند، محاسبات میزان تولید گاز، محاسبه ابعاد راکتور(کمپوست بی -8

 سوزاندن و بازیافت انرژی ) فرایند احتراق، انواع زباله سوز، دفع خاکستر باقیمانده ،   ...( -9

 تمسفری، محاسبه انرژی حرارتی و هوای مورد نیاز جهت احتراق(های ازباله سوزی )کنترل آالینده -10

  -ها، انتخاب محل، جزئیات مدفن، اندرکنشآالیندهدفن بهداشتی )اثرات زیست محیطی دفن، الزاماتومشکالتناشیازدفن زباله، روش -11

 خاک(

 تئوریالکترواسمز( هدایت آالیندهدرخاک )قوانینوروابطحاکمبرجریان، هدایتالکتریکی، پدیدهالکتروکینتیك، -12

 عمومی مکانیکی، معادله هیدرولیکی، پراکنش گرادیان توسط غلظت ،انتقال دراثرگرادیان اشباع )انتقال درمحیط جرم انتقال -13

 درخاک( آلودگی انتقال مدلسازی جذب، سیستمهای انتقال، ایزوترمهای درخاک، برآوردپارامترهای انتشارآلودگی

کاربردژئوسینتتیکها، بستن مرکز دفن،  پایش پس از دفن، جمع آوری و مدیریت شیرابه و گاز، محاسبه دفن بهداشتی )عایقکاری مدفن،  -14

 کمیت و کیفیت شیرابه و گاز(

 

 نداردسرفصل عملی: 
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 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 30% 40% 10% 
 

 منابع:

1- Solid Waste Technology & Management, Thomas H. Christensen, WIELY, 2011. 
2- Solid Waste Engineering, William A. Worrell and P. Arrne Vesilind, Global Engineering, 2012. 
3- Hand book of solid waste, Tchobanoglous and Kreith, McGraw-Hill, 2002 

4- Design of landfills and integrated solid waste management, Bagchi and Amalendu, Hoboken, New Jersey, 

2004 
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 Water Resources System Analysis نام انگلیسی درس: تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 ها/سدها و ها، دریاچههای زیرزمینی، تاالبهای منابع آب شامل آبتشریح کردن عملکردهای طبیعی اصلی و کاربردهای انسانی از سیستم

 خورها.

 ــایی مولفه ــناس ــتمش ــیس ــخص کردن ماهیت کمی و کیفی س ــی جهت مش ــاس تجزیه و تحلیل عملکرد های منابع آب و توانایی های اس

 های منابع آب.سیستم

  ــائل مورد بحث در ــ كیمطرح کردن مس ــتمیس ــ ،یکیزیوفیب یندهایفرآ فیمنابع آب با تعر س  ها،و تعامالت آن یکیدرولوژیو ه ییایمیش

 این سیستم و مدلسازی این فرآیندهاانسان از  نحوه استفادهو  یعیطب عملکردهای

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 IWRMهای منابع آب و اصول و مبانی تحلیل سیستم های منابع آب، پایداری سیستم -1

 دسته بندی کلی روش های بهینه سازی   -2

 محدودیتها، فضای مجاز تصمیم و ... ( نحوه فرموله نمودن مسائل بهینه سازی تك هدفه )نحوه تعریف توابع هدف، -3

کاربرد نرم افزار برای حل مسائل برنامه ریزی  – simplexمعرفی روش  -معرفی روش برنامه ریزی خطی برای حل مسئله بهیه سازی -4

 خطی

 عدم قطعیت ها در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی منابع آب -5

 ریزی شانسی(فرموله بندی روش برنامه ریزی خطی غیر قطعی )برنامه  -6

 روشهای تبدیل به مسائل چند هدفه به تك هدفه و کاربرد تحلیل حساسیت در مدیریت و برنامه ریزی منابع آب -7

 بهینه سازی غیرخطی و خطی کردی مدلهای غیر خطی -8

 مخزن –نحوه فرموله نمودن مدل بهیه سازی بهره برداری از مخزن در سیستم های رودخانه  -9

پویای قطعی و نحوه فرموله کردن مدل پویای قطعی برای بهینه سازی بهره برداری از مخزن )معرفی مختصر معرفی روش بهینه سازی  -10

 مدلهای پویای غیرقطعی برای بهینه سازی بهره برداری از مخزن(

 مخزن و کاربردهای آن –مدلهای شبیه سازی سیستم های رودخانه  -11

 یك و دینامیك بهره برداری از مخازن در زمان واقعیمعرفی روشهای تدوین و استفاده از سیاست های استات -12

 مقدمه ای بر تحلیل های اقتصادی در مدیریت منابع آب -13

 ظرفیت سازی و فرموله نمودن مدلهای بهینه سازی برای توسعه منابع آب -14

 منطقه بندی و مدیریت تخصیص خدمات عمومی و مدیریت نیروی انسانی در بخشهای خدماتی -15

در سیستم  BODو  DOندی شاخص های سنجش کیفیت آب و بهینه سازی راندمان تصفیه با درنظر گرفتن تغییرات مقدمه ای بر دسته ب -16

 های رودخانه ای

 معرفی ساختار مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه موازی و سری -17

 نداردسرفصل عملی: 
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 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

5% 20% 50% 25% 
 

 منابع:

 .1391بزرگ حداد، امید، یاسمن بلوری یزدی، پریسا سادات آشفته )مترجمان(، مهندسی و مدیریت سامانه های آبی، نشر نوآور،  -1

2- Karamouz, M., Szidarovszky, F, and Zahraie, B., Water Resources Systems Analysis, Lewis Publisher, Boca 

Raton, Florida 33431, USA, 2003 (600 pages).  

3- Loucks, D. P., Stedinger, J. R., and Haith. D. A., Water Resources Systems Planning and Analysis”, 

Prentice- 
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 ,Risk Analysis نام انگلیسی درس: عدم قطعیت و اطمینان پذیریتحلیل ریسك،  نام فارسی درس:

Uncertainties and Reliability 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی با مبانی تحلیل ریسك و عدم قطعیت در حوزه های آب و محیط زیست 

 آشنایی با نرم افزارهای قابل کاربرد برای تحلیل ریسك و عدم قطعیت 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 تحلیل اصلی اهداف -قطعیت  عدم تولید اصلی منابع -قطعیت  عدم مهندسی عمران )تعریف در قطعیت عدم تحلیل پایه مفاهیم با آشنایی -1

 قطعیت( عدم تحلیل کاربردی شهای رو بر مروری -قطعیت  عدم

 شناسایی های روش -اطمینان  قابلیت و ریسك پایه عمران )تعاریف مهندسی در اعتماد پذیری و ریسك تحلیل پایه مفاهیم با آشنایی -2

 پذیری( آسیب و ریسك تحلیل در قطعیت عدم -آن  انواع و ریسك تحلیل کاربردی های روش -آنها  به مربوط ریسك و مخاطرات

 توزیع توابع -آن  به مربوط آماری محاسبات و تصادفی ریسك )متغیرهای و قطعیت عدم تحلیل در احتماالت و آمار اساسی مفاهیم -3

 رگرسیون( تحلیل -متداول  متغیره چند احتماالتی توزیع توابع -متغیره  تك پیوسته و گسسته احتماالتی

 الپالس( و فوریه تبدیالت روش  -استخراجی  توزیع قطعیت )روش عدم تحلیلی برآورد های روش -4

 فازی( مجموعه های تئوری - PPE های روش دسته  - FOVE های روش قطعیت )دسته عدم تخمینی برآورد های روش -5

 کاهش های روش -متغیره  چند و متغیره تك تصادفی اعداد تولید های )روش برآورد عدم قطعیت برای کارلو مونت سازی روش شبیه -6

 کارلو( مونت روش با قطعیت عدم و حساسیت تحلیل -مجدد  انتخاب و واریانس

 -ظرفیت - بارگذاری تئوری روش - PEMروش  - SEM روش  -احتمال شدت  ماتریس و اعتماد پذیری )روش ریسك تحلیل های روش -7

 (FTA خطا درخت تحلیل روش

روش  - روش انتگرال گیری مستقیم - های اعتمادپذیریتوابع کارایی و اندیسو اعتماد پذیری ) ریسك تکمیلی تحلیل های روش -8

MFOSM  وAFOSM - وابسته-مدلهای اعتمادپذیری زمان - روش اعتمادپذیری مرتبه دوم) 

 (و عدم موجودیت Availabilityمحاسبات موجودیت  - های بازیاب شوندههای شکست و سیستممشخصه) شکست-تا-تحلیل زمان -9

 (های مرکباعتمادپذیری سیستم - های سادهاعتمادپذیری سیستم - مفاهیم پایه اعتمادپذیری سیستم) اعتمادپذیری سیستم ها -10

طراحی  -اعتمادپذیری سیستم  بهینه سازی -مبانی بهینه سازی، برنامه ریزی خطی) طرح بهینه هیدروسیستم ها با لحاظ اعتمادپذیری -11

 (ستم ها به روش شانس محدودیطراحی بهینه هیدروس - هیدروسیستم ها به روش آنالیز ریسكبهینه 

 پذیریهای مبتنی بر تئوری بیزین در تحلیل ریسك و اطمینانکاربرد روش -12

 های سری، موازی و چند وضعیتی و چند متغیرهپذیری در سیستمتحلیل اطمینان -13

 هاپذیری و لحاظ نمودن عدم قطعیتاطمینانکاربرد رویکردهای فازی در تحلیل  -14

 های مهندسیپذیری در سیستمرویکردهای ارتقا اطمینان -15

 ریسك و قطعیت عدم تحلیل مرسوم افزارهای نرم معرفی -16

 عمران مهندسی در شده معرفی روشهای کاربردی های زمینه -17

 

 نداردسرفصل عملی: 
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 عملیآزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

15% 25% 45% 15% 
 

 منابع:

1- Singh, V.P. Jain, S.K. Tyagi, A., (2007), Risk and Reliability Analysis: A Handbook for Civil and Environmental 

Engineers, ASCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ascelibrary.org/author/Singh%2C+Vijay+P
https://ascelibrary.org/author/Jain%2C+Sharad+K
https://ascelibrary.org/author/Tyagi%2C+Aditya
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 Environmenal Geotechnique نام انگلیسی درس: ژئوتکنیك زیست محیطی نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس: 

رابطه است.هدف از ارائه درس آشنایی دانشجویان با اصول کاربرد ژئوتکنیك در حل مسائل زیست محیطی و مسائل جدید طرح شده در این   

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

تولید و دفع پسماند )پسماند و مدیریت مواد زائد، طبقه بندی پسماند های خطرناک، پسماند و تلفات ناشی از آن، الزامات و مشکالت ناشی  -1

 از دفن زباله در زمین (

ها، پیوندهای بین رسیدر خاک، طبقه بندی خاککانی شناسی خاک )اهمیت کانی شناسی خاک در مهندسی محیط زیست، کانی های غیر  -2

 ورقه ای و بین الیه ای در کانی های رس، سطوح خاک و بارهای الکتریکی(

خاک رس، نظریه الیه دوگانه، تأثیرات متغیرهای سیستم در الیه دوگانه، تبادل  -خاک )توزیع یون در سیستم آب-سیستم الکترولیت آب -3

 کاتیون در کانی های رسی(

 خاک، جذب آالینده ها، جذب توسط اجزائ خاک( -های اندرکنش آالیندهخاک )مکانیزم -اندرکنش آالینده -4

 پدیده هدایت در خاک: قوانین و روابط حاکم بر جریان، هدایت الکتریکی، پدیده الکتروکینتیك، تئوری الکترواسمز( -5

(، انتقال توسط گرادیان هیدرولیکی Concentration Gradientsانتقال جرم در محیط اشباع: انتقال در اثر گرادیان غلظت ) -6

(Advection( پراکنش مکانیکی ،)Mechanical Dispersion) 

 معادله عمومی انتشار آلودگی در خاک، برآورد پارامترهای انتقال، ایزوترم های جذب، سیستم های مدلسازی انتقال آلودگی در خاک -7

 Air، پاشش هوا )(SVE)تصفیه، استخراج بخارات موجود در خاک  /ودبرداری و دفعفن آوری های جدید رفع آلودگی از خاک: گ -8

Spargingها (، دیواره های واکنش پذیر تراوا، سیستم های محصور کننده، روش زیست اصالحی در جا، روش تقلیل طبیعی غلظت آالینده

Natural Attenuation رفع آلودگی با استفاده از پوشش گیاهی ،Phytoremediation کاربرد روش بلور سازی در رفع آلودگی ،In-

Situ Vitrification جامدسازی آلودگی ،Solidification 

 مبانی دفن پسماند )هدف، معیارهای انتخاب محل، سیستم های اجرایی مدفن های مهندسی( -9

سیستم های جمع آوری شیرابه، گاز تولیدی ، (FML)اصول مهندسی دفن پسماند )جزییات ساخت مدفن، آستر های غشایی انعطاف پذیر  -10

 در مدفن

(، جمع آوری و مدیریت شیرابه HELPپایش کیفیت آبهای زیرزمینی و عملکرد مدفن پسماند )ارزیابی عملکرد هیدروژئولوژیکیمدفن )مدل  -11

 و گاز، محاسبه کمیت و کیفیت شیرابه و گاز ، اقدامات اصالحی(

 رسی( –کاربرد ژئوسینتتیك ها در مراکز دفن پسماند) ژئوممبرین ها، ژئوتکستایل ها، ژئونت ها، ژئوگریدها، آسترهای مرکب ژئوسینتتیکی  -12

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

15% 15% 50% 20% 
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 منابع:

1- Yong, R.N., Nakano, M., Pusch, R., 2012. "Environmental Soil Properties and Behaviour", CRC Press, 455 
p. 

2- Yong, R. N., 2001. "Geoenvironmental Engineering, Contaminated Soils, Pollutant Fate and Mitigation", 
Boca Raton, FL: CRC Press, pp. 307. 

3- Mitchell,J.K., 1993. "Fundamentals of soil behaviour", John Wiley & Sons.Inc., pp .422. 
4- Yong, R. N. and Mohamed, A.M.O and Warketin, B. P., 1992. "Principles of Contaminant Transport in 

Soils", Elsevier, Holland. 
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 Surface Water Flow نام انگلیسی درس: آب سطحیمنابع مدلسازی جریان و آلودگی  نام فارسی درس:

and Pollution Modeling 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

جریان آب در رودخانه ها و مخازن سد و دریاچه ها و مصب ها و سواحل ، آشنایی با مباحث مختلف کیفیت آبهای آشنایی با مبانی و مشخصه های 

دی سطحی ، آشنایی با انواع آلودگی های محلول و معلق و نفتی ، آشنایی با مدلسازی یك بعدی جریان و کیفیت آب ،  آشنایی با مدلسازی دو بع

 جریان و کیفیت آب

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 نواع منابع آالینده آبهای سطحیاـ  عاریف، منابع و مصارف آبت ـلیات، مفاهیم پایه ک -1

ندی بالسه ک  -ب آزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فیفیت کی –وانین مرتبط با کیفیت آب و استانداردهای کیفی مصارف مختلف قاشاره به  -2

 ثرات حرارت بر محیطهای آبی و حیات آبزیانا -واد آالینده و سمی مفیت آب طبیعی ـ کیـ  ای کیفی آبها، نشانگرها و اندیسهآالینده 

-Advectionمروری بر معادالت انتقال انتشار ) -( در حالت یك بعدی و دو بعدی و سه بعدیFlowروری بر معادالت حاکم بر جریان )م -3

Dispersion)  بانی مدلسازی م -مروری بر مبانی منقطع سازی و حل عددی معادالت  ـفاهیم پایه مدلسازی ریاضی م -مواد در محیط آبی

 ای آبیهدل سازی حرارتی محیطماالنس دما و ب -وازن جرمی و مدل جریان ماندگار تکیفی ـ 

ط نکات مدلسازی جریان یك بعدی در رودخانه در حالت دائمی و غیر دائمی و تنظیم شرای –ب سطحی یك بعدی آریان جبانی مدلسازی م -4

 اهکسیژن محلول و مدل پایه و معادله استریتر فلپس در رودخانه ا -اولیه و مرزی 

عرفی و کار عملی با یکی از نرم افزارهای شناخته شده )مانند مـ  رم افزارهای مدل سازی یك بعدی جریان و کیفیت آبهای سطحین -5

HECRAS  یاQual2K) ،جریان و کیفیت آب سطحی ، انجام مدلسازی یك بعدی رائه مثالها و مطالعات موردی مدلسازی یك بعدی ا

 جریان و کیفیت رودخانه با نرم افزار مربوطه

ریان دو جبانی مدلسازی م)ترجیحا برای رشته های مهندسی محیط زیست و مهندسی منابع آب و مهندسی هیدرولیك و سازه های آبی(  -6

عرفی و کار عملی م -آب  وزیع قائم دما و اثر الیه بندی بر کیفیتت –ها بعدی در قائم برای شبیه سازی جریان وکیفیت آب در مخزن سد

رائه مثالها و مطالعات موردی مدلسازی دوبعدی در قائم جریان و کیفیت ا، (CE-Qual-W2با یکی از نرم افزارهای شناخته شده )مانند 

 طهآب مخازن سد، انجام مدلسازی جریان و کیفیت آب مخزن سد با نرم افزار مربو

بانی مدلسازی جریان م)ترجیحا برای رشته های مهندسی محیط زیست و مهندسی منابع آب و مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی(  -7

مدلسازی جریان و  -مدلسازی جریان و کیفیت آب کم عمق در نقاط ساحلی و بنادر   –دو بعدی در پالن برای شبیه سازی آب کم عمق 

عرفی و کار عملی با یکی از نرم افزارهای شناخته م -مدلسازی جریان و کیفیت آب دریاچه ها  -کیفیت آب در خورها و مصب رودخانه ها 

دی در پالن جریان و کیفیت آب کم عمق ، انجام مدلسازی جریان و رائه مثالها و مطالعات موردی مدلسازی دوبعا، (Mike21شده )مانند 

 کیفیت آب مناطق کم عمق ساحلی با نرم افزار مربوطه

توصیف  –( Fluentیا  Open FOAMیا  Flow3Dآشنایی و اشاره به توانائیها و امکانات مدل های سه بعدی و کاربردهای آنها )مانند  -8

 نکات مدلسازیهای سه بعدی

 

 نداردسرفصل عملی: 
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 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

- - 70% 30% 
 

 :منابع
1- Ioannis Tsanis, Jian Wu, Huihua Shen, Caterina Valeo, 2006, "Environmental Hydraulics, Volume 56, 1st 

Edition, Hydrodynamic and Pollutant Transport Models of Lakes and Coastal Waters", Elsevier Science 

2- James L. Martin, Steven C. McCutcheon, 1998, "Hydrodynamics and Transport for Water Quality 

Modeling", CRC Press 

3- Jerald L. Schnoor, 1996, "Environmental Modeling: Fate and Transport of Pollutants in Water, Air, and 

Soil", 1st Edition, Wiley-Interscience 

4- Mohanty, Pratap K., 2008, "Monitoring and Modelling Lakes and Coastal Environments", Springer 

5- Steven C. Chapra, 2008, "Surface Water-Quality Modeling", Waveland Press 

6- W. Michaelis, 2013, "Estuarine Water Quality Management: Monitoring, Modelling and Research", 

Springer-Verlag 

7- Y. Jun Xu, Vijay P. Singh, 2014, "Coastal Environment and Water Quality", Water Resources Publications 

8- Zhen-Gang Ji, 2017, "Hydrodynamics and Water Quality: Modeling Rivers, Lakes, and Estuaries, 2nd 

Edition", Wiley 

9- B Abbott, W. Alan Price, 1992, "Coastal, Estuarial and Harbour Engineer's Reference Book", CRC Press 
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 Groundwater Flow درس: نام انگلیسی ینیرزمیز آب منابع  جریان و آلودگیی مدلساز نام فارسی درس:

and  Pollution Modeling 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

  هدف درس:

  آشنایی با خصوصیات و مبانی ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی 

  مدلسازی کیفیت منابع آب زیرزمینیآشنایی با مبانی 

 آشنایی با نرم افزارهای قابل استفاده برای مدلسازی کیفیت منابع آب زیرزمینی 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 جریان آب زیرزمینی -الف
فشار، جریان یك بعدی، معادله جریان آب زیرزمینی و حل تحلیلی )قانون دارسی و تعمیم آن، معادله جریان در آبخوان های آزاد و تحت  -1

دوبعدی و سه بعدی، جریان شعاعی، تئوری پتانسیل و جریان های ترکیبی، اشاره به اعداد مختلط و نگاشت همدیس در حل جریان دوبعدی 

 ماندگار(

جریان  اشاره به حل عددی معادله جریان آب زیرزمینی )انواع روش های عددی حل معادله دیفرانسیل جزئی آب زیرزمینی، حل عددی -2

ماندگار در آبخوان های تحت فشار و آزاد به روش تفاضل محدود، حل عددی جریان غیرماندگار در آبخوان های تحت فشار و آزاد به روش 

تفاضل محدود، روش اجزای محدود و کاربرد آن در حل معادالت جریان ماندگار و غیرماندگار، شیوه منقطع سازی مکانی و منقطع سازی 

 ن شرایط اولیه و شرایط مرزی سیستم(زمانی، تعیی

(، اطالعات MODFLOWمدل سازی کامپیوتری جریان آب زیرزمینی )آشنایی با نرم افزارهای شناخته شده جریان آب زیرزمینی )ازجمله  -3

(، MODOPTIMو  PESTسازی و منابع آنها، ساخت مدل، کالیبراسیون مدل و حل معکوس )آشنایی با نرم افزارهای مورد نیاز مدل

صحت سنجی مدل، کاربرد مدل در پیش بینی اثرات سناریوهای آتی، کاربرد مدل در بهینه سازی بهره برداری آب زیرزمینی، نقش 

 سازی کیفی آب زیرزمینی(سازی کمی در مدلمدل

ان در حالت نیمه اشباع، انتقال محلول اشباع، معادله جری غیر شبیه سازی جریان و انتقال در ناحیه غیر اشباع )مفاهیم اولیه محیط ناحیه -4

 سازی حالت اشباع متغیر(تحت جریان نیمه اشباع، کدهای عمومی مدل

 

 آلودگی آب زیرزمینی -ب
کیفیت آب زیرزمینی )کیفیت آب زیرزمینی طبیعی، معیارهای کیفیتی آب، نمونه برداری کیفی آب زیرزمینی، واکنش های شیمیایی،  -5

اجزای اولیه )کلسیم، منگنز، سدیم، آهن، کربنات و بیکربنات، سولفات، کلرید، نیترات، سیلیکات(، اجزای ثانویه تعادل و واکنش کینتیك، 

)فسفات، فلوراید، آرسنیك، کروم، مواد آلی(، مواد رادیواکتیو )رادیوم، اورانیوم، رادون(، ایزوتوپ های زیست محیطی و تعیین سن آبهای 

شیمیایی، بیولوژیکی و اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، نمایش های گرافیکی، گازهای محلول، دما؛ زیرزمینی، آنالیزهای فیزیکی، 

 توزیع و انتقال آن در آب زیرزمینی، منابع شوری و آبهای زیرزمینی شور(

فاده های آب )شرب، صنعت آلودگی آب زیرزمینی )معیارها و استانداردهای کیفی آب )شرب، صنعت، کشاورزی(، آلودگی های مرتبط با است -6

 ها، ترقیق آلودگی و مکانیسم های مرتبط(DNAPLها و LNAPLو کشاورزی(، سایر عوامل آالینده آب زیرزمینی، 

( و انتقال Dipersive(، انتقال پخشی )Advectiveانتقال انتشاری ) و دارسی معادله انتقال و انتشار آالینده ها در آب زیر زمینی )قانون -7

 های تحلیلی(حل های ریاضی و راههای شیمیایی، مدلانتقال با واکنشجرم، 
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(، تبیین ناحیه Particle Tracking)روش ردیابی ذرات ) Advectiveاشاره به حل عددی معادله انتقال و انتشار )شبیه سازی انتقال  -8

ری، الگرانژی، و ترکیبی(، شبیه سازی های اویل)روش  Advective-Dipersive((، شبیه سازی انتقال Capture Zoneگیرش )

( ، شیوه منقطع سازی مکانی و منقطع سازی زمانی، تعیین شرایط اولیه و شرایط Reactiveفرایندهای غیر تعادلی و انتقال واکنشی )

 مرزی(

عات و توسعه مدل مفهومی، مدل سازی کامپیوتری انتقال و انتشار آالینده )مدل سازی عددی و کامپیوتری، تعریف اهداف، جمع اوری اطال -9

(، پارامترهای جریان، پارامترهای انتقال، پارامترهای شیمیایی، کالیبراسیون مدل و تحلیل Siks and Sourcesها )ورودی ها و خروجی

 (DMS3MTحساسیت، تحلیل عدم قطعیت، معرفی و کار با نرم افزار 

ر شرایط چگالی متغیر، معادله انتقال محلول، مراحل عمومی حل مدل، کدهای شبیه سازی جریان و انتقال چگالی وابسته )معادله جریان د -10

 (SEAWATعمومی چگالی متغیر،مدل سازی نفوذ آب دریا، معرفی و کار با نرم افزار 

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه )نوشتاری/ عملکردی(آزمونهای نهایی  میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 منابع:

تهران:  "انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.-چاپ ششم-برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع اب"کارآموز، محمد و رضا کراچیان.  -1

 .1390دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 

2- Karamouz, M., A. Ahmadi, M. Akhbari (2012) Groundwater Hydrology Engineering, Planning and 
Management, CRC Press. Boca Raton, FL. ISBN: 978-1-4398-3756-6 

3- Fetter, C.W., (2001) Applied Hydrogeology, 4th edition, Prentice Hall, ISBN: 0130882399. 
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 Water and Wastewater نام انگلیسی درس: آب و فاضالب یشبکه ها یطراح نام فارسی درس:

Network Design 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری فاضالب، شبکه های جمع آوری آب  آشنایی با ضوابط و معیارهای فنی طراحی خطوط انتقال و

 سطحی براساس جدیدترین مراجع و دستورالعملهای ملی و بین المللی

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 شبکه های توزیع آب -الف
 مروری بر مشخصات و هیدرولیك سیستمها و شبکه های توزیع آب   -1

مصارف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، حداکثر مصرف روزانه و  )مصرف برای طراحی شبکه های آب شاملمحاسبه میزان تقاضا و  -2

(، تغییرات مصرف و تقاضا در دوره های زمانی Probabilistic Demandساعتی در پایان دوره طرح، ماهیت احتمالی مصرف و تقاضا)

 Non( و آب غیر درآمدزا )Unaccounted For Waterب بحساب نیامده )معرفی آ· ،مختلف، عوامل موثر مختلف بر میزان مصرف آب

Revenue Waterپارامترهای آنها، عوامل موثر بر آنها و راهکارهای کاهش آنها ،) 

 ،معرفی هیدرولیك شبکه های آب و انواع روشهای دسته بندی معادالت و روشهای حل معادالت هیدرولیکی·)هیدرولیك شبکه های آب  -3

 (نواع شبکه ها شاخه ای، حلقه ای و در هم در سیستمهای آبرسانیتعریف ا

( و مبتنی بر Demand Driven Simulation Methodمعرفی انواع روشهای مدلسازی شبکه های آب شامل تحلیل مبتنی بر تقاضا) -4

 (Performance base designنحوه طراحی مبتنی بر عملکرد )و ( Head Driven Simulation Methodفشار )

( در سیستمهای Water Hammerضربه قوچ ))جریان ناماندگار در سیستمهای انتقال و شبکه های توزیع آب و انواع روشهای مدلسازی آن -5

 (انتقال و شبکه های توزیع آب و راههای جلوگیری از آن

 ,WaterCad,  MikeNet,  Epanetشناخت و نحوه کار با انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی از قبیل ·)مدلهای تحلیل هیدرولیکی  -6

H2O نحوه استفاده از ,GIS نحوه استفاده از مدلهای تحلیل هیدرولیکی در مسائل بهینه سازی سیستمهای  ،در مدلهای تحلیل هیدرولیکی

 (آبرسانی

 شناخت ضوابط و معیارهای هیدرولیکی طراحی سیستمهای انتقال و شبکه های توزیع آب -7

شناخت انواع لوله ها، نقاط ضعف و قوت، انواع اتصاالت و پیوندیها، کیفیت مصالح و کیفیت اجرا در ) انیآبرستاسیسات شبکه شناخت  -8

شناخت انواع مخازن ذخیره و نحوه طراحی  ،شناخت انواع پمپها، طراحی ایستگاههای پمپاژ در سیستمهای آبرسانی ،سیستمهای آبرسانی

 و اجرای آنها در سیستمهای آبرسانی

 های جمع آوری فاضالبشبکه  -ب
 مروری بر مشخصات و هیدرولیك سیستمها و شبکه های جمع آوری فاضالب خانگی و سطحی -9

محاسبه میزان تولید فاضالب برای طراحی سیستمها و شبکه های فاضالب خانگی و سطحی شامل: موارد کوتاه مدت، میان مدت، بلند  -10

میزان فاضالب تولیدی و تغییرات آن در دوره های زمانی مختلف، عوامل موثر مختلف مدت، مقادیر دبی حداکثر و حداقل، ماهیت احتمالی 

 بر میزان مصرف آب و تولید فاضالب
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معرفی هیدرولیك شبکه های فاضالب خانگی و سطحی و انواع روشهای دسته بندی معادالت و روشهای )هیدرولیك شبکه های فاضالب  -11

معرفی انواع روشهای مدلسازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه ، ستمهای فاضالب خانگی و سطحیتعریف انواع شبکه ها در سی ،حل معادالت

 (های فاضالب خانگی و سطحی

، نحوه اتصال نرم StormCAD, Sewer, SewerCAD, Mouseشناخت و نحوه کار با انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی از قبیل  -12

 سازی در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحیو بهینه  GISافزارهای تحلیل هیدرولیکی با مدلهای 

 شناخت ضوابط و معیارهای هیدرولیکی طراحی در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی -13

شناخت انواع لوله ها، تفاط ضعف و قوت، انواع اتصاالت و پیوندیها، کیفیت مصالح و کیفیت اجرا در ) فاضالبتاسیسات شبکه شناخت  -14

 (شناخت انواع پمپها، طراحی ایستگاههای پمپاژ در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی·، سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 :منابع
 117-3، نشریه "ضوابط و معیارهای فنی طراحی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی"(، 1392راهبردی ریاست جمهوری )معاونت نظارت  -1

 )بازنگری اول(.

 .118، ضابطه "ضوابط و معیارهای فنی طراحی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی "(، 1395سازمان برنامه و بودجه، ) -2

 ، انتشارات دانشگاه تهران."پیشرفته شبکه های توزیع آبمدلسازی "(، 1395تابش، م.، ) -3

 ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان."شبکه توزیع آب"(، 1381تائبی، ا.ف و چمنی، م.، ) -4

 ، انتشارات دانشگاه تهران."جمع آوری فاضالب"(، 1395منزوی، م.، ) -5
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 Meteorology and climate change درس: نام انگلیسی یو هواشناس میاقل رییتغ نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

باشدو تغییر اقلیم می هوا در آلودگی جوی فرایندهای و نقش هواشناسی با مفاهیم دانشجویان آشناییهدف از این درس  هدف درس:  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 )کربن چرخه و یاگلخانه یگازها ریسا و کربن دیاکس ید جمله از آن باتیترک و نیزم اتمسفر یی)شناسا نیزم اتمسفر -1

 )دریاها آب تراز افزایش و حرارتی محتوای آنها هایمشخصه و هااقیانوس )شناسایی ها و چرخه اقیانوسیاقیانوس -2

 قوانین و اخیر، حرارت هایده در زمین کره دمای میانگین ای، افزایشگلخانه اثر و جهانی )گرمایش جهانی گرمایش بر ای مقدمه -3

 )ترمودینامیك

 )دریاها آب تراز افزایش یخچالها، شدن آب دما، تغییرات زمین، روند کره انرژی )بیالن جهانی گرمایش روند -4

فسیلی، بخش  هایمصرف سوخت معلق، افزایش ذرات افزایش ای متأثر از روند گلخانه گازهای افزایش اقلیم )روند تغییر بر انسانی اثرات -5

 )دامداری و کشاورزی

 آشنایی با مذاکرات و متون بین المللی مرتبط با تغییر اقلیم -6

 اقلیمی های مدل و اقلیمی بندی تقسیم -7

 در هر یك از سناریوهای اقلیمی شرایط و مقایسه سناریوها انواع بندی طبقه اقلیم تغییر سناریوهای انواع با آشنایی( اقلیمی سناریوهای -8

 )مدلسازی در مختلف سناریوهای اطالعات از و استفاده  )بدبینانه و خوشبینانه سناریوهای (مختلف 

 کوچك مقیاس آماری به منظور روشهای نیاز مورد تکنولوژی و افزارها نرم اطالعات، و آمار(اطالعات کردن مقیاس مختلف کوچك هایروش -9

 )احتماالتی رگرسیونی و روش روش کردن

 سناریوهای تغییراقلیم کاربرد سناریوهای بازسازی در هاقطعیت مدلها، عدم اجرای و سناریوها تدوین افزارها )نرم اقلیم تغییر سازی مدل -10

 )آب مدلسازی منابع در اقلیم تغییر

 ای و نرم افزارهای مربوطهخانهمیزان انتشار گازهای گلروشهای تعیین و محاسبه  -11

 روشهای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب، امنیت غذایی و کشاورزی و منابع طبیعی -12

 بر و سازگاریهای صنعتی و انرژیصورت بندی کلی اثرات اقتصادی تغییر اقلیم در بخش -13

 تهای سازگاری و اصول انجام مطالعاتدوین سیاست -14

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 :منابع

1- Jaacobson M. 2005, Fundamentals of Atmosphesric Modeling, Cambridge University Press, 829 P. 

2- Brasseur Guy P. (Editor), 2007, Analuysis of Global Change Assessment, National Academic Press, 197 P.  
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 Design of Water and نام انگلیسی درس: آب و فاضالب یخانه ها هیتصف یطراح نام فارسی درس:

Wastewater Treatment Plants 
 اختیاری درس:نوع  نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /داردآموزش تکمیلی:  ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

باشد. در این درس، مبانی طراحی واحدهای های آب و فاضالب میخانههدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول طراحی تصفیه هدف درس:

نیاز این درس، گیرد. پیشخانه مناسب مورد بحث قرار میموجود، معیارهای انتخاب ساختار تصفیهها و استاندارهای نامهخانه، آیینمختلف تصفیه

گیرند و باشد، بنابراین در این درس، این فرایندها به طور کلی و برای یادآوری مورد بحث قرار میدرس اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب می

باشد.تأکید بر اصول طراحی واحدها می  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مروری بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب و فاضالب -1

 های جریان و موازنه جرم در راکتورهاآشنایی با مدل -2

 های شیمیایی و نحوه تعیین درجه واکنشآشنایی با انواع درجات واکنش -3

 های آب و فاضالب خانه نگرشی بر اجزای تصفیه -4

 اصول انتخاب فرایندهای مناسب با توجه به کیفیت آب یا فاضالب خامنگرشی بر  -5

  زاللسازها – گیر دانه هایکانال -آشغالگیرها  هایطراحی واحد -6

 هوادهی های طراحی واحد -7

 سازی طراحی واحدهای انعقاد و لخته -8

 فیلترها  -سختیگیری هایطراحی واحد -9

 گندزدایی  های طراحی واحد -10

 طراحی سیستم لجن فعال -11

 طراحی برکه ها و الگونها -12

 طراحی فیلترهای چکنده -13

 نگرشی به دیگر روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضالب -14

 های لجن فاضالبطراحی هاضم -15

 طراحی واحدهای تبادل یونی و جذب سطحی -16

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه نهایی )نوشتاری/ عملکردی( آزمونهای میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
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 منابع:

1- Karia, G. L.  Christian R.A. (2013), Wastewater Treatment: Concepts and Design Approach, Technology & 

Engineering. 

2- Davis, M.L. (2010), Water and Wastewater Engineering, McGraw-Hill Education 

3- Tchobanoglous, G., Burton, F.L.  Stensel, H.D. (2002), Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 

McGraw-Hill Science 

4- Reynolds, T.D. Richards, P. (1995), Unit operations and processes in environmental engineering, CL 

Engineering; 2 edition 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Franklin+L.+Burton&search-alias=books&field-author=Franklin+L.+Burton&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=H.+David+Stensel&search-alias=books&field-author=H.+David+Stensel&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Tom-D.-Reynolds/e/B001KI5A8S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Paul+Richards&search-alias=books&field-author=Paul+Richards&sort=relevancerank
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 Systems Analysis and نام انگلیسی درس: های آبیتحلیل سیستم و برنامه ریزی زیر ساخت نام فارسی درس:

Planning of Water Infrastructure 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

  هدف درس:

 تحلیل خود تأسیسات همسیستم  تحلیل .است یآبمنابع در مدیریت   ها و چالشها  اصول و مسائل مربوط به تحلیل سیستممروری بر ، درساین 

را شامل میعملکرد عملیاتی آنها هم  )زیرساخت، و غیره( و چالش شود. آب، پایداری محیطی، رویکرد جامع برای  حکمرانیهای جدید شامل 

ریزی محیطی، برنامه IWRM خاک و آب با مدیریت آلودگی  اندرکنش. شودبزرگ میشهری های توجه ویژه به محیط و  مطرح و تغییرات اقلیمی 

در این درس بررسی میهوا  . ابزار و تکنیكشود ریزی سیستمهای مختلف برای تحلیل سیستم و برنامه میهای آب معرفی   سیالب و. مدیریت شوند

ها های جمع آوری توأمان و مشکالت ناشی از سرریز این سیستمسیستم (CSO) مورد بحث قرار میل سیل آوری در مقاببا توجه به فرایند تاب 

تیهای مدیریکارراهگیرد. همچنین بهترین   (BMPs) میآلودگی آب و خاک نیز مورد بحث قرار کاهش رواناب و سیل و رای بهبود ب . حل گیرد

اختالف در تخصیص آب، امنیت آب، اصول برنامه میآمادگی و مدیریت بحران نیز شرح داده برای ریزی  بردی و پیشرفته کار  شود. اصول ریاضی

 .تحلیل سیستم در دو قسمت متمرکز یك و دو تشریح خواهد شد

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

کنوانسیون های جهانی. همچنین  –تغییر پارادایم و تاثیر پارادایم اکولوژیکی در برنامه ریزی آب و محیط زیست: رویکرد جامع و سیستمی  -1

 تقاضا تیریعرضه به مد تیریمد رویکرد ازتغییر  محیطی؛زیست یزیآب و برنامه ر : حکمرانیIWRMبر اصول  یامقدمه

 یستمیس یو راهکارها نگرش :و تعامالت آن  یشهربخصوص در نواحی چرخه آب چالشهای  -2

 مقدمه ای بر خصوصیات, همبستگی ها و بهره برداری از زیر ساخت های آب -3

 )ذخیره، انتقال، توزیع(، مخازن و سد ها، تونل های انتقال، تصفیه خانه های اب، سیستم های توزیع آب آب نیهای تامسیستم -4

 و زهکشی )storm water management(جمع اوری و مدیریت آب باران ، هایسیستم -5

 )LIDتوسعه کم اثر ) و (BMPs) یتیریمد یهاراهکار نیو بهتر تصفیهکنترل،  یها سیستم -6

، کم ابیاری، الگوی بهینه کشت، مدیریت نشت و فشار در شبکه، افزایش راندمان تخصیص و راندمان تقاضا تیریمدآب قابل برنامه ریزی،  -7

 )end user(مصرف کننده اخر

 (CSO) لیاز س یفاضالب و آب ناش بیترکسرریز، شهری لیدر مقابل س یشهرهاتاب اوری   ,سیل  تیریمد -8

 و با زیرساختهای غیر آبی از جمله حمل و نقل )Interdependencies(تحلیل وابستگی بهم زیرساختها  -9

ریزی پویای استوکستیك سازی )برنامهگرا؛ ب( مدلهای بهینهسازی و یرنامه ریزی شیاصول تحلیل سیستم: قسمت یك الف( مدلهای شبیه -10

 های مالی و اقتصادی آب، امار و احتماالت در برنامه ریزیها و تحلیلو محاسبات تکاملی و فراکاوشی ج( مدل

 آب یهارساختیز یزیربر برنامه ریتأث یچگونگ حرارتی: ریجزا شهرها به عنوانوایش جهانی گرم -11

ریسك مقاومت، -پذیری و مفهوم بارپذیری و آسیبپذیری، برگشتاصول تحلیل سیستم: قسمت دو : الف( ارزیابی عملکرد سیستم )اطمینان -12

گیری مشارکتی )مدلهای برمبنای زنی نش(؛ تصمیم؛ ج( حل اختالف )تئوری چانه MCDMگیری چندمعیاره )و عدم قطعیت(؛ ب(تصمیم

 ذینفعان( د( شاخصهای پایداری عرضه و تقاضا

 DSS  (MATLAB ،EPANET ،WEAP)برداری و پشتیبانی در تصمیم گیری سازی بهرهافزارهای شبیهآشنایی و کاربرد نرم -13

ی زیربرنامهی؛ ج( آب مدیریت استفاده مجدد؛ ب( مدیریت تأسیسات و زیرساختهایحفاظت از آب و ی: الف( آب شهر یهاستمیس تیریمد -14

 Asset Managementها(، مدیریت دارایی )اثر وضوح نقشه بحران تیریمد - برنامه ریزی اماده سازی -برای امنیت اب
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کنوانسیون های جهانی. همچنین  –تغییر پارادایم و تاثیر پارادایم اکولوژیکی در برنامه ریزی آب و محیط زیست: رویکرد جامع و سیستمی  -15

 تقاضا تیریعرضه به مد تیریمد رویکرد ازتغییر  محیطی؛زیست یزیآب و برنامه ر : حکمرانیIWRMبر اصول  یامقدمه

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

30-25% 25% 35% 10-15% 
 

 :منابع

                      1395کاراموز، م. احمدی آ. فالحی، م. مهندسی سیستم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  -1

2- Karamouz, M. Moridi, A. Nazif, S. (2010), Urban water engineering and management, CRC press, Taylor 

and Francis publishing; Boca Raton, FL, 600 Pages. 

3- Karamouz, M. Szidarovsky, F. Zahraie, B. (2003), Water resources systems analysis, CRC press, Lewis 

publishers; Boca Raton, FL, 590 Pages. 

4- Buchholz, R. A. (1993), Principal of environmental management: The greening of business, Prentice Hall, 

New Jersey, 432 Pages. 

5- Marselek, J. Jimanez, B., Karamouz, M. (2007), Urban water cycle processes and interactions, Taylor and 

Francis publishing; Boca Raton, FL, 131 Pages. 
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 RS and GIS Application in Civil نام انگلیسی درس: در مهندسی عمران و آزمایشگاه GISو  RSکاربرد  نام فارسی درس:

Engineering (Water Resources) & Laboratory 
 اختیاری درس:نوع  عملی/نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  64 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 زیست محیط و آب منابع پایش و سازی مدل جهت ایماهواره تصاویر نفسیر و پردازش نحوه با دانشجویان آشنایی -1

 GISآشنایی با مدیریت اطالعات و داده ها و انجام تحلیل های مکانی جهت مدیریت منابع آب و محیط زیست در محیط  -2

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 (RSدور) از سنجش -الف
 (دور از سنجش بنیادی مفاهیم، ارکان سیستم سنجش از دور، دور از سنجش تاریخچه، مقدمه) دور از سنجش کلیات -1

زمین، سنجش از دور نوری و حرارتی و  و اتمسفر با خورشیدی انرژی تعامل، مغناطیس الکترو طیف های ویژگی)دور از سنجش فیزیك -2

 (معرفی قوانین و معاالت پایه

 (زمینی و نحوه دریافت آنها های سنجنده های ویژگی، ها سنجنده و ها ماهواره انواع) ها سنجنده و ها ماهواره -3

 (ای ماهواره تصاویر در تفکیك انواع، ای ماهواره تصاویر ساختار)ای ماهواره تصاویر های ویژگی -4

 (پردازش پس و بندی طبقه، بارزسازی، پردازش پیش) ای ماهواره تصاویر رقومی پردازش اصلی فرایندهای -5

، فیلترینگ، کنتراست بسط) ای ماهواره تصاویر بارزسازی های ای( و روش ماهواره تصاویر هندسی و رادیومتریك خطاها) تصیح های روش -6

 (اصلی های مولفه به تجزیه، طیفی گیری نسبت

 بر، بندی طبقه صحت ارزیابی، گیری نمونه، شده نظارت و نشده نظارت بندی طبقه) ای ماهواره تصاویر بندی طبقه کالسیك های روش -7

 (کاپا ضریب محاسبه، خطا ماتریس آورد

پوشش آنها )جنس زمین، سطوح آب، همواری سطوح، مشخصات پوشش گیاهی، سطح برف و اربرد سنجش از دور در شناسایی سطوح و ک -8

 یخ(

 مدل سازی بیالن آب و بیالن انرژی با استفاده از داده های سنجش از دور -9

 کاربرد سنجش از دور در تعیین میزان بارش، دما، تغییر اقلیم و خشکسالی -10

 (GISجغرافیایی) اطالعات سیستم -ب
 ای( شبکه، برداری های مکانی، داده های داده ساختار با اجزاء، آشنائی، تعاریف) جغرافیایی العاتاط کلیات سیستم -11

 ارتباط انواع، ها آن ویرایش و تولید نحوه، توصیفی جداول انواع) جغرافیایی اطالعات سامانه در ها آن کاربرد و توصیفی های داده با آشنائی -12

 (مکانی های داده به و یکدیگر به ها آن اتصال نحوه، جداول

 ...( ها داده انواع ویرایش و سازی رقومی، ها نقشه نمودن مرجع زمین) ها داده سازی رقومی -13

 ضلعی چند تولید، یابی حریم، موضوعی سازی یکسان، اتصال، ادغام، جداسازی، سازی یکپارچه)  برداری مکانی های داده تحلیل و تجزیه -14

 (تیسن های

، روشن و سایه های نقشه، هیپسومتری، شیب وجه، شیب های نقشه تهیه در مدل کاربرد، زمین رقومی ساختارمدل)زمین  رقومی مدل -15

 و خاکبرداری سطح و حجم تعیین، دید میدان ترسیم، حوضه های آبراه شبکه استخراج، آبریز حوضه نقشه تهیه،  هیدرولوژیکی های مدل

 (خاکریزی

 نقشه های مکانی پارامترهای مختلف محیطیاستفاده از آمار مکانی جهت تهیه  -16
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 نظیر نقشه عناصر تنظیم و تولید، رنگ از استفاده، مکانی عوارض کارتوگرافیك سازی نماد) خروجی تهیه منظور به ها نقشه سازی آماده -17

 ...( و مقیاس، راهنما، مختصاتی شبکه

تعریف داده های عمرانی )داده های مسیر رودخانه و جاده، داده های سطوح طبیعی بیابان و کوه و جنگل، داده های سطوح آب دریاچه و  -18

 دریا، داده های شهری(  

 پروژه اجرای*

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 20% 40% 20% 
 

 :منابع

 ده. ، انتشارات آزامبانی سنجش از دور. 1393یی. رضا وسفی، یفاطم دباقریس -1

 ،  کاربرد سنجش از دور در علوم  زمین ، انتشارات دانشگاه تهران.1382علوی پناه سید کاظم،  -2

3- Dixon, B., & Uddameri, V. (2016). GIS and geocomputation for water resources science and engineering. 

Chichester West Sussex, UK: Wiley and Sons. 

4- Bastiaansen, W. G. M., Menenti, M., Feddes, R. A., and Holtslag, A. A. M. (1998). A remote sensing surface 

energy balance algorithm for land (SEBAL). 1: Formulation. J. Hydrol., 212–213, 198–212. 

5- Jensen. J, R. 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, 2nd Edition. Upper 

Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall. 

 

 

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.google.com/search?q=John+R.+Jensen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTytPr0opUOIBc40LS0oKK421ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osA9BDUCD0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjgjNLPnbzTAhVDRhQKHQ_4AvwQmxMIigEoATAQ&biw=1536&bih=731
https://www.pearsonhighered.com/product/Jensen-Remote-Sensing-of-the-Environment-An-Earth-Resource-Perspective-2nd-Edition/9780131889507.html
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 Advanced Probability and Statistics نام انگلیسی درس: شرفتهیآمار و احتماالت پ نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی با مبانی تحلیل های آماری اطالعات آب و محیط زیست 

  امار و کاربردهای آن در مهندسی آب و محیط زیست –آشنایی با مبانی زمین 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 وستهیپ و جدا یبعد چند و بعد كی عیتوز و یچگال تابع ،یتصادف یرهایمتغ احتمال، هینظر بر یرورم -1

 سایر و وایبل بتا، ، گاما ،نمایی، نرمال منفی، ایدوجمله هندسی فوق هندسی، پواسن، ای،جمله دو نظیر پیوسته و جدا مهم توزیعهای -2

 مهم پیوسته و جدا هایتوزیع

 نظیر مختلف هایتوزیع از مختلف های روش– با تصادفی متغییرهای تولید (سازیبا استفاده از آن شبیه و متغییری چند خطی رگرسیون -3

 )مختلف سازی شبیه برای آنها کاربرد و انطباق و بعدی و دو بعدی یك های حالت در  ...و گاما ، نرمال ، ،نمایی یکنواخت

 آشنایی با خصوصیات رگرسیون غیر پارامتری و خواص آن -4

 ارائه مبانی آنالیز چند عاملی و انواع ان، خواص آماری و برخی از کاربردهای آن در مهندسی آب، محیط زیست و هواشناسی آماری -5

 مکانی-های زمانیابعاد اطالعات و کاربردهای آن در شناسایی رفتارهای سری های استخراج خطی و غیر خطیارائه روش -6

 های مهندسیمبانی زمین آمار و کاربردهای آن در شاخه -7

 های مختلف خانواده کریجینگ و مشخصات آنهاهای مختلف واریوگرافی اطالعات و روشارائه روش -8

 مکانی-آشنایی اجمالی با رویکردهای زمین آماری زمانی -9

 زمانی-معرفی و آشنایی با نرم افزار پایه به منظور زمین آمار مکانی و مکانی -10

 سازی آنهاآشنایی با روشهای مختلف آنالیز حساسیت و پیاده -11

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه عملکردی(آزمونهای نهایی )نوشتاری/  میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 :منابع

1- Ang, Alfredo, and Wilson Tang. Probability Concepts in Engineering Planning and Design: Vol I - Basic 

Principles. New York, NY: John Wiley & Sons, 1975. ISBN: 047103200X. 

2- Douglas C. Montgomery and George C. Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers / 5th 

edition. Publisher: John Wiley & Sons, Inc. ISBN- 978-0-470-05304-1 
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                                                   Water Quality Management نام انگلیسی درس: منابع آب یتفیک تیریمد نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 مدیریت و ریزیبرنامه مدلسازی، نحوه و آب منابع سیستمهای در آب کیفیت مدیریت اصول با دانشجویان آشنایی درس این از هدف هدف درس:

.است آب کیفیت  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 های منابع آبها و ابزارکارها در مدیریت کیفیت آب در سیستمها، محدودیتاهداف، مطلوبیت -1

 آبعیارها و استانداردهای کیفیت مروری بر متغیرهای کیفیت آب، م -2

 منابع آبسیستمهای  سازیسازی و بهینهنگرشی به مدلهای شبیه -3

 Kw2QUALها و مرور مدل مدلسازی کیفیت آب رودخانه -4

 هارودخانه ت آب درکیفی و مدیریت ریزیهای برنامهمدل -5

 هامدلسازی یك بعدی کیفیت آب مخازن و دریاچه -6

 با توجه به کیفیت آب هامخازن سد برداری بهینه ازبهرههای مدل -7

 آلودگی آبهای زیرزمینی و روشهای مدیریت آن -8

 سطحی و زیرزمینی آب منابع تپایش کیفی -9

 آبت پایش کیفیهای طراحی و بهینه سازی سامانه -10

 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی -11

 روشهای تخمین جریان حداقل زیست محیطی -12

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه )نوشتاری/ عملکردی(آزمونهای نهایی  میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 30% 50% - 
 

 :منابع

 (.ششم)چاپ  1396، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، «های منابع آبریزی و مدیریت کیفی سیستمبرنامه»کارآموز، محمد و رضا کراچیان،  -1

2- Chin, D. A. (2006), “Water-Quality Engineering in Natural Systems”, John Wiley & Sons, Inc. 

3- Chapra, S. (1999), "Surface Water Quality Modeling", Mc Graw Hill. 
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 Advanced Water نام انگلیسی درس: مهندسی آب و فاضالب پیشرفته نام فارسی درس:

and Wastewater Engineering 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

آَشنایی با جدیدترین مبانی نظری و فناوری برای طراحی، اجرا، بهره برداری و بازسازی شبکه های توزیع آب و شکه های جمع آوری هدف درس: 

 فاضالب و آب سطحی

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 شبکه های توزیعالف( سیستمها و تاسیسات آب و 
محاسبه میزان تقاضا و مصرف شامل: مصارف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، ماهیت احتمالی مصرف و تقاضا، تغییرات مصرف و تقاضا  -1

 در دوره های زمانی مختلف، عوامل موثر مختلف بر میزان مصرف آب

معرفی  - Gradient Methodمعرفی روشهای تحلیل شبکه )معرفی روشهای جدید حل معادالت هیدرولیکی از قبیل روش گرادیان  -2

 (Pressure Dependent Analysisروش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر بر فشار 

 دلسازی نشتمعرفی آب بدون درآمد، پارامترها و عوامل موثر و راهکارهای کاهش آن و مبانی تئوریك و م -3

 شناخت پارامترهای کیفی موثر، نحوه مدلسازی پارامترهای کیفی آب و انواع روشها و مدلها -4

 ,Reliability, Resiliencyپذیری، تعریف، عوامل موثر، نحوه محاسبه و انواع روشهای مدلسازی قابلیت اطمینان، افزونگی و برگشت -5

Vulnerabilityان و ریسك در آنها، امنیت سیستمهای آب و مدیریت بحر 

 کالیبراسیون انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب و انواع روشهای کالیبراسیون -6

ریزی عدد صحیح( و ریزی دینامیك، برنامهریزی خطی و غیرخطی، برنامهسازی  شامل انواع روشهای سنتی )برنامهشناخت روشهای بهینه -7

ه مورچگان، جستجوی ممنوعه، شبیه سازی گداخت و ...( و کاربرد آنها در سیستمها و شبکه روشهای جدید جستجو )الگوریتم ژنتیك، دست

 های توزیع آب در مراحل طراحی و بهره برداری

 کنترلمتری و تله، تلهSCADAمانیتورینگ پارامترهای هیدرولیکی و کیفی بوسیله سیستمهای   -8

مدیریت  -( Demand Managementو تقاضا در شبکه های آبرسانی ) مدیریت بهره برداری شبکه های آبرسانی: ]مدیریت مصرف -9

 Pressureمدیریت فشار در شبکه های آبرسانی  ) -ها و اجزای سیستمهای آبرسانی حوادث و مدیریت بهسازی و بازسازی لوله

Management]) 

 -آزمایشات الزم در سیستمهای آبرسانی  -یمدلسازی شبکه های آبرسانی: )مدلسازی سیستمهای امور مشترکین در سیستمهای آبرسان -10

 (Performance Indicatorsهای آب )شاخصهای قابلیت عملکرد در شبکه

 های آب و تلفیق آن با مدلهای هیدرولیکیبرداری از شبکهدر مدلسازی، مدیریت و بهره GISکاربردهای  -11

فازی و نروفازی و کاربرد آنها در مدلسازی و مدیریت سیستمهای  آشنایی با انواع سیستمهای خبره شامل شبکه های عصبی مصنوعی و منطق -12

 (Fuzzy Systems-ANN, Fuzzy and Neuroآبرسانی )

 ب( سیستمها، تاسیسات و شبکه های جمع آوری فاضالب خانگی و سطحی

 معرفی هیدرولیك شبکه های فاضالب و انواع روشهای حل معادالت -13

 فاضالب خانگی و سطحی و معرفی انواع روشهای مدلسازیتعریف انواع شبکه ها در سیستمهای  -14

 برای  سیستمها و شبکه های فاضالب خانگی و سطحی 12تا  4توضیحات تکمیلی در مورد بندهای  -15
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 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه عملکردی(آزمونهای نهایی )نوشتاری/  میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 40% 30% 
 

 منابع:

 اصفهان ، مرکز نشر صنعتی دانشگاهشبکه های توزیع آب شهری ،  ،امیر تائبی ، محمد رضا چمنی -1

، سازمان برنامه و بودجه )دفتر تحقیقات و معیارهای فنی( ، وزارت نیرو  117-3مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری ، نشریه شماره  -2

 )استاندارد مهندسی آب( ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه

ناشر بنیاد  1375تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب ، ترجمه دکتر امین علیزاده ، دکتر محمود نقیب زاده ،مهندس جالل جوشش ،  -3

  ،دکتر محمد تقی منزوی فرهنگی رضوی چاپ چهارم

 انتشارات دانشگاه تهران ی و فاضالب، ج دوم،آبرسانی شهری، ج اول و جمع آوری آبهای سطح -4

 

5- G.M.Fair, .6 J.C.Geyer and D.A.Okun , Elements of water supply and wastewater disposal , 1981, second 

edition ,John Wiley Sons.  
6- Larry W. Mays, Water Distribution Systems Handbook , MGH , 1999.  

7- T. Walski , .10 D.V. Chase , D. Savic , W. M. Greyman and S.Beckwith, E.koelle , Advanced Water Dist. 

Modeling and Management , Haested Methods, 2003  

8- D.V. Chase , D. A. Savic , T. M. Walski, Water Dist. Modeling, Haested Methods, 2001 
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 Hydro-informatics نام انگلیسی درس: كیدروانفورماتیه نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی با اصول و مبانی تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مهندسی آب و محیط زیست 

  آشنایی با اصول و مبانی روش های بهینه سازی تکاملی بخصوص الگوریتم ژنتیك و کاربردهای آن در مهندسی آب و محیط زیست 

  در مهندسی آب و محیط زیستآشنایی با اصول و مبانی شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مفاهیم پایه در تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مهندسی عمران -1

 مقایسه مجموعه های فازی و کالسیك -2

 عملگرهای فازی -3

 روابط فازی -4

 روشهای غیرفازی ساز -5

 (FISسیستم های استنتاج فازی ) -6

 خوشه بندی فازی -7

 رگرسیون فازی -8

 گیری فازی تصمیم -9

 و بطور خاص روش الگوریتم ژنتیك PSOمعرفی کلی از روشهای بهینه سازی تکاملی نظیر  -10

 مفاهیم پایه در الگوریتم ژنتیك -11

 کدگذاری متغیرهای تصمیم -12

 تابع ارزیابی و مشخصات آن -13

 عملگرهای انتخاب، تزویج و جهش -14

 روشهای بهینه سازی چند هدفه در الگوریتم ژنتیك -15

 الگوریتم های ژنتیك تك هدفه و چند هدفههمگرایی در  -16

 حل مسائل بهینه سازی محدودیت دار با استفاده از الگوریتم ژنتیك -17

 مدلسازی هوشمند، گرافیك( ی،آماری پردازش داده ها، برنامه نویسی، کارها) MATLABشنایی با کاربردهای آ -18

 آشنایی با مبانی شبکه های عصبی مصنوعی -19

 (PCAزی اطالعات )پیش پردازش، استخراج اطالعات، معرفی فرآیندهای آماده سا -20

 معرفی انوع شبکه های عصب مصنوعی با استفاده از کاربردهایی در هیدرولوژی و هواشناسی -21

 معرفی روشهای تعیین ساختار بهینه در شبکه های عصبی مصنوعی و نحوه ارزیابی شبکه ها -22

 نداردسرفصل عملی: 
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 نوشتاری/ آزمون عملیآزمون نهایی، آزمون روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

5% 25% 40% 30% 
 

 منابع:

کوره پزان دزفولی، امین، اصول تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مدلسازی مسائل مهندسی آب، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه  -1

 .                                                                                                             1387امیرکبیر، 

 .1393زهرایی و سید موسی حسینی، الگوریتم ژنتیك و بهینه سازی مهندسی، انتشارات گوتنبرگ، چاپ دوم، بنفشه  -2

3- Schalkoff, R. J.,  Artificial Intelligence: An Engineering Approach, McGraw-Hill 1990 

4- Hagan M.T., Demuth H.B., Beale M., Neural Networks Design , PWS Publishing Co., 1996 

5- Haupt R. L. and S. E. Haupt, (2004). Practical Genetic Algorithms, JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 

Second Edition.   

6- Zimmerman, H. J., Fuzzy Set Theory and Its Applications, Kluwer Academic Publishers, 1996.   
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 Advanced Hydrology نام انگلیسی درس: شرفتهیپ یدرولوژیه نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 های آزاد.آشنایی با چرخه هیدرولوژیکی و تعامالت بین اتمسفر، زمین و آب -1

 سازی فرآیندهای مختلف هیدرولوژیکیو مدل های هیدرولوژیکیسازی با استفاده از دادهآشنایی با چگونگی آنالیز و مدل -2

 های احتماالتی وقایع حدیآشنایی با ریسك، عدم قطعیت، آنالیزها و ارزیابی -3

 ینی سری های زمانیآشنایی با مدلهای شبیه سازی و روندیابی هیدرولوژیکی و مدلهای آماری ساخت و پیش ب -4

 خشکسالی، طراحی هیدرولوژیکی و تحلیل سیالب با آشنایی -5

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 .آب، اقتصاد آب، قوانین آب( فهوم سیستم و تغییرات هیدرولوژیکی ، پایداریمکل هیدرولوژی، سیلیات و مفاهیم پایه )ک -1

های زمین و اتمسفر، های سیستم،  سیستم)ویژگی (Hydroclimatic Systems & Processes)و فرایند های آب و هوایی  هاسیستم -2

 و اتالنتیك شمالی   SOI ابر و بارش، باالنس انرژی زمین و خورشید، تغییرات اب و هوایی، چرخه جنوبی بخار آب،سیکل هیدرولوژیکی، 

NAOومانسون 

امپت، فیلیپ، -رواناب، کریجینگ، نفوذ: )معادالت گرین-، تحلیل بارشهای ارزیابی تبخیر و تعرق، ذخیره، نفوذسیکل هیدرولوژیکی )روش -3

تخمین برف و تعیین  ارش(ب، روشهای سنجش پدیده های  IDFارش مازاد،منحنی های ب( ، SCSو  NRCSهورتون(، و تلفات بارش )

 میزان آب معادل برف، منطقه ای کردن اطالعات، روش کریجینگ

 (، منحنی های هیپسومتری، بیالن آب.Travel time، کانال تاک، خصوصیا)خصوصیات حوضه و خ ریزحوضه آب -4

ریان پایه، هیتوگراف بارش، محاسبه ج، (SCS, Snyder, Clarkتئوری هیدروگراف )هیدروگراف واحد: مشاهداتی و ساختگی ) -5

 های کامپیوتری(هیدروگراف سیالب با استفاده از هیدروگراف واحد، معرفی روندیابی ، مدل

 کانال( –مخزن خطی، حوضه  –ای، انتگرال کانولوشن، مدل نش، مدل تبدیل الپالس )حوضه هیدروگراف واحد لحظه -6

 مبانی هیدرولوژی آماری )مبانی آمار و احتمال در هیدرولوژی، تکمیل نواقص داده ها: رگرسیون و تست های آماری، توابع توزیع احتماالتی، -7

تحلیل ، تحلیل ناایستایی، فراوانی با استفاده از توابع توزیع احتماالتی، معرفی نرم افزارهای تحلیل فراوانی(تخمین پارامترهای توزیع ، تحلیل 

 ریسك و عدم قطعیت در هیدرولوژی، تحلیل اطمینان پذیری، تعیین حدود اطمینان و وقایع حدی، ضریب اطمینان بارو مقاومت

 Akaike,تست  تست های نکویی برازش،, اصل پارسیمونی، ARMAدر حرکت،  مدل سازی سری زمانی، مدلهای اتوریگرسیو، متوسط -8

 سری زمانی، کاربرد نرم افزار. ، شبیه سازی و پیش بینیARIMAمعرفی مدلهای 

های (، سیستمHEC-HMS, StormNET, IHACRESسازی مونت کارلو، مدل های  )سازی هیدرولوژیکی،چرخه مارکو، شبیهشبیه -9

 ANNاستنتاج فازی، 

روندیابی سیل )روندیابی سیل در مخزن: روش پالس و رانج کوتا، روندیابی سیل در رودخانه: روش ماسکینگام و کونج، معرفی سیالب،   -10

 های کنترل سیالب.آنالیز احتمال وقوع سیالب، خسارات سیل، روشمدلهای کامپیوتری(، سیالبهای ساحلی و شهری، 

های تحلیلی زمان وقوع خشکسالی ، روش(Climatic, Hydrological, Agricultural) لیخشکسالی، انواع خشکساتحلیل ومدیریت   -11

 SOI, SWSI, PDSIهای خشکسالی و شدت آن، مدل بیالن اب تورنویت،  اناملی رطوبت خاک، شاخص
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صات رگبار (، روش های محاسبه مشخPMP( ، بارش حداکثر محتمل )Design Stormsطراحی هیدرولوژیکی )رگبارهای طراحی )  -12

های (، سیستمDesign Floods(، سیالب های طراحی )PMFحداکثر محتمل )عمق، توزیع زمانی و مکانی(، سیالب حداکثر محتمل )

 هشدار سیل.

معادالت حاکم، مدلهای کلی چرخه جهانی -سازی تغییر اقلیمای و تاثیر روی وقایع حدی خشکسالی و سیل(، شبیهتغییر اقلیم )اثر گلخانه  -13

GCM  ریز مقیاس کردن ،Downscaling- های مدلSDSM  وLARS 

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

25% 25% 35% 15% 
 

 منابع:

 1392پیشرفته، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارآموز م ، عراقی نژاد ش، هیدرولوژی  -1

2- M. Karamouz ,S. Nazif and M. Fallahi, Hydrology & Hydroclimatology, CRC Press, 2012 

3- P. B. Bedient, W.C. Huber, B. E. Vieux, Hydrology and Floodplain Analysis, 4th edition, Prentice  Hall, 2006. 

4- Karamouz, A. Moridi, S. Nazif, Urban Water Engineering & Management, CRC Press,  2010  
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 Advanced Hydraulics نام انگلیسی درس: هیدرولیك پیشرفته نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 باز کانال های هیدرولیك بخصوص هیدرولیك در پیشرفته مبانی و تئوری ها با دانشجویان آشناییهدف درس: 

های تحلیل هیدرولیکی مسائل مرتبط با سازه های هیدرولیکی آشنایی دانشجویان با روش  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 یك دریاچه و ارتباط دو دریاچه  تدریجی: آبگیری ازمروری بر هیدرولیك جریان های متغیر  -1

 یك دریاچه و ارتباط دو دریاچه  مروری بر هیدرولیك جریان های متغیر تدریجی: آبگیری از -2

 با افزایش و کاهش دبی یمکانیر های متغ ناریج -3

 کنترل ها -هیدرولیك سازه های آبی -4

 اده، روش مشخصه هابا سطح آزاد: معادالت حاکم، موج س یدائمیرهای غ ناریج -5

 شکست سد: پایین دست خشك و پایین دست تر -6

 عملکرد دریچه ها، موج مثبت و موج منفی :جریان غیر دائمی سریع -7

 در مخزن، سیالب شکست سد(یل سی بیاروند) در سد یدائمیرجریان غ -8

 یلسی بیاروند -9

 نداردسرفصل عملی: 

 

 عملیآزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

15% 35% 50% - 
 

 منابع:

1- Henderson, F.M., 1966, Open channel flow: New York, MacMillan, 522 p.  
2- Chow, V.T., 1959, Open-channel hydraulics: New York, McGraw-Hill, 680 p.  

3- French, R.H., 1986, Open channel hydraulics, New York, McGraw-Hill, 705 p. 

4- Chaudhry, M.H., 2008, Open Channel Flow, Springer, 523 p. 

5- Subramanya, K ., 2009, Flow in Open Channels : New York, McGraw-Hill,548 p.  

6- Chanson, H., 2004, The Hydraulics of Open Channel Flow, Butterworth-Heinemann, 650 p. 

7- Lindell, J.E. , Moore,W,P. King, H.W. 2017, Handbook of Hydraulics, Eighth Edition 8th Edition. McGraw-

Hill Education; 8 edition  
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 Advanced Groundwater نام انگلیسی درس: آب های زیرزمینی پیشرفته نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری واحد:نوع  3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی با خصوصیات آبخوان ها 

 آشنایی با مفاهیم پایه در مدلسازی و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی 

  آشنایی با اصول مدیریت کمی و کیفی آبخوان ها 

 آشنایی با اصول بهسازی، احیاء و کنترل آبخوان ها 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

نواع آبخوان )آزاد، تحت فشار، نشتی، موضعی( و خصوصیات آنها، جنبه ا، متخلخل طحیما انواع بشنایی آلیات و مفاهیم پایه )تاریخچه، ک -1

 های علمی، مهندسی و مدیریت آب زیرزمینی.

عادله بیالن آب مکل هیدرولوژی و سیدر محیط متخلخل،  Continuumویکرد پیوسته رو مقدمه مدلسازی )هیدرولوژی آب زیرزمینی  -2

 های زیرزمینی و چگونگی ثبت و ضبط آنها( طالعات و داده های آبازیرزمینی، 

 اهمسانی در آبخوانها(اهمگنی و ننخلخل و هدایت هیدرولیکی و ذخیره و گذردهی آبخوان، تمفاهیم جریان آبهای زیرزمینی )مفاهیم  -3

انون دارسی و کاربرد آن در حل مسائل جریان یك بعدی آب قمعادله عمومی جریان آبهای زیرزمینی در آبخوان های تحت فشار و آزاد ) -4

 ندگار(ئوری پتانسیل و شبکه های جریان: جریان دوبعدی ماتفورکهایمر و کاربرد آن در جریان در آبخوان ها(  -رضیات دوپوییفزیرزمینی، 

آزمایش )درولیك چاه در جریان غیرماندگارهیدرولیك چاه در جریان ماندگار، هیچاه آبخوان آزاد و تحت فشار ) -درولیك آب زیرزمینی هی -5

روش  ,روش تصاویر  -ریان چاه در نزدیکی مرزهاج جاکوب،  ،-وش کوپررعادله تیس، م های پمپاژ و تعیین خصوصیات هیدرولیکی آبخوان،

 ستم های چندچاهیسیدرولیك چاه در جریان غیرماندگار آبخوان نشتی، یهبرگشت، 

شخصه های موری آب زیرزمینی و منابع آن، شفیت طبیعی آب زیرزمینی، کیلودگی آب های زیرزمینی )آهای زیرزمینی و کیفیت آب -6

الینده های محلول و غیر محلول آنابع آالینده آب زیرزمینی: شهری و صنعتی و کشاورزی، مفیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب زیرزمینی، 

 وش های کاهش و کنترل آلودگی آب زیرزمینی(،را، هDNAPLها و  LNAPLآب زیرزمینی: 

 Advection - Dispersion, Diffusion, Retardationعادله انتقال، پخش، جذب، تاخیر ملودگی آب های زیرزمینی )آتحلیل  -7

 عادله انتقال، پخش، جذب، تاخیر(مآالینده ها در آب زیرزمینی، حل تحلیلی 

وش تفاضل محدود در حل معادله رنواع مدل های عددی جهت حل معادالت جریان و انتقال آالینده، ادل سازی آب های زیرزمینی )م -8

 و بسته های نرم افزاری مربوطه و کاربرد آنها( OWMODFLشنایی با نرم افزارهای آجریان در شرایط ماندگار و غیر ماندگار،  

برنامه ریزی ومدیریت  آب های زیرزمینی )تکنیك های شبیه سازی شامل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه های فازی، مدل های بهینه سازی،  -9

 حل تعارض(، بهره برداری توامان از ابهای سطحی و زیرزمینی

 Aquifer آبخوان وش های احیایرکیفی آب زیرزمینی،  -کمی Monitoringایش پزمینی )احیا و کنترل آبخوان، بهسازی آبهای زیر  -10

)Restoration ( 

 مدیریت ریسك و مخاطرات آب های زیرزمینی )ارزیابی ریسك ، مسائل مربوط به آسیب پذیری، تاب آوری و اطمینان پذیری، روش  -11

Drastic, ،خشکسالی و آلودگی های گسترده(مخاطرات وارده بر آب های زیرزمینی شامل سیل 
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نواع مسائل ااثرات تغییر اقلیم بر آب زیرزمینی )سازگاری با تغییرات اقلیم، اثرات تغییر اقلیم بر چرخه هیدرولوژیکی، تهاجم آب شور شامل  -12

ای کنترل تهاجم وش هرآب شور و شیرین، ( Interfaceشوری در آبخوان ها و آبخوان های ساحلی و جزیره ای، تخمین فصل مشترک )

 آب شور،(

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

25% 25% 35% 15% 
 

 منابع:

1- Karamouz, M., A. Ahmadi, M. Akhbari (2012) Groundwater Hydrology Engineering, Planning and 

Management, CRC Press. Boca Raton, FL. ISBN: 978-1-4398-3756-6 

2- Fetter, C.W., (2001) Applied Hydrogeology, 4th edition, Prentice Hall, ISBN: 0130882399. 
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 Environmental Planning نام انگلیسی درس: ستیزطیمح تیریو مد ریزیبرنامه نام فارسی درس:

and Management 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس: 

های راهبردی و نگرش سیستمی در جنبهریزی و مدیریت محیط زیست است. تأکید این درس بر در این درس دانشجویان روشهای پیشرفته برنامه

زیست است.مدیریت محیط  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مروری بر چالشهای محیط زیستی موجود و تبیین اهداف و الزامات مدیریت محیط زیست -1

 مدیریت راهبردی محیط زیست و عناصر آن -2

 (ISO 14001 ،ISO 14040T ،ISO 50001 ،ISO 31000سامانه های مدیریت محیط زیست ) -3

 مروری بر مفاهیم ارزیابی استراتژیك اثرات محیط زیستی و ارزشگذاری محیط زیست -4

 ارزیابی توان اکولوژیکی محیط -5

 مروری بر روشهای ارزیابی ریسك و مدیریت بحران و کاربردهای آن در مدیریت محیط زیست -6

 گیری در مدیریت محیط زیستنگرش سیستمی و کاربرد روشهای تصمیم -7

 ی بر مفاهیم اقتصاد محیط زیست و کاربرد آن در مدیریت محیط زیستمرور -8

 مشارکت مردم و نهادها در مدیریت محیط زیست -9

 های موردیمطالعه -10

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 30%  50%  -  
 

 منابع:

 )چاپ ششم(. 1396ر،یرکبیام یمنابع آب، انتشارات دانشگاه صنعت یها ستمیس یفیک تیریو مد یزیر برنامهر.،  ان،یم. و کراچ کارآموز، -1

 .1378 زیست،محیط حفاظت سازمان انتشارات محیطی، زیست هایواستاندارد ضوابط زیست، محیط حفاظت سازمان -2

3- Sankar, A. (2015) “Environmental Managemnt”, Oxford University Press; 1 edition. 
4- Barrow, C.G. (2007) "Environmental Management for Sustainable Development", Taylor & Francis; 2nd 

Edition, 454 Pages. 
5- Friedman, F. (2006) "Practical Guide to Environmental Management", Environmental Law Institute; 10 

edition, 613 Pages . 
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 Environmental Biotechnology نام انگلیسی درس: بیوتکنولوژی محیط زیست نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 ندارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

باشد. در این درس، چرخه هدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول فناوری های زیستی و کاربرد آن در محیط زیست می درس:هدف 

گیرد. همچنین دانشجویان با نقش میکروارگانیسمها در بیوتکنولوژی محیط زیست، فرایندهای احیاء بیولوژیکی و تخریب زیستی مورد بحث قرار می

.ئد و پاکسازی محیط همچنین کاربرد مهندسی ژنتیك درکنترل آلودگیهای محیطی آشنا می شوندتصفیه مواد زا  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مقدمه ای بر بیوتکنولوژی محیط زیست -1

 مروری برتغییرات میکروبی -2

 عوامل مؤثر بر چرخه بیوتکنولوژی محیط زیست -3

 ، BOD،اسیدیته،قلیائیت،سختی،کلیسرین باقیمانده، pHبررسی پارامترهای کدورت،رنگ،حاللهای استاندارد، -4

 نیتروژنۀکلرید،اکسیژن محلول،آهن ومنگنز،فلوراید،سولفات،فسفروفسفات،اسیدهای فراروتحلیل گاز -5

 بررسی فرآیندهای احیای بیولوژیکی و تجزیه بیولوژیکی -6

 روشهای تشخیص پاتوژنها در محیط آبی -7

 ژیکیمشخصات ویژگیها،محاسن ومعایب احیای بیولو -8

 فرایندهای بیولوژیکی درتصفیه فاضالب)لجن فعال،الگونها،نیترات زایی ونیترات زدایی،حذف فسفر،تصفیه هوازی بامتان سازها( -9

 احیای بیولوژیکی آب -10

 احیای بیولوژیکی خاک -11

 فسیلی سوختهای محیطی زیست بیوتکنولوژی -12

 روشهای بیولوژیکی برای حل مشکل آلودگی هوا -13

 محیطی درکشاورزیبیوتکنولوژی زیست  -14

 عوامل آلودگی برفعالیتهای میکروبی در محیط زیست -15

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

15% 25% 60% - 
 

 :منابع

1- Mohapatra, P.K., Textbook of Environmental Biotechnology, I. K. International Pvt Ltd, 2010 
2- Hans‐Joachim.J., Winter, J., Environmental Biotechnology: Concepts and Applications, Wiley‐VCH Verlag 

GmbH & Co. KGaA, 2005 
3- Vallero, D., Environmental Biotechnology, Academic Press, 2015 
4- Wang, L.K., Ivanov, V., Tay, J.-H., Hung, Y.-T., Environmental Biotechnology, Humana Press, 2010 
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 Water Desalination نام انگلیسی درس: نمك زدایی آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد تکمیلی: آموزش ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

باشد. در این درس، انواع هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مبانی فرایندهای مختلف برای حذف نمك های محلول در آب می هدف درس:

گیرد. همچنین دانشجویانفرایندهای حرارتی، غشائی، سیستم های تعویض یونی مورد بحث قرار می های تجدیدپذیر با مبانی و  کاربرد انرژی  

.برای حذف امالح محلول در اب آشنامیشوند  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مقدمه ای برنمك زدایی -1

 فرایندهای حرارتی مرسوم -2

 فرایند غشائی اسمز معکوس -3

 فرایند غشائی نانوفیلتراسیون -4

 فرایند غشائی الکترودیالیز -5

 نمك زدایی با تقطیر غشائی -6

 یونینمك زدایی با ستون های تعویض  -7

 نمك زدایی با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر -8

 ذوب شدن -نمك زدایی توسط چرخه یخ زدن -9

 مالحظات زیست محیطی نمك زدایی -10

 نمك زدایی از دیدگاه اقتصادی -11

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه )نوشتاری/ عملکردی(آزمونهای نهایی  میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 :منابع

1- Kucera, J., Desalination: Water from Water, Wiley-Scrivener, 2014 

2- El-Dessouky, H.T., Ettouney.H.M.,Fundamentals of Salt Water Desalination, Elsevier Science, 2002 

3- Cipollina, A., Micale, G., Rizzuti, L.,Seawater Desalination, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 
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 Value Engineering نام انگلیسی درس: مهندسی ارزش  نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 نداردآموزش تکمیلی:  ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس: 

های ساختمانی و تسلط به کاربرد صحیح آن هدف از این در س شناخت مفهومی تکنیك مهندسی ارزش بعنوان یکی از ابزارهای موثر مدیریت پروژه

 در صنعت ساختمان  است.

 دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند در موارد زیر توانائی کافی خواهند یافت:

 تحلیل هزینه، تعیین شاخص ارزش و مانند آن تبیین موضوع مورد مطالعه، محدوده مطالعه، تعریف وتحلیل کارکردها،تعریف و  -1

 توانائی تحلیل و طراحی سیستمهای مهندسی مبتنی بر مفاهیم ارزش، کارکرد و تصمیم گروهی -2

 توانائی همکاری با تیم کارگاههای مهندسی  ارزش بعنوان عضو تیم  -3

 تسلط به مفاهیم علمی و فنی مراحل مختلف متدولوژی ارزش و شناخت نقاط قوت و ضعف آن  -4

 توانائی تعریف واجرای موضوعات تحقیقاتی درجهت بهبودعملکرد ومدیریت درصنعت ساختمان -5

 های حرفه ای ملی و بین المللی در مهندسی ارزش.توانائی شرکت در آزمونهای اخذ گواهینامه -6

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مقدمه، تاریخچه،موارد کاربرد بویژه در صنعت ساختمان -1

 تجربیات استفاده از تکنیك مهندسی ارزش در ایران و جهان -2

 های اساسی مهندسی ارزش، اصول و مفاهیم ارزش،رویکرد -3

 پالن کاری فرآیند مطالعه ارزش، -4

 اقدامات الزم پیش از کارگاه مطالعه ارزش شامل:  -5

 موضوع و محدوده مطالعه،تعریف و تبیین 

 شرایط الزم و چگونگی انتخاب مدیر کارگاه و دستیاران وتعیین ترکیب اعضای کارگاه،

 جمع آوری و توزیع اطالعات

 شرایط فیزیکی و تامین امکانات و تجهیزات الزم و زمانبندی کارگاه

 روش تفکیك و تعریف اجزاء، تعریف و نامگذاری  کارکردها ، -6

 ها ، تحلیل هزینه طول عمر ،تعیین شاخص ارزش و فرجه کارکردهاتحلیل هزینه و ب -7

 تکنیکی و مشتری گرا FASTطبقه بندی و تحلیل ارتباط کارکردها، ترسیم دیاگرام  -8

 ها شرایط الزم برای خالقیت حداکثری، تکنیك طوفان فکری، ایده پردازی و جمع آوری ایده -9

 ن اجرا و بهبود و ارزیابی مقدماتیها با توجه به امکاطبقه بندی و گزینش ایده -10

 های شایستگی و وزن دهی آن تعریف وتعیین معیار -11

 های برترهای منتخب بر اساس معیارهای شایستگی و تعیین گزینهارزیابی ایده -12

 هامرورفرآیند و توسعه ایده -13

 روش ارائه و به چالش کشی وجمع آوری انتقادات و پیشنهادات وارزیابی آنها -14

 مستندسازی و تهیه گزارش کارگاه -15

 های پس از مطالعهاقدامات پیگیری -16



63 

 

 های سرمایه ای و عملیاتیارزیابی هزینه طول عمر با احتساب کل هزینه -17

 ارزش زمانی پول و محاسبات ارزش فعلی -18

 کلیات تحلیل ریسك و چگونگی اعمال آن در فرآیند کارگاه مطالعه ارزش -19

 ارزش و دیگر روشهای مدیریت بهینه سازی تحلیل مقایسه ای تکنیك مهندسی -20

 سایر موارد مرتبط و جمع بندی -21

 های موردی برای ایجاد تسلط عملی بر فرآیند مهندسی ارزشبرگزاری کارگاه برای پروژه -22

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه نهایی )نوشتاری/ عملکردی(آزمونهای  میان ترم ارزشیابی مستمر

20% 20% 60% - 
 

 منابع: 

 "مبانی مهندسی ارزش"(،1383یعقوب قلی پور، حمید بیرقی،) -1

2- Miles, Lawrence D.,” Techniques of Value Analysis and Engineering”,  3rd Edition, McGraw Hill. 

3- Dell Isola,A(1997).” Value Engineering: Practical Applications...for Design, Construction, Maintenance 

and Operations”, 

4- Parker, Donald E.  (CVS),” Value Engineering Theory”, 
5- Value Analysis (Second Revised Edition), Carlos Fallon, © 1980, reprinted 1984, 1986, Lawrence D. Miles 

Value Foundation, Washington, D.C. 

6- Value Analysis and Engineering Reengineered: The Blueprint for Achieving Operational Excellence and 

Developing Problem Solvers and Innovators, by Abate O. Kassa, Nov 23, 2015 
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 Participatory Water نام انگلیسی درس: مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست نام فارسی درس:

and Environment Management 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست و تجارت موفق و ناموفق در این  در این درس، دانشجویان با برداشت های محلی و جهانی و رویکردها به

 زمینه در جوامع شهری و روستایی آشنا خواهند شد.  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مبانی جامعه شناسی و رویکرد مشارکتی -1

 ( آب، محیط زیست و جامعهnexus)پیوند  -2

 تعریف رابطه مدیریت یکپارچه منابع آب و حفاظت محیط زیست -3

 طراحی سازمانی و بهبود روابط سازمانی برای مدیریت مشارکتی آب و محیط زیست  -4

 مالحظات راهبردی برای پیاده سازی مدیریت مشارکتی  -5

 نفعان و رویکردهای فعال سازی ذینفعان در مدیریت منابع طبیعی به طور عام و منابع آب به طور خاص شناسایی نقش ذی -6

 لیبررسی تجربیات ملی و بین المل -7

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Michael C.M., Putting people first, Sociology variables in Rural Development, Oxford University press, 

London 1985.  

2- Rodolfo Soncini-Sessa Enrico Weber Andrea Castelletti, Integrated and Participatory Water Resources 

Management – Theory, Elsevier Science, 582p, 2007. 
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 Asset Management نام انگلیسی درس: مدیریت دارایی نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

های منفرد اینکه چگونه سرمایه گذاران در مورد سطح سرمایه قابل تخصیص برای دسته هدف این درس، آشنایی با مبانی تخصیص دارایی است و

 دارایی تصمیم می گیرند. اصول سنجش عملکرد نهادها در مدیریت دارایی ها نیز در این درس تشریح می شود.

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مدیریت دارایی و بررسی اجمالی برنامه ریزی راهبردی -1

 مدیران داراییوظایف  -2

 ساختار مالکیت و شناسایی شریکان سرمایه -3

 اصول تصمیم گیری برای تملك دارایی -4

 حفظ مدیریت دارایی و خدمات لیزینگ )اجاره( -5

 پایش اجرای برنامه های مدیریت دارایی  و گزارش دهی -6

 یهبرنامه ریزی راهبردی و ساز و کارهای تصمیم سازی برای سرمایه گذاری با هدف بهبود سرما -7

 نمونه های سرمایه گذاری در مدیریت آب و پروژه های خدمات آب و فاضالب  -8

 مبانی تصمیم گیری برای آزادسازی یك دارایی -9

 بررسی تجربیات ملی و بین المللی -10

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه )نوشتاری/ عملکردی(آزمونهای نهایی  میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- International Case Studies in Asset Management, edited by Chris Lloyd, published by ICE Publishing, 2012. 

2- Asset management decision-making: THE SALVO PROCESS, edited by John Woodhouse published by the 

Woodhouse Partnership, 2014. 
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 Water Utility Management نام انگلیسی درس: مدیریت خدمات عمومی بخش آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  در بخش خدمات عمومی  نحوه مدیریت تامین آب و خدمات محیط زیستیآشنایی با 

 های آینده خدمات عمومی بخش آبشناخت ملزومات موردنیاز جهت رویارویی با چالش 

 درک مفاهیم اخالقی و مالی مدیریت خدمات عمومی بخش آب 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 های ارزیابی، استانداردها، مسائل حقوقی و اخالقی(مبانی پایداری خدمات عمومی بخش آب )شاخص ها، روش  -1

 مدلها و مبانی حکمرانی خوب خدمات عمومی بخش آب -2

 خدمات عمومی در مقابل خدمات خصوصی در بخش آب  -3

 مفاهیم اقتصادی و مالی -4

 های تجاری خدمات در بخش آب مدل -5

 های ساالنه و بلندمدتبودجه -6

 های فرسودهمدیریت زیرساخت -7

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- R. Dolan, T. Rose, R. Baker, and M. Barnes, 2003, Managing the Water and Wastewater Utility, Water 

Environment Federation.  
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 Water Laws and Protocols نام انگلیسی درس: های آبقوانین و پروتکل نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 تشریح کلیات قوانین و مقرارت ملی و بین المللی آب -1

 تشریح و تطبیق مقررات مصوب و مطلوب به منظور پیاده سازی اصول مدیریت یکپارچه منابع آب و محیط زیست. -2

 های سنتی تشریح و ارزیابی مفاهیم حق آبه -3

 مبانی حقوقی تخصیص منابع آب مشترک -4

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 اصول و راهبردها در قوانین زیست محیطی -1

 حقوق مالکیت و مدیریت اراضی عمومی -2

 ای بر قوانین آب: تجربیات ملی و مدلهای بین المللی موفق مقدمه -3

 های قانونی حاکم بر حفاظت از محیط زیستکیفیت آب و چارچوب -4

 مقررات مربوط به آب آشامیدنی سالم و خدمات فاضالب -5

 های قانونی برای پیشگیری از و حل اختالفات آبی ساز و کار -6

 های مدیریت حوضه های آبریزسازمان -7

 ابزارهای حقوقی برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه منابع آب  -8

 ها و مبانی حقوقی تخصیص آب به مصرف کننده های مختلف حقابه -9

 المللی مشترک و مبانی حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها بین هایآب -10

 های سنتی و ساختار حقوقی حاکم بر آنهاحق آبه -11

 

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Getches, David H., Sandra B. Zellmer, and Adell L. Amos. 2015. Water Law in a Nutshell, 5th Edition. St. 

Paul, MN: West Academic Publishing. 

2- Percival, R. V., Schroeder, C. H., Miller, A. S., & Leape, J. P. (2013). Environmental regulation: Law, science, 

and policy. Wolters Kluwer Law & Business. 

3- Burns, R. G., Lynch, M. J., & Stretesky, P. (2008). Environmental law, crime, and justice (p. 103). LFB 

Scholarly Pub. 

4- Lazarus, R. J. (2008). The making of environmental law. University of Chicago Press. 
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 Hydro Politics and Diplomacy نام انگلیسی درس: سیاست و دیپلماسی آبی نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی دانشجویان با اختالفات آبی و نحوه مدیریت و مواجهه با آنها 

 آشنایی با چارچوب های ملی و بین المللی حقوقی برای مواجهه با مسائل آبی 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 های آبی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللیای بر سیاستمقدمه -1

 مشترکحق آبه ها، مالکیت اراضی و مصارف  -2

 اختالفات بین بخشی و پیوندهای آب، غذا و انرژی  -3

 شناسایی عوامل ایجاد کننده اختالفات آبی و روش های پیشگیری از این اختالفات  -4

 اختالفات آبی در سطحی محلی و استانی و رویکردهای مدیریت آنها  -5

 نهادی های ملی و بین المللی حقوقی برای مواجهه با مسائل آب و دیدگاه هایچارچوب -6

 اختالفات آبی ناشی از توسعه زیرساخت ها و روشهای مواجهه با آنها  -7

 مهاجرت های وابسته به بحران های آبی  -8

 آب و حقوق بشر -9

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Pohl B., Carius A., Conca K., Dabelko G.D., Kramer A., Michel D., Schmeier S., Swain A .and Wolf A. (2014). 

The Rise of Hydro-Diplomacy. Strengthening foreign policy for transboundary waters, Adelphi, Berlin . 

2- UN-Water Thematic Paper (2008). Transboundary Waters: Sharing Benefits, Sharing Responsibilities . 

3- Wolf A. (2010). Sharing Water, Sharing Benefits: working towards effective transboundary water 

resources management, UNESCO’s International Hydrology Programme ,Division of Water Sciences, Paris. 
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 Water Governance نام انگلیسی درس: حکمرانی آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  تصمیم گیری مرتبط با حکمرانی آبشناسایی و تحلیل بازیگران و فرآیندهای 

 های اصلی در حکمرانی آبتشخیص و تشریح مباحث و تئوری 

 های مقاالت علمی در زمینه حکمرانی آبو استدالل چشم انداز، هدف، زمینه شناسایی 

 های مرتبط با ماهیت پویا و سیاسی حکمرانی آبمقایسه مقاالت علمی مختلف، موارد مطالعاتی و تئوری 

 ها و فرآیندهای آب شهری و حکمرانی آب شهریشناسایی و تحلیل روابط بین سازه 

 اجتماعی( –سیاسی )چرخه آبی  -شناسایی روابط میان چرخه هیدرولوژیکی شهری و فرآیندهای اجتماعی 

حکمرانی  ،شونده رانی سازگاراجتماعی، حکم -های نظری مورد استفاده در حکمرانی آب شهری )چرخه آبی تشخیص و تشریح گفتمان و چارچوب

ها از عدالت و پایداری زیست محیطیچند سطحی( و درک آن  

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 ای بر حکمرانی آبمقدمه -1

 رویکردهای حکمرانی انواع -2

 های سازمانی و اثرات آن بر حکمرانی آبچارچوب -3

 های قانونی و اثرات آن بر حکمرانی آبچارچوب -4

 های آبی.المللی در تامین مالی پروژههای شناخته شده بینتحلیل اقتصادی و بهترین شیوهابزارهای تجزیه و  -5

 المللی در جلب مشارکت ذینفعان در مدیریت آبهای شناخته شده بینبهترین شیوه -6

 شهری آب حکمرانی و شهری شهری، حکمرانی آب پایدار مدیریت بر ای مقدمه -7

 اجتماعی در محیط های شهری  و فنی های سیستم زیر بین اجتماعی و ارتباطات – آبی های¬چرخه -8

 شهری و روستایی آب خدمات و آب منابع بین ارتباط ایجاد: شهر/روستا مشترک فصل -9

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:
1- Lebel, L., Dore, J., Daniel, R., & Koma, Y. S. (2007). Democratizing water governance in the Mekong Region. Mekong 

Press. 
2- Sultana, F., & Loftus, A. (Eds.). (2013). The right to water: politics, governance and social struggles. Routledge. 
3- Finger, M., Tamiotti, L., & Allouche, J. (2006). The multi-governance of water: four case studies. SUNY Press. 
4- Pahl-Wostl, C. 2015. Water Governance in the Face of Global Change: From Understanding to Transformation. 

Berlin, Germany: Springer. 
5- Bakker, K. (2010). Privatizing water: governance failure and the world's urban water crisis. Cornell University Press. 
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 Game Theory نام انگلیسی درس: هانظریه بازی نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 .این درس مقدمه ای در باب نظریه بازی و تفکر راهبردی است 

 .کاربردهای تئوری بازی ها در مسائل مدیریت منابع آب و رویکردهای مدلسازی انواع بازی ها در این درس ارائه می شود 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 تعادل نش: اثبات اولیه و مدرن -1

 پاالیش تعادل و مسائل انتخاب -2

 عقالنیت و دانش مشترک -3

 های تکاملی: معرفینظریه بازی -4

 بازی های تفصیلی با اطالعات نادرست و ناقص -5

 بازی های تکراری -6

 بازهای بی طرفانه و جانبدارانه  -7

 بازی های ائتالفی -8

 آب نرم افزارها و کاربردهای آنها در مدیریت منابع -9

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Madani, K., (2010), Game Theory and Water Resources, Journal of Hydrology, 381, 225–238.  

2- Fang, L., Hipel, K.W., Kilgour, D.M., 1993. Interactive Decision Making: The Graph Model for Conflict 

Resolution. Wiley, New York, USA. 

3- Fraser, N.M., Hipel, K.W., 1984. Conflict Analysis: Models and Resolutions. NorthHolland, Amsterdam, 

New York, USA. 
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 Environmental نام انگلیسی درس: زیست محیطی شگذاریحسابداری و ارز نام فارسی درس:

Valuation and Accounting 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی حسابداری محیط زیست 

 غیرمستقیم مرتبط با محیط زیست و سایر کاالهای عمومیهای های اصلی تخمین ارزشآشنایی دانشجویان با روش 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 بر حسابداری محیط زیستی ایمقدمه -1

 اقتصاد رفاه محیط زیست -2

 استفاده بهینه و کارآمد از منابع زیست محیطی -3

 نظریه استخراج بهینه منابع طبیعی پایان پذیر -4

 نظریه استخراج بهینه منابع طبیعی پایان ناپذیر -5

 اقتصاد آلودگی -6

 سیاست های کنترل آلودگی -7

 ارزیابی منابع زیست محیطی -8

 اقتصادی و محیط زیست طبیعی و رویکردهای ارزش گذاری بر خدمات اکوسیستمیرشد جمعیت، رشد  -9

 مشکالت بین المللی و جهانی آلودگی محیط زیست -10

 ستانده محیط زیست-الگوی داده -11

 اصول حسابداری محیط زیست -12
 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( ترممیان  ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:
1- Champ, P.A., K.J. Boyle, and T.C. Brown (eds.). 2003. A Primer on Nonmarket Valuation .Norwell, MA: 

Kluwer Academic Publishers.  

2- Freeman III, A.M. 2003. The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and 

Methods ,Second Edition. Washington, DC: Resources for the Future Press.  

3- Haab, T.C. and K.E. McConnell. 2002. Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics 

of Non-Market Valuation. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.  
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 Resilient Infrastructure Development نام انگلیسی درس: پذیرتوسعه زیرساخت انعطاف نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  کنند و که پایداری محیط زیستی بلندمدت را تقویت میهای بزرگ مقیاس دانشجویان در مورد چگونگی ارزیابی زیرساختآموزش به

 کنند.وقایع حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم را فراهم میامکان مواجهه با 

 پذیرریزی توسعه زیرساخت پایدار و انعطافآموزش به دانشجویان در مورد نحوه برنامه 

 های مواجهه با بالیای طبیعی و تغییر اقلیمها در کاهش هزینهاثربخشی زیرساختموزش به دانشجویان در مورد نحوه ارزیابی آ 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 ریزی و ایجاد زیرساختای بر رویکرد پایدار و تاوا برای برنامهمقدمه -1

 چشم اندازهای راهبردی -2

 بالیاتاب آوری  و آمادگی در برابر  -3

 ها و فضای سبز شهریتاب آوری ساختمان -4

 های بخش آب از منظر انعطاف پذیری رویکردهای ارزیابی زیرساخت -5

 های آب سیاه و خاکستریهای فاضالب متداول تا سیستمخانهریزی یکپارچه در محیط های شهری از تصفیهبرنامه -6

 شدت و فراوانی وقایع حدی اقلیمی و افزایش تراز سطح آب دریاریزی برای توسعه انعطاف پذیر در مواجهه با افزایش برنامه -7

 مطالعات موردی ملی و بین المللی -8

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:
1- Champ, P.A., K.J. Boyle, and T.C. Brown (eds.). 2003. A Primer on Nonmarket Valuation .Norwell, MA: 

Kluwer Academic Publishers.  

2- Freeman III, A.M. 2003. The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and 

Methods ,Second Edition. Washington, DC: Resources for the Future Press.  

3- Haab, T.C. and K.E. McConnell. 2002. Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics 

of Non-Market Valuation. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 

 

  



73 

 

 Institutional Analysis نام انگلیسی درس: نهادیتحلیل  نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 شوند. ها مواجه میها در رابطه با محیط زیست با آنهایی که نهادکسب شناخت و امکان درک مفاهیم اساسی مرتبط با نهادها و چالش 

 .کسب توان تعریف و توضیح مفاهیم پایه در نظریه تحلیل نهادی 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 ها و بروندادهای نهادی  تجزیه و تحلیل و درک انگیزه -1

 های پیچیده و معضالت اقدام جمعیمقدمه ای بر مطالعه نهادها، سیستم -2

 های رفتار انسانها و مدلنظریه -3

 های عملیمتغیرهای ساختاری تاثیر گذار بر موقعیت -4

 ها و تحلیل سازمانیبازی -5

 مطالعه اقدام جمعی -6

 (Polycentricityچند مرکزیتی ) -7

 یادگیری از تجارب  -8

 محیطی-اعیهای بهم پیوسته اجتمسیستم -9

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Aligica, Paul, and Peter J. Boettke. 2009. “Introduction.” In Challenging Institutional Analysis and 

Development. The Bloomington School, 1-4. New York: Routledge 

2- Ostrom, Elinor. 2005. Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press. 
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 Water Resources Economics نام انگلیسی درس: اقتصاد منابع آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  تشریح مفاهیم اساسی اقتصاد خرد در پروژه های منابع آب 

 تشریح اصول استفاده از ابزارهای اقتصادی در مدیریت منابع آب 

 توصیف رویکردهای اقتصادی جهت ارزیابی ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف 

 های اقتصادی جهت تحلیل مسائل مدیریت منابع آبکاربرد تئوری و روش 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 اقتصاد مهندسی )اصول اقتصاد مهندسی و اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب( -1

 و تخصیص منابع  اقتصاد خرد -2

 مقدمه ای بر اقتصاد محیط زیست  -3

 ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف -4

سطحی و زیرزمینی، مبانی تعیین نرخ  -5 شده واحد آب  شده  ست یابی به قیمت توافقی آب، قیمت تمام  صول د قیمت گذاری منابع آب )ا

 واحد آب کشاورزی( 

 بازارهای آب -6

 حقوق آب و رویکردهای تجارت آب -7

 های توسعه منابع آب اسبات اقتصادی طرحمبانی مح -8

 های زیست محیطیآبهگذاری بر حقارزش -9

 اقتصاد تغییر اقلیم -10

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Mankiw, N.G. 2012. Principles of Economics, 6th edition. South-Western Gengage Learning, United 

Kingdom 

2- Tietenberg, T., Lewis, L. 2012. Environmental & Natural Resource Economics, 9th edition. Pearson, 

Amsterdam, the Netherlands. 
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 Low Impact Development نام انگلیسی درس: کم اثر برای مدیریت کیفیت منابع آبتوسعه  نام فارسی درس:

for Water Quality Management 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  های توسعه کم اثرمزایای روشدرک مفاهیم عمومی و 

 های توسه کم اثر در جوامعآمیز روشسازی موفقیتآشنایی با نحوه پیاده 

 آوری روانابهای جمعهای جدیدی در رابطه با مدیریت و طراحی سیستمدستیابی به دیدگاه 

 مدیریت کسب اطالعات در مورد آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه رویکردهای مدلسازی، پایش و 

 های طراحیهای نوین مدلسازی توسعه کم اثر و دستورالعملآشنایی با روش 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مقدمه و مروری بر روش توسعه کم اثر -1

 هیدرولوژی توسعه کم اثر -2

 پایش توسعه کم اثر -3

 های بارانیهای زیستی/باغحوضچه -4

 های نفوذپذیرپوشش -5

 استحصال آب -6

 رویکرد توسعه کم اثرریزی مقررات و برنامه -7

 فاکتورهای اولیه/مطلوب رویکرد توسعه کم اثر -8

 بازدیدهای میدانی -9

 های سبزبامپشت -10

 مطالعه موردی توسعه اراضی -11

 های توسعه کم اثر و بهترین راهکارهای مدیریتیهایی از روشمثال -12

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Davis, A.P. and McCuen, R.H. Stormwater Management for Smart Growth. Springer. 2005. ISBN 978-0-

387-26048-8. 
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2- Shaver, E., Horner, R., Skupien, J., May, C., and Ridley, G. (2007). Fundamentals of Urban Runoff 

Management: Technical and Institutional Issues. 2nd Ed. By Rehnby N.  Published by The North 

American Lake Management Society (NALMS). 

3- Freeman III, A.M. 2003. The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and 

Methods ,Second Edition. Washington, DC: Resources for the Future Press.  

4- Haab, T.C. and K.E. McConnell. 2002. Valuing Environmental and Natural Resources: The Econometrics 

of Non-Market Valuation. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.  
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 Ecosystem Based Water Management نام انگلیسی درس: مدیریت اکوسیستم محور آب نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

  را در نظر گرفت.مختلف درک اینکه در بهره برداری از منابع طبیعی باید حفاظت از اکوسیستم های 

  شناسایی تفاوت رویکردهای مختلف مدیریت منابع طبیعی و سایر منابع که تنها مفاهبم اقتصادی را درنظر می گیرند با رویکرهایی که

 دهند.توجه به اکوسیستم را محور قرار می

 یابی مفاهیم اصلی مرتبط با مدیریت اکوسیستم و استفاده از منابع طبیعی.فهم و ارز 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مدیریت بر پایه اکوسیستم در برابر مدیریت اقتصادی منابع طبیعی -1

 معرفی و دسته بندی خدمات اکوسیستم -2

 تعاریف پایه و مبانی اکوهیدرولوژی -3

 های آبیاکوسیستمتغییرات جهانی، منطقه ای، و محلی در  -4

 مدیریت منابع آب در مناطق ساحلی: مفاهیم پایه و چالش های مواجهه با اکوسیستم آسیب پذیر  -5

 جنبه های افتصادی و فن آورانه سیستم های مدیریت محیط زیست -6

 جنبه های اجتماعی تغییرات محیط زیستی -7

 

 نداردسرفصل عملی: 

 آزمون عملیآزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Vermaat J. et al., Managing European Coasts, Springer, 2005. 

2- Bhatti, J.S. et al., Climate Change and Managed Ecosystems, CRC Press, 2005 
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 Principles of Integrated نام انگلیسی درس: اصول مدیریت یکپارچه منابع آب درس:نام فارسی 

Water Resources Management 
 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 انتقال ( آخرین مفاهیم و مفاد مرتبط با مدیریت یکپارچه منابع آبIWRMکه در انجمن ) های بین المللی و منطقه ای مورد بحث

 هستند.

 نگر در موضوع مدیریت آبتشریح کردن مباحث اصلی رویکرد یکپارچه 

 های بیوفیزیکی، زیربنایی و سازمانی/ موسساتیتشریح کردن نحوه ادغام سیستم 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مفاهیم و تعاریف – IWRMاصول  -1

 استفاده چندگانه از آب -2

 مدیریت جامع عرضه و تقاضا  -3

 های چندگانه اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی به آب به عنوان یك کاالدیدگاه -4

 اصول رویکردهای مدیریت مشارکتی و مشارکت ذینفعان -5

 مسائل در حال ظهور در حوضه مدیریت یکپارچه منابع آب  -6

 های پیچیده منابع آب که تحت بحران آب و مسائل مناقشه آب قرار دارند.بازدید میدانی از سیستم -7

 ها در حوزه مدیریت یکپارچه منابع آبهای موردی از جمله بازیسازیکاربرد شبیه -8

 نداردسرفصل عملی: 

 

 نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیآزمون روش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:

1- Grigg, N S, 1996, Water Resources Management: Principles, Regulations and Cases, 1st Edition, McGraw-

Hill Professional, 540p. 

2- Loucks, D. P., Van Beek, E., Stedinger, J. R., Dijkman, J. P., & Villars, M. T. (2005). Water resources systems 

planning and management: an introduction to methods, models and applications. Paris: UNESCO. 
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 Water Conflict Management درس:نام انگلیسی  مدیریت اختالفات آبی نام فارسی درس:

 اختیاری نوع درس: نظری نوع واحد: 3تعداد واحد:

 پروژه /دارد آموزش تکمیلی: ندارد / همنیاز: نداردپیش نیاز:  48 تعداد ساعت:

 هدف درس:

 اختالف و همکاری. های مختلف از دیدگاهتشریح و تجزیه و تحلیل اشتراک آب و مصرف آن توسط بازیگران مختلف در سطوح و بخش 

 های آبی و پیامدهای آن در ایجاد همکاری و یا اختالفات آبی.های انسانی بر روی سیستمارزیابی اثرات فعالیت 

 .توضیح، بحث و تجزیه و تحلیل مفاهیم اساسی مرتبط با اختالف بر سر آب و مدیریت منازعات 

 ند مذاکره جهت مدیریت منازعات آبی.شناسایی، تشریح و تحلیل اجزاء به کار گرفته شده در فرآی 

 .تهیه، سازماندهی و مشارکت در فرآیند مذاکره در رابطه با منابع آب مشترک با ذی نفعان مختلف 

 های مورد نیاز جهت مدیریت منازعات آبیبکارگیری  ابزارها و مهارت 

  درس:سرفصل 

 سرفصل نظری:

 مقدمه ای بر منازعات آبی  -1

 آب به عنوان کاتالیزوری برای همکاری  -2

 تفکر سیستمی در مورد منازعات آبی  -3

 ها و کاربرد آن در حل منازعات آبیتئوری بازی -4

 های مختلف حل اختالفروش -5

 المللیراهکارهای مذاکره بین -6

 سازیراهکارهای مذاکره و اقدامات مورد نیاز جهت اعتماد -7

 ای فرامرزیهدر آب موارد بروز اختالف و یا همکاری -8

 پیشگیری از بروز منازعات -9

 

 نداردسرفصل عملی: 

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری/ آزمون عملیروش ارزیابی: 

 پروژه آزمونهای نهایی )نوشتاری/ عملکردی( میان ترم ارزشیابی مستمر

10% 20% 50% 20% 
 

 منابع:
1- Shamir, Y. (2003). Alternative Dispute Resolution Approaches and their Application.Paris: UNESCO-IHP. 

Available at: http://www.unesco.org/water/wwap/pccp/pubs/disciplinary_studies.shtml 

2- Wolf, A.T., Yoffe, S.B., & Giordano, M. (2003), International Waters: Indicators for Identifying Basins at 

Risk. Technical Documents in Hydrology, PCCP Series, No. 20. Paris: UNESCO-IHP. Available at: 

http://www.unesco.org/water/wwap/pccp/pubs/summaries/ds_basins_risk.shtml 

3- Lewicki R.J. et al (2006) Chapter 3, Strategy and Tactics of Integrative Negotiation In: Lewicki R.J. et al, 

Negotiation, 5thedition, p. 71-101. 
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4- Workbook of International Negotiation.  Netherlands Institute of International Relations Clingendael, The 

Hague 2013 

5- Trondalen, J.M. (2008). The Euphrates and the Tigris Rivers – Solutions for Turkey, Syria and Iraq in 

managing water resources in Water and Peace for the People – Possible solutions to water disputes in the 

Middle East, Water and Conflict Resolution Series – Paris: UNESCO Publishing, pp 157-210. 

6- Combes, R., ter Horst, R.H., Kluijtmans, P., Millet, E., Meerts, P., Patole, M., Smidt, E., van der Zaag, P. 

(2010) The Calypso River and Aquifer Case. Role play on negotiating the use of a transboundary water 

system. 



 

 


