
274 

 

 واحد 3

 ساعت 28

  (CE4901) بانی انتقال و انتشار و مدلسازی آالینده هام

Fundamentals of Advection and Diffusion and 
Pollution Modeling 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 ش ارزشیابیرو آزمون نهایی، آزمون نوشتاری 

 

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

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

 4 مواد )محلول، روغن ، رسوب( در آب  *جابجایی 

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

 2 در هوا جابجایی مواد )دود، گرد و غبار(  

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

 6 بررسی معادالت تعادل جرم  و معادالت جریان 

 7 بررسی  معادالت جابجایی  

 8 حل تحلیلی یک بعدی معادله جابجایی )منبع نقطه ای ، منبع خطی ، تلفیق منابع( 

 9 آشنایی با روشهای عددی 

 51 منقطع  سازی و حل معادالت یک بعدی انتشار خالص،  انتقال خالص و  جابجایی  

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

 54 اشاره به مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در آبهای سطحی  

 53 زیرزمینی  اشاره به مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در خاک و آبهای 

 52 اشاره به مدلها و نکات مدلسازی جابجایی در هوا  

   

 انتشار +انتقال = جابجایی * 
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 واحد 3

 ساعت 28
  (CE4902) اصول مهندسی تصفیه آب و فاضالب

Basics of Water and Wastewater Treatment 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری 

 
 روش ارزشیابی

 

 رفصل:س

عداد ت

 جلسات
 باحثم

ر
ف

دی
 

  تصفیه آب 

 5 مروری بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب 

 4 کیفیت آب، استانداردهای کیفی آب، اهداف و روشهای متداول تصفیه آب 

 3 هوادهی: تعریف، کاربرد،انواع سیستمهای هوادهی متداول 

 
، کاربرد، انواع حوضچه های ته نششینی و ته نشینی به کمک مواد شیمیایی شامل تعریف، کاربرد، ته نشینی: تعریف

 انعقاد، اختالط و...
2 

 1 سختی گیری: تعریف، کاربرد، انواع فرآیندهای سختی گیری 

 6 راکتور های بی هوازی تصفیه فاضالب 

 7 تخم انگل، زدایش مواد غیر قابل تجزیه بیولوژیکی   لق وتصفیه نهایی: گندزدائی، حذف ازت و فسفر، زدایش مواد مع 

 8 تصفیه لجن مازاد: محاسبه مقدار لجن مازاد، تغلیظ، هضم، آبگیری و دفع آن 

 9 های مناسب تصفیه خانه با توجه به کیفیت آب( ، اصول انتخاب فرایندها ی آب )اجزای تصفیه خانهها خانه اجزای تصفیه 

  تصفیه فاضالب  

 51 مروری بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضالب 

 
مشخصات فاضالب شهری و مقایسه آن با فاضالبهای صنعتی، ضرورت و اهمیت تصفیه فاضالب، پیش بینی، جمع آوری 

 صفیه فاضالبو اندازه گیری داده ها و اطالعات مورد نیاز، منابع ایجاد فاضالب، اهداف تصفیه، روشهای متداول ت
55 

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

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

 امل:برکه طبیعت، الگون با هواده، لجن فعال، صافی چکنده، بسترهای چرخنده بیولوژیکی و... تصفیه بیولوژیکی ش
53 

 52 کنترل طعم و بو: منشا  طعم و بو، اندازه گیری و استانداردهای موجود، جلوگیری و کنترل طعم و بو 

 51 فیلتراسیون: تعریف، کاربرد، انواع روشهای متداول، صافی ماسه ای کند و تند 

 56 گندزدائی: تعریف و کاربرد، انواع روشهای متداول گندزدائی 
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 واحد 3

 ساعت 28
  (CE4903) اصول مهندسی و مدیریت پسماند

Basics of Solid Waste Engineering and Management 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری 

 رفصل:س

عداد ت

 ساتجل
 باحثم

ر
ف

دی
 

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

 4 مبادی تولید، طبقه بندی، ترکیب و  خواص )فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی( مواد زاید 

 3 مواد زاید خطرناک شهری و صنعتی  

 
ند )رطوبت، دانسیته ظاهری و واقعی، اندازه ذرات، ارزش حرارتی، ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، پارامترهای پسما

 تراکم پذیری، تجزیه پذیری بیولوژیکی و ...(
2 

 
آوری، حمل و نقل، پردازش، تشریح مدیریت نوین پسماند )کاهش زایدات، تولید، ذخیره سازی و تفکیک از مبدا  ، جمع

 دفع( دفع و پایش پس از
1 

 6 استفاده مجدد و بازچرخش زایدات  

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

 ماشین آالت ، محاسبه ابعاد محوطه تخمیر، محاسبه میزان هوای مورد نیاز(
7 

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

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

 51 های اتمسفری، محاسبه انرژی حرارتی و هوای مورد نیاز جهت احتراق(زباله سوزی )کنترل آالینده 

 55 خاک(  -آالینده ها، انتخاب محل، جزئیات مدفن، اندرکنشزباله، روش دفن از ناشی مشکالت و دفن بهداشتی )الزامات 

 54 الکترواسمز( تئوری الکتروکینتیک،  پدیده الکتریکی،  هدایت جریان،  بر حاکم روابط و قوانین خاک ) در هدایت آالینده 

 
 مکانیکی، معادله هیدرولیکی، پراکنش گرادیان توسط انتقال غلظت ، گرادیان اثر در اشباع )انتقال محیط در جرم انتقال

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

 خاک(

53 

 
آوری و مدیریت  ها، بستن مرکز دفن،  پایش پس از دفن، جمع ژئوسینتتیک دفن بهداشتی )عایقکاری مدفن، کاربرد

 شیرابه و گاز، محاسبه کمیت و کیفیت شیرابه و گاز(
52 
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 واحد 3

 ساعت 28
 (CE4904)  اصول مهندسی آلودگی هوا

Basics of Air Pollution Engineering 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری 

 رفصل:س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
هوا، تاریخچه  های دی عمومی آالیندهبن دهنده جو، طبقه ای بر آلودگی هوا )تعریف آلودگی هوا، مواد تشکیل مقدمه

 ای کنترلی(ه آلودگی هوا، حوادث آن و برنامه
5 

 4 ت شامل منابع ساکن و متحرک(ساخ منابع تولید آلودگی هوا )منابع طبیعی و منابع انسان 

 
های کنترلی در قوانین آلودگی هوا، استانداردهای  ای آلودگی هوا )ساختار قوانین آلودگی هوا، نگرشقوانین و استاندارده

 کیفیت هوای آزاد، استانداردهای منابع انتشار ثابت، استانداردهای منابع انتشار متحرک(
3 

 
ی دبی گیر استاندارد، اندازه یها ی، روشگیر های هوا )نمونه معرف، تعیین غلظت، متوسط گیری و سنجش آالینده اندازه

 برداری ایزوکنیتیک، ضرایب نشر( جریان و نمونه
2 

 
هواشناسی آلودگی هوا )گردش عمومی جو، توازن نیروهای جوی، بادهای زمینگرد، حرکت قائم جو، پایداری جو و 

 وارونگی، ارتفاع اختالط، جریان باد، الیه مرزی و تالطم جوی(
1 

 
 BOX)ای  زی به روش جعبهسا سازی، مدل های جوی )اهمیت و کاربرد مدل نش آالیندهسازی پخش و پراک مدل

MODELزی به روش گاوس(سا (، مدل 
6 

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

 
ها و  ه های کنترل ذرات، دستگا تمهای هوا، اصول کلی سیس اصلی کنترل آالینده های ی هوا )دیدگاهها کنترل آالینده

 گازی( های های کنترل ذرات، کنترل آالینده سیستم
8 

 9 (ای های ذره های گازی، آالینده اثرات آلودگی هوا بر سالمتی انسان و محیط زیست )آالینده 

 
انتشار، تصاویر  های گردو غبار شامل منابع انتشار، دالیل ریزگردها و طوفان -5ای آلودگی هوا  ) اثرات منطقه

کشورها .و منطقه   ها بین انتقال آالینده -3–های اسیدی  باران  -4–سازی  های مدل ی کنترل و روشها ی، روشا ماهواره

 ها(

51 

 
 های ای، گرمایش جهانی، تغییرات آب و هوا، مدل ای )گازهای گلخانه اثرات جهانی آلودگی هوا و گازهای گلخانه

 ریب الیه ازن((، تخGCMگردش کلی جو )
55 
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 واحد 3 

 ساعت 28

 (CE4905)  وسعه پایدار و مدیریت محیط زیستت

Sustainable Developments and Environmental 
Management 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری 

 

 رفصل:س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 اه مهندسی محیط زیست در مجموعه مهندسی عمرانبررسی اهمیت و جایگ 

 4 توسعه پایدار، تعاریف، تاریخچه و شاخصها 

 3 (PSR, DPSIR)چارچوبهای تدوین شاخصهای توسعه پایدار  
 2 های مهم در زمینه حفاظت محیط زیست قوانین، معیارها و عهدنامه 

 1 آمایش سرزمین: مبانی،  لوازم و راهکارها 

 6 های کنترل آلودگی زیست محیطی منابع آب سطحی و زیرزمینی و روش مدیریت 

 7 های کنترل آلودگی مدیریت زیست محیطی آب دریا و روش 

 8 های آلوده های بهسازی خاک مدیریت زیست محیطی خاک و روش 
 9 مدیریت زیست محیطی پسماند شهری و صنعتی و مواد زائد خطرناک  

 51 ای کنترله ها، منابع آالینده و روش ودگی هوا ، شاخصمدیریت زیست محیطی آل 

 55 ای کنترل ه ها، منابع آالینده و روش مدیریت زیست محیطی آلودگی صوتی، شاخص 

 54 سازی کالسیک و نوین و ابزارکارهای موجود مدلهای شبیه 
 53 هدفه و ابزارکارهای موجود  هدفه و چند سازی تک مدلهای بهینه 

 52 محیطی  های مختلف زیست ریزی و مدیریت سیستم نگرش سیستمی در برنامه کاربرد 

 51 ارزیابی، ممیزی و حسابرسی زیست محیطی 

  ارائه چند مطالعه موردی 
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 واحد 3

 ساعت 28
  (CE4911) روشهای عددی در مهندسی محیط زیست

Numerical Methods in Environmental Engineering 

  واحد ادتعد و درس نام

 ی(نظر)

 یابیارزش روش ینوشتار آزمون ،یینها آزمون 

 :سرفصل

 تعداد

 جلسات
 فیرد مباحث

  یعددی روشها کیتئور یمبان: اول بخش 

 5 محیط زیست یمهندس دریاضیر یمدلساز و یعدد یها روش کاربرد موارد و لزوم 

 
 کردن منقطع ،یکیزیف طیمح کردن منقطع حاکم، معادله مسئله، کیزیف درک) یعدد یمدلساز مختلف مراحل نییتب

 (یواسنج ،یابیارز ،یمرز و هیاول طیشرا اعمال ،یعدد حل مراحل حاکم، معادالت
4 

 
 ،یمرز جز  محدود، جز  محدود، حجم و کنترل حجم محدود، تفاضل ای محدود اختالف) یعدد یها روش یکل یمعرف

 ی(فیط یها روش مشخصات، روش
3 

 2 یعدد روشیی همگرا وی داریپا ،یازگارس دقت، نییتب 

 1 (یهذلولو ،یسهمو ،یضویب) آنها یبند طبقه وی ا پاره لیفرانسید معادالت انواع 

 
( موج معادله و انتقال معادلهی )هذلولو( انتشار معادلهی )سهمو( پواسون و الپالس معادلهی )ضویب معادالت حلی ها وهیش

 (شد خواهد گفته آن یکاربردها دوم بخش در که) 3 بند یعدد یها روش از رگیدی کی ای محدود اختالف روش با
6 

  یمحاسبات کیدرولیه دریعددی روشها کاربرد: دوم بخش 

 
درقائم،  یدوبعد انیجر ، ونانت، سنت یا رودخانهی بعد کی انیجر متخلخل، طیمح در انیجر)بر جریان  حاکم معادالت

 ی(بعد سه انیجردر پالن،  یدوبعد انیجر
7 

 
و تبیین ترمهای معادله برای مدلسازی انواع کمیتها )شوری ، دما،  ی(بعد سه ،یبعد دویک بعدی، )انتقال انتشار  معادالت

 مواد آالینده محلول و مواد آالینده نامحلول روغنی، مواد آالینده معلق(
8 

 9 ول روغنی و معلق( در رودخانهمدلسازی توزیع پارامترهای کیفی آب و مواد آالینده )محلول و نامحل 

 51 نکات مدلسازی تغییرات غلظت و دما و مواد آالینده در مخزن سد 

 55 نکات مدلسازی تغییرات دما و مواد آالینده در دریا و آبگیرهای ساحلی  

 54 مدلسازی آلودگی آبهای زیر زمینی 

 53 نکات مدلسازی آلودگی ناشی از دفن پسماند 

 52 زیع پارامترهای آالینده هوا ناشی از دودکش ها مدلسازی تو 

 51 نکات مدلسازی آلودگی هوا در فضاهای بسته و کارخانجات 

 56 نکات مدلسازی بزرگ مقیاس منطقه ای و شهری باد و آالینده های هوا  
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 واحد 3

 واحد 28
 (CE4915)  مدیریت کیفیت منابع آب

Water Quality Management 

 رس و تعداد واحدام دن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

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

 .است آب کیفیت مدیریت و ریزی برنامه

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 های منابع آب ها و ابزارکارها در مدیریت کیفیت آب در سیستم دیتها، محدو اهداف، مطلوبیت 

 4 آب عیارها و استانداردهای کیفیت مروری بر متغیرهای کیفیت آب، م 

 3 منابع آبسیستمهای  سازی سازی و بهینه نگرشی به مدلهای شبیه 

 QUAL2Kw 2ها و مرور مدل  مدلسازی کیفیت آب رودخانه 

 1 ها  رودخانه ت آب درکیفی و مدیریت ریزی های برنامه مدل 

 6 ها مدلسازی کیفیت آب مخازن و دریاچه 

 7 با توجه به کیفیت آب ها مخازن سد برداری بهینه از بهرههای   مدل 

 8 آلودگی آبهای زیرزمینی و روشهای مدیریت آن 

 9 سطحی و زیرزمینی آب ت منابعپایش کیفی 

 51  آبت پایش کیفیهای  نهطراحی و بهینه سازی ساما 

 55 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی 

 54 روشهای تخمین جریان حداقل زیست محیطی 
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 واحد 3

 واحد 28
 (CE4916)  مهندسی محیط زیست دریایی

Marine Environmental Engineering 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 های روش و ساحل و دریا زیست محیط روی بر اثرآالیندهها دریایی، های آالینده منابع و انواع با دانشجویان آشنایی: توضیح

 ها آالینده اثرات کاهش و کنترل جلوگیری،

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 یاییتعریف آلودگی دریایی، اولویت بندی و راهکار مطالعه و ارزیابی آلودگی در  

 4 انواع، گروه بندی و منابع آالینده های دریایی و اثرات زیست محیطی آنها 

 3 و روشهای کاهش و کنترل آن آالینده های نفتی 

 2 پایدار آالینده های و آالینده های بهداشتیشیمیایی و آالینده های  

 1 و تاثیرات آنها آالینده حرارتیمنابع  

 6 ئد جامد ورودی به دریامواد زاآلودگی ناشی از  

 7 آلودگی ناشی از الیروبی و رسوبگذاری و توسعه طرحهای عمرانی 

 8 آلودگی ناشی از تغییرات رشد جمعیت  آبزیان )گیاهی و حیوانی و جلبکها( 

 9 اولویت بندی در بررسی آلودگی دریایی 

 51 محدوده تاثیر آالینده ها در مناطق دریایی و مناطق ساحلی 

 55 آلودگی دریاییاقسام کنترل و روشهای مبانی  

 54 سیستم های تخلیه فاضالب در دریاو روشهای مبانی  

 53 و روشهای سنجش پارامترهای جریان و آلودگی های دریاییمبانی  

 52 ییایدری های آلودگی عددی مدلساز 
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 واحد 3

 واحد 28
 (CE4917)  مدلسازی جریان و آلودگی آبهای سطحی

Surface Water Flow and Pollution Modeling  

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
و قوانین مرتبط با کیفیت آب ا  انواع منابع آالینده آبهای سطحیا  تعاریف، منابع و مصارف آبا کلیات، مفاهیم پایه 

 استانداردهای کیفی مصارف مختلف
5 

 
کیفیت آب طبیعی و پاسخ ا  های کیفی آب ها،نشانگرها و اندیس بندی آالینده کالسها  آب بیولوژیکی فیزیکی،شیمیایی،و کیفیت

 مواد سمیا  اکوسیستم به فشارهای کیفی
4 

 3 مروری بر مبانی مدلسازی و حل عددی معادالت  -مروری بر معادالت انتقال انتشار  -مروری بر معادالت حاکم بر جریان  

 
 –مدل جریان دو بعدی در قائم )مخزن سد( –مدل جریان یک بعدی در رودخانه  – آب سطحیجریان مبانی مدلسازی 

 مدل جریان سه بعدی -مدل جریان دو بعدی در پالن )آب کم عمق( 
2 

 
-معادله انتشارا  توازن جرمی و مدل جریان ماندگارا اضی مفاهیم پایه مدلسازی ریا  مبانی مدلسازی کیفی آب سطحی

ا  های دیگر( های محدود یا روش پخش )به روش تفاضل-حل عددی معادله انتقالا  (Advection-Dispersionپخش )

 سازی رسوبات چسبنده مدل

1 

 
فلپس  -مدل پایه و معادله استریتر اکسیژن محلول وا  ها معادالت جریان در رودخانها ها و خورها  مدلسازی کیفی رودخانه

های بهینه سازی در مدیریت کیفی رودخانه ها  کاربرد مدلا  ها پخش در رودخانه -حل معادله انتقال  ا ها در رودخانه

 مدل سازی کیفی خورهاا  مبانی هیدرولوژی و هیدرولیک خورهاا  )تخصیص بار آالینده(

6 

 
توزیع قائم جریان و ا دینامیک مخزن و بیالن انرژی ا  ها های مخازن و دریاچه خصهمشا  ها و مخازن مدلسازی کیفی دریاچه

 ها مدل سازی کیفی مخازن و دریاچها  اثر الیه بندی جریان بر کیفیت
7 

 
ا  عوامل موثر بر تغذیه گراییا  تعاریف، حالت و اندکس تروفیکا  ( و آلودگی حرارتیEutrophicationگرایی ) تغذیه

های آبی و حیات  اثرات حرارت بر محیطا  ها و مخازن ( دریاچهRehabilitationاحیای مجدد )ا  تغذیه گرایی مدل سازی

 های آبی مدل سازی حرارتی محیطا  های حرارتی ها و خروجی باالنس حرارتی و ورودیا  آبزیان

8 

 
-CEافزارهای شناخته شده کیفی )مثال  معرفی و کار عملی با یکی از نرما  نرم افزارهای مدل سازی کیفی آبهای سطحی

Qualمدلسازی کیفی رودخانه و مخزن با نرم افزار مربوطه ،) 
9 

 51 ارائه مثالها و مطالعات موردی مدلسازی جریان و کیفیت آب سطحی 
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 واحد 3

 واحد 28
 CE4918)  (ینیرزمیز هایآبجریان و آلودگی ی ساز مدل

Groundwater Flow and  Pollution Modeling 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

  جریان آب زیرزمینی 

 
معادله جریان آب زیرزمینی و حل تحلیلی )قانون دارسی و تعمیم آن، معادله جریان در آبخوان های آزاد و تحت فشار، 

عدی و سه بعدی، جریان شعاعی، تئوری پتانسیل و جریان های ترکیبی، اشاره به اعداد مختلط و جریان یک بعدی، دوب

 نگاشت همدیس در حل جریان دوبعدی ماندگار(

5 

 

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

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

آبخوان های تحت فشار و آزاد به روش تفاضل محدود، روش اجزای محدود و کاربرد آن در حل معادالت جریان ماندگار 

 ط مرزی سیستم(و غیرماندگار، شیوه منقطع سازی مکانی و منقطع سازی زمانی، تعیین شرایط اولیه و شرای

4 

 

مدل سازی کامپیوتری جریان آب زیرزمینی )آشنایی با نرم افزارهای شناخته شده جریان آب زیرزمینی )ازجمله 

MODFLOWسازی و منابع آنها، ساخت مدل، کالیبراسیون مدل و حل معکوس )آشنایی با (، اطالعات مورد نیاز مدل

دل، کاربرد مدل در پیش بینی اثرات سناریوهای آتی، کاربرد (، صحت سنجی مMODOPTIMو  PESTنرم افزارهای 

 سازی کیفی آب زیرزمینی(سازی کمی در مدلمدل در بهینه سازی بهره برداری آب زیرزمینی، نقش مدل

3 

 
شباع، اشباع، معادله جریان در حالت نیمه ا غیر شبیه سازی جریان و انتقال در ناحیه غیر اشباع )مفاهیم اولیه محیط ناحیه

 سازی حالت اشباع متغیر(انتقال محلول تحت جریان نیمه اشباع، کدهای عمومی مدل
2 

  آلودگی آب زیرزمینی 

 

کیفیت آب زیرزمینی )کیفیت آب زیرزمینی طبیعی، معیارهای کیفیتی آب، نمونه برداری کیفی آب زیرزمینی، واکنش های 

لسیم، منگنز، سدیم، آهن، کربنات و بیکربنات، سولفات، کلرید، نیترات، شیمیایی، تعادل و واکنش کینتیک، اجزای اولیه )ک

سیلیکات(، اجزای ثانویه )فسفات، فلوراید، آرسنیک، کروم، مواد آلی(، مواد رادیواکتیو )رادیوم، اورانیوم، رادون(، ایزوتوپ 

ژیکی و اجزای فیزیکی، شیمیایی، های زیست محیطی و تعیین سن آبهای زیرزمینی، آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، بیولو

بیولوژیکی، نمایش های گرافیکی، گازهای محلول، دما؛ توزیع و انتقال آن در آب زیرزمینی، منابع شوری و آبهای زیرزمینی 

 شور(

1 

 
آلودگی آب زیرزمینی )معیارها و استانداردهای کیفی آب )شرب، صنعت، کشاورزی(، آلودگی های مرتبط با استفاده های 

ها، ترقیق آلودگی و DNAPLها و LNAPLب )شرب، صنعت و کشاورزی(، سایر عوامل آالینده آب زیرزمینی، آ

 مکانیسم های مرتبط(

6 

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

(Dipersiveو انتقال جرم، انتقال با و )های تحلیلی(حل های ریاضی و راههای شیمیایی، مدلاکنش 
7 

 

(، Particle Tracking)روش ردیابی ذرات ) Advectiveحل عددی معادله انتقال و انتشار )شبیه سازی انتقال اشاره به 

رانژی، و های اویلری، الگ)روش  Advective-Dipersive((، شبیه سازی انتقال Capture Zoneتبیین ناحیه گیرش )

( ، شیوه منقطع سازی مکانی و منقطع سازی Reactiveترکیبی(، شبیه سازی فرایندهای غیر تعادلی و انتقال واکنشی )

 زمانی، تعیین شرایط اولیه و شرایط مرزی(

8 
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و  مدل سازی کامپیوتری انتقال و انتشار آالینده )مدل سازی عددی و کامپیوتری، تعریف اهداف، جمع اوری اطالعات

(، پارامترهای جریان، پارامترهای انتقال، پارامترهای Siks and Sourcesها )توسعه مدل مفهومی، ورودی ها و خروجی

 (MT3DMSشیمیایی، کالیبراسیون مدل و تحلیل حساسیت، تحلیل عدم قطعیت، معرفی و کار با نرم افزار 

9 

 
در شرایط چگالی متغیر، معادله انتقال محلول، مراحل عمومی حل شبیه سازی جریان و انتقال چگالی وابسته )معادله جریان 

 (SEAWATمدل، کدهای عمومی چگالی متغیر،مدل سازی نفوذ آب دریا، معرفی و کار با نرم افزار 
51 

  



285 

 

 واحد 3

 واحد 28
 (CE4920)  آب و فاضالب پیشرفته

Advanced Water and Wastewater 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی ون نهایی، آزمون نوشتاریآزم

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

  الف( سیستمها و تاسیسات آب و شبکه های توزیع 

 
محاسبه میزان تقاضا و مصرف شامل: مصارف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، ماهیت احتمالی مصرف و تقاضا، 

 لف، عوامل موثر مختلف بر میزان مصرف آب تغییرات مصرف و تقاضا در دوره های زمانی مخت
5 

 
 Gradientمعرفی روشهای تحلیل شبکه )معرفی روشهای جدید حل معادالت هیدرولیکی از قبیل روش گرادیان 

Method -  معرفی روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر بر فشارPressure Dependent Analysis) 
4 

 3 امل موثر و راهکارهای کاهش آن و مبانی تئوریک و مدلسازی نشت معرفی آب بدون درآمد، پارامترها و عو 

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

 
 ,Reliabilityپذیری، تعریف، عوامل موثر، نحوه محاسبه و انواع روشهای مدلسازی قابلیت اطمینان، افزونگی و برگشت

Resiliency, Vulnerability امنیت سیستمهای آب و مدیریت بحران و ریسک در آنها ، 
1 

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

 
ریزی ک، برنامهریزی دینامیریزی خطی و غیرخطی، برنامهسازی  شامل انواع روشهای سنتی )برنامهشناخت روشهای بهینه

عدد صحیح( و روشهای جدید جستجو )الگوریتم ژنتیک، دسته مورچگان، جستجوی ممنوعه، شبیه سازی گداخت و ...( و 

 کاربرد آنها در سیستمها و شبکه های توزیع آب در مراحل طراحی و بهره برداری

7 

 8 کنترلمتری و تلهله، تSCADAمانیتورینگ پارامترهای هیدرولیکی و کیفی بوسیله سیستمهای   

 Demandمدیریت بهره برداری شبکه های آبرسانی: ]مدیریت مصرف و تقاضا در شبکه های آبرسانی ) 

Management )- مدیریت فشار  -ها و اجزای سیستمهای آبرسانی مدیریت حوادث و مدیریت بهسازی و بازسازی لوله

 ([Pressure Managementدر شبکه های آبرسانی  )

9 

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

 (Performance Indicatorsهای آب )شاخصهای قابلیت عملکرد در شبکه -سیستمهای آبرسانی 
51 

 55 با مدلهای هیدرولیکیهای آب و تلفیق آن برداری از شبکهدر مدلسازی، مدیریت و بهره GISکاربردهای  

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

 (ANN, Fuzzy and Neuro-Fuzzy Systemsمدیریت سیستمهای آبرسانی )
54 

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

 53 معرفی هیدرولیک شبکه های فاضالب و انواع روشهای حل معادالت 

 52 تعریف انواع شبکه ها در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی و معرفی انواع روشهای مدلسازی  

 51 برای  سیستمها و شبکه های فاضالب خانگی و سطحی 54تا  2توضیحات تکمیلی در مورد بندهای  
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 واحد 3

 واحد 28
 CE4921))  احی تصفیه خانه های آب و فاضالبرط

Design of Water and Wastewater Treatment 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
مبانی طراحی واحدهای مختلف باشد. در این درس،  های آب و فاضالب می خانه : هدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول طراحی تصفیهتوضیح

های اقتصادی برای انتخاب  خانه مناسب و برآورد هزینه و انجام تحلیل ها و استاندارهای موجود، معیارهای انتخاب ساختار تصفیه نامه خانه، آیین تصفیه

باشد،  بیولوژیکی تصفیه آب و فاضالب مینیاز این درس، درس فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و  گیرد. پیش  تصفیه خانه مناسب مورد بحث قرار می

 باشد. گیرند و تأکید بر اصول طراحی واحدها می بنابراین در این درس، این فرایندها به طور کلی و برای یادآوری مورد بحث قرار می

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 باحثم

دیر

 ف

 5 مروری بر فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب و فاضالب 

 4 های آب و فاضالب خانه نگرشی بر اجزای تصفیه 

 3 نگرشی بر اصول انتخاب فرایندهای مناسب با توجه به کیفیت آب یا فاضالب خام 

 2  زاللسازها – گیر دانه هایکانال -آشغالگیرها  هایطراحی واحد 

 1 هوادهی های طراحی واحد 

 6 سازی طراحی واحدهای انعقاد و لخته 

 7 فیلترها  -سختیگیری هایواحدطراحی  

 8 گندزدایی  های طراحی واحد 

 9 طراحی سیستم لجن فعال 

 51 طراحی برکه ها و الگونها 

 55 طراحی فیلترهای چکنده 

 54 نگرشی به دیگر روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضالب 

 53 طراحی هاضمهای لجن فاضالب 

 52 طراحی واحدهای تبادل یونی و جذب سطحی 

 51 های آب و فاضالب خانه برآورد هزینه در طراحی تصفیه 
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 واحد 3

 واحد 28
 CE4922))  احی شبکه های آب و فاضالبرط

Design of Water and Wastewater Networks 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

  شبکه های توزیع آب 

 5 مروری بر مشخصات و هیدرولیک سیستمها و شبکه های توزیع آب  · 

 

مصارف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، حداکثر  )محاسبه میزان تقاضا و مصرف برای طراحی شبکه های آب شامل·

(، تغییرات Probabilistic Demandمصرف روزانه و ساعتی در پایان دوره طرح، ماهیت احتمالی مصرف و تقاضا)

معرفی آب بحساب نیامده · ،مصرف و تقاضا در دوره های زمانی مختلف، عوامل موثر مختلف بر میزان مصرف آب

(Unaccounted For Water( و آب غیر درآمدزا )Non Revenue Water پارامترهای آنها، عوامل موثر بر آنها ،)

 و راهکارهای کاهش آنها

4 

 
معرفی هیدرولیک شبکه های آب و انواع روشهای دسته بندی معادالت و روشهای حل ·)شبکه های آب هیدرولیک 

 (تعریف انواع شبکه ها شاخه ای، حلقه ای و در هم در سیستمهای آبرسانی ،معادالت هیدرولیکی
3 

 
 Demand Driven Simulationمعرفی انواع روشهای مدلسازی شبکه های آب شامل تحلیل مبتنی بر تقاضا)·

Method( و مبتنی بر فشار )Head Driven Simulation Method ) نحوه طراحی مبتنی بر عملکرد و

(Performance base design) 

2 

 
 Waterضربه قوچ ))جریان ناماندگار در سیستمهای انتقال و شبکه های توزیع آب و انواع روشهای مدلسازی آن·

Hammerهای توزیع آب و راههای جلوگیری از آن ( در سیستمهای انتقال و شبکه) 
1 

 
  ,WaterCad,  MikeNetشناخت و نحوه کار با انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی از قبیل ·)مدلهای تحلیل هیدرولیکی 

Epanet, H2O نحوه استفاده از ,GIS نحوه استفاده از مدلهای تحلیل هیدرولیکی در  ،در مدلهای تحلیل هیدرولیکی

 (نه سازی سیستمهای آبرسانیمسائل بهی

6 

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

 
شناخت انواع لوله ها، نقاط ضعف و قوت، انواع اتصاالت و پیوندیها، کیفیت مصالح و ) آبرسانیتاسیسات شبکه شناخت · 

شناخت انواع  ،نواع پمپها، طراحی ایستگاههای پمپاژ در سیستمهای آبرسانیشناخت ا ،کیفیت اجرا در سیستمهای آبرسانی

 مخازن ذخیره و نحوه طراحی و اجرای آنها در سیستمهای آبرسانی

8 

 9 شبکه های جمع آوری فاضالب 

 51 مروری بر مشخصات و هیدرولیک سیستمها و شبکه های جمع آوری فاضالب خانگی و سطحی· 

 
لید فاضالب برای طراحی سیستمها و شبکه های فاضالب خانگی و سطحی شامل: موارد کوتاه مدت، محاسبه میزان تو·

میان مدت، بلند مدت، مقادیر دبی حداکثر و حداقل، ماهیت احتمالی میزان فاضالب تولیدی و تغییرات آن در دوره های 

 زمانی مختلف، عوامل موثر مختلف بر میزان مصرف آب و تولید فاضالب

55 

 
معرفی هیدرولیک شبکه های فاضالب خانگی و سطحی و انواع روشهای دسته بندی )هیدرولیک شبکه های فاضالب · 

معرفی انواع روشهای ، تعریف انواع شبکه ها در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی ،معادالت و روشهای حل معادالت
54 
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 (مدلسازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه های فاضالب خانگی و سطحی

 
، نحوه StormCAD, Sewer, SewerCAD, Mouseشناخت و نحوه کار با انواع مدلهای تحلیل هیدرولیکی از قبیل ·

 و بهینه سازی در سیستمهای فاضالب خانگی و سطحی GISاتصال نرم افزارهای تحلیل هیدرولیکی با مدلهای 
53 

 52 ب خانگی و سطحیشناخت ضوابط و معیارهای هیدرولیکی طراحی در سیستمهای فاضال· 

 
شناخت انواع لوله ها، تفاط ضعف و قوت، انواع اتصاالت و پیوندیها، کیفیت مصالح و ) فاضالبتاسیسات شبکه شناخت · 

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

 (فاضالب خانگی و سطحی

51 
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 واحد 5

 واحد 56
 (CE4923)  آزمایشگاه محیط زیست

Environmental Laboratory 

 ام درس و تعداد واحدن

 (عملی)

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
ی ها محیط در یآل غیر وی آلی پارامترهای اندازهگیری دستگاهها و روشها بای آشنائ و محیطی زیست مهمی پارامترها با دانشجویان آشنایی :توضیح

 مختلف

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 آزمایش تعیین سختی دائم و موقت در آب و پساب 

 PH 4آزمایش تعیین قلیائیت آب  

 3 آزمایش جارتست  

 2 آزمایش تعیین کلر در آب 

 1 آزمایش اندازه گیری اکسیژن حل شده  

 6 آزمایش اندازه گیری نیترات و نیتزیت 

 COD  7و  BODایش اندازه گیری آزم 

 8 آزمایش اندازه گیری فسفات  

 9 ها  آزمایش اندازه گیری دترجنت 

 51 آزمایش اندازه گیری خواص فیزیکی آب و پساب شامل باقی مانده تبخیر، ذرات معلق، هدایت الکتریکی  

 55 هوا CO2و  COآزمایش اندازه گیری  

 54  آزمایش اندازه گیری میزان صوت 
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 واحد 3

 ساعت 28

  (CE4924) بازیافت و بازاستفاده پساب

Wastewater Recycling and Reuse  
 )نظری(نام درس و تعداد واحد 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

تعداد 

 جلسات
 ردیف مباحث

 5 بر مشکالت استفاده از آب شیرین، مصارف آب و ...  تکیه بررسی و سناسایی منابع آب با 

 4 تاریخچه، وضعیت موارد استفاده، ضرورت و فواید استفاده مجدد از پساب در ایران و جهان  

 3 قوانین و استانداردهای استفاده مجدد از فاضالب  

 2 اثرات و ضوابط بهداشتی استفاده مجدد از فاضالب 

 1 های پساب با تکیه بر منابع تولید آنها  هشناسایی آالیند 

 6 استفاده مجدد از پساب در صنعت  

 7 استفاده مجدد از پساب در کشاورزی 

 8 های آینده  لی سازی آن برای مهار خشکسا های زیرزمینی و ذخیره استفاده مجدد از پساب در تغذیه آب 

 9 تفریحی  استفاده مجدد از پساب در پرورش ماهی و کاربردهای 

 51 های بازیافت پساب ریزی سامانه مدیریت و برنامه 

 55 تصفیه شدهآب  فرایندهای تصفیه فاضالب، با توجه به مصارف پس 

 54 دفع فاضالب در زمین 
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 واحد 3

 ساعت 28

 (CE4925)  بیوتکنولوژی محیط زیست

Environmental Biotechnology 

نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 سرفصل:

تعداد 

 جلسات
 ردیف مباحث

 5 ای بر بیوتکنولوژی محیط زیست  مقدمه 

 4 مروری بر تغییرات میکروبی 

 3 عوامل مؤثر بر چرخه بیوتکنولوژی محیط زیست 

 
، BODئیت، سختی، کلیسرین باقیمانده، ، اسیدیته، قلیا pHهای استاندارد،  ل بررسی پارامترهای کدورت، رنگ، حال

 نیتروژنۀ کلرید، اکسیژن محلول، آهن و منگنز، فلوراید، سولفات، فسفر و فسفات، اسیدهای فرار و تحلیل گاز
2 

 1 بررسی فرآیندهای احیای بیولوژیکی و تجزیه بیولوژیکی  

 6 ها در محیط آبی های تشخیص پاتوژن روش 

 7 و معایب احیا  بیولوژیکیها، محاسن  مشخصات ویژگی 

 
زدایی، حذف فسفر، تصفیه هوازی با متان  زایی و نیترات فرایندهای بیولوژیکی در تصفیه فاضالب )لجن فعال، الگونها، نیترات

 سازها(
8 

 9 احیا  بیولوژیکی آب 

 51 احیا  بیولوژیکی خاک 

 55 های فسیلی  بیوتکنولوژی زیست محیطی سوخت 

 54 لوژیکی برای حل مشکل آلودگی هوا های بیو روش 

 53 بیوتکنولوژی زیست محیطی در کشاورزی 

 52 محیط زیستهای میکروبی در  عوامل آلودگی بر فعالیت 
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 واحد 3

 ساعت 28
 CE4931))  مهندسی، مدیریت و پردازش و بازیافت پسماند

Solid Waste Management, Proceesing and Recycling 

رس و تعداد ام دن

 واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 باحثم

ر
ف

دی
 

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

 4 ایی و بیولوژیکی( زایدات مبادی تولید، طبقه بندی، ترکیب و  خواص )فیزیکی، شیمی 

 
پارامترهای پسماند )رطوبت، دانسیته ظاهری و واقعی، اندازه ذرات، ارزش حرارتی، ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی، تراکم 

 پذیری، تجزیه پذیری بیولوژیکی و ...(
3 

 
آوری، حمل و نقل، پردازش، معتشریح مدیریت نوین پسماند )کاهش زایدات، تولید، ذخیره سازی و تفکیک از مبدا  ، ج

 دفع و پایش پس از دفع(
2 

 1 استفاده مجدد و بازچرخش زایدات  

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

 (آالت ، محاسبه ابعاد محوطه تخمیر، محاسبه میزان هوای مورد نیاز
6 

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

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

 9 یاز جهت احتراق(های اتمسفری، محاسبه انرژی حرارتی و هوای مورد نزباله سوزی )کنترل آالینده 

 51 مواد خطرناک صنعتی( -مواد خطرناک بیمارستانی  -مدیریت مواد زاید خطرناک )مواد خطرناک خانگی  

 

 هدایت جریان،  بر حاکم روابط و قوانین خاک ) در اشباع )هدایت آالینده محیط در جرم اشاره به مبانی ژئوتکنیک و انتقال

هیدرولیکی،  گرادیان توسط انتقال غلظت ، گرادیان اثر در الکترواسمز، انتقال تئوری  الکتروکینتیک، پدیده الکتریکی، 

 های جذب، سیستم های انتقال، ایزوترم پارامترهای خاک، برآورد در آلودگی انتشار عمومی مکانیکی، معادله پراکنش

 خاک( در آلودگی انتقال مدلسازی

55 

 
خاک ،   -آالینده ها، انتخاب محل، جزئیات مدفن، اندرکنشزباله، روش دفن از ناشی مشکالت و دفن بهداشتی )الزامات

ها، بستن مرکز دفن،  پایش پس از دفن، جمع آوری و مدیریت شیرابه و گاز، محاسبه  ژئوسینتتیک عایقکاری مدفن، کاربرد

 کمیت و کیفیت شیرابه و گاز(

54 
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واحد                             3

 واحد عملی( 5ی، واحد نظر 4)

 ساعت 28

 (CE4935)  سنجش، پایش و ارزیابی آلودگی هوا

Air Pollution Measurement, Monitoring and 
Assessment 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 .باشد های پایش آلودگی می وا و همچنین مفاهیم مربوط به شبکههای ه گیری و سنجش آالینده هدف از این درس آموزش مفاهیم اندازه: توضیح

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 (روند  پایش ، مقررات از  تبعیت  ، تعیین اثرات  استاندارد، ارزیابی  )تدوین  برداری نمونه  اهداف 

 
 عیارهای نمونه برداری از هوای آزاد و منابع آلودهم ،  تعیین محل ،  شیوه های اصلی نمونه برداری)  برداری نمونه  کلیات

 ( ثابت  در منابع  و فشار و دبی  سرعت  گیری ،اندازه
4 

 3 (  ایستگاه های سیار و ... ،  شبکه های سنجش و نظارت آلودگی )منابع ساکن 

 
نمونه برداری  ،  حرک و هوای آزاد مت ،  اصول نمونه برداری از ذرات )معیارهای انتخاب روش نمونه برداری از منابع ساکن

 استفاده از پیتوتیوپ و ...( ،  ایزوکینتیک
2 

 1 انواع روشها و تجهیزات نمونه برداری از گازها و...( ،  اصول نمونه برداری از گازها )معیارهای انتخاب روش  

 6 انواع روشهای سنجش از دور و...(،  نمونه برداری با رقیق سازی  ،  ها )آالینده های دودکش سنجش پیوسته آالینده 

 7 اسپکتروفتومتری و....( ،  هدایت حرارتی،  پتانسیومتری ،  روشهای سنجش مستقیم گازها و بخارات )رنگ سنجی 

 8 آنالیز دستگاهی )روشهای مختلف اسپکتروسکپی اتمی، گازکروماتوگرافی، اسپکتروسکپی جرمی و ... ( 

 9 واه تیفیک شیاهداف شبکه پا 

 51 هوا تیفیک شیانواع شبکه پا 

 55 هوا تیفیک شیشبکه پا یها ستگاهیانتخاب محل مناسب جهت نصب ا 

 54 یدر مناطق شهر ندهیهوا جهت چند آال تیفیک شیشبکه پا یکاربرد طراح 

 53 تروژنین دیاکس یازن و د ینیب شیهوا جهت پ تیفیک شیشبکه پا یتوسعه و طراح 

 52 یماهواره ا ریهوا با استفاده از تصاو تیفیک ییفضا شیپا 

 51  گزارش  و تهیه ها داده  تحلیل 

 

  



294 

 

 واحد 3

 ساعت 28
 CE4936)  ( سازی جریان و آلودگی هوا مدل

Air flow and pollution modeling 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
سازی پخش و  های مختلف مدل های هوا در جو و محاسبات و رویه سازی پخش و پراکنش آالینده ی مدلها با روش  آشنایی درسهدف از این : توضیح

 باشد. های هوا در جو می پراکنش آالینده

 رفصل :س

 

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 سازی اهمیت مدل 

 4 سازی های مختلف مدل روش 

 3 سازی آلودگی هوا دلسازی، تاریخچه م های مدل مقیاس 

 2 معادالت حاکم بر جو 

 1 ها معادالت حاکم بر پخش آالینده 

 6 معادالت الیه مرزی جو 

 7 زبری سطح، سرعت اصطکاکی، ارتفاع الیه مرزی و ارتفاع اختالط-پارامترسازی الیه مرزی جو 

 8 ابوخف و محاسبه شارهای تالطمی-نظریه مونین 

 9 ای به روش جعبه ها سازی آالینده مدل 

 51 سازی به روش گاوسی مدل 

 55 های معروف گاوسی معرفی مدل 

 54 ریاضیات تفاضل محدود 

 53 های هوا های عددی تفاضل محدود برای حل معادالت پخش و پراکنش آالینده روش 

 52 ها سازی معادالت حاکم بر جو و آالینده گسسته 

 51 مبانی طراحی یک مدل آلودگی هوا 
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 واحد 3

 ساعت 28
 (CE4937)  آلودگی صوتی و کنترل آن

Noise pollution and control methods 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
 د.باش هدف از این درس آشنای دانشجویان با مفاهیم آلودگی صوتی و مبانی کنترل این نوع آلودگی می: توضیح

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
مفاهیم اساسی صوت )موج و انواع آن مانند مکانیکی، عرضی، طولی، پیچشی، صوتی؛ نحوه تولید صوت؛ انواع صوت 

 از نظر محیط انتشار؛ انواع صوت از نظر شکل امواج؛ انواع صوت از نظر توزیع انرژی(
5 

 
های لگاریتمی مانند،  د، توان صوت، شدت صوت، فشار صوت؛ کمیتهای فیزیکی، مانن اندازه گیری صوت )کمیت 

 تراز و بلندی صوت(
4 

 3 ای، انتشار صوت از منابع خطی و انتشار صوت از منابع سطحی ( انتشار صوت ) انتشار صوت از منابع نقطه 

 2 روشهای اندازه گیری و ارزیابی صدا 

 1 اثرات صدا 

 6 جاد صدا، کنترل در مسیر انتشار صوت(کنترل صدا )کنترل در منبع ای 

 7 حفاظت فردی 

 8 انتشار صدا در محیط های باز و عوامل موثر بر آن 

 9 های تراز فشار صوت در محیط زیست شاخص 

 51 صدای رفت و آمد خودروهای شهری و جاده 

 55 صدای ناشی از قطارها و راه آهن 

 54 ها صدای ناشی از هواپیما و فرودگاه 

 53 سازی آلودگی صوتی و انتشار صوت در محیط مدل 
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 واحد 3

 ساعت 28
 CE4938) ( هواشناسی و تغییر اقلیم

Meteorology and climate change 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

و تغییر اقلیم  هوا  در آلودگی  جوی  فرایندهای  و نقش  ناسیهواش  با مفاهیم  دانشجویان آشناییهدف از این درس : توضیح

 باشد می

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 اجزای ثابت و متغیر جو، کیفیت هوای جو، ساختار قائم جو()ات و ساختار قائم جو ترکیب 

 4 ن انرژی جو، توازن انرژی(انرژی و انتقال حرارت در جو، اساس تابش، عوامل موثر در تواز)توازن انرژی جو  

 
گیری، محل و  شده از مقادیر اندازه گیری دما، رطوبت، فشار و باد، مقادیر محاسبه اندازه)های جوی  گیری اندازه

 گیری( چگونگی اندازه
3 

 2 حرکت افقی، حرکت قائم، معادله حرکت، تعادل هیدرواستاتیک() نیروهای موثر در حرکت جو 

 1 )مقیاس جهانی، مقیاس همدیدی، مقیاس میانی، مقیاس خرد(های حرکت  مقیاس 

 6 درو خشک وتر، جوهای پایدار، خنثی و ناپایدار( سازوکارهای صعود و نشست هوا، فرایندهای بی)پایداری جوی  

 7 های الیه مرزی( ای )تعریف الیه مرزی، عوامل موثر در الیه مرزی، فراینده الیه مرزی سیاره 

 8 گیری میزان دید( فیزیکی و میزان دید )هوامیزها، فیزیک ابر، میزان دید، اندازههواشناسی  

 
سازی کیفیت  های هواشناسی در مدل سازی، کاربرد مدل های مدل بینی عددی وضع هوا، روش های جوی )پیش مدل

 هوا و تغییر اقلیم(
9 

 
 یگازها یژگیگازها، مفهوم و و یجذب فیط ،یتک بُعد ییمدل دما م،یاقل راتییموثر در روند تغ یپارامترها

 یا گلخانه
51 

 55 نیدر سطح زم یتعادل انرژ ،یجهان اسیدر مق یتعادل انرژ ،یا گلخانه یگازها ریتاث 

 54 () میاقل تیمحدوده پارامتر حساس م،یاقل تیپارامتر حساس م،یاقل راتییتغ یاثر تشعشع 

 
و  یاثر تشعشع انیمختلف، ارتباط م یا گلخانه یاز گازها یناش یشعشاثر ت ،یتعادل یو دما یواقع یمفهوم دما

 در جو باتیغلظت ترک
53 

 
 یگازها گریانتشار کربن و د، GWP(، عوامل موثر و روند محاسبه GWP) میاقل راتییتغ لیمفهوم پتانس انیب

 یبند سرانه انتشار، رده میهمفا ،یا گلخانه یعملکرد کشورها در انتشار گازها ،یلیفس یها از سوخت یا گلخانه

 یا گلخانه یکشورها در انتشار گازها

52 

 51 های مقابله با آن اثرات تغییر اقلیم و روش 
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 واحد 3

 ساعت 28

  های از منابع ساکن و متحرک کنترل نشر آالینده

(CE4939) 
Air pollution control from mobile and stationary 

sources 

 داد واحدام درس و تعن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
 باشد. های از منابع ساکن و متحرک به دانشجویان می هدف از این درس آموزش مطالب مربوط به کنترل آالینده: توضیح

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 ها( رل آالیندههای کلی کنت ها و استراتژی )رویه ها ای بر کنترل آالینده مقدمه 

 4 ای )نوع ذرات و منابع، سرعت نشست و نیروی درگ، پخش ذرات( های ذره آالینده 

 3 توزیع اندازه ذرات )توزیع گاوسی یا نرمال، توزیع نرمال لگاریتمی( 

 2 ای های ذره های کنترل آالینده اصول کلی سیستم 

 
های الکترواستاتیکی،  دهنده ها، رسوب جداسازی سانتریفیوژی )سیکلونهای ثقلی،  کننده نشین های کنترل ذرات )ته دستگاه

 های کنترل ذرات( فیلترهای سطحی، فیلترهای عمقی، اسکرابرهای تر، انتخاب دستگاه
1 

 6 ها، مزایا و معایب و... ( سوزی ) اصول و کاربردها، انواع و مکانیسم سوزاننده ها یا پس 

 7 یک واکنشها و روشهای مختلف کنترل و... (کنترل اکسیدهای گوگرد ) سینت 

 8 کنترل اکسیدهای نیتروژن ) سینتیک واکنشها و روشهای مختلف کنترل و... ( 

 9 های ترکیبات آلی فرار کنترل آالینده 

 51 دو زمانه و چهار زمانه یاحتراق، چرخه اتو، عملکرد موتورها یانواع موتورها 

 55 آن یهندس یها یژگیموتور و و یعملکرد فینابع انتشار در خودروها، تعارمنابع متحرک، م یها ندهیآال 

 54 لندریمحاسبات توان خودرو، کار حاصل از هر چرخه، توان س نامومتر،یگشتاور و توان ترمز، نحوه عملکرد د 

 
مفهوم و محاسبات ، (mep) نیانگیمفهوم و محاسبات فشار موثر م، ها ناخالص، توان سر چرخ یتوان اسم ،یکیاندمان مکانر

 انتشار بیو ضرا ژهیانتشار و، (sfcسوخت ) ژهیمصرف و
53 

 COP 52و  TA یها از اگزوز، آزمون یخروج یآزمون گازها ،یرانندگ یها انواع و مشخصات چرخه ،یمفهوم چرخه رانندگ 

 51 ، معاینه فنیکنترل انتشار از خودروها یها منابع انتشار از خودروها، روش 
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 واحد 3

 ساعت 28
 (CE4941)  اخت، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستنش

Environmental Planning and Management 

 ام درس و تعداد واحدن

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری
 بهبود برای الزم راهکارهای بررسی و المللی ینب و ملی سطح در موجود محیطی زیست چالشهای با دانشجویان آشنایی درس این از هدف: توضیح

 میشوند آشنا زیست محیط سیستمهای مدیریت و ریزی برنامه اصول با دانشجویان همچنین، درس این در. میباشند موجود وضعیت

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 المللی های زیست محیطی در سطح ملی و بین مروری بر چالش 

 4 المللی مرتبط با حفاظت و مدیریت محیط زیست نین ملی و بینمروری بر قوا 

 ISO 14000 3 مروری بر مبانی استانداردهای بین المللی و 

 2 مروری بر مفاهیم توسعه پایدار و شاخصهای آن 

 1 سازی محیط زیست در بخشهای آب، هوا و خاک هایی از روشهای شبیه نمونه  بررسی 

 6 سازی قطعی تک هدفه و چند هدفه و کاربردهای آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست همروری بر روشهای بهین 

 7 گیری چند معیاره و بررسی کاربردهای آن در مدیریت محیط زیست روشهای تصمیم 

 8 تکنیک های تصمیم گیری گروهی و کاربردهای آن در مدیریت محیط زیست 

 9 ردهای آنو کارب (Metamodeling)فرامدلسازی  

 51 های زیست محیطی مروری بر تئوریهای جدید )مانند تئوری بازیها( و کاربرد آنها در مدیریت سامانه 

 55 عدم قطعیتهای مهم در سامانه های زیست محیطی و مرور روشهای تحلیل عدم قطعیت 

 54 های زیست محیطی ریت سامانهریزی ومدی گیری مبتنی بر عدم قطعیت و کاربردهای آن در برنامه مدلهای تصمیم 

 53 بررسی چند مطالعه موردی 
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 واحد 3

 واحد 28

 (CE4942)  های عمرانی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح

Environmental Assessment of Civil Engineering 
Projects 

 نام درس و تعداد واحد

 )نظری(

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 سرفصل:

تعداد 

 جلسات
 ردیف مباحث

 
 اصلی اهداف محیطی، زیست اثرات ارزیابی تاریخچه محیطی، زیست اثرات ارزیابی ضرورت و تعریف) پایه مفاهیم

 (عمرانی های طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی
5 

 4 پایداری های شاخص و پایدار توسعه 

 3 یطیمح زیست اثرات ارزیابی در اکوسیستمی نگرش مفهوم 

 2 آن کنترل ای غیرسازه و ای سازه راهکارهای و آبی های محیط بر عمرانی توسعه طرحهای محیطی زیست اثرات 

 

سازی آنها، اثرات  زیست و نحوه مدل های سدسازی )اثرات فیزیکی و شیمیایی سدها بر محیط اثرات زیست محیطی طرح

های باطله، اثرات  حیوانی و گیاهی، اثرات خاص زیست محیطی سدهای  بیولوژیکی سدها بر محیط زیست، اثرات بر گونه

 اقتصادی و اجتماعی احداث سدها(

1 

 6 آنها کنترل راهکارهای و خاک محیط بر عمرانی طرحهای محیطی زیست اثرات 

 7 آنها کنترل روشهای و( صوتی آلودگی و هوا آلودگی) هوا محیط بر عمرانی طرحهای محیطی زیست اثرات 

 8 محیطی زیست حسابرسی و زیست محیط قتصادا 

 9 (چندمعیاره های تحلیل بر مبتنی روشهای و ها ماتریس ها، لیست چک) عمرانی های طرح محیطی زیست ارزیابی های روش 

 
 های روش) عمرانی های طرح محیطی زیست ارزیابی برای المللی بین های سازمان توسط پیشنهادی های روش بر نگرشی

 (UNEP و ICOLD، ICID هانی،ج بانک
51 

 55 عمرانی های طرح ارزیابی در آن کاربرد و غیرعامل پدافند مبانی 

 54 محیطی زیست اثرات ارزیابی گزارش تهیه نحوه 

 53 ملی سطح در شده انجام محیطی زیست های ارزیابی از هایی نمونه نقد و بررسی 
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 واحد 3

 واحد 28

 (CE4943) ارمبانی طراحی توسعه پاید

Basics of Sustainable Development Desing 
 )نظری(نام درس و تعداد واحد 

 روش ارزشیابی آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 سرفصل:

تعداد 

 جلسات
 ردیف مباحث

 5 مفاهیم و اصول توسعه پایدار   

 4 اهبردهای طراحیرزوم طراحی برمبنای توسعه پایدار و ل  

 3 و آشنایی با مبانی حفظ جنگلها و مراتع و منابع طبیعی آمایش سرزمین 

 2 حاسبه اثز کربن در طراحی و راههای کاهش آنم 

 1 وشهای پایدار ساخت،  طراحی خانه های سبز و مصالح مورد استفاده در طراحی پایدارر  

 6 مدیریت انرژی در طراحی پایدار سازه ها  

 7 رواناب سطحی و سیالبوسعه سیستمهای پایدار مدیریت ت  

 8 امد و بازیافت پسابهاجمدیریت پایدار پسماندهای   

 9 شرایط توسعه پایدار در ساخت شهرکهای مسکونی و صنعتی  

 51 اصول توسعه پایدارمدیریت ترابری شهری و بین شهری با توجه به   

 55 شرایط توسعه پایدار در ساخت راهها، خطوط راه آهن و فرودگاهها   

 54 شرایط توسعه پایدار در ساخت بنادر، سکوها و تاسیسات دریایی    

 53 شرایط توسعه پایدار در ساخت سدها و نگهداری منابع آبهای سطحی 

 52 اصول توسعه پایدارمدیریت سرمایه و برنامه ریزی های منطقه ای با توجه به   

   

 

 

 

 

 




