
 آب منابع تیریمد و يمهندس كارشناسي ارشد

  واحد( 23واحدهای درسي )

 ردیف نوع واحد تعداد واحد مالحظات

 5 دروس اجباری 53 لیست دروس اجباری اختیار شود. 51-3بر اساس جدول

 3 دروس اختیاری 53 لیست دروس اختیاری اخذ شود. 51-3بر اساس جدول
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 4 پایان نامه 1 

 

 51-3جدول 
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 I  3 حلیل  و مدیریت سیستم های منابع آبت 2

 2 آب های زیرزمیني پیشرفته 2
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 51-3جدول 

 بآ نابعم دیریتو م هندسيم -روس اختیارید

 جموعه جم جموعه بم جموعه الفم 

 آبرنامه ریزی و مدیریت منابع ب هندسي منابع آبم مباني ریاضي و هیدرولیک دیفر

 II بآ نابعی ماه تمیریت سیسدیل و محلت دلهای هیدرولوژیکيم مار و احتماالت پیشرفتهآ 1

2 
)یا وش های عددی در مهندسي آب ر

 (هیدرولیک محاسباتي
 دیریت آب شهریم درومتئولوژیهی

 قتصاد پروژه های منابع آبا کتشاف و استخراج منابع آبا محاسبات نرم  3

 حلیل سیستم های برق آبیت غییر اقلیم و هواشناسيت هیدرولوژیوش های آماری در ر 4

 نترل کیفیت منابع آبک ریاضیات عالي مهندسي 5
ارزیابي اثرات زیست محیطي طرحهای 

 عمراني

 هیدرولیک پیشرفته 6
 لوژیولیماتكدروهی

 پمپاژ و نیروگاه()سیستم های برق آبی 

7 
حلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد ت

 پذیری
 هندسي و مدیریت سیالب و شکست سدم رسایش، رسوب و آبخیزداریف

8 
مدلسازی جریان و كیفیت منابع آب 

 )سطحي و زیرزمیني(

مدیریت بهره برداری و حفاظت آب زیرزمیني  هیدروژئولوژی )پیشرفته(

 و آبخوان

9    

11    

11    

12    

13    

14    

 واحدی مي باشند. 2یا  3دروس اختیاری 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 44
 رفتهیشپ ژی مهندسيورولهید

Advanced Hydrology 

ام درس و تعداد ن

 واحد

  )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 :رفصلس

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 5 آبریزوضه های آبریز، بیالن حوضه حفهوم سیستم هیدرولوژیکي، مکل هیدرولوژی، سیلیات و مفاهیم پایه )ك 

ریان در مجاری روباز، جریان در محیط جعادالت پیوستگي و مومنتم: تئوری انتقال رینولدز، مفرایندهای هیدرولوژیکي ) 

 3 االنس انرژی و فرایندهای انتقال(بمتخلخل، 

غیراشباع، نفوذ: )معادالت ریان جرخش های اتمسفری و بخار آب، بارش باران، تبخیر، تعریق، چتخمین بارش باران و تلفات ) 

 ارش(بارش مازاد، روشهای سنجش و پایش پدیده های ب( ، SCSو  NRCSامپت، فیلیپ، هورتون(، و تلفات بارش )-گرین
2 

ای و قوانین هورتون، سیستم های رواناب )رواناب مستقیم، جریان سطحي، هیدروگراف جریان، شبکه آبراهه -تحلیل بارش 

 انتگرال پیچشي(خطي، توابع پاسخ و 
4 

ریان پایه، محاسبه هیدروگراف ج، (SCS, Snyder, Clarkهیدروگراف جریان )هیدروگراف واحد: مشاهداتي و ساختگي ) 

 سیالب با استفاده از هیدروگراف واحد(
1 

روندیابي سیل )روندیابي سیل در مخزن: روش پالس و رانج كوتا، روندیابي سیل در رودخانه: روش ماسکینگام و كار، معرفي   

 مدلهای كامپیوتری(
1 

مباني هیدرولوژی آماری )مباني آمار و احتمال در هیدرولوژی، تکمیل نواقص داده ها: رگرسیون و تست های آماری، توابع  

 توزیع احتماالتي، تخمین پارامترهای توزیع و تست های نکویي برازش( 
7 

تحلیل فراواني )تحلیل فراواني با استفاده از توابع توزیع احتماالتي: روش فاكتور فراواني و ترسیم های احتماالتي، معرفي نرم  

 ، تحلیل فراواني سیالب منطقه ای( HEC-SSP, HYFA, HYFRANافزارهای كاربردی تحلیل فراواني مانند: 
4 

برف ، شناخت مراحل وقوع و انبارش برف، تعیین میزان آب معادل برف، تخمین بارش برف و تلفات )خصوصیات آب و یخ و  

سازی گیرش برف، اندازه گیری برف در زمان ریزش، ادوات برف سنجي،  اندازه گیری عمق برف، اندازه گیری برف روی مدل

 (پشته– زمین و تله متری برف

9 

پشته و تاخیر زماني، مسیرهای جریان ذوب برف، هیدروگراف -برفپشته، ذخیره -تحلیل هیدرولوژی برف )باالنس آبي برف 

 51 ذوب برف، سیالب های ناشي از ذوب برف و باران روی برف(

( ، روش های محاسبه مشخصه های هیتوگراف رگبار طرح، Design Stormsطراحي هیدرولوژیکي )رگبارهای طراحي ) 

(، روش های محاسبه مشخصات رگبار حداكثر محتمل )عمق، PMS(، رگبار حداكثر محتمل )PMPبارش حداكثر محتمل )

 (Design Floods(، سیالب های طراحي )PMFتوزیع زماني و مکاني(، سیالب حداكثر محتمل )

55 

 تحلیل اطمینان )تحلیل عدم قطعیت، تعیین حدود اطمینان( 

53 



 واحد 2

 ساعت 44
 5حلیل و مدیریت سیستم های منابع آب ت

Water Resources System Analysis - I 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 

 رفصل:س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

فهوم سیستم و اجزای آن، نگرش سیستمي، مدیریت جامع منابع ملیات )مفاهیم پایه برنامه ریزی منابع آب، ك 

 (Sustainabilityو پایداری  IWRMآب 
5 

وش های مدل سازی: شبیه رالش ها و پیشرفت ها در مدل سازی سیستم های منابع آب، چمدلسازی سیستمها ) 

 سازی و بهینه سازی، گام های مدل سازی(
3 

دل های بهینه متاكر، روش برنامه ریزی خطي، -و شرایط بهینگي: كان زیاباني بهینه سمبهینه سازی كالسیک ) 

 وش سیمپلکس، تحلیل حساسیت(رسازی خطي، 
2 

رنامه ریزی بدل های بهینه سازی غیرخطي، مبهینه سازی غیرخطي و برنامه ریزی )روش مضارب الگرانژ،  

و كاربرد (LINGO, GAMSعرفي نرم افزارهای حل مسائل بهینه سازی )مرنامه ریزی پویا، بعددصحیح و باینری، 

 آنها(

4 

 1 سیر بحراني و مدیریت پروژه(مدل های بهینه سازی شبکه، مرنامه ریزی شبکه )ب 

دل مدل های تک هدفه و چندهدفه، ممدل سازی سیستم های منابع آب )آشنایي با انواع مدلهای منابع آب،  

 های تک منظوره و چندمنظوره(
1 

هینه سازی بسازی وبهینه سازی، شبیهراحي سیستم تک مخزني به روش های طمدل سازی مخازن سطحي آب ) 

 منحني فرمان( -بهره برداری از سیستم تک مخزني: سیاست بهره برداری 
7 

 4 قدمه ای بر بهینه سازی منابع آب رودخانه، مدیریت كیفي رودخانه(ممدل سازی منابع آب رودخانه ای ) 

آب زیرزمیني، مدیریت آبهای زیرزمیني، قدمه ای بر بهینه سازی منابع ممدل سازی منابع آب زیرزمیني ) 

 مدیریت آبخوانها(
9 

 51 (MODSIM   ،WEAP  ،MIKE-BASIN  ، HEC-ResPRMعرفي نرم افزارهای شبیه سازی حوضه آبریز )م 

  55 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 44
 آب های زیرزمیني پیشرفته

Advanced Groundwater 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت
نواع اکافدار، كارستي(، و ش درز ،متخلخل )تحکیم نیافته طحیما انواع بشنایي آلیات و مفاهیم پایه )تاریخچه، ك 

آبهای زیرزمیني با تاكید بر اریخچه بهره برداری از تآبخوان )آزاد، تحت فشار، نشتي، موضعي( و خصوصیات آنها، 

 سیستم ایراني كاریز یا قنات(
5 

عادله بیالن آب مکل هیدرولوژی و سیدر محیط متخلخل،  Continuumویکرد پیوسته رمقدمه مدلسازی ) 

 طالعات و داده های آبهای زیرزمیني و چگونگي ثبت و ضبط آنها(ازیرزمیني، 
3 

اهمگني و نخلخل و هدایت هیدرولیکي و ذخیره و گذردهي آبخوان، تمفاهیم جریان آبهای زیرزمیني )مفاهیم  

 ناهمساني در آبخوان ها(
2 

انون دارسي و كاربرد آن در حل مسائل جریان یک بعدی آب زیرزمیني، قمعادله عمومي جریان آبهای زیرزمیني ) 

 فوركهایمر و كاربرد آن در جریان در آبخوان های آزاد(  -رضیات دوپویيف
4 

اربرد معادله جریان در كعادله عمومي جریان در آبخوان های تحت فشار و آزاد، م تحلیل جریان آب زیر زمیني ) 

ئوری تاربرد معادله جریان در حل مسائل جریان غیرماندگار یک بعدی، كحل مسائل جریان ماندگار یک بعدی، 

 پتانسیل و شبکه های جریان: جریان دوبعدی ماندگار(

1 

درولیک چاه در جریان غیرماندگار، آزمایش هیدرولیک چاه در جریان ماندگار، هیچاه آبخوان آزاد ) درولیکهی 

 روش تصاویر( -ریان چاه در نزدیکي مرزهاج های پمپاژ و تعیین خصوصیات هیدرولیکي آبخوان،
1 

جریان غیرماندگار درولیک چاه در هیدرولیک چاه در جریان ماندگار، هیدرولیک چاه آبخوان تحت فشار )هی 

درولیک چاه در جریان غیرماندگار آبخوان نشتي، هیجاكوب، روش چاو، روش برگشت، -وش كوپررعادله تایس، م)

 ( ستم های چندچاهي و چاه های ناقصسی

7 

شخصه های موری آب زیرزمیني و منابع آن، شفیت طبیعي آب زیرزمیني، كیلودگي آب های زیرزمیني )آ 

الینده آنابع آالینده آب زیرزمیني: شهری و صنعتي و كشاورزی، مو بیولوژیکي آب زیرزمیني،  فیزیکي و شیمیایي

وش های كاهش و كنترل آلودگي آب را، هDNAPLها و  LNAPLهای محلول و غیر محلول آب زیرزمیني: 

 زیرزمیني(

4 

آالینده ها در آب  Advection- Dispersionانتشار -عادله انتقالملودگي آب های زیرزمیني )آتحلیل  

 انتشار(-عادله انتقالمزیرزمیني، حل تحلیلي 
9 

 آبخوان وش های احیایركیفي آب زیرزمیني،  -كمي Monitoringایش پبهسازی آبهای زیر زمیني ) 

Aquifer Remediation  با تاكید بر روشpump and treat) 
51 

هرزبرگ و -عادالت گیبنمنواع مسائل شوری در آبخوان ها و آبخوان های ساحلي و جزیره ای، اهاجم آب شور )ت 

اثیر چاه در شکل فصل مشترک )معادله تآب شور و شیرین، ( Interfaceگلوور در تخمین فصل مشترک )

ش های ورعادله فصل مشترک در آبخوان های جزیره ای، مباال آمدگي فصل مشترک در اثر پمپاژ، ، استرک(

 كنترل تهاجم آب شور(

55 

نواع مدل های عددی جهت حل معادالت جریان و انتقال آالینده، ادل سازی عددی آب زیرزمیني )ماشاره به  

وش تفاضل محدود در حل معادله روش تفاضل محدود در حل معادله جریان در شرایط ماندگار و غیر ماندگار، ر

و بسته های نرم افزاری مربوطه و كاربرد  MT3DMSو  MODFLOWهای شنایي با نرم افزارآانتقال آالینده، 

 آنها(

53 



 واحد 2

 ساعت 44

 آب(ی اطالع گریک )روانفورماتهید
Hydro-informatics 

 

 ام درس و تعداد واحدن

  )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 

 :رفصلس
عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 5 ، داده پردازی(یهیدروانفورماتیک، داده كاوقدمه )مباني م 

 
و ی آماری مدل های، عددی مدل ها، (یکيگراف دودویي،ي، )متني بانکهای اطالعاتی )اطالع گر بزارهایا

 (و برداری ینقشه پردازیکي گرافی تصویری و  نقطه ای، نرم افزارهایکي گرافی هوشمند، نرم افزارها
3 

 2 یج(داده ها، پردازش ها و نتاي )و هواشناسیک رولوژیدهی با مدلها شنایيآ 

 4 یج(داده ها، پردازش ها ونتایکي )رولیدهی با مدلها شنایيآ 

 1  یج(هوشمند )داده ها، پردازشها و نتای با محاسبات نرم و مدلها شنایيآ 

 1 یدر اطالع گر نتینترای ها وانایيت 

 7 ات(یمترس ی،آماری و ماكرو، كارهایسي برنامه نو ها ،پردازش داده )با صفحات گسترده  شنایيآ 

 4 مدلسازی هوشمند، گرافیک( ی،آماری پردازش داده ها، برنامه نویسي، كارها) MATLABشنایي با كاربردهای آ 

 9 رمت های استاندارد انتقال داده بین نرم افزارهاف 

 51 (SQL، ORACLE، ACCESSی )و داده كاوي اطالعاتیي بانک هایي با توانا شنایيآ 

 55 (scriptو یج داده ها، نتا)مرتبط با نقشه ی با برنامه ها شنایيآ 

 53 ا(هانتقال داده یسي، برنامه نو ،arcGIS، arcMAP) RS و GISی با كاربردها شنایيآ 

 

  



 

 
 واحد 2

 ساعت 44

 در مهندسي عمران و آزمایشگاه GISو  RSكاربرد 
RS and GIS Application in Civil Engineering (Water Resources) & 

Laboratory 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری( 

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

  (RSدور) از سنجش 

 5 (دور از سنجش بنیادی مفاهیم، سنجي دور مدل اجزای، دور از سنجش تاریخچه، مقدمه) دور از سنجش كلیات 

 3 (زمین و اتمسفر با خورشیدی انرژی تعامل، مغناطیس الکترو طیف های ویژگي)دور از سنجش فیزیک 

 2 (زمیني های سنجنده های ویژگي، ها سنجنده و ها ماهواره انواع) ها سنجنده و ها ماهواره 

 4 (ای ماهواره تصاویر در تفکیک انواع، ای ماهواره تصاویر ساختار)ای ماهواره تصاویر های ویژگي 

 1 (پردازش پس و بندی طبقه، بارزسازی، پردازش پیش) ای ماهواره تصاویر رقومي پردازش اصلي فرایندهای 

 
 بسط) ای ماهواره تصاویر بارزسازی های ای( و روش ماهواره تصاویر هندسي و رادیومتریک خطاها) تصیح های روش

 (اصلي های مولفه به تجزیه، طیفي گیری نسبت، فیلترینگ، كنتراست
1 

 
 صحت ارزیابي، گیری نمونه، شده نظارت و نشده نظارت بندی طبقه) ای ماهواره تصاویر بندی طبقه كالسیک های روش

 (كاپا ضریب محاسبه، خطا ماتریس آورد بر، بندی طبقه
7 

 
زمین، سطوح آب، همواری سطوح، مشخصات پوشش اربرد سنجش از دور در شناسایي سطوح و پوشش آنها )جنس ك

 گیاهي، سطح برف و یخ(
4 

 * پروژه اجرای 

  (GISجغرافیایي) اطالعات سیستم 

 9 ای( شبکه، برداری های مکاني، داده های داده ساختار با اجزاء، آشنائي، تعاریف) جغرافیایي اطالعات كلیات سیستم 

 
 ویرایش و تولید نحوه، توصیفي جداول انواع) جغرافیایي اطالعات سامانه در ها آن كاربرد و توصیفي های داده با آشنائي

 (مکاني های داده به و یکدیگر به ها آن اتصال نحوه، جداول ارتباط انواع، ها آن
51 

 55 ...( ها داده انواع ویرایش و سازی رقومي، ها نقشه نمودن مرجع زمین) برداری های داده سازی رقومي 

 
، یابي حریم، موضوعي سازی یکسان، اتصال، ادغام، جداسازی، سازی یکپارچه)  برداری مکاني های داده تحلیل و تجزیه

 (تیسن های ضلعي چند تولید
53 

 

 های نقشه، هیپسومتری، شیب وجه، شیب های نقشه تهیه در مدل كاربرد، زمین رقومي ساختارمدل)زمین  رقومي مدل

، دید میدان ترسیم، حوضه های آبراه شبکه استخراج، آبریز حوضه نقشه تهیه،  هیدرولوژیکي های مدل، روشن و سایه

 (خاكریزی و خاكبرداری سطح و حجم تعیین

52 

 54 (محاسباتي توابع و عملگرها از برخي كار با آشنائي، اولیه مفاهیم)ای  شبکه های داده تحلیل و تجزیه 

 
 تنظیم و تولید، رنگ از استفاده، مکاني عوارض كارتوگرافیک سازی نماد) خروجي تهیه منظور به ها نقشه سازی آماده

 ...( و مقیاس، راهنما، مختصاتي شبکه نظیر نقشه عناصر
51 

 
های سطوح طبیعي بیابان و كوه و جنگل، داده های تعریف داده های عمراني )داده های مسیر رودخانه و جاده، داده 

 سطوح آب دریاچه و دریا، داده های شهری(  
51 

 * پروژه اجرای 



 واحد 2

 ساعت 44

 روش های عددی در مهندسي آب
 نام درس و تعداد واحد

  )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

معادالت حاكم در هیدرولیک: معادله پیوستگي، معادله ممنتوم )در حالت جریان الیه ای و مغشوش( تنشهای 

-Depth(، معادالت بصورت متوسط شده روی )N-S، معادله ناویر استوكس )Boussinesqتقریب -رینولدز

Averaged) 

5 

 
)بیضي گونه، سهمي گونه، هذلولي گونه(، معادالت  P.D.Eفرم كلي معادالت دیفرانسیل جزئي: تقسیم بندی 

 (، معادله موجDIFFUSION Eqالپالس، معادله حرارت )
3 

 

  P. D. Eروش های عددی جهت حل  

 (Finite Difference Methodروش تفاضلهای محدود ) -

 (Finite Element Methodمباني روش المانهای محدود ) -

 Characteristicروش  -

 (Finite Volume Methodمعرفي روش حجم محدود )  -

 (Boundary Element Methodروش المان مرزی ) -

 مقایسه این روشها -

2 

 

 كاربرد روش تفاضلهای محدود در هیدرولیک

، حل مسائل جریان دائم و A.D.I، روش Crank Nicolson، روش Implicit، روش Explicitروش  -

( حل مسئله Backwater Curveموج، محاسبه منحني پس آب ) غیردائم در كانالهای باز، انتقال

 شکست سد، ضربه موج.

4 

 1 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 1 امتحان نهایي

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 44
 هیدرولیک محاسباتي

Computational Hydraulics 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

  روشهای عددی یکتئوري خش اول: مبانب 

 5 و سازه های آبي یکرولیدهي در مهندس ریاضيی و مدلسازی عددی لزوم و موارد كاربرد روش ها 

 

یط مسئله، معادله حاكم، منقطع كردن محیزیک )درک فی عددی مراحل مختلف مدلسازیین بت

، يبیاارزی، و مرزیه اولیط ، اعمال شرایمعادالت حاكم، مراحل حل عددمنقطع كردن یزیکي، ف

 (يواسنج

3 

 
)اختالف محدود یا تفاضل محدود، حجم كنترل و حجم محدود، جزء ی عددی روش هاي كلي عرفم

 (یفيطی محدود، جزء مرزی، روش مشخصات، روش ها
2 

 4 تبیین دقت، سازگاری، پایداری و همگرایي روش عددی 

 1 (ی، هذلولوی، سهمویویضآنها )بی انواع معادالت دیفرانسیل پاره ای و طبقه بند 

 

شیوه های حل معادالت بیضوی )معادله الپالس و پواسون( سهموی )معادله انتشار( هذلولوی )معادله 

)كه در بخش دوم  2بند ی عددی دیگر از روش هایکي انتقال و معادله موج( با روش اختالف محدود یا 

 آن گفته خواهد شد(ی كاربردها

1 

  يمحاسباتیک رولیددر ه خش دوم: كاربرد روشهای عددیب 

 
معادالت حاكم )جریان در محیط متخلخل، جریان یک بعدی رودخانه، سنت ونانت، انتقال انتشار یک 

 بعدی، جریان دوبعدی(
7 

 
جابجا شده، مختصات كارتزین و منقطع سازی رودخانه و بدنه سد )یک بعدی و دو بعدی، معمولي و 

 مختصات انحنادار(
4 

 9 تراوش، آب زیر زمیني(، يدائمیرو غي دائم)اشباع یرمتخلخل اشباع و غیط در مح نیاجری ل عددح 

 51 با سطح آزاد در رودخانه ها و كانالهای بعدیک  نیاجری ل عددح 

 55 ي()چکش آبتحت فشار و ضربه قوچ ی در مجاري دائمیرغ نیاجری ل عددح 

 53 یبعدیک انتشار )ذرات، مواد محلول، حرارت( در حالت  -معادالت انتقالی ل عددح 

 52 مدلسازی  رسوب و فرسایش در رودخانه و مخزن اشاره به نکات 

 54 كم عمق(ی در پالن )معادالت آبهای دوبعد نیااشاره به نکات مدلسازی  جر 

 51 در صفحه قائم )متوسط گیری شده در عرض(ی بعد دو نیااشاره به نکات مدلسازی  جر 

   

 

 

 



  واحد  2

 ساعت 44
 محاسبات نرم 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 5 ای بر مفهوم محاسبه و اراده دقیق مفهوم الگوریتم مقدمه 

 3 از محاسبات دقیق در چارچوب دینامیکي گسسته  محاسبات نرمتفکیک  

 
سازی  ها به صورت نرم و مدل بندی داده های نرم، یادگیری و ارتباط آن با طبقه بندی: جستجوی نرم، داده اراده دسته

 نرم
2 

 4 سازی كالسیک و الگوریتم جستجو ای بر بهینه  مقدمه 

 1 ماركوف مستقل از وابسته به زمانای بر نظریه زنجیرهای  مقدمه 

 1 ها  و تحلیل نظریه آن SAالگوریتم  

 GA 7الگوریتم  

 4 ها  های تکاملي و انواع مختلف آن الگوریتم 

 9 های تکامل تركیبي  مالگوریت 

 51 های تکاملي و جستجي هوشمند ها در تحلیل الگوریتم های تركیبات و كاربرد آن گستره 

 55 ها  فازی و عملیات پایه بر روی آنمجموعه  

 53 ها  اصول تفکیک و گسترش آن 

 52 روابط فازی 

 54 های فازی اندازه  

 51 محاسبات فازی و بهینه سازی 

 51 استنتاج فازی 



 57 ها بندی داده ای بر مفهوم یادگیری و ارتباط آن با طبقه مقدمه 

 54 ها دادهبندی  های مختلف طبقه ای بر روش مقدمه 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام گرایش  

 هیدرولوژی آماری  2تعداد واحد: 
Stochastic Hydrology 

 ام درس به فارسي ن

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت
 جلسات

 دیفر باحثم

 
های هیدرولوژیکي )بارش، جریان، دما، رسوب،  های داده مشخصه )های هیدرولوژیکي   داده

 (نمایش گرافیکي داده ها  -كیفیت، ...( 
5 

 
های پایه )تمایل مركزی، پراكندگي، تقارن،  آماره ) های هیدرولوژیکي تحلیلهای مقدماتي داده

 (همبستگي و وابستگي - های زوج و چندتایي داده -كشیدگي( 
3 

 
متغیرهای تصادفي  -متغیرهای تصادفي و معیارهای احتمال  )و متغیرهای تصادفي  تاحتماال
 (متغیرهای تصادفي چندگانه و وابسته  -های احتماالتي  و توزیع

2 

 
 -های احتماالتي گسسته )برنولي، دوجمله ای، پواسون، ...(  توزیع )های احتماالتي  توزیع
 (های احتماالتي چندمتغیره توزیع -های احتماالتي پیوسته )نرمال، گاما، گامبل، ...(  توزیع

4 

 

های گشتاورها، حداكثر  خواص تخمین گرها )روش -های تخمین و تست مدل  روش
، تست tهای فرض، تست  آزمون -ود اطمینان تخمین حد -درستنمایي، گشتاورهای خطي( 

F - اسمیرنوف، ...( -اسکوور، كلموگروف-های نکویي برازش )كای تست -های ناپارامتری  روش
های خارج از رده  تست و تشخیص داده -های احتماالتي  ترسیم -آنالیز واریانس  -
(Outliers) 

1 

 
 -رگرسیون خطي ساده و رگرسیون خطي چندمتغیره  )رگرسیون و تحلیل چندمتغیره 

حدود اطمینان معادالت  -های معني داری و طول موثر داده ها  تست -رگرسیون غیرخطي 
 (های تکمیل نواقص آماری هیدرولوژیک همبستگي زماني و مکاني و روش -رگرسیون 

1 

 
، 2اواني )الگ پیرسون تیپ های فر سایر توزیع -های مقادیر حدی  توزیع ) هافراواني توزیع 

 الگ نرمال سه پارامتری( 
7 

 
تحلیل فراواني سیالب و  -فراواني رگبارها -مدت -تحلیل شدت ) تحلیل فراواني مقادیر حدی

 ( Low Flowsو كم آبي ها Droughtتحلیل فراواني خشکسالي  -تحلیل منطقه ای 
4 

 
 و SPSS و Minitab و R و Excel)تحلیل آماری عمومي نرم افزارهای آشنایي با 

Matematica و Matlab)  
9 

 
و  HYFRANو  HYFA )نرم افزارهای تخصصي تحلیل آماری هیدرولوژیک آشنایي با 

HEC_SSP) 
51 

  55 
  53 

 

 

 



 واحد  2

 ساعت 44
 ریاضیات عالي مهندسي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
یادآوری از معادالت دیفرانسیل معمولي، حل معادالت به كمک بسط توالي و مروری بر مفاهیم بسط برحسب توابع 

 متعامد و كاربرد در حل معادالت 
5 

 
مختلف ای در سیستم مختصات  كاربرد روش مجزاسازی متغییر جهت حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات پاره

 الخط  منحني
3 

 
های و استفاده از  و كاربرد آن در حل مسائل معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره  های انتگرال آشنایي با مفاهیم تبدیل

 های معکوس انتگرالي قضیه مانده در برآورد تبدیل
2 

 4 هارمونیک با استفاده از كاربرد نگاشت همدیس  در حل معادالت هارمونیک و بي Zكاربرد تبدیل  

 1 آنالیز تانسورها و كاربرد آن در مسائل هندسي 

 
زیتز  -های وزني و روش رایلي الگرانژ، كاربرد قضیه مانده -آشنایي با حساب تغییرات شامل مفهوم تابع، معادله اولر

 در حل معادالت دیفرانسیل به صورت تبدیل به معادالت جبری در حوزه با مرز 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد  2

 ساعت 44
 درولیک پیشرفتههی

Advanced Hydraulics 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابي

 
 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 5 (يمکانیر های دائمي متغیر )متغیر تدریجي، متغ ناریج 

 3 باز و بسته شدن دریچه() سریع يدائمیرهای غ ناریج 

 2 در مخزن، سیالب شکست سد(یل سي بیاروند) در سد يدائمیرجریان غ 

 4 در رودخانه، روش مشخصات(یل سي بیاروند) در رودخانه يدائمیرغ ناریج 

 1 غیر دائمي در لوله )ضربه قوچ، جریان در لوله آبگیر و مخزن ضربه( ناریج 

 )جریان در تبدیل كانالها، جریان در خم رودخانه، گردابه ها و چرخش ثانویه، نیابر جري هندس اتراثرات تغیی 

 شاخه ها(ي در محل تالق نیاجر
1 

سدها و سازه های آبي، مباني آبشستگي، تنش رسوبگذاری و فرسایش )بار شسته و معلق و بستر، رسوبگذاری در  

 عمومي در رودخانه(یش برشي بحراني، فرسا
7 

تنگ شدگي، یش اطراف آبشکن و كوله پل )تغییرات رژیم جریان، پدیده های موضعي، گردابه ها، فرسا ناریج 

 (اطراف كولهی رسوبگذار
4 

 9 (موضعي يآبکناطراف پایه پلها )پدیده های موضعي، گردابه ها،  ناریج 

 51 اشاره به جریان عبوری از دریچه ها و آبگیرها )سطح آزاد، تحت فشار( 

 55 (يهوادهیي، خالء زاي، بحران ن فوقیاجر) هایزعبوری از سرر ناریجاشاره به  

 53 جریان )پرش هیدرولیکي، پرتابه آب( یاشاره به استهالک انرژ 

 52 ن تحت فشار(یاسطح آزاد، جرن یاجر)در تونلها  ناریجاشاره به  

   

 

 

 

 

 

 

 



  2تعداد واحد:  

 ساعت 44
 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری

Risk Analysis, Uncertainties and Reliability  
 ام درس به فارسي ن

 نام درس به التین 

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 

 منابع -قطعیت  عدم مهندسي عمران )تعریف در  5قطعیت عدم تحلیل پایه مفاهیم با آشنایي

 كاربردی شهای رو بر مروری -قطعیت  عدم تحلیل اصلي اهداف -قطعیت  عدم تولید اصلي

 قطعیت( عدم تحلیل

5 

 

 پایه عمران )تعاریف مهندسي در  2اعتماد پذیری و  3ریسک تحلیل پایه مفاهیم با آشنایي

 روش -آنها  به مربوط ریسک و مخاطرات شناسایي های روش -اطمینان  قابلیت و ریسک

 (4پذیری آسیب و ریسک تحلیل در قطعیت عدم -آن  انواع و ریسک تحلیل كاربردی های

3 

 

 و تصادفي ریسک )متغیرهای و قطعیت عدم تحلیل در احتماالت و آمار اساسي مفاهیم

 توابع -متغیره  تک پیوسته و گسسته احتماالتي توزیع توابع -آن  به مربوط آماری محاسبات

 رگرسیون( تحلیل -متداول  متغیره چند احتماالتي توزیع

2 

 
 و فوریه تبدیالت روش  -استخراجي  توزیع قطعیت )روش عدم تحلیلي برآورد های روش

 الپالس(
4 

 
FOVEهای  روش قطعیت )دسته عدم تخمیني برآورد های روش

های  روش دسته  - 1

PPE
 (7فازی مجموعه های تئوری - 1

1 

 

 تک تصادفي اعداد تولید های )روش برآورد عدم قطعیت برای 4 كارلو مونت سازی روش شبیه

 عدم و حساسیت تحلیل -مجدد  انتخاب و واریانس كاهش های روش -متغیره  چند و متغیره

 كارلو( مونت روش با قطعیت

1 

 
SEMروش   -احتمال شدت  ماتریس و اعتماد پذیری )روش ریسک تحلیل های روش

9 - 

51روش 
PEM - خطا  درخت تحلیل روش - 55ظرفیت - بارگذاری تئوری روشFTA

53) 
7 

                                                           
1
 Uncertainty Analysis 

2
 Risk Assessment 

3
 Reliability 

4
 Vulnerability 

5
 First Order Variance Estimation Method 

6
 Probabilistic Point Estimation Method 

7
 Fuzzy Set Theory 

8
 Monte Carlo Simulation 

9
 State Enumeration Method 

10
 Path Enumeration Method 

11
 Loading-Capacity 

12
 Fault Tree Analysis 



 

 - های اعتمادپذیری توابع كارایي و اندیسو اعتماد پذیری ) ریسک تکمیلي تحلیل های روش

روش اعتمادپذیری مرتبه  - AFOSMو  MFOSMروش  - روش انتگرال گیری مستقیم

 ( وابسته-اعتمادپذیری زمان مدلهای - دوم

4 

 
محاسبات  - های بازیاب شونده های شکست و سیستم مشخصه) شکست-تا-تحلیل زمان

 (و عدم موجودیت Availabilityموجودیت 
9 

 
 های ساده اعتمادپذیری سیستم - مفاهیم پایه اعتمادپذیری سیستم) اعتمادپذیری سیستم ها

 (های مركب اعتمادپذیری سیستم -
51 

 

 -مباني بهینه سازی، برنامه ریزی خطي) طرح بهینه هیدروسیستم ها با لحاظ اعتمادپذیری

 - طراحي بهینه هیدروسیستم ها به روش آنالیز ریسک -بهینه سازی اعتمادپذیری سیستم 

 (ستم ها به روش شانس محدودیطراحي بهینه هیدروس

55 

 53 ریسک و قطعیت عدم تحلیل مرسوم افزارهای نرم معرفي 

 52 عمران مهندسي در شده معرفي روشهای كاربردی های زمینه 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن مدلسازی كیفي آب سطحي   2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
قوانین ـ  انواع منابع آالینده آبهای سطحيـ  تعاریف، منابع و مصارف آبـ كلیات، مفاهیم پایه 

 مرتبط با كیفیت آب و استانداردهای كیفي مصارف مختلف
5 

 
های كیفي  ها،نشانگرها و اندیس بندی آالینده كالسهـ  آب بیولوژیکي فیزیکي،شیمیایي،و كیفیت

 مواد سميـ  كیفیت آب طبیعي و پاسخ اكوسیستم به فشارهای كیفيـ  آب
3 

 
توازن جرمي و مدل ـ مفاهیم پایه مدلسازی ریاضي ـ  مدلسازی كیفي آب سطحيمباني 

حل عددی معادله ـ  (Advection-Dispersionپخش )-معادله انتشارـ  جریان ماندگار
 سازی رسوبات چسبنده مدلـ  های دیگر( های محدود یا روش پخش )به روش تفاضل-انتقال

2 

 

اكسیژن محلول و مدل ـ  ها معادالت جریان در رودخانه ـها و خورها  مدلسازی كیفي رودخانه
كاربرد ـ  ها پخش در رودخانه -حل معادله انتقال ـ  ها فلپس در رودخانه -پایه و معادله استریتر

مباني هیدرولوژی ـ  های بهینه سازی در مدیریت كیفي رودخانه ها )تخصیص بار آالینده( مدل
 خورهامدل سازی كیفي ـ  و هیدرولیک خورها

4 

 
دینامیک مخزن و ـ  ها های مخازن و دریاچه مشخصهـ  ها و مخازن مدلسازی كیفي دریاچه

مدل سازی كیفي مخازن ـ  توزیع قائم جریان و اثر الیه بندی جریان بر كیفیتـ بیالن انرژی 
 ها و دریاچه

1 

 

ـ  تروفیکتعاریف، حالت و اندكس ـ  ( و آلودگي حرارتيEutrophicationگرایي ) تغذیه

( Rehabilitationاحیای مجدد )ـ  مدل سازی تغذیه گرایيـ  عوامل موثر بر تغذیه گرایي

باالنس حرارتي و ـ  های آبي و حیات آبزیان اثرات حرارت بر محیطـ  ها و مخازن دریاچه

 های آبي مدل سازی حرارتي محیطـ  های حرارتي ها و خروجي ورودی

1 

 
معرفي و كار عملي با یکي از نرم افزارهای ـ  ي آبهای سطحينرم افزارهای مدل سازی كیف

 (، مدلسازی كیفي رودخانه و مخزن با نرم افزار مربوطهCE-Qualشناخته شده كیفي )مثال 
7 

 

 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 کيهیدرولوژیعددی های  مدل  2یا  3تعداد واحد: 
Hydrologic Numerical Modeling 

 ام درس به فارسي ن

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
 تاریخچه مدل سازی هیدرولوژیکي  -  تشریح مدل، فرایند مدل سازی) كلیات و مفاهیم پایه

 (های هیدرولوژیکي كالسه بندی مدل -
5 

 
 جعبه خاكستری: مدلهای مفهومي   -جعبه سفید: مدلهای فیزیکي ) انواع مدلهای حوزه آبریز

 جعبه سیاه(: محور مدلهای داده  -
3 

 
  - خصوصیات حوضه آبریز  - مدل سازی بارش و تلفات آن) رواناب-مدلسازی فرایند بارش

 (مدل سازی جریان پایه -مدل سازی جریان سطحي 
2 

 

های پیشخور و روش  آشنایي با شبکه) های عصبي مصنوعي و كاربرد آن در مدلسازی شبکه

توسعه شبکه عصبي برای مدلسازی  - های عصبي شبکهآموزش و تست در   - پس انتشار خطا

 ( در تهیه مدل شبکه عصبي MATLABكاربرد   - رواناب-فرایند بارش

4 

 
معیارهای ارزیابي برازش مدل  - انتخاب و دسته بندی داده ها)  هیدرولوژیکيهای  ارزیابي داده

(RMSE و R2 و SE )- ساوتکلیف-معیار نش  - تطابق خروجي مدل با مشاهدات) 
1 

 
به كمک بهینه  واسنجي خودكار مدل  - واسنجي ساده )  هیدرولوژیکي های  مدلارزیابي 

 (تحلیل حساسیت پارامترهای مدل -صحت سنجي مدل  - سازی
1 

 
انواع عدم قطعیت هیدرولوژیکي  - منابع عدم قطعیت هیدرولوژیکي)تحلیل عدم قطعیت 

 (تحلیل عدم قطعیت به روشهای تحلیلي و تقریبي و روش مونت كارلو - )ذاتي، مدل، پارامتر(
7 

 و TANK و TR-20 و SWMM و  HEC-HMSهای حوزه آبریز مانند  معرفي مدل 
HBV  

4 

 9 های حوزه آبریز و كار با یکي از مدلمدلسازی  
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 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن تغییر اقلیم و گرمایش جهاني   2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
افزایش میانگین دمای كره ـ  گرمایش جهاني و اثر گلخانه ایـ  مقدمه ای بر گرمایش جهاني

 حرارت و قوانین ترمودینامیکـ  های اخیر زمین در ده
5 

 
روند تغییرات دما، آب شدن یخچالها، افزایش ـ  بیالن انرژی كره زمینـ  روند گرمایش جهاني

 تراز آب دریاها
3 

 
ـ  روند افزایش ذرات معلقـ  روند افزایش گازهای گلخانه ایـ  اثرات انساني بر تغییر اقلیم

 كشاورزی و دامداریـ  های فسیلي افزایش مصرف سوخت
2 

 

دی اكسید كربن، سایر ـ  آنشناسایي اتمسفر زمین و تركیبات ـ  اتمسفر زمین و اقیانوس ها
ـ  آلبیدوی زمین، اثرات رادیواكتیو و تغییر اقلیمـ  گازهای گلخانه ای و چرخه كربن

محتوای حرارتي و ـ  های آنها شناسایي اقیانوس ها و مشخصهـ   های اتمسفری و اقلیم چرخش
 افزایش تراز آب دریاها

4 

 
ـ  ( و متانPermafrostیخ زیرسطحي )ـ  یخچالها و آخرین عصر یخبندانـ  اثرات زمیني

 های اقلیمي تقسیم بندی اقلیمي و مدلـ  قاره ها و رشته كوه ها
1 

 
ردیابي ـ  اقلیم در گذشته نزدیکـ  های باستاني )گذشته دور( اقلیمـ  اقلیم در گذشته و آینده

 تکذیب تغییر اقلیم و دالیل آنـ  اقلیم در آینده
1 

 

ـ  طبقه بندی انواع سناریوها-آشنایي با انواع سناریوهای تغییر اقلیمـ  سناریوهای اقلیمي

استفاده از ـ  مقایسه شرایط اقلیمي در سناریوهای مختلف )سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه(

 اطالعات سناریوهای مختلف در مدلسازی

7 

 

نرم افزارها و آمار و اطالعات، ـ  روشهای كوچک مقیاس كردن  و مدل سازی تغییر اقلیم
روش ـ  روش رگرسیونيـ  روشهای آماری كوچک مقیاس كردنـ  تکنولوژی مورد نیاز

عدم قطعیت ها در بازسازی سناریوهای تغییر ـ  تدوین سناریوها و اجرای مدلهاـ  احتماالتي
 كاربرد سناریوهای تغییر اقلیم در منابع آبـ  اقلیم

4 

 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 هیدروكلیماتولوژی  2تعداد واحد: 
Hydro-Climatology 

 ام درس به فارسي ن

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت=

 جلسات
 دیفر باحثم

 1 (های هیدروكلیماتولوژی و كیفیت داده ها داده - سیکل هیدرولوژی) قلمرو هیدروكلیماتولوژی 

 
دینامیک  - اهمیت مقیاس در هیدروكلیماتولوژی) های اقلیمي و سیکل هیدرولوژی سیستم

تابش خورشیدی و باالنس  - سیکل هیدرولوژی - زیرسیستم اتمسفری - اقلیم و سیستم اقلیم

 (باالنس آبي - (Radiationتایش )

2 

 
تابش و تشعشع، دما، فشار هوا، رطوبت، اندازه : اجزای اتمسفری ) اجزای هیدروكلیماتولوژی

 رطوبت خاک، تبخیر و تعریق، جریان(باران، برف، باد، : اجزای زمیني  - های جو باال گیری
3 

 
سینوپتیک، )انواع ایستگاههای هواشناسي ) اندازه گیری اجزای هیدروكلیماتولوژی

های دیتاالگری )اندازه گیری، ذخیره و انتقال  سیستم -( تبخیرسنجي، ... و تجهیزات آنها

 ( خودكار(

4 

 
ماهواره ها و اندازه  - سنجش از دورهای  داده) های هیدروكلیماتولوژی سنجش از دور و داده

 (گیری اجزای اتمسفری و زمیني از طریق ماهواره
5 

 
تغییرات مکاني اجزای  - مقیاس مکاني) تغییرات زماني و مکاني هیدروكلیماتولوژی

بازسازی داده ها از روی  - مقیاس زماني - گیری مکاني های میانگین روش - هیدروكلیما

 (های درخت حلقه

6 

 
ال نینو، النینا و  - تاثیرات اقیانوس و اتمسفر بر روی هیدروكلیماتائیرات بزرگ مقیاس جوی )

 (نوسان اطلس شمالي -جولین  -نوسان مادن - نوسان جنوبي
7 

 8 روندهای اخیر دما، بارش، و جریان سطحي 

 
تندسیالب ها  - سیالب هیدروكلیماتولوژی - های حدی هیدروكلیماتولوژی رویداد)سیالب  

Flash Floods - های مهم ایران و جهان خصوصیات سیالب) 
9 

 
 های خشکسالي اندكس  - آنومالي منفي رطوبت و خشکسالي هیدروكلیماتولوژی خشکسالي )

 (های مهم در ایران و جهان خشکسالي - دالیل خشکسالي -
11 

  11 
 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن آبخیزداریفرسایش، رسوب و   2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 

عوامل موثر ـ پذیر  بافت و ساختمان خاک، تشکیالت فرسایشـ  فرسایش خاک و حوضه آبریز

انواع فرسایش )ورقهای، تدریجي، شیاری، تودهای، ـ خسارات ناشي از فرسایش ـ در فرسایش  

حفاظت خاک و ـ  خاكزدایي، حمل خاک، و رسوبگذاریـ جویباری گودالي، خندقي و بادی( 

ها و تراسهای كوهستاني، روشهای  كنترل فرسایش )اشارهای به روشهای تثبیت رودخانه

 حفاظت خاک در اراضي مرتعي و جنگلي(

5 

 

ـ  روشهای محاسبه بار رسوبي معلقـ   بار رسوبي كف )بستر( روشهای محاسبهـ رسوب 

های معادله جهاني و  محاسبه رسوبدهي حوضه آبریز به روشـ  روشهای محاسبه بار رسوبي كل

تغییرات وزن مخصوص رسوبات در طول ـ رسوبگذاری در مخازن سدها و توزیع آنها ـ  پسیاک

رسوبات ورودی و باقیمانده در مخزن و  روشهای محاسبه حجمـ  بهرهبرداری مخازن سدها

مدیریت رسوب در ـ  ها و تأسیسات رسوبگیری و كنترل رسوبات سازهـ  اندازی ضریب تله

 مخازن سدها )روشهای كنترل رسوب ورودی به مخزن، و تخلیه رسوبات از مخزن(

3 

 

هیدرولوژی  جایگاه سیکلـ  ارتباط آبخیزداری با حفاظت خاکـ آبخیزداری و كنترل فرسایش 

اهمیت آبخیزداری و اثرات  ـ  مشخصات فیزیکي آبخیزـ  در آبخیزداری، تعادل آب در آبخیز

نقش آبخیزداری در پروژههای آبي )بخصوص سدها( و تغییرات ـ  اجتماعي و اقتصادی آن

های  برداری و نگهداری طرح بهرهـ طرح و اجرای عملیات آبخیزداری ـ  آبدهي حوضه

 آبخیزداری

2 

  4 
  1 

  1 

  7 
 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن هیدروژئولوژی پیشرفته   2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
محاسبه اجزا ـ معادله بیالن، عوامل موثر بر بیالن، آمار و اطالعات ـ بیالن آب زیر زمیني 

  روشهای محاسبه بیالنمعادله بیالن، 
5 

 

زمین ـ  های تحکیم نیافته ماسه ای و شني زمین شناسي آبخوانـ  زمین شناسي آبخوان ها
زمین ـ  های ماسه سنگي زمین شناسي آبخوانـ  های نیمه تحکیم یافته شناسي آبخوان
زمین شناسي ـ  های ماسه سنگي كربناته های سنگي كربناته، آبخوان شناسي آبخوان

 های بازالتي و سایر آبخوانهای سنگي آتشفشاني آبخوان

3 

 

اندركنش آب سطحي و زیرزمیني، ذخیره كرانه ـ  اثرات متقابل آبزیرزمیني و عوامل محیطي
ـ  تاثیر تبخیر و تبخیروتعریق بر آب زیرزمینيـ  (، دبي پایه رودخانهBank Storageای )

تاثیرات جزرومدی، تاثیرات ـ  )بارش، فشار جو، باد(های سیکل هیدرولوژی  تاثیر سایر مولفه
تغییر اقلیم و ـ  ( و اثرات آنLand Subsidenceنشست زمین )ـ  شهرسازی، تاثیرات زلزله
 اثرات آن بر آب زیرزمیني

2 

 
ـ  سنجش از دورـ  های زمین شناسي سطحي روشـ  های سطحي آب زیرزمیني بررسي
سنجي، روش مغناطیسي، روش لرزه نگاری، روش های ژئوفیزیکي )روش ثقل  روش

 ژئوالکتریک(
4 

 

ـ  های درز و شکافدار ساختار زمین شناسي صخرهـ  های درز و شکاف دار هیدروژئولوژی محیط
مباني جریان آب زیرزمیني و انتقال آالینده در ـ  های شناسایي های میداني و روش تکنیک
مدل سازی جریان ـ  های درز و شکافدار مفهومي محیطهای  مدلـ  های درز و شکافدار محیط

 های درز و شکافدار و انتقال آالینده در محیط

1 

 

های مطالعه و شناسایي  روشـ  های كارستي ساختار مفهومي آبخوانـ  هیدروژئولوژی كارست
شیمي ـ  های كارستي نفوذپذیری و دینامیک جریان در آبخوانـ های كارستي  آبخوان
بهره ـ  هیدرولوژی كمي كارستـ  های كارستي تکامل آبخوانـ  كربناته محلولهای  سنگ

 sinkholeناپایداری اراضي و توسعه ـ  های كارستي های منابع آبي در آبخوان برداری و جنبه
 های كارستي مدل سازی آبخوانـ 

1 

 
های  چشمههای آب گرم و  چشمه ـ  انواع و طبقه بندی چشمه هاـ  هیدروژئولوژی چشمه

 تحلیل هیدروگراف چشمه ـ  معدني
7 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن 3تحلیل سیستمهای منابع آب   2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 

و  مقدمه ای بر منطق فازیـ  های نوین شبیه سازی و بهینه سازی مقدمه ای بر الگوریتم

الگوریتمهای فراكاووشي: الگوریتم ـ  های عصبي مصنوعي آشنایي با شبکهـ  كاربردهای آن

 و شبیه سازی آنیلینگ PSOژنتیک، 

5 

 

مقدمه ای بر مخزن، بخشهای مختلف، ـ  روشهای قطعي در مدلسازی سیستمهای منابع آب

توده، روش پیک روشهای ساده طراحي مخازن )روش منحني ـ  اهداف و ساختارهای مختلف

ـ  تعیین ظرفیت راكد در مخزنـ  روش شبیه سازی در طراحي مخزنـ  متوالي، روش هرست(

 بهره و طراحي –آبي  های برق نیروگاهـ  روشهای محاسبه ظرفیت كنترل سیالب در مخازن

 مدلسازی در سطح حوزه آبریزبرداری ـ 

3 

 

ـ  برداری از سیستم منابع آب حوزه آبریزآشنایي و كاربرد نرم افزارهای شبیه سازی بهره 

توسعه مدل ـ  MODSIMو  WEAPبررسي و آشنایي با نرم افزارهای شبیه سازی نظیر 

تعریف و اجرای یک پروژه عملي با استفاده نرم افزار ـ  سیستم چند مخزني چندمنظوره

 انتخاب شده

2 

 
مدلهای شانس ـ  Yield modelمدل آبدهي ـ  مدل سازی استوكستیک در منابع آب

 برنامه ریزی پویای استوكستیکـ  محدود
4 

 

كمي ـ  معیارهای كارایي و گزینه هاـ  معیارهای ارزیابي كارایي و برنامه ریزی چندمعیاره

های برنامه ریزی چندمعیاره )برنامه ریزی آرماني، سازگار،  روشـ  سازی معیارهای كارایي

AHP, ELECTRE)  كارایي )اعتمادپذیری، برگشت پذیری، آسیب معیارهای آماری ـ

 پذیری(

1 

 

كاربرد روشهای فراكاووشي در بهره ـ  كاربرد روشهای هوش مصنوعي در سیستمهای منابع آب

ـ   های عصبي مصنوعي در استخراج منحني فرمان مخازن استفاده از شبکهـ   برداری از مخازن

 ووشيهای عصبي و روشهای فراكا مدلسازی تلفیقي شبکه

1 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 مدیریت آب شهری  2تعداد واحد:  

Urban Water Management 
 ام درس به فارسي ن

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 1 آشنایي با اجزای سیستم های تامین و توزیع آب شهری  

 2 اصول برنامه ریزی و مدیریت آب شهری 

 3 سیستم های آب شهریشبیه سازی و بهینه سازی در  

 4 تحلیل و مدیریت تقاضا در سیستم های آب شهری و مدل های مربوطه 

 5 تحلیل و مدیریت مصرف در سیستم های آب شهری و مدل های مربوطه 

 6 بررسي روند تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب  

 
بررسي عوامل موثر  -ها  و تلمبه خانه  آب  از مخازن  و نگهداری  برداری  بهرهمدیریت جامع آب شهری  )

  در تأسیسات  آب  از تلفات  و جلوگیری  یابي نشت -در آب به حساب نیامده و راهکارهای كاهش آن 

 های آبرساني( شست و شو و گندزدایي شبکه -هری ش  آبرساني
7 

 8 مدیریت پساب شهری )تامین، انتقال، تصفیه، باز مصرف مجاز( 

 9 مدیریت آب شهری در سطح ملي و بین الملليچالش های  

 11 تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان در شبکه های آبرساني 

 11 و سنجش از دور در مدیریت آب شهری GISكاربرد  

 12 مباحث ویژه )معرفي نرم افزارها و ارائه مطالعات موردی واقعي( 

  13 

  14 
 

 

 

 

 

 



 

 نام گرایش  

 های منابع آب اقتصاد پروژه  2تعداد واحد:  
Economics of Water Resources Projects 

 ام درس به فارسي ن

 توضیح 

 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
كاربرد اقتصاد  - ریاضیات تحلیل اقتصادی -اصول اقتصاد مهندسي )  اقتصاد مهندسي

 ( آب  منابع  و مدیریت  توسعه  های در پروژه مهندسي
5 

 
شرایط بهینگي اقتصادی  -تئوری قیمت و تخصیص منابع  )اقتصاد خرد و تخصیص منابع 

 (نرخ تنزیل -اقتصاد رفاه  -پروژه 
3 

 2 (دینامیک تحلیل پروژه -هزینه -تحلیل سود -ساختار سازماني  )برنامه ریزی عملیاتي  

 

 -آبیاری و زهکشي  -كنترل سیالب  )های توسعه منابع آب  های ارزیابي اقتصادی طرح سنجه

 -كنترل كیفیت آب  -كشتیراني  -توسعه برقابي  -توسعه آبهای زیرزمیني  -آبرساني شهری 

 (توسعه چندمنظوره -شیالت و بهسازی حیات وحش  -تفریحات آبي 

4 

 
واحد   شده  تمام  قیمت -یابي به قیمت توافقي آب  )اصول و رویه دست قیمت گذاری منابع آب

 (كشاورزی  آبواحد   نرخ  تعیین  مباني -  زیرزمیني  واحد آب  شده  تمام  قیمت -سطحي   آب
1 

 

  بررسي -های جانبي )برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزني  هزینه

  برداری بهره  های هزینه  بررسي -  و زهکشي  آبیاری  های شبکه  و نگهداری  برداری بهره  های هزینه

 آبرساني( های شبکه  و نگهداری

1 

 

گذاری  ب )اثرهای اقتصادی، اجتماعي، ارزشآ  منابع  توسعه  های طرح  اقتصادی  محاسبات  مباني

  های بررسي  مورد نیاز برای  پایه  اطالعات  -های توسعه منابع آب  و توجیه اقتصادی طرح

 (  -  كشاورزی  آب  توزیعو   ،انتقال تامین  اقتصادی

7 

 
در طرحهای آب   اقتصادی  تحلیلهای -  آب  منابع  مالي  پایدار و مدیریت  توسعهاقتصاد كالن )

 (ملي  سطح
4 

 9  ی توسعه منابع آب(ها طرح  سازی بهینه  - سازی  بهینه  مدلهای ) سازی  بهینه 

 51 ( تخصیص هزینه -امکانپذیری مالي  )تحلیل مالي  

  55 
 

 

 



 واحد 2

 واحد 44

 های عمراني ارزیابي اثرات زیست محیطي طرح
 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
 اصلي اهداف محیطي، زیست اثرات ارزیابي تاریخچه محیطي، زیست اثرات ارزیابي ضرورت و تعریف) پایه مفاهیم

 (عمراني های طرح محیطي زیست اثرات ارزیابي

5 

 3 پایداری های شاخص و پایدار توسعه 

 2 محیطي زیست اثرات ارزیابي در اكوسیستمي نگرش مفهوم 

 4 آن كنترل ای غیرسازه و ای سازه راهکارهای و آبي های محیط بر عمراني توسعه طرحهای محیطي زیست اثرات 

 
سازی آنها،  زیست و نحوه مدل های سدسازی )اثرات فیزیکي و شیمیایي سدها بر محیط زیست محیطي طرح اثرات

های  های حیواني و گیاهي، اثرات خاص زیست محیطي سد اثرات بیولوژیکي سدها بر محیط زیست، اثرات بر گونه

 باطله، اثرات اقتصادی و اجتماعي احداث سدها(

1 

 1 آنها كنترل راهکارهای و خاک محیط بر عمراني طرحهای محیطي زیست اثرات 

 7 آنها كنترل روشهای و( صوتي آلودگي و هوا آلودگي) هوا محیط بر عمراني طرحهای محیطي زیست اثرات 

 4 محیطي زیست حسابرسي و زیست محیط اقتصاد 

 
 های تحلیل بر مبتني روشهای و ها ماتریس ها، لیست چک) عمراني های طرح محیطي زیست ارزیابي های روش

 (چندمعیاره
9 

 
 عمراني های طرح محیطي زیست ارزیابي برای المللي بین های سازمان توسط پیشنهادی های روش بر نگرشي

 (UNEP و ICOLD، ICID جهاني، بانک های روش)
51 

 55 عمراني های طرح ارزیابي در آن كاربرد و غیرعامل پدافند مباني 

 53 محیطي زیست اثرات ارزیابي گزارش تهیه نحوه 

 52 ملي سطح در شده انجام محیطي زیست های ارزیابي از هایي نمونه نقد و بررسي 

 54 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 51 امتحان نهایي

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن های آبي نیروگاه  2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 : رفصلس

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 
ـ  عملکرد سیستم نیروـ  وضعیت برقابي در ایران و جهانـ  كلیات و سیمای عمومي برقابي

 اجزای پروژه برقابي، اجزای نیروگاه و انواع توربینـ  های برقابي انواع پروژه
5 

 

روشهای پیش ـ  آنهامنابع داده ها و دسترسي به ـ  های هیدرولوژیکي تحلیل منابع بار و داده

ـ  اشل پایاب نیروگاه -منحني دبيـ  های جریان، تبخیر، بارش و رسوب دادهـ  بیني بار

 نیازهای پایین دستـ  خصوصیات كیفي جریانـ  خصوصیات هندسي مخزن

3 

 
 روش منحني تداوم جریانـ  های برقابي و معادله توان آب انواع انرژیـ  محاسبه انرژی برقابي

شبیه سازی ـ  های توربین و انتخاب آن مشخصهـ  شبیه سازی بهره برداری از مخزنروش ـ  

 های تولید نیرو استراتژیـ  سدهای چندمنظوره

2 

 

ـ  های فیزیکي و زیست محیطي محدودیتـ  های سیستم نیرو نیازمندیـ  طراحي نیروگاه

ـ  وربین و تعداد واحدهاتعیین نوع تـ  ذخیره ای(-انتخاب گزینه ها )جریاني، مخزني، تلمبه

تعیین مشخصات سایر ـ  های پیک و ثانویه و تعیین ظرفیت نصب نیروگاه محاسبه انرژی

 اجزای نیروگاه )ژنراتور، محفظه حلزوني، پنستاک، خروجي و ...(

4 

 

-تلمبههای  انواع نیروگاهـ  ای ذخیره -مفاهیم پایه تلمبهـ  ای ذخیره-های تلمبه ارزیابي نیروگاه

ـ  ای خارج از بستر و داخل بستر ذخیره-های تلمبه های عمومي نیروگاه مشخصهـ  ای ذخیره

تحلیل اقتصادی ـ  های تولید شده و مصرف شده روند كلي مطالعات و محاسبه انرژی

  ذخیره ای-های تلمبه نیروگاه

1 

 

های ساختماني،  هزینهـ  های براورد هزینه انواع روشـ  های برقابي ارزیابي اقتصادی پروژه

منافع نیروگاه ـ  های سرمایه گذاری هزینهـ  های جایگزیني، بهره برداری و نگهداری هزینه

 تحلیل ماليـ  منافع زیست محیطيـ  برقابي )نیروگاه جایگزین حرارتي(

1 

 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن مدیریت سیالب و خشکسالي  2تعداد واحد: 

 التین نام درس به 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 

انواع سیالب و ـ  تعریف سیالب و خشکساليـ  كلیات و مباني مدیریت سیالب و خشکسالي

رویکردهای مدیریت سیالب )مدیریت جامع ـ  های سیالب و خشکسالي خسارتـ  خشکسالي

خشکسالي )مدیریت رویکردهای مدیریت ـ  (Integrated Flood Managementسیالب )

 ((Drought Risk Managementریسک )

5 

 
محاسبه ـ  رواناب و روندیابي سیالب -مدل سازی بارشـ  هیدرولوژی و هیدرولیک سیالبدشت

 پهنه بندی سیالبـ  هیتوگراف رگبار طرح و هیدروگراف سیالب طرح
3 

 
)مخزن، گوره، دیوار های سازه ای  روشـ  های سازه ای و غیرسازه ای كنترل سیالب روش

ـ  های هشدار سیل( های غیرسازه ای )تاكید بر سیستم روشـ  سیلبند، كانال انتقال سیل، ...(

 مدیریت بهره برداری مخزن در شرایط سیالبي

2 

 

مباني و تعاریف )ریسک، انواع ـ های كنترل سیالب به روش آنالیز ریسک  طراحي سازه

ـ  خسارت مورد انتظار ساالنه و محاسبه آن ـ  سیالب( خسارت ها و هزینه ها، منافع كنترل

های  عدم قطعیتـ  فرمول بندی طرح با رویکرد آنالیز ریسک و انتخاب ابعاد بهینه طرح

رویکرد آنالیز ریسک و انتخاب ابعاد بهینه ـ  هیدرولوژیکي، هیدرولیکي، ژئوتکنیکي و اقتصادی

  طرح با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

4 

 

ـ  خشکسالي های  پارامترها و اندیسـ  دالیل و اثرات خشکساليـ های خشکسالي  مشخصه

ـ  پیش بیني و سناریوسازی خشکساليـ  تحلیل فراواني خشکساليـ  بندی خشکسالي پهنه

مدیریت عرضه و تقاضا و اثر آن در ـ  مدیریت بهره برداری از مخزن در شرایط خشکسالي

 مدیریت خشکسالي

1 

  1 
 

 

 

 

 



 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن برداری و حفاظت آب زیرزمیني مدیریت بهره  2تعداد واحد: 

 نام درس به التین 

 توضیح 
 

 رفصل :س

عداد ت

 جلسات
 دیفر باحثم

 

های  چارچوبـ  توسعه پایدار و مدیریت جامع منابع آبـ  مباني مدیریت آب زیرزمیني

های توسعه و بهره  ای بر اقتصاد آب زیرزمیني )هزینه مقدمهـ  مقرراتي، قوانین و استانداردها

كیفي آب زیرزمیني )معرفي نرم افزار  -پایش كميـ برداری چاه، چشمه و قنات( 

MAROS) 

5 

 

تغذیه مصنوعي آب ـ  تعیین حریم كمي چاه، چشمه ـ  مدیریت و حفاظت كمي آب زیرزمیني

 سدهای زیرزمینيـ  های حفاری( ای برروش )مقدمهتوسعه چاه ـ  ها( زیرزمیني )مباني و روش

 ها بهرهبرداری و حفاظت چشمهـ  بهره برداری تلفیقي منابع آب سطحي و زیرزمینيـ 

3 

 

ـ  (Aquifer Remediationها ) مدیریت و حفاظت كیفي آب زیرزمیني و پاكسازی آبخوان

افزار  )معرفي نرمهای آسیب پذیری آب زیرزمیني  تعیین حریم كیفي و تهیه نقشه

WhAEM2000)  های پاكسازی منبع  روشـ  های آلوده های پاكسازی آبخوان گزینهـ

(Source Zone Remediation)  های پاكسازی فاز محلول )با تاكید بر روش  روشـ

 ارزیابي عملیات پاكسازی آبخوانـ  تصفیه( -پمپاژ

2 

 

اسامي و اصطالحات ـ  قنات و تاریخچه آنآشنایي با ـ  توسعه، بهرهبرداری و نگهداری قنات

تجهیزات و وسایل ـ  عوامل موثر در ساخت قناتـ  مقایسه قنات با چاهـ  مرتبط با قنات

حریم ـ  نگهداری و ترمیم قناتـ  های حفاری قنات و مشکالت مربوطه روشـ  ساخت قنات

محاسبه آبدهي ـ  هیدرولیک قناتـ  حفظ آب قنات در فصل غیرزراعيـ  قنات و محاسبه آن

 قنات

4 

  1 

  1 
 


