
 

 

  "بسمه تعالي"

در  "منابع آب"در موضوع در بين دانشگاه هاي جهان  ١٥رتبه دانشگاه تهران، حايز 

  ،براي اولين بار در ايرانآخرين رتبه بندي شانگهاي، 

با توسط دانشكده مهندسي عمران كه دوره كارشناسي ارشد مهندسي و مديريت منابع آب در 
  دانشجو مي پذيرد.  ١٣٩٧-٩٨در سال تحصيلي شود، برگزار ميهلند  IHEاه دانشگهمكاري 

  مشخصات دوره: 

  رسيدن ارائه دروس در دو خوشه تخصصي مديريت منابع آب و مديريت آب شهري (به شرط به حد نصاب
  كالس هاي هر خوشه)

 هاي مهندسي با ارائه دروس اختياري متفاوت از برنامه هاي مديريتي به جاي جنبهتكيه بيشتر بر جنبه
براي پوشش دادن به مباحثي چون هاي كشور متداول رشته مهندسي و مديريت منابع آب در دانشگاه

  ب حكمراني، حقوق آب، اقتصاد آب، مهندسي ارزش و ديپلماسي آ
 به زبان انگليسي  برگزاري كل دوره  
 خارجي از جمله دانشگاه هايمشاركت مدرسين دانشگاه IHE  دانشگاه و هلندTH-Koln  در تدريس آلمان

  دوره دروس 
 هاي مدرن آموزش استفاده از روش 

  كسب تجربه محيط بين المللي به دليل حضور دانشجويان غيرايراني در دوره 

  

  مشخصات آموزشي دوره: 

  دوره منتهي به دريافت مدرك كارشناسي ارشد مهندسي عمران در رشته مهندسي و مديريت منابع آب از
  شود. دانشگاه تهران مي

 و دانشجويان غيرايراني از طريق  از طريق كنكور سراسري ١٣٩٧ه سال پذيرش دانشجويان ايراني از مهر ما
  بررسي پرونده تحصيلي 

 شود. ها به زبان انگليسي برگزار ميها و آزمونسكليه كال  
 اجباري و اختياري دوره در جدول زير ارائه شده است.  تركيب دروس 

  ساعت كالس درس هستند.  ٤٨كليه دروس سه واحدي با 

  درس از مجموعه دروس اختياري الزامي است.  ٤اخذ دروس اجباري و 

  



 

 

Required Courses 
Elective Courses 

(Water Management 
Cluster) 

Elective Courses 
(Urban Water 

Management Cluster) 
Water Resources Systems 
Analysis 

Water Governance  
Advanced Water and 
Wastewater Engineering 

Advanced Hydrology  Water Economics   
Design of Water and 
Wastewater Networks  

Advanced Groundwater  Institutional Analysis  
Principals of Water and 
Wastewater Treatment 

RS and GIS Application in 
Civil Engineering  

Hydro Politics and Diplomacy  Water Desalination 

Seminar  
Water Laws and Protocols  

Design of Water and 
Wastewater Treatment 
Plants  

Value Engineering 
Sustainable Development 
and Environmental 
Management 

Sustainable Development and 
Environmental Management 

Value Engineering  

Meteorology and Climate 
Change 

 

  شهريه دوره (ريال براي دانشجويان ايراني): 

  شهريه اخذ پايان نامه   شهريه اخذ هر واحد نظري  شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

٨،٣٠٩،٠٧٠  ٣،٣٢٣،٦٢٨  ٤٠،٧٨٩،٩٨٠  

 

  اطالعات تكميلي در مورد شهريه دوره شامل هزينه اخذ واحدهاي جبراني براي دانشجوياني با مدرك
كارشناسي در رشته هاي غير از مهندسي عمران، مهندسي كشاورزي و علوم و مهندسي آب در سايت 

 دانشگاه تهران قابل مشاهده است. 

  با توجه به اطالعات فوق، به عنوان نمونه، دانشجويي كه در چهار نيمسال تحصيلي دوره كارشناسي ارشد را
 ميليون ريال خواهد پرداخت.  ٢٥٧بدون نياز به اخذ مجدد درسي بگذارند، شهريه اي حدود 

 

  


