
 محيط زيست -مهندسي عمرانكارشناسي ارشد  -

بسيار مهم و پركاربرد  هاي گرايشيكي از  ،مهندسي عمران رشته كارشناسي ارشد هايگرايشزيست از مجموعه  مهندسي محيط

 كارشناسي ارشد مهندسي عمران است.  هاي گرايشگرايش در بين  ترين جوان نوعي بهدر جوامع انساني است كه 

 . استايجاد محيطي زيست پذير و توسعه پايدار  طوركلي بههدف اين گرايش 

متعددي همچون آب و فاضالب، مديريت پسماند، آلودگي هوا، مديريت منابع  هاي تخصصخود شامل  زيست محيطمهندسي 

 . شود ميآب و غيره 

يندهاي تصفيه شامل مباحث خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب و فاضالب، فرآ طوركلي بهمهندسي آب و فاضالب 

. مهندسي و مديريت شود ميو غيره  ها آن سازي مدلفاضالب، بازيافت آب و  آوري جمعتوزيع آب و  هاي شبكهآب و فاضالب، 

تفكيك،  هاي روش، آوري جمع هاي سيستم، ها آنشامل مباحث انواع پسماندها و خصوصيات كمي و كيفي  طوركلي بهپسماند 

.  مهندسي آلودگي هوا شامل گردد ميو غيره  ها آن سازي مدلتبديل پسماند و  هاي روشد، بازيافت و استفاده مجدد پسمان

 .استو غيره  ها آنو پايش و كنترل  سازي مدلشناسايي منابع توليد آالينده و 

 شده مطرح هاي تخصصاست كه از ميان  زيست محيطبحران  استروبرو  ها آن باكه كشور ما  هايي بحرانمسائل و  ترين مهماز 

 مسئله آب و فاضالب و مديريت پسماند از حساسيت بااليي برخوردار هستند. 

درزمينه . همچنين اگرچه كارهاي زيادي شود ميآب و تصفيه و انتقال آن  تأمينبخش بزرگي از بودجه دولت صرف  اكنون هم

هستند. از  خانه تصفيهو روستايي كشور مجهز به  درصد از جوامع شهري 10فاضالب شده است اما تنها حدود  هاي خانه تصفيهايجاد 

اين حوزه را دوچندان  هاي فناوريطرف ديگر بحث كمبود منابع آب و نياز به بازيافت و بازچرخاني پساب نياز به متخصصين و 

 . كند مي

ع و مناظر كشور به وجود مشهودي را از نازيبايي در جوام كامالًپسماند و عدم مديريت علمي آن نمود مسئله مديريت درزمينه 

كه بيانگر نياز باالي  شود ميآورده است. از طرفي بخش بزرگي از توان و بودجه شهرها و روستاها صرف مديريت پسماند شهري 

 . استهاي مديريت و مهندسي پسماند و بازيافت درزمينهشغلي باال  هاي فرصتجوامع به متخصصين و 

مرتبط با زيست  هاي درزمينه رشتهبر رسالت آموزشي خود در تربيت نيروهاي توانمند  بنا پژوهان دانشموسسه آموزش عالي 

فني و ارتباطي، جهت ايجاد اين گرايش در موسسه  هاي توانمنديو  ها زيرساختپذيري شهرها و توسعه پايدار شهري و با توجه به 

 گرديد.  تائيدم، تحقيقات و فناوري اين مهم از طرف وزارت علو 1397و اقدام نمود كه در سال  ريزي برنامه

با توجه به اصل آموزش براي تعالي جامعه تصميم گرفت كه بيشتر تمركز خود را  پژوهان دانشبر اين اساس موسسه آموزش عالي 

فوق متخصصيني قابل را تحويل درزمينه بر روي دو تخصص مهندسي آب و فاضالب و مديريت پسماند گذاشته و تالش نمايد 

 نمايد.  جامعه


