آقاي منوچهر شيباني اصل ،داراي ليسانس مهندسي عمررا مري باشرند
تحصيالت خود را در مقطع فوق ليسانس مديريت اجرائي دکتراي مديريت
اقتصاد موسسات عمومي ادامه داده اند.
*************************
اهم سوابق کاري ايشا عبارت است از :
عضويت در هيات علمي تدريس در دانشگاه هرا موسسرات آموزشري -
کارشناس زارت مسکن شهرسازي – عضرو ررر ه کرار ترد ين برخري از
مباحث مقررات ملي ساختما – مشا ر معا
کميته مشا را معا

عمراني استاندار تهرا – عضو

زير مسکن شهرسازي – مدير اجرائي تهيره ICR

براي يکي از پر ژه هاي بانک جهاني – همکاري با شررکت هراي مهندسرا
مشا ر  -دبير کميته ايمني سراختما هرا در برابرر زل لره – دبيرر انجمرن
مهندسي زل له ايرا – چهارد ره عضويت در هيرات مرديره سرازما نظرا
مهندسي ساختما استا تهرا – مشا رسازما موقوفرات آسرتا قردس
رضوي در تهرا – مديركل دفتر توسرعه مهندسري سراختما
شهرسازي  -مشا ر معا

امور مسکن ساختما

زارت راه

زير راه شهرسازي.

طراحي ،اجرا نظارت پر ژه هاي متعدد ساختماني – تدريس در د ره هراي
مختلف بازآموزي مهندسي در سراسر کشور -كارشناسي رسمي دادرستري

*******************
در حال حاضر ايشا عضو شوراي انتظامي نظا مهندسي ساختما (كشرور)
عضو كميته تخصصي مبحث د ازدهم مقرررات ملري سراختما (ايمنري
حفاظت کار در حين اجرا) مي باشند در زمينه خدمات مشا ره ،آمروز
پژ هش کارشناسي فعاليت دارند.
از ايشا بيش از چهل مقاله کتاب در داخل خارج از کشور منتشر شرده
است .

در حوزه ايمني ساختما  ،ايشا از نخستين کساني بودند که اين امر را از
دهه هفتاد بصورت تخصصي در بخش مهندسي ساختما  ،مطرر کردنرد.
تدريس در د ره هاي مختلف ايمني ساختما  ،عضرويت در هيرات علمري
کنفرانس ها سمينارهاي مختلف ايمني ساختما  ،ارائه خدمات مشرا ره،
عضويت در کاررر ه تد ين نخستين يرايش مبحث د ازدهم مقررات ملي
ساختما

کميته تخصصي فعلري آ  ،عضرويت در کراررر ه برازنگري

تد ين آئين نامه حفاظتي کارراه هاي ساختماني ارائه مقاالت مختلرف در
اين حوزه از سوابق فعاليت هاي حرفه اي ايشا در امر ايمني ساختما مي
باشد.

