
باشرند     يعمررا  مر   يسانس مهندسيل ي، دارااصل يبانيمنوچهر ش يآقا
ت يريمد ي  دکترا يت اجرائيريسانس مديالت خود را در مقطع فوق ليتحص

 ادامه داده اند. موسسات عمومي  اقتصاد 
************************* 

 شا  عبارت است از :يا ياهم سوابق کار
  - يانشگاه هرا   موسسرات آموزشر   س در دي  تدر يات علميت در هيعضو

از  ين برخر يعضرو ررر ه کرار ترد      – يکارشناس  زارت مسکن   شهرساز
عضو  –استاندار تهرا   يمشا ر معا   عمران –ساختما   يمباحث مقررات مل

 ICRه ير ته ير اجرائيمد – ير مسکن   شهرسازيته مشا را  معا    زيکم
مهندسرا    يبا شررکت هرا   يرهمکا – يبانک جهان ياز پر ژه ها يکي يبرا

ر انجمرن  ير دب –سراختما  هرا در برابرر زل لره      يمنيته اير کميدب  -مشا ر 
نظرا   ره سرازما   يات مرد ير ه ت دريعضوچهارد ره  –را  يزل له ا يمهندس
مشا رسازما  موقوفرات آسرتا  قردس     –تهرا  استا  ساختما   يمهندس

 زارت راه   توسرعه مهندسري سراختما      دفتر مديركل –رضوي در تهرا  
  . زير راه   شهرسازي امور مسکن   ساختما  مشا ر معا   - شهرسازي

تدريس در د ره هراي   – يمتعدد ساختمان ي، اجرا   نظارت پر ژه هايطراح
 كارشناسي رسمي دادرستري -مختلف بازآموزي مهندسي در سراسر کشور
******************* 

 (كشرور ختما  )عضو شوراي انتظامي نظا  مهندسي ساشا  يدر حال حاضر ا
ايمنري    ) د ازدهم مقرررات ملري سراختما    حث مب تخصصي كميتهعضو   

   آمروز   خدمات مشا ره،   در زمينه باشند يم (حفاظت کار در حين اجرا
   کارشناسي فعاليت دارند. پژ هش

شرده   منتشر  در داخل   خارج از کشور مقاله   کتاب چهلش از يشا  بياز ا
 .است 



از  کساني بودند که اين امر را ايشا  از نخستين ايمني ساختما ،  در حوزه
دنرد.  رمطرر  ک  در بخش مهندسي ساختما ، بصورت تخصصي دهه هفتاد

 يت در هيرات علمري  وتدريس در د ره هاي مختلف ايمني ساختما ، عضر 
، ائه خدمات مشرا ره ار ،تما ايمني ساخ مختلف کنفرانس ها   سمينارهاي

عضويت در کاررر ه تد ين نخستين  يرايش مبحث د ازدهم مقررات ملي 
   برازنگري کراررر ه  عضرويت در   کميته تخصصي فعلري آ ،  ساختما   

در  مقاالت مختلرف  رائهآئين نامه حفاظتي کارراه هاي ساختماني   ا تد ين
اين حوزه از سوابق فعاليت هاي حرفه اي ايشا  در امر ايمني ساختما  مي 

    باشد.


