سوابق تحصيلي و حرفه اي آقاي دكتر منوچهر رياحي

دكتر منوچهر رياحي ،متولد  5231تهران ،فارغ التحصيل رشته معماري از دانشگاه فلورانس ايتاليا
دورههاي تخصصي شهرسازي و محيط زيست ا ز دانشگاه چالمرز ،محقق بين المللي اكولوژي انساني و بازنشسته دانشگاه گوتنبرگ سوئد

تحصيالت عاليه
سال 0791
تحصيالت تكميلي
سال 0111
سال 0771
سال 0770

دكتراي معماري از دانشگاه فلورانس  -ايتاليا
دوره اكولوژي انساني در مركز اكولوژيكي سوئد
دوره رايزن فني سوئد  -دانشگاه گوتنبرگ سوئد
شهرسازي و محيط زيست  -دانشگاه چالمرز سوئد

سوابق حرفه اي:
.5

فعال در زمينههاي محيط زيست ،معماري و شهرسازي از سال  5231پس از دريافت دكتري در رشته معماري

.3
.2
.3

تحقيقات و پژوهش بينالمللي ،شركت در همايشها ،مسابقات بين المللي و سخنرانيهاي بينالمللي
پيشنهاد طرحهاي مختلف بهمسئولين و شركت در كنفرانسهاي بينالمللي
نمايندگي بينالمللي مركز اكولوژيكي سوئد جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي در زمينه اكولوژي انساني

.1

مدرس دانشگاه در ايران و سوئد در رشتههاي معماري و شهرسازي سازگار با محيط زيست و اكولوژي انساني

.6

استاد دعوتي از سوئد به ايران توسط سازمان ملل متحد  UNDPجهت تدريس در دانشگاه تهران

 .7آشنايي با زبانهاي زنده دنيا :فارسي ،انگليسي ،سوئدي و ايتاليايي
 .8برگزاركننده  35كارگاه آموزش بينالمللي در جمهوري اسالمي ايران ،با گواهي از مركز اكولوژيكي سوئد
 .1عضويت در انجمنهاي علمي ،تخصصي و محيط زيستي ،از جمله عضو هيات مديره انجمن دهكده جهاني -سوئد
 .51عضو فعال انجمن انرژي خورشيدي ايران  -عضو هيات مديره سابق و مدير بخش پژوهش
 .55مدير كارگروه محيط زيست كانون جوانان شهرک دانشگاه صنعتي شريف
 .53تدوين  53جلد كتاب و طراحي و برگزار كننده كارگاههاي توجيهي نظام مديريت سبز در استانهاي كشور.

پروژههاي اجرايي و مديريتي در چند مقطع:
-

مدير بخش معماري و شهرسازي مهندسان مشاور سانو از مهرماه  5231تا آذرماه .5261
مديرعامل و مدير بخش معماري مهندسين مشاور زيستا از آذر  5261تا تيرماه .5262

-

مجري طرح باسازي مناطق جنگزده (مديريت طراحي  51شهر) از تيرماه  5262تا آذرماه .5263

-

استاد مهمان رشته معماري دانشگاه شهيد چمران اهواز از مهرماه  5262تا فروردين .5261

-

طراح و مسئول آتليه مهندسين مشاور تجارت از شهريور  5261تا شهريور .5266
استاد مهمان و محقق در دانشگاه لوند سوئد از فروردين  5266تا خرداد .5261

-

طراح شهري و معمار در اداره شهرسازي شهر گوتنبرگ سوئد از تيرماه  5271تا اسفند .5271

-

محقق ،مدرس و نماينده بينالمللي مركز اكولوژيكي سوئد از آبان  5112تا .3155

-

كارشناس معماري سازگار با محيط در مهندسين مشاور زيستا از مرداد  5285تا شهريور 5283

-

مدير اجرايي هسته پژوهشيمعماريو شهر سازيسازگار با محيط -دانشگاه هنر .از اسفند  5286تا تابستان 5288

-

مدير بخش اكولوژي انساني – مركز آموزش عالي رعد  -از پاييز  5288تا نوروز 5281
مشاور عالي مديريت محيط زيست – موسسه پژوهشي مهرگان پرتو پژوه – از بهار  5288به مدت چهار سال
عضو هيات علمي دانشگاه فارابي – كرج از زمستان  5288تا 5211

-

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بينالمللي جلفا  5281تا 5211

-

تدريس معماري سبز در دانشگاه پارس مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد  5212تا 5216

-

عضو هيات علمي پژوهشكده محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس از زمستان  5211ادامه دارد

