
 اطالعات شخصي
ذوالفقار آهني : نام و نام خانوادگي

 14، پالك 10بيرجند، خيابان شهيد آويني، ترنج:آدرس
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 z.ahani@yahoo.com: پست الكترونيك

 
 

سوابق تحصيلي 
رياضي فيزيك :ديپلم -

سي عمران مهند: كارشناسي-

)  نيكبخت(دانشگاه سيستان و بلوچستان مهندسي عمران گرايش سازه:كارشناسي ارشد -

))   پايه دو((نظارت  –اجرا  در بخش هاي محاسبات-ساختمان داراي حق امضاء درنظام مهندسي -

كارشناس رسمي دادگستري -

 
سوابق كاري 

مخزن بتني و خط انتقال آب از تاريخ همكاري در مهندسين مشاور سامان سد رود در بخش نظارت  -

 29/12/87لغايت  1/1/86

 30/11/89الي  1/1/88كارمند اداره حمل و نقل و پايانه ها در بخش فني از تاريخ  -

فاضالب از تاريخ  آّب و كار اجرايي در شركت ساختماني شن و ماسه كوير در قسمت ابنيه و خط انتقال -

 30/3/90الي    1/12/89

 94تا88در دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند در گروه عمران و معماري از سال  تدريس  -

تدريس در دانشگاه صنعتي بيرجند و غيرانتفاعي هرمزان  -

واحدي بسيجيان واقع درانتهاي  100پروژه (مترمربع ابنيه از ابتدا تا انتها 20000بيش از  ذيصالح مجري-

) آقای کارگر، پروژه خانم محمودپور، پروژه آقای صادقی ، پروژه 14غفاري 

   sa1-sab-sacكيلومتر در پروژه هاي  10  به طول مجري خط انتقال فاضالب سربيشه-

mailto:z.ahani@yahoo.com


مقاالت 
 يكنگره مل نيچهارمدر  "شهيسرب سيبتن ساخته شده با پوم يكيو خواص مكان نهيدرصد به نييتع"

 عمران يمهندس

 نيهشتمدر  "مهاجم يطيمح طيو دوام بتن در شرا يكيخواص مكان يبر رو شهياثر توف سرب يررسب"

 عمران يمهندس يالملل نيكنگره ب

 يطيمح طيو دوام بتن سبك در شرا يكيخواص مكان يبر روMK نياثر پوزوالن متاكائول يبررس"

 كيسازه،زلزله،ژئوتكن يمل شيهما نياولدر  "مهاجم

 

سوابق تدريس 
اجراي ساختمانهاي فلزي ،سازه بتن ، سازه هاي بتني،متره و برآورد،اجراي ساختمان(تدريس دروس -1

اجزاء ساختمان و كارگاه، تعمير و مواد و مصالح ساختماني،آيين نامه هاي ساختماني،استاتيك ،فلز، 

، ، نقشه كشي اجراييكاربرد كامپيوتر در ساختمان ،قوانين و روابط كار،نگهداري ساختمان 

و  در مقطع كارداني و كارشناسي رشته عمران)  اتورگذاريقالب بندي و آرم,محوطه سازي,بارگذاري

دانشگاه آزاد اسالمي  واحد بيرجند  معماري

تدريس درس متره و برآورد در دانشگاه صنعتي بيرجند -2

تدريس درس ديناميك در دانشگاه غيرانتفاعي هرمزان بيرجند -3

پنجم،هشتم و (مباحث ,ديآرماتوربن,روشهاي اجراي سقف هاي بتني: تدريس پنج دوره شامل-4

مقررات ملي ساختمان در فني و حرفه اي بيرجند براي ناظرين بنياد مسكن )نوزدهم

 


