بـاسمـه تعـالی

رزومــه آموزشــی
 بیوگــرافی:
نام و نام خانوادگی :رضـا بهـادران
روش تدریس  :استانداردهای پداگوژی ( کشور ژاپن)  ،کارگاهی  ،پرسش و پاسخ
مدرک تحصیلی فنی  :مهندسی برق ( قدرت )
مدرک تحصیلی حقوقی  :دانشجوی دکترای تخصصی ( حقوق بین الملل)
سابقه ی کار  :حدود  24سال  /سابقه تدریس  :بیش از  61سال
موبایل 95629959504 :

ایمیل bahadoran@gmail.com :

سایت اختصاصی قوانین و آموزش http://moamelat.net :
اپلیكیشن همراه اختصاصی و رایگان  :قوانین معامالت ( مناقصه  ،مزایده و آموزش ) در دونسخه ی  IOSو Android

 تالیفات :
 مقاالت متعدد در حوزه ی قراردادها و مدیریت ادعای پیمانکاران ( ) Claim Management

 کتاب معاهدات بین المللی  ،سرمایه گذار خارجی  ،حقوق بشر و نیروی کار 6051 .
 مقاله بین المللی بررسی اختالف ایران ،کویت و عربستان در میدان گازی آرش و حل آن در پرتو حقوق بین الملل دریاها

 تخصصهــا:
 )6متخصص و مدرس کالسهای آموزشی قوانین معامالت ( م ناقصه  ،مزایده  ،خرید کاال ،خدمات مشاوره و انعقاد قراردادهای
حجمی )  ،بخشنامه های مرتبط  ،نحوه تهیه برآورد و آنالیز بهاء پیمانهای خدماتی و عمرانی  ،نحوه نظارت بر پیمانهای خدماتی و
عمرانی  ،تهیه صورت وضعیتهای تخصصی و مدیریت ادعا در انواع قراردادها ،رکورد شرکت و نظارت در بیش از  09هزار مناقصه
و بیش از هزار قرارداد
 ) 2متخصص و مدرس حوزه مدیریت خدمات  ،پشتیبانی و آموزش کارکنان
 )0متخصص و مدرس امورات بازرگانی  ،کاال  ،QC ،گارانتی  ،وارانتی و خدمات پس از فروش
 )4نحوه انعقاد قراردادهای داخلی  ،بین المللی  ،سرمایه گذاری  ،تجارت بین الملل و معاهدات بین المللی
 )9متخصص و مدرس تدوین و نظارت پیمانهای خدماتی فضای سبز ،تهیه و طبخ غذا  ،نیروی انسانی  ،نقلیه سبک و سنگین و ...

 )1متخصص و مدرس حوزه مدیریت منابع انسانی و مبدع کاهش هزینه ها بدون کاهش حقوق نیروی انسانی
 ) 1متخصص و مدرس تولید پایدار در کارخانجات صنعتی و مشاور صنایع بزرگ نفتی  ،فوالد و کارخانجات تولیدی کشور
 )8متخصص و مدرس نظارت بر پروژه های عمرانی  ،احداث و توسعه و امور قراردادی و صورت وضعیتها با رویکرد افزایش بهره وری
 )5متخصص اجرا ی قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری منجمله  PPP ،Buy Back ،BOT ،EPDF ،EPCF ، EPC ، PC :و ...

 )69متخصص و مدرس متره و برآورد در پیمانهای عمرانی  ،خدماتی و کاال
 )66متخصص و مدرس قراردادهای برون سپاری ( ) Outsurcing

 )62مجری اولین پروژه  CMMSفارسی در ایران و اولین پروژه زبان اصلی در پتروشیمیها
 ) 60متخصص و مدرس تعمیرات و نگهداری کارخانجات صنعتی  ،پتروشیمی و پاالیشگاه ها اعم از  ، PM :اورهال و ...
 )64پروانه نظارت و طراحی نظام مهندسی ساختمان و عضو افتخاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 )69مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور چتر صنعت فارس در بخش نظارت و طراحی پروژه های مهندسی و بازرگانی ( شخصی )
)61متخصص و مدرس انواع قوانین و قراردادهای بیمه پایه  ،تکمیلی  ،مسئولیت  ,عمر و حوادث و ....
 سوابق کاری ( :ترکیب موفق تجربه های نظارتی – اجرایی و تخصصهای فنی – حقوقی)
شرکت

عنوان شغلی

مكان

شرکت ملی نفت ایران
پایانه های نفتی ایران

مشاور مدیر عامل در امور حقوقی  ،قراردادها و مناقصات

تهران

1
سایت
بوشهر  ،عسلویه  ،نکا  ،خارگ ،
اهواز



تصحیح قراردادهای شناوری و تعمیرات یدک کش



بازنویسی قراردادهای بالگردی و هواپیماهای سبک



تهیه قراردادهای فرودگاهی منطقه خارگ  ،الوان و سیری



بازنویسی کلیه قراردادهای نیروی انسانی و خدماتی



تهیه قراردادهای حمل و نقل سبک و سنگین



تهیه قراردادهای مشاوره حقیقی و حقوقی مطابق با استانداردهای سازمان برنامه و بودجه



بازنویسی قراردادهای بانکی و بیمه و صرفه جویی بیش از  99میلیارد تومان در امر پرداخت بیمه



تهیه قراردادهای بین المللی در حوزه استخراج نفت  ،گاز و ذخیره سازی



بازبینی محاسبات تضامین و صورتجلسات مالی مربوطه



آموزش بخش حقوقی  ،قراردادی  ،مالی و نیروی انسانی شرکت



تهیه قراردادهای برون سپاری



بازبینی روند نظارتی شرکت در بخش اجرای پیمانها و تصحیح رویه اشتباه ناظرین



آموزش بدو خدمت نیروهای انسانی در راستای انجام شرح وظایف اداری  ،مالی و حقوقی



بازبینی و تصحیح کلیه صورتجلسات هیات مدیره  ،کمیسیون مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی



تصحیح کلیه صورت وضعیتهای پرداختی به پیمانکاران عمرانی و خدماتی



تصحیح کلیه قرادادهای کاال و صرفه جویی بسیار قابل مالحظه در بخش خرید و پشتیبانی



تهیه برآورد و ریزمتره به جهت کلیه پیمانهای عمرانی و خدماتی و بازرگانی با روشهای پیشرفته و مستند

2
عنوان شغلی

شرکت

مكان

ملی نفت ایران
نفت و گاز پارس
POGC

مشاور مدیر عامل در امور حقوقی  ،قراردادها و مناقصات

تهران

سایت
بوشهر  ،عسلویه – تهران



تصحیح قراردادهای شناوری و سکوهای استخراج نفت و گاز



بازنویسی قراردادهای بالگردی  ،هواپیماهای سبک و نقشه برداری هوایی



تهیه ی قراردادها و موافقتنامه های الزم فی مابین شرکت و مجموعه های وزارت نفت  ،راه و ترابری  ،مخابرات
و وزارت نیرو



بررسی تولید پایدار نفت  ،گاز  ،میعانات گازی  ،گوگرد در شرکت و کارخانجات وابسته



تهیه قراردادهای فرودگاهی در منطقه عسلویه و جم



بازنویسی کلیه قراردادهای نیروی انسانی و خدماتی و صرفه جویی بیش از  6999میلیارد تومان



تهیه لوایح حقوقی شرکت در خصوص ادعاهای پیمانکاران و اخذ رای مثبت در کلیه ی پرونده ها



تهیه جوابیه دستگاه های نظارتی و دفاع از کارمندان و مسئولین شرکت در جلسات



تهیه قراردادهای حمل و نقل سبک  ،ماشین آالت سنگین و تجهیزات حفاری



تهیه قراردادهای مشاوره حقیقی و حقوقی مطابق با استانداردهای سازمان برنامه و بودجه



بازنویسی قراردادهای بانکی و بیمه و صرفه جویی بیش از  6299میلیارد تومان در امر پرداخت بیمه



تهیه قراردادهای بین المللی در بخش پاالیشگاهی و HSE



بازبینی محاسبات تضامین و صورتجلسات مالی مربوطه



آموزش بخش حقوقی  ،قراردادی  ،مالی و نیروی انسانی شرکت



آموزش بدو خدمت نیروهای انسانی در راستای انجام شرح وظایف اداری  ،مالی و حقوقی



بازبینی و تصحیح کلیه صورتجلسات هیات مدیره  ،کمیسیون مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی



تصحیح کلیه صورت وضعیتهای پرداختی به پیمانکاران عمرانی و خدماتی



تصحیح کلیه قرادادهای کاال و بازرگانی خارجی و داخلی و صرفه جویی بیش از  849میلیارد تومان در بخش
خرید ،حمل و پشتیبانی



تهیه برآورد و ریزمتره به جهت کلیه پیمانهای عمرانی و خدماتی و بازرگانی با روشهای پیشرفته و مستند و
صرفه جویی صدها میلیارد تومان در این زمینه

3
عنوان شغلی

سازمان

سایت

مكان

سربازرس گروه نفت – سربازرس مناقصات  ،بازرس
بازرسی کل کشور

اقتصادی و زیر بنائی  ،مسئول کمیته تخصصی معامالت

بوشهر و فارس

عسلویه – بوشهر – شیراز  -جم –
خارگ – پارسیان

شورای دستگاه های نظارتی استان بوشهر

 حدود  69سال


سرپرست کلیه هیاتهای بازرسی از منطقه عسلویه



سرپرست هیات بازرسی از بیمه های تامین اجتماعی و بیمه ایران



سرپرست هیات بازرسی از بانکهای عامل صنایع و وزارتخانه ها



سرپرست هیات نظارت بر معامالت دولتی



سرپرست هیات نظارت بر خرید کاال در  9استان



سرپرست هیات نظارت بر امورات آموزش و منابع انسانی در  9استان



سرپرست هیات نظارت بر فرودگاه های استانهای بوشهر و فارس



سرپرست هیات نظارت بر بنادر استان بوشهر و خوزستان



سرپرست هیات نظارت بر پاالیشگاه های پارسیان  ،عسلویه و جم



سرپرست هیات نظارت بر مجموعه های وزارت راه و ترابری



سرپرست هیات نظارت بر مجموعه های پتروشیمی



سرپرست هیات نظارت بر تولید و سازمانهای استاندارد و صدور مجوزهای کیفیت



سرپرست هیات نظارت بر کلیه کمیسیونهای مناقصات دولتی در استانهای پنجگانه جنوبی کشور به مرکزیت فارس



سرپرست هیات نظارت بر خرید کاال و کمیته های فنی بازرگانی

شرکت

عنوان شغلی

مهندسین مشاور
ISE

سرپرست نظارت برق – تعمیرات  ،طراحی و اجرای پروژه های اسکله و محوطه
های صادرات و واردات

4
مكان

سایت

بندر امام

سازمان بنادر

مكان

سایت

5
شرکت

عنوان شغلی

سنااندیشه

پروژه  – CMMSکارشناس ارشد برق ( اولین پروژه ی جامع در ایران )

ورامپکو

پروژه راه اندازی و تعمیرات – کارشناس برق

ماهشهر وعسلویه

پتروشیمی فجر
پتروشیمی مبین

6

شرکت

عنوان شغلی

مكان

سایت

فیرمکو

تعمیرات – سرپرست برق کیمیا ( واحد  ، VCانبارها ودریاچه نمک )CA

ماهشهر

پتروشیمی بندرامام

شرکت

عنوان شغلی

مكان

سایت

تکین کو

اجرای سیستم حفاظت کاتودیک منطقه ویژه اقتصادی  ،بازرسی فنی و راه اندازی واحد نیروگاه

ماهشهر

7
پتروشیمی فجر

8
شرکت
پیمان هجدک

عنوان شغلی

مكان

سایت

سرپرست نصب وراه اندازی سیستمهای تاسیساتی و برقی

ماهشهر

منطقه ویِژه اقتصادی

سرپرست کارگاه های حفاظت کاتودیک شرکت

چاه بهار -بندرعباس و...

اسکله های موجود

9
عنوان شغلی

مكان

سایت

مسئول شورای مربیان استان فارس و جانشین مدیریت

شیراز

IT

مدرس مراکزآموزشی و دانشکده های فنی و حرفه ای  ،بازرسی آموزشگاه های وابسته

کازرون و شیراز

سازمان فنی و حرفه ای

 19ماه و  68ماه ( به طور موازی)

تجربه  ،مهارت و دانش موجب توانمندی است
و
توانمندی قیمت ندارد !
 سوابق تدریس دوره های متعدد منجمله در دستگاه ها و شرکتهای زیر :
 شرکت انتقال گاز ایران
 پژوهشگاه فضایی ایران
 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
 شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ایران
 شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
 شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
 سازمان زمین شناسی کل کشور
 سازمان بیمه سالمت ایران
 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
 شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
 شرکت خدمات غیر صنعتی گاز ایران
 سازمان بنادر و دریانوردی کل کشور
 شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
 سازمان انرژی اتمی ایران
 شرکت تولید نیروی برق حرارتی
 شرکت پاالیش نفت تهران
 پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس ( بندرعباس )

 داشگاه امام حسین ( ع)  ،قرارگاه خاتم االنبیاء
 شرکت نفت و گاز پارس  ( POGCمتولی ساخت  28فاز و پاالیشگاه گازی)
 شرکت خدمات غیر صنعتی پازارگاد ( هلدینگ پتروشیمی )
 شرکت خط لوله نفت و مخابرات ایران
 سازمان اتکا
 سازمان اقتصادی کوثر
 بانک شهر
 شرکت گاز استان البرز
 اداره کل فرودگاه مهرآباد تهران
 دانشگاه اصفهان  ،مجتمع فوالد مبارکه
 جهاد دانشگاهی تربیت مدرس  ،شهرداریهای استان تهران
 شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی SPGC
 شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ( خانگیران )
 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 شرکت پتروشیمی مروارید
 شرکت ایسیکو ( ایران خودرو )
 شرکت پاکشو ( برند گلرنگ )
 مجتمع پتروشیمی متانول کاوه
 شرکت فوالد کاشان
 شرکت فوالد هرمزگان
 شرکت فوالد خوزستان
 مجموعه فوالد کرمان ( سیرجان )
 شرکت مهندسی متانیر
 شرکت پتروشیمی مبین و برزویه
 مجتمع آموزشی شهید بهشتی شرکت ملی گاز ایران
 شرکت پایانه های پتروشیمی ایران
 شرکت پاالیش گاز فجر جم
 شرکت صنعتی و بازرگانی صحت
 منطقه ده عملیات انتقال گاز ایران
 شرکت آلومینیوم المهدی ( بندر عباس )
 پاالیشگاه اول ،دوم  ،چهارم  ،پنجم و نهم پارس جنوبی

 توضیحی در خصوص دوره های برگزار شده :
سرفصلها و مطالب طرح شده در کارگاه ها و دوره های آموزشی بر اساس تجربه های عملی و واقعی انتخاب گردیده اند و به
هیچ وجه کالسها به صورت تئوریک یا دانشگاهی تدریس نمی شوند  .کالسهای آموزشی مذکور حاصل سالها تجربه ی عملی
در حوزه های مختلف فنی و قراردادی است !

قطعاً کسانیکه متولی برگزاری معامال ت  ،تدوین قراردادها و یا حتی نظارت نبوده اند نخواهند توانست تجربه ای را در این زمینه
به عزیزان شرکت کننده منتقل نمایند فلذا در این کارگاه ها با روشها و متدهای بروز همچون پرسش و پاسخ سعی بر ایجاد
تبحر و توانمندسازی افراد و ماندگاری مطالب در اذهان خواهد شد!

 عناوین برخی دوره ها و کارگاه های برگزار شده :
.6

کارگاه آموزشی قانون مناقصات و معامالت دولتی

 .2کارگاه آموزشی آیین نامه ارزیابی کیفی -بند ( ج ) ماده  62و نکات کلیدی
 .0نگاهی به آیین نامه مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات در راستای تهیه مدارک و مستندات مناقصه
 .4آیین نامه مناقصات محدود و چالشهای مناقصات محدود از منظر حقوقی
 .9نحوه تهیه برآورد پیمانهای خدماتی با رویکرد صرفه جویی در هزینه های کارفرما
 .1کارگاه آموزشی ریزمتره  ،برآورد  ،تفسیر فهرست بهاء و صورت وضعیت نویسی در دوسطح مقدماتی و پیشرفته
 .1نحوه نظارت بر پیمانهای خدماتی و عمرانی  ،محاسبه تعدیل و تایید صورت وضعیتهای جاری
.8

مدیریت ادعای پیمانکاران در تنظیم قراردادها و اصول تنظیم لوایح دفاعیه در بخشهای مختلف منجمله اضافه کاری و تاخیرات

 .5قانون مجازات اسالمی  ،تخلفات اداری و قوانین مرتبط با مراجع نظارتی و قضایی
 .69قوانین خرید خدمات مشاوره ونحوه انعقاد قراردادهای MC
 .66آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و الزامات اجرایی
 .62اصول و قوانین تنظیم قراردادهای خدماتی  /عمرانی  /مشاوره و کاال ( مقدماتی و پیشرفته )
 .60اصول مذاکره در قراردادهای بین المللی ( مقدماتی و پیشرفته )
 .64چالشهای حقوقی در تهیه ی متن قراردادها  /ابعاد حقوقی پیمانها
 .69نحوه انعقاد قراردادهای باالدستی و پایین دستی با توجه به استانداردهای فیدیک و PMBOK

 .61کارگاه آموزشی قوانین کار و انواع بیمه ها در پیمان
 .61کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم قراردادها و نظارت بر پیمانها
 .68اصول و قوانین تنظیم قراردادهای EPC,PC , EPCFو ...
 .65اصول و ارکان قراردادهای…( BOT, Buy Back , BOO,سرمایه گذاری ) و قراردادهای حوزه مالکیت معنوی
 .29اصول و ارکان تنظیم قراردادهای برون سپاری با رویکرد استانداردها و کاهش هزینه های کارفرما
 .26کارگاه آموزشی قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی ( ) PPP
 .22اصول و ارکان قراردادهای بازرگانی و کاال از منظر تضمین کیفیت  ،ارزیابی و بازرسی  ،گارانتی و واراتی و ...
 .20گشایش اعتبارات اسنادی در قراردادهای کاال  EPCF ،و انواع آن
 .24آیین نامه مستند سازی مناقصات و قوانین رسیدگی به ادعای پیمانکاران در برگزاری مناقصات
 .29گشایش اعتبارات اسنادی ) ( LCو فاینانس  ،ریفاینانس و یوزانس در پروژه های عمرانی
 .21اصول محاسبه و مدیریت ریسک در قراردادهای عمرانی  ،خدماتی و کاال
 .21اصول تنظیم قراردادهای بازرگانی در شرایط عادی و تحریم
 .28اصول و نحوه تنظیم قراردادهای خدمات مشاوره حقیقی و حقوقی
 .25اصول تنظیم قراردادهای منابع انسانی ( بخش حقیقی ) و محاسبات حقوق و دستمزد براساس قوانین اداره کار
 .09اصول تنظیم قراردادهای آموزشی و نکات کلیدی در تعیین بیمه و مالیات
 .06اصول تهیه قرادادهای بازرگانی توام با تعهدات فروشنده همچون حمل  ،نصب  ،آموزش  ،گارانتی و خدمات پس از فروش

 .02دوره و کارگاه آموزشی آیین نامه مالی شهرداریها
 .00کارگاه آموزشی انواع قراردادهای بیمه در قراردادهای کارفرمایی  ،پیمانکاری و شخصی
 .04کارگاه ریزمتره و برآورد و نحوه تهیه صورت وضعیتهای تخصصی
 .09کارگاه آموزشی مدیریت تدارکات و تامین کاال
 .01دوره و کارگاه آموزشی مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
 .01اصول تنظیم قراردادهای برون سپاری Outsurcing
 .08آشنایی با مدیریت ریسک در قراردادهای خدماتی و پروژه
 .05مدیریت و نظارت قراردادهای پروژه
 .49قوانین و اساسنامه های مرتبط با وزارت نفت ایران و شرکتهای اصلی تابعه

باتشکر

رضا بهادران

