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رسول حیدری مهارلویی
(مدرس دورههای آموزشی شرکت )PMPiran
پروفایل
متولد سال 1368و مجرد است؛ دانشجوی دکترای مدیریت پروژه می باشد و به
صورت تخصصی در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای پروژه ها فعالیت می
نماید .تا کنون بیش از  8عنوان کتاب در حوزه مدیریت پروژه،مدیریت قراردادها و
معماری تالیف و ترجمه داشته اند که از سوی بهترین انتشارات ایران منتشر شده
است .وی به عنوان مشاور به شرکت های زیادی در حوزه قراردادها و ادعا مشاوره
ارائه نموده است و به عنوان مدرس در این حوزه شناخته می شود.

تحصیالت
• دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس (رتبه .)4
• کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران.
• کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه زابل.

تجربیات کاری
همکاری با شرکتهای معماری و شهرسازی ،پیمانکاری بهعنوان کارشناس قرارداد:
• تنظیم قرارداد ،اسناد و مدارک تعهدآور.
• تنظیم الیحه تأخیرات /رسیدگی به آن.
• تنظیم الیحه ادعا /جوابیه الیحه ادعا.
وضعیت فعلی:
• مدیر امور قراردادهای شرکت مهندسی پترو فرایند کرخه (زیرمجموعه ساتا).
• مدیر امور قراردادهای شرکت گروه بینالمللی مدبران معیار.
مهارتهای حرفهای (خودارزیابی)
مدیریت پروژه
مدیریت قرارداد
مدیریت ادعا
طراحی قرارداد

بهبود فرآیندها
مسئولیتپذیری
تیمسازی
خالقیت

rasoulheydari@ut.ac.ir
www.pmpiran.com

Farsi
English

+9821 88261019
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مشاور و کارشناس قراردادی در پروژههای خصوصی و دولتی:
ارائه خدمات مشاوره و تنظیم قرارداد ،قرارداد مشاوره ،پروژه مجموعه مسکونی -تجاری گل
نرگس اصفهان (ارائهه خهدمات مشهاوره مرحلهه اول و دوا آمادهسهازی اراضهی  68هکتهاری،
طراحی نقشههای معماری ،سازه و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی و ثبت سهمیه خدمات
مهندسی طراحی چهار رشته (معماری ،سازه ،تأسیسات برقی و مکهانیکی) مجموعهه مسهکونی-
تجاری گل نرگس اصفهان) ،کارفرما شرکت پارامادان (تابستان .)93
ارائه خدمات مشاوره شامل پاسخ به ادعای پیمانکار ،تهیه الیحه تأخیرات و الیحه ضرر و زیان
کارفرما ،پروژه سازه نگهبهان بهرن نگهین افهق نیهایش ،قهرارداد تیه همسهان طهر و سهاخت
سازمان مدیریت ،کارفرما شرکت نگین افق نیایش (پاییز .)93
ارائه خدمات مشاوره در خصوص بهبود مستمر عملکرد ،کارفرما شرکت سهامی برق منطقهای
اصفهان (زمستان .)93
ارائه خدمات مشاوره در خصوص نقاط قوت ،ضعف ،فرصهتها و تهدیهدهای پیمهان مهندسهی،
تأمین کاال و تجهیزات ،ساختمان و نصب بهصورت توأا ( ،)EPCنشریه  ،5490کارفرما شرکت
سهامی برق منطقهای اصفهان (زمستان .)93
ارائه خدمات مشاوره شامل پاسخ به ادعای پیمانکار ،تهیه الیحه تأخیرات و الیحه ضرر و زیان
کارفرما ،پروژه احداث خط " 16و " 26گاز خوراک از  NGL 800 - 700به واحد بازیابی اتهان
اهواز ،در قالب دو قرارداد خرید ( )Pو اجرای ( )Cبهصورت مجزا ،کارفرما شرکت پتروشیمی
مارون (زمستان .)93
ارائه خدمات مشاوره در خصوص پهروژه تهأخیرات پهروژه پیادهراهسهازی حهوزه تهاریخی شههر
تهران (شرکت مشاور نگین شهر) ،قرارداد مشاوره ،کارفرما شهرداری تهران (بهار .)94
ارائه خدمات مشاوره قراردادی و تنظیم قرارداد خدمات مشهاوره (نظهارت کارگهاهی) ،پهروژه
سارینا کیش ،شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه (صندوق ذخیره کارکنهان شههرداری تههران)
(پاییز .)95
ارائه خدمات مشاوره در خصوص چالشهای قرارداد و پاسخ به آنهها ،پهروژه سهارینا کهیش،
شرکت سرمایهگذاری گنجینه آتیه (صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران) (زمستان .)95
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مشاور و کارشناس قراردادی در پروژههای خصوصی و دولتی:
ارائه خدمات مشاوره شامل پاسخ به ادعای پیمانکار ،تهیه الیحه تأخیرات و الیحه ضرر
و زیان کارفرما ،پروژه بازسازی و نوسهازی محهور خراسهان بهه طهول  200کیلهومتر بهه
همراه تدارک مصالح از منابع خارجی و داخلی و نگهداری دوساله خط ،کارفرما راهآههن
جمهوری اسالمی ایران (پاییز و زمستان .)95
ارائه خدمات مشاوره شامل تهیه الیحه ادعا ،کارهای اضافی و خارن از قرارداد ،الیحهه
ضرر و زیان ،پروژه تصفیهخانه صنعتی پتروشیمی مارون (ماهشهر) ،کارفرمها شهرکت
آبزیان نیل پارس (زمستان .)95
ارائه خدمات مشاوره در خصوص رسیدگی به ادعای پیمانکار دسهتدوا (داوری اتهاق
بازرگههانی ایههران) ،پههروژه عملیههات لولهکشههی تصههفیهخانه پتروشههیمی مههارون ،کارفرمهها
شرکت آبزیان نیل پارس (بهار و تابستان .)96
ارائههه خههدمات مشههاوره مههدیریت پههروژه (مههدیریت زمههان و هزینههه) ،پههروژه طههر
پتروشیمی بوشهر ،کارفرما شرکت پتروشیمی مارون (تابستان .)96
ارائه خدمات مشاوره در پاسخ به ادعاهای مشاور ،پروژه مطالعات بازنگری در طر فاز
یک مصوب پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشهگاه علهوا پزشهکی تههران (شهرکت
صفامنش و همکاران) ،کارفرما دانشگاه تهران ،مدیریت طر های عمرانی و پشتیبانی.
(پاییز .)96
ارائه خدمات مشاوره در پاسخ به ادعاهای مشاور ،پروژه طراحی شهری اراضی Array
برای پارک موزه علم دانشگاه تهران (شرکت صفامنش و همکاران) ،کارفرما دانشهگاه
تهران ،مدیریت طر های عمرانی و پشتیبانی( .پاییز .)96
 ارائه خدمات مشاوره در پاسخ به ادعاهای مشاور ،پروژه طهر سهاماندهی فههاهایپههردیس دانشههکده مههدیریت دانشههگاه تهههران و طراحههی سههاختمان آموزشههی و دفههاتر
اساتید دانشکده مدیریت دانشهگاه تههران (شهرکت صهفامنش و همکهاران) ،کارفرمها
دانشگاه تهران ،مدیریت طر های عمرانی و پشتیبانی (پاییز .)96
ارائههه خههدمات مشههاوره در خصههوص نههواقت و ایههرادات قههراردادی (حههذض ضههرایب)،
پروژه مجتمع آبرسانی شههید رجهایی شهرسهتان زیرکهوه ،پیمانکهار شهرکت کیهان آب
شرق ،کارفرما شرکت آبفا خراسان جنوبی (پاییز .)96
ارائه خدمات مشاوره در خصهوص تهیهه الیحهه ضهرر و زیهان پیمانکهار ناشهی از خاتمهه
قههرارداد و تههأخیرات ناشههی از قصههور کارفرمهها ،پههروژه بوکههان ،کارفرمهها شههرکتهای
ساختمانی معلم و سرمایهگذاری و ساختمانی تجهارت ،پیمانکهار شهرکت گراویهه سهن
(پاییز .)93
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سوابق آموزشی
مدرس دورههای آزاد در مؤسسات آموزشی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی
اصول و مقررات پیمان ،مدیریت دعاوی (قراردادهای پیمانکاری -مشاوره و مدیریت طر ) ،آشنایی با
انواع قراردادها ،مبانی حقوقی قراردادهای مهندسی ،روش های نوین طراحی ،تحلیل و ارزیابی قوانین
و مقررات ،تاخیرات و روشهای آنالیز آن و . ...

مدرس دروس متره و برآورد ،مدیریت و مقررات پیمان ،قوانین و مقررات پیمان و حقوق معماری در
دانشگاه های:
دانشکده هنر و معماری تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه پارس
دانشگاه مهرالبرز
دانشگاه آزاد اسالمی (واحد آموزش الکترونیک)

همکاری با مؤسسات و شرکتهای مجری برگزاری دورههای آموزشی:
مدیریت صنعتی.
جهاد دانشگاهی.
قطبهای علمی دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت ،دانشکده فنی ،دانشکده معماری).
انجمن مدیریت پروژه ایران.
موسسه سامان به اندیش.
موسسه اکسیر دانش.
واحد آموزش بنیاد مستهعفان.
واحد آموزش آب و فاضالب بیرجند.
واحد آموزش برق منطقهای کرمانشاه.
مجموعه شرکت های وزارت راه و شهرسازی
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مهارلویی
معین
حیدری مهدی
رسول مهندس
PMPiran
مدیر عامل
شرکتتخصصی
توانمندیهای
متخصت مدیریت قراردادها و دعاوی
مسلط به مبانی حقوقی قراردادها (عقود معین و غیر معین).
مسلط به قواعد عمومی قراردادها.
مسلط به طراحی ،تحلیل و ارزیابی قراردادها.
مسلط به تنظیم اسناد و مدارک تعهدآور.
تنظیم الیحه تأخیرات و رسیدگی به آن.
تنظیم الیحه ادعا و تهیه جوابیه الیحه ادعا.
مسلط به قانون مناقصات ،آییننامه تهمین معامالت دولتی و آییننامههای مربوطه.
آشنایی با قوانین حاکم بر حوزه قراردادها (قانون اساسی ،مدنی ،تجارت ،آیین دادرسی مدنی و .)...
مسلط به قوانین و مقررات داوری و فرایندهای حل اختالض.
مسلط به انواع قراردادهای تی سازمان مدیریت و بخشنامههای مربوطه:
قراردادهای مشاوره (خدمات مشاوره مطالعه ،طراحی و نظارت) ،مشاوره پژوهشی ،مهندسی ارزش.
قراردادهای مدیریت طر (نشریه .)24121
قراردادهای اجرا (موافقتنامه ،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ،نشریه .)4311
قراردادهای صنعتی:
پیمان مهندسی ،تأمین کاال و تجهیزات ،ساختمان و نصب بهصورت توأا ( ،)EPCنشریه .5490
پیمان مهندسی ،تأمین کاال و تجهیزات ،بهصورت توأا ( )EPبرای کارهای صنعتی.
پیمان تأمین کاال و تجهیزات ،ساختمان و نصب بهصورت توأا ( )PCبرای کارهای صنعتی.
قرارداد همسان خرید تجهیزات ( )pبرای خریدهای خارجی.
قرارداد همسان ساختمان و نصب ( )Cبرای تأسیسات صنعتی و زیر بنایی.
قرارداد همسان طر و ساخت و ضوابط آن.
قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول (تی .)13
مسلط به بخشنامههای سازمان مدیریت:
بخشنامه تشخیت صالحیت مشاوران ،مدیریت طر و پیمانکاران.
بخشنامه ارجاع کار به مشاوران ،مدیریت طر و پیمانکاران.
فهرستبهای پایه ابنیه.
بخشنامه تعدیل.
بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها (بخشنامه .)5090
بخشنامه نظارت کارگاهی (نفر ماهی ،خروجی محور).
بخشنامه محاسبه حقالزحمه مشاور (.)4190 ،3191
مشاور پیادهسازی سیستم کاربردی جهت برنامه ریزی و کنترل پروژهها در سازمانها با رویکرد قرارداد
مشاور پیادهسازی  PMISدر حوزه قوانین و مقرارات و قراردادها
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