
کارنامه عملکرد اداره کل
 نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

1396-1400

معاونت مهندسی، ژپوهش و فناوری 
اداره کل نظام فنی و ارزیابی و ارزشــیابی رطح اه



کارانهم عملکرد  اداره کل نظام فنی و ارجایی و ارزشیابی رطح اه
مدیرکل: 

امید شاکری

دبیر اجرایی:
 الهام نظری

دستیار مدیرکل و برنامه ریز: 
امید جاللی

معاونین اداره کل: 
مهران مفخمی، محبوبه سلیمانی، بهنام ساعی، علی آنی، بهروز بختیاری رمضانی، رامین اسعد سجادی

گروه استانداردها و ضوابط فنی: 
محمدرضا بحرانی پور، محسن شیری، جلیل جمالی، امیر صفایی، محمد عمید، علیرضا نظری، نگین عابدی، 

رضا حسین زاده، پری فرشباف، افسانه ابراهیمی، فریبا مختارزاده

گروه ارزیابی صالحیت و ضوابط ارجاع کار:
اعظم لقمانی، امیر فرجی، منا انوری، نسیم حسینی دیبا، کسری سادات

گروه برآوردهای مهندسی و فهرست های بها:
مهدی تائبی، احسان حشمتی، حمیدرضا عطایی، راحیل ملک احمدی، ندا دورگی

گروه اسناد همسان پیمان: 
امیر تیمور کاللی، امین کامیاب مقدس، علی محمدی نسب، حسین صدری سیگارودی، زینب باقری

گروه نظارت و ارزشیابی طرح  ها: 
محمدرضا قیاسی، سیروان امینی، وحید ساعدپناه، حسین صادقی مقدم

گروه پشتیبانی:
مریم خیزانی، سعید علیاری، مهدی طاهریان، امید شاه محمدنیا، جواد بیگی، مهین تاج احمدی فر، بی بی 

متصدی، زهره جلیلوند، فاطمه علی محمدی، محمود عباس نژاد

عکاس:
 مجتبی محسنی

با تشکر از مدیران، کارشناسان و همکارانی که طی این سال ها در اداره کل نظام فنی و اجرایی خدمات 
ارزشمندی داشته اند:

محمدرضا ابوطالب، حمیدرضا نصرت پوریان، حسین مصلح آرانی، رضا نوشادی، آیت اله معظمی، امید 
افشاریان زاده، علی طاهری، امیر بنی اسدی، وحید علیزاده، فروغ سام دلیری

کارنامه عملکرد اداره کل
 نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

1396-1400

معاونت مهندسی، ژپوهش و فناوری 
اداره کل نظام فنی و ارزیابی و ارزشــیابی رطح اه



فهرست

مروری بر فعالیت های
 حوزه نظام فنی و

 اجرایی  وزارت نفت 

صفحه
2

فصل اول:
فرایندهای کاری

 اداره کل

صفحه
7 

فصل دوم: 
ارزیابی صالحیت 

مشاوران  و پیمانکاران

صفحه
23 

فصل سوم: 
ضوابط 

 ارجاع کار

صفحه
36 

فصل چهارم:
 تعدیل، مبالغ 

جبرانی  و
 ارزیابی مالی

صفحه
43

فصل پنجم: 
 حق الزحمه ها 

و فهرست های بها

صفحه
53 

فصل ششم : 
 اسناد  همسان 

پیمان

صفحه
61

فصل هفتم: 
استانداردها

صفحه
77 

فصل هشتم:
ضوابط فنی

صفحه
91

فصل نهم: 
 نظارت 

و ارزشیابی

صفحه
102

فصل دهم: 
 سایر

صفحه
109



فصل اول- فرايندهای كاری اداره كل  2

کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

• لطفـًا سـابقه ای از اداره کل نظـام فنی و 
اجرایـی و ارزشـیابی طرح هـا و مهمترین 

وظایـف آن بفرمائید:
ادغـام دو معاونـت مهندسـی و  از  پـس 
سـال  در  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت 
1395، اداره کل نظـام فنـی و اجرایـی و 
اداره  سـه  ادغـام  بـا  طرح هـا  ارزشـیابی 
اداره کل سیاسـتگذاری  نام هـای  بـه  کل 
کل  اداره  اسـتانداردها،  و  مهندسـی 
سیاسـتگذاری طراحـی و مهندسـی پایه و 
اداره کل نظارت و ارزشـیابی تشـکیل شد. 
اداره کل نظـام فنی و اجرایی و ارزشـیابی 
طرح هـا بزرگتریـن و در عیـن حـال دارای 
بیـن  در  مأموریـت   حـوزه  گسـترده ترین 
ادارات کل زیرمجموعه معاونت مهندسـی، 

پژوهـش و فنـاوری اسـت.

بطـور کلـی وظیفـه ایـن اداره کل، تدویـن 
مقـررات، ضوابط و دسـتورالعمل های الزم 
بـرای انجـام طرح هـا و پروژه های صنعت 
نفـت در قالـب یـک نظام منسـجم اسـت 
کـه از آن بـه عنـوان نظـام فنـی و اجرایـی 
نـام می بریـم. ایـن نظـام شـامل ابعـاد و 
مؤلفه هایـی اسـت که بـه اختصـار عبارتند 
از نظـام ارزیابـی صالحیت عوامل و ضوابط 
ارجـاع کار، اسـتانداردها و ضوابـط فنـی، 
برآوردهـا و ضوابط مالی، اسـناد قراردادی 
و  طرح هـا  ارزشـیابی  و  پایـش  نظـام  و 

پروژه هـا.

• در مـورد اهمیـت نظـام فنـی و اجرایی 
و مأموریت هـای محولـه به ایـن اداره کل 

می توانیـد توضیـح بیشـتری دهید:

مقـام معظـم رهبـری، سـال جـاری را بـه 
عنـوان سـال پشـتیبانی ها و مانع زدایی ها 
دهنـده  نشـان  کـه  فرمودنـد  نامگـذاری 
کشـور  توسـعه  پیشـبرد  در  آن  اهمیـت 
اهمیـت  در  و  اسـت  تولیـد  حـوزه  و 
مأموریت هـای محولـه بـه ایـن اداره کل، 
همیـن بـس که هر آنچـه که در ایـن اداره 
انجـام می شـود و هـر خروجـی کـه دارد، 
بـه نوعـی یـا اقدامـی در جهت پشـتیبانی 
از  مانع زدایـی  جهـت  در  اقدامـی  یـا  و 
و  تولیـد  حـوزه  و  پروژه هـا  و  طرح هـا 
زمانـی  هـر  اتفاقـًا  و  اسـت  بهره بـرداری 
در  بیشـتری  اقتصـادی  چالش هـای  کـه 
کشـور ایجـاد می شـود، انتظـارات از ایـن 
اداره کل و حجـم کار آن بـاال مـی رود. بـه 
عنـوان مثـال، بـاال رفتـن قیمـت ارز یـک 
چالـش اساسـی در اجرای پیمان هاسـت 
و اجـرای طرح هـا و پروژه هـا را بـا موانـع 
پیچیـده ای روبـرو می کنـد. در سـه سـال 
گذشـته، متأسـفانه چندین بـار قیمت ارز 
جهـش قابـل توجهی داشـته اسـت که در 
هربـار آن، ایـن اداره کل در هماهنگـی و 
همکاری با سـازمان برنامـه و بودجه، برای 
نحـوه  ابـالغ دسـتورالعمل های  و  تدویـن 
محاسـبه و پرداخـت مبالـغ جبرانـی و یـا 
تعدیل های قـراردادی اقدام نموده اسـت. 
یـا فعالیت عظیمی کـه در حوزه بازنگری و 
به روزرسـانی اسـتانداردهای صنعـت نفت 
در حال انجام اسـت، پشـتیبانی مؤثری از 

حـوزه اجـرا خواهـد بود.

• شـما در نظـام فنـی و اجرایـی فقـط منافع 
حقـوق  یـا  می کنیـد  دنبـال  را  کارفرمایـان 

پیمانـکاران را هـم مـد نظـر قـرار داریـد؟
آنچـه کـه بـه دنبـال آن هسـتیم، منافـع 
كشـور و توسـعه آن اسـت. بدیهی  اسـت 
اگـر در ایـن مسـیر که اگـر در این مسـیر 

وری بر فعالیت های حوزه نظام فنی و اجرایی وزارت نفت در  مر
ح ها گفتگو با مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طر
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حرکـت کنیـم، منافـع و حقـوق کارفرمـا و 
پیمانـکار جـدا از هـم نبوده و بطـور توأمان 
و در بسـتر عدالت و انصـاف تأمین خواهد 
شـد. اگـر بخواهـم مهمتریـن عاملـی کـه 
نفـع کارفرمـا و پیمانکار را تأمیـن نموده و 
در بسـتر زمـان، بـه ارتقـای توانمنـدی هر 
دو طـرف و توسـعه کشـور منجر می شـود 
می گویـم  کالم  یـک  در  ببـرم،  نـام  را 
مسـیرهای  بسـتن  و  شـفافیت  »ایجـاد 
اعمـال سـلیقه«. ایـن موضـوع یـک اصل 
و سیاسـت کلـی در کارهایـی اسـت کـه 

می دهیـم. انجـام 
بـه بیـان دیگـر، بـا توسـعه نظـام فنـی و 
اجرایـی در صنعـت نفت، انتظـار داریم که 
اوالً رقابت سـالم و سـازنده ای در واگذاری 
طرح هـا و پروژه هـای صنعت نفت شـکل 
گرفتـه و ثانیـًا اجـرای طرح هـا و پروژه ها 
نیـز بـه لحـاظ قیمت/کیفیـت کار و زمان 
اجـرا، بیشـترین بازدهـی را بـرای صنعت 
نفـت ایجـاد نماید. برای روشـن تر شـدن 

موضـوع بـه دو مثـال اشـاره می کنم.
فرآینـد  در  شـفافیت  ایجـاد  اول،  مثـال 

ارزیابـی مالـی مناقصـه گـران اسـت كه با 
هـدف ایجـاد رویـه واحـد و زمینه سـازی 
قیمـت  تعییـن  در  صحیح تـر  رقابـت 
متناسـب پیشـنهادی، رویکرد مسؤوالنه تر 
و  مناقصـه  بـرآورد  انجـام  در  کارفرمـا 
همچنیـن پایش و بررسـی پیشـنهادهای 
مناسـب ترین  انتخـاب  و  مناقصه گـران 

پیشـنهاد، تدویـن شـد.
مثـال دوم، در مـورد شـرکت هایی اسـت 
کـه بـه دلیـل نقـض تعهـدات، پیـش از 
قـرار  کارفرمـا  سـیاه  فهرسـت  در  ایـن 
هـدف  بـا  مـورد،  ایـن  در  می گرفتنـد. 
اسـتفاده مناسـب از ظرفیت هـای داخلـی 
موجـود و پیشـگیری از حـذف غیرقانونـی 
داخلـی،  توانمندی هـای  از  بخشـی 
دسـتورالعمل رسـیدگی بـه تقاضـای عدم 
طـرف  شـرکت های  حرفـه ای  صالحیـت 
قـرارداد بـا صنعـت نفـت تدویـن و ابـالغ 
شـد کـه بـر اسـاس آن، تقاضای بررسـی 
شـرکت هایی  حرفـه ای  صالحیـت  عـدم 
شـامل مشـاوران، پیمانـكاران، سـازندگان 
بـا  قـرارداد  طـرف  تأمین کننـدگان  و 

شـرکت ها و مؤسسـات تابعـه یـا وابسـته 
بـه وزارت نفـت )به صورت مسـتقیم یا در 
قالب قراردادهای دسـت دوم( و همچنین 
شرکت کنندگان در مناقصات و فرآیندهای 
در  حاضـر  شـرکت های  و  کار  ارجـاع 
ارزیابـی  متقاضیـان  بلنـد  فهرسـت های 
صالحیـت، در قالـب فرآینـدی منسـجم، 
اعتراض پذیـر  شـفاف، پیش بینی پذیـر و 

می گیـرد. قـرار  رسـیدگی  مـورد 

و  تغییـرات  عمده تریـن  شـما  نظـر  بـه   •
تصـدی  دوره  در  کـه  مدیریتـی  تصمیمـات 
مسـؤولیت جنابعالـی در اداره کل نظـام فنی 

و اجرایـی انجـام شـد چـه بـود؟
اولیـن و شـاید مهمتریـن موضـوع، ایجـاد 
تعامـل گسـترده با ذینفعـان بود بـه نحوی 
و  بخشـنامه ها  اسـناد،  تنظیـم  در  کـه 
دسـتورالعمل ها، طیف وسـیعی از خبرگان 
و متخصصیـن ذیربـط از بدنـه کارفرمایـی 
انجمن هـای  و  تشـکل ها  نفـت،  صنعـت 
تخصصـی، مشـاوران و پیمانـکاران حضـور 
و  دریافـت  ایشـان  نقطه نظـرات  و  دارنـد 
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مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد. موضوع 
دوم، تدویـن فرآیندهـای اصلـی کاری اداره 
کل و رسـمیت بخشـیدن به آن هـا در قالب 
مأموریت های محوله بـود. بطور مثال، یکی 
از کارهایـی که اداره کل نظام فنی و اجرایی 
انجـام می دهـد، تدویـن اسـناد همسـان 
پیمـان اسـت ولی تا یکسـال پیـش، هیچ 
رویـه مدونـی وجـود نداشـت کـه اساسـًا 
اسـناد پیمان هایـی بایـد بصورت همسـان 
فرآینـدی  چـه  از  شـوند،  ابـالغ  و  تدویـن 
تبعیت می کننـد، موضوعات چگونه انتخاب 
می شـوند، تصویب خواهی آن به چه ترتیب 
اسـت و توسـط چه مقامی باید ابالغ شـود. 
قالـب یـک دسـتورالعمل  ایـن مـوارد در 
تدویـن و پـس از موافقـت وزیـر محتـرم 
نفـت، تحت عنـوان »دسـتورالعمل تدوین/

بازنگری و ابالغ اسـناد همسـان پیمان های 
وزارت نفـت« ابـالغ گردیـد کـه بـه موجب 
بـرای  پیمـان  همسـان  اسـناد  ابـالغ  آن، 
اسـتفاده در شـرکت های تابعه وزارت نفت، 
بـا ابالغ وزیـر محترم نفت انجام می شـود. 
سـومین موضـوع، ایجـاد تعامـل نزدیک با 

سـازمان برنامـه و بودجـه اسـت. سـازمان 
برنامـه و بودجه به عنـوان متولی نظام فنی 
و اجرایـی یکپارچه کشـور بـوده و اختیارات 
قانونـی انجـام برخـی از اقدامـات در نظـام 
فنـی و اجرایـی کشـور، منحصـرًا بـا ایـن 
سـازمان است. ایجاد این تعامل و همکاری 
نزدیـک، سـبب شـد کـه اوالً نقطه نظـرات 
دسـتگاه های اجرایی تابعـه وزارت نفت در 
تنظیـم آیین نامه های پیشـنهادی به هیئت 
وزیـران و یـا دسـتورالعمل هایی که توسـط 
آن سـازمان تدویـن و ابالغ می شـوند، مورد 
مالحظـه قـرار گرفتـه و ثانیـًا، در برخـی از 
مشـکالت موجود، ماننـد نحوه جبـران آثار 
ناشـی از افزایـش قیمـت ارز، بـا اسـتفاده 
از ظرفیت هـا و اختیـارات قانونی سـازمان 
صـورت  الزم  اقدامـات  بودجـه  و  برنامـه 

پذیرفت.

• چـه برنامه هـای ناتمامـی در اداره کل نظام 
فنـی و اجرایـی دارید که فرصـت اجرای آن ها 

نشد؟ فراهم 
تولیـد  و  اکتشـاف  شـرکت های  ایجـاد 

 E&P شـرکت های  همـان  یـا  ایرانـی 
بـا هـدف  کـه  داخلـی، موضوعـی اسـت 
انتقـال و ارتقای فنـاوری در حوزه عملیات 
باالدسـتی نفت و اجـرای طرح های بزرگ 
ایرانـی  شـرکت های  توانمندسـازی  و 
بـرای اجـرای پروژه هـای بـزرگ داخلـی 
منطقـه ای  بازارهـای  در  حضـور  نیـز  و 
وزارت  کار  دسـتور  در  بین المللـی  و 
صالحیـت  ارزیابـی  گرفـت.  قـرار  نفـت 
ایـن  در  ورود  متقاضـی  شـرکت های 
عرصـه، بـر عهـده اداره کل نظـام فنـی و 
اجرایـی بـود کـه در سـه مرحلـه ارزیابی، 
عنـوان  بـه  داخلـی  شـرکت   17 جمعـًا 
شـرکت های E&P ایرانی انتخاب شـدند. 
در ابتـدا قـرار بـود کـه این شـرکت ها، در 
 ،IPC قراردادهـای جدیـد نفتـی یا همـان
در کنـار شـرکت های مطـرح بین المللـی 
قـرار گیرنـد و از طریـق ایجـاد این بسـتر 
همـکاری، بـه تدریـج دارای توانمندی های 
الزم در انجـام طرح های اکتشـاف و تولید 
در صنعـت نفـت شـوند کـه متأسـفانه بـه 
دلیـل تحریم هـای ظالمانـه و غیرقانونـی 
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نشـد.  محقـق  برنامه ریـزی  ایـن  غـرب، 
دارد  ضـرورت  بنظـرم  وجـود  ایـن  بـا 
سیاسـتی  برنامـه  یـک  نفـت،  وزارت 
توان افزایـی  و  تقویـت  بـرای  منسـجم 
نمایـد  اجـرا  و  طراحـی  شـرکت ها  ایـن 
کـه بـا فـرض اسـتمرار تحریم هـا، ایـن 
شـرکت ها بتواننـد مسـیر تعالـی خـود را 
طـی نمـوده و بـرای مثـال در یـک برنامه 
خـاص  توانمندی هـای  دارای  پنجسـاله، 
E&P و انجـام مگاپروژه هـای توسـعه ای 
در سـطح منطقه شـوند. لذا در صورتی که 
ایـن موضـوع در سیاسـت های مدیریـت 
ارشـد وزارت نفـت در دولت آینده باشـد، 
بـه  تـا  دارد  آمادگـی  نیـز  کل  اداره  ایـن 
تدویـن ایـن برنامـه و نظـارت بـر اجـرای 

بپـردازد.  آن 

• انگیـزه شـما در انتشـار کارنامـه عملکـرد 
اداره کل نظـام فنـی و اجرایـی چـه بـود و اگر 
داریـد،  هـم  پایانـی  یـا صحبت هـای  نـکات 

بفرمائیـد.
مجموعـه  کـه  بـود  ایـن  نخسـت  هـدف 

بـه  کل  اداره  ایـن  اقدامـات  و  تالش هـا 
کلیه ذینفعان اطالع رسـانی شـود. علیرغم 
بـه  ارتباطـی،  فناوری هـای   گسـتردگی 
دالیـل مختلف بـاز هم برخـی از ذینفعان، 
آگاهـی کاملی از دسـتورالعمل ها و اسـناد 
تدوین شـده توسـط ایـن اداره کل ندارند و 
لذا تالش شـد کـه این مجموعه گـردآوری 
شـده و در اختیـار همه کاربـران قرار گیرد. 
هـدف دوم هـم ایـن بـود کـه بـا رویکـرد 
پاسـخگو بودن، کارنامه خـود را در معرض 
قضـاوت و نقـد ذینفعـان قـرار دهیـم و از 
ایـن طریـق، نقـاط ضعـف و ایـرادات خود 
را بهتـر بشناسـیم و در جهـت بهبـود آن 
تـالش کنیـم. البته ناگفته نماند متأسـفانه 
مـدت قابل توجهی از ایـن دوران، همزمان 
کـه  بـود  کرونـا  بیمـاری  همه گیـری  بـا 
مثـل هـر حـوزه دیگـری، تأثیرات سـوء و 
مشـکالتی را در عملکـرد اداره ایجاد نمود. 
الزم  برنامه ریزی هـای  انجـام  بـا  هرچنـد 
و بـا بهره گیـری از ابزارهـای دیگـر نظیـر 
ایـن  تـا  شـد  تـالش  مجـازی،  جلسـات 

اثـرات سـوء بـه حداقل برسـد. 

و در خاتمـه اینکه در طول این  سـال ها، 
نظـام  کل  اداره  در  زیـادی  نفـرات 
فنـی و اجرایـی زحمـت کشـیدند کـه 
خدمـت تعـدادی از آن ها در ایـن اداره 
کل بـه اتمـام رسـید و نفـرات دیگـری 
مسـؤولیت ایشـان را برعهـده گرفتنـد. 
در  کل  اداره  ایـن  اگـر  حـال،  هـر  در 
انجـام وظایف و مأموریت هـای محوله، 
توفیقاتی داشـته اسـت، تمامـًا مرهون 
عزیـزان  ایـن  زحمـات  و  تالش هـا 
اسـت کـه جـا دارد از تمامـی ایشـان 
متخصصانـی  و  خبـرگان  همچنیـن  و 
کـه از سـایر بخش هـا بـه مـا در انجام 
شـایانی  کمک هـای  مأموریت هایمـان 
نمودنـد، صمیمانـه تشـکر و قدردانـی 
نمایـم. در خاتمه از رهنمودها و هدایت 
معاونیـن محتـرم مهندسـی، پژوهش 
و فنـاوری، جنـاب آقـای دكتـر مقـدم، 
جنـاب آقـای مهندس بیطـرف و جناب 
ایـن  در  كـه  محمـدزاده  دكتـر  آقـای 
مـدت، افتخـار همـكاری بـا ایشـان را 

داشـته ام سپاسـگزاری مـی نمایـم.
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 فصل اول
 فرایندهای کاری اداره کل

یت های اصلی اداره کل نظام فنی و اجرایی مأمور
 در قالب فرآیندهای کاری

پیمانكاران و  مشاوران  عملكرد  ارزشیابی  فرایند 
وژه ها ح ها و پر  در طر

ح ها  یان طر فرایند ارزشیابی مجر
وژه های باالدستی و پایین دستی ح ها و پر در طر

فرایند برآورد مهندسی و تعیین اقالم ستاره دار

استعالمات به  پاسخگویی  فرایند 

دستورالعمل  ع  موضو پیمان  همسان  اسناد  ابالغ  و  تدوین/بازنگری  فرایند 
خ 1399/02/09 شماره 99/05303 مور

... و  ها  دستورالعمل  ها،  بخشنامه  تدوین/بازنگری  فرایند 

وز رسانی ضوابط فنی و مهندسی فرایند تدوین و به ر

نفت/  صنعت  تخصصی  بهای  فهرست های  ابالغ  و  تدوین/بازنگری  فرایند 
الزحمه حق 

آنها  ملی سازی  و  نفت  وزارت  شرکتی  استانداردهای  تعیین/بازنگری  فرایند 
خ 1397/06/31 ع آیین نامه شماره 934-02/2 مور موضو

نفت صنعت  تخصصی  مشاوران  و  پیمانكاران  بلند  فهرست  تهیه  فرایند 

فرایند  رسیدگی به  تقاضای  بررسی عدم صالحیت حرفه ای شرکت ها

مناقصات بر  نظارت  فرایند 

وژه های  ح ها و پر فرایند نظارت و ارزشیابی موضوعات مشخص در طر
باالدستی و پایین دستی
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اداره کل نظــام فنــی و اجرایــی و ارزشــیابی طرح هــا در راســتای 
 پیاده ســازی و برقــراری نظــام فنــی و اجرایــی هماهنــگ در

ــرای  ســطح صنعــت نفــت بمنظــور اســتقرار نظامــی یكپارچــه ب
ــعه  ــش توس ــرد جه ــا رویك ــا ب ــل طرح ه ــه مراح ــت كلی مدیری
تهیــه و تدویــن  از طریــق  نفــت و گاز،  فنــاوری در صنعــت 
ــن اســتقرار  ــی و همچنی روش هــا، معیارهــا و اســتانداردهای فن
نظــام نظــارت و ارزشــیابی طرح هــا و پروژه هــای صنعــت نفــت 
ــن  ــای ای ــت ه ــف و ماموری ــه وظای ــه از جمل ــد ك ــدام می نمای اق

ــرد. ــل اشــاره ك ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی ت اداره كل م
تقویــت ظرفیــت ملــی پیمانــكاری و بــه روز كــردن نظــام 

پروژه هــا اجــرای 
ــت  ــخیص صالحی ــای تش ــتورالعمل ها و روش ه ــن دس • تدوی
ــش  ــایی و پای ــت و شناس ــت نف ــاوران صنع ــکاران و مش پیمان
صالحیــت شــرکت های توانمنــد در حوزه هــای باالدســت و 

پاییــن دســت
• تدویــن ضوابــط ارجــاع كار بــرای اجــرای طــرح هــا و 

نفــت صنعــت  پروژه هــای 
• تدویــن اســناد همســان و فهــارس بهــای تخصصــی صنعــت 

نفــت
• نظــارت و ارزشــیابی طــرح هــا و پــروژه هــای صنعــت 
ــدارک  ــاده ســازی اســناد و م ــت در خصــوص چگونگــی پی نف

ــوط ــای مرب ــذ بازخورده ــی و اخ ــی ابالغ مهندس
ــه و تدویــن سیاســت ها، برنامه هــا و اســناد پشــتیبان  • تهی
ــت  ــای صنع ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــی ط ــی و اجرای ــام فن نظ

نفــت

ارتقــای اســتانداردهای مهندســی در بخش هــای باالدســتی و 
ــت ــت نف ــتی صنع ــن دس پایی

بــا توجــه بــه وظایــف و ماموریت هــای محولــه، 13 فراینــد كاری 
ــده  ــن گردی ــل احصــا و تدوی ــه شــرح ذی ــن اداره كل ب ــی ای اصل
اســت كــه در ادامــه نمــودار فراینــدی آنهــا نشــان داده می شــود.
ــا و  ــكاران در طرح ه ــاوران و پیمان ــرد مش ــیابی عملك 1- ارزش

پروژه هــا
و  طرح هــا  در  طرح هــا  مجریــان  عملکــرد  ارزشــیابی   -2

پایین دســتی و  باالدســتی  پروژه هــای 
3- برآورد مهندسی و تعیین اقالم ستاره دار

4-پاسخگویی به استعالمات
5- تدوین/بازنگری بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ...

6- تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان پیمان
ــه  ــا/ حق الزحم ــت های به ــالغ فهرس ــری و اب 7- تدوین/بازنگ

تخصصــی صنعــت نفــت
8- تدوین و به روزرسانی ضوابط فنی و مهندسی

9- تعیین/بازنگــری اســتانداردهای شــركتی وزارت نفــت و 
ملی ســازی آنهــا

ــی  ــاوران تخصص ــكاران و مش ــد پیمان ــت بلن ــه فهرس 10- تهی
ــت ــت نف صنع

11- رســیدگی بــه تقاضــای بررســی عــدم صالحیــت حرفــه ای 
شــركت ها 

12- نظارت بر مناقصات شرکت های تابعه
13- نظــارت و ارزشــیابی موضوعــات مشــخص در طرح هــا و 

ــتی ــتی و پایین دس ــای باالدس پروژه ه

یت های اصلی اداره کل نظام فنی و اجرایی مأمور
 در قالب فرآیندهای کاری
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تكميل كاربرگ هاي ارزشيابي  
عملكرد مشاوران/پيمانكاران در 

 سامانه مربوطه

تائيد/ثبت نهايي نمره ارزشيابي 
به عنوان نمره حسن انجام 
 طرح در بانك اطالعاتي 

 اتمام/خاتمه قرارداد طرح 

استفاده از نمرات ارزشيابي 
مشاوران/پيمانكاران ثبت شده 
در سامانه )با امكان فيلترينگ( 
 به عنوان نمره حسن انجام كار 

ارجاع به واحد ارزيابي 
صالحيت جهت استفاده در 

 تجديد ارزيابي ها 

پیمانكاران و  مشاوران  عملكرد  ارزشیابی  فرایند 
وژه ها ح ها و پر  در طر
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ح ها  یان طر مجر فرایند ارزشیابی 
وژه های باالدستی و پایین دستی ح ها و پر در طر

ده 
پيا

ي و 
گر

يازن
يه/

ته
ي 

ساز
بي

شيا
ارز

نه 
اما

س
 

     

بي
شيا

ارز
 

     

 

 

پس از اتمام  یخوداظهار 
 طرح

تدوين يا بازنگری مدل در 
 باالدست و پايين دست

 تكميل سامانه جلسات توجيهي برگزاری

 

سامانه  یو بازنگر يجادا
ها بر طرح يانمجر يابيارزش

 مدل يهپا

نهايي سازی فرم ها و اخذ  
 امتياز بر اساس خوداظهاری

 

 

 

 نيازمند 
اصالح در اسناد و 

 ها نامهآيين
 و ...

 

 خير

 بله

 

 نيازمند 
 نظارت/
 ارزشيابي

 خير

 بله
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فرايند تدوين/بازنگری و ابالغ فهرست های 
 بهای تخصصی صنعت نفت 

 

 طرح ها و پروژه ها برآورد اوليه
 

 بهااعالم نياز تدوين/بازنگری فهرست 
 

بررسی و اعالم نظر در خصوص نياز به 
های بها و تدوين/بازنگری فهرست

دستورالعمل حق الزحمه برای انجام 
 برآورد مهندسی

 به تدويننياز 
فهرست بهای جديد /

يا دستورالعمل حق الزحمه برای 
 

انجام برآوردهای مهندسی در حوزه 
های شرح کار، محدوده زمانی، هزينه 

 برآوردی و سطح کيفی

 
 تاييد نياز

 برآورد انجام شده برای 
های ستاره دار مطابق با دستورالعمل رديف

 تهيه و تصويب رديف 
 های ستاره دار

 

و تصويب واحد و  بررسی، جمع بندی
 مقدار آيتم های ستاره دار

 

استعالم در خصوص واحد و مقدار رديف 
 های مربوطهدار و تكميل فرمهای ستاره

 

 دريافت، بررسی و اعمال نظر
 

تصويب بهای واحد و مقدار رديف های ستاره 
 دار توسط معاون مهندسی، پژوهش و فناوری

 ارسال پاسخ نهايی اداره کل
 

 طرح در کارگروه تخصصی
 

 نتيجه دريافت و ارسال مستند سازی برآوردهای مهندسی

 تصويب نهايی برآورد
 

 

 

 

 

فرایند برآورد مهندسی و تعیین اقالم ستاره دار
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استعالمات به  پاسخگویی  فرایند 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

FAQ 
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ان
مس

د ه
سنا

ن ا
اوي

 عن
ين

تعي
ي و 

ساي
شنا

 

    

ان
مس

د ه
سنا

غ ا
ابال

ن و 
دوي

ت
 

    

 

 

 بندی و ابالغ اولويت 
توسط  تدوين/بازنگری اسناد
 ريیس شورا

سازی بندی و يكپارچهجمع
 پیشنهادها

 اسناد همسان پیماناولیه نويس تدوين و ارايه پیش

 نويسبررسي و اصالح پیش
 اسناد همسان پیمان اولیه

-نويس به شركتارائه پیش
وزارت  تابعه هایها/مديريت

و ذينفعان جهت اخذ  نفت
 نظرات تكمیلي

 تابعه هایها/مديريتشركت
وزارت نفت

 

 

در  اعالم نظربررسي و 
 یها يتخصوص اولو

 یبازنگر/ينتدو
 

 یبرنامه زمانبند تدوين
و تشكیل  یبازنگر/ينتدو

 كارگروه خبرگان

ع  فرایند تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان پیمان موضو
خ 1399/02/09 دستورالعمل شماره 99/05303 مور
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... و  ها  دستورالعمل  ها،  بخشنامه  تدوین/بازنگری  فرایند 

   

 

 تهيه پيش نويس

-نويس به شركتارائه پيش
وزارت  تابعه هایها/مديريت

و ذينفعان جهت اخذ  نفت
 نظرات تكميلي

 اصالحي/ تكميلي

 

درخواست تدوين/بازنگری 
 بخشنامه، دستورالعمل و ...
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تشکیل پیش جلسه بررسی 
 و ارزیابی موضوع

 

 

 تعیین دبیر

 تعیین مشاور

مستندات و  ،تعیین منابع
با جمع اوری مدارک 

الگوبرداری و بررسی بهترین 
 تجارب

تهیه پیش نویس اولیه سند 
 یا الزامات فنی

تشکیل کارگروه تخصصی 
تدوین ضابطه مهندسی با 

خبرگان ذینفعان و حضور 
 صنعت

مستندات و  ،تعیین منابع
با جمع اوری مدارک 

الگوبرداری و بررسی بهترین 
 تجارب

تهیه پیش نویس اولیه سند 
 یا الزامات فنی

نسخه پیش نویس ارسال 
 مصوب

جمع بندی نقطه نظرات 
 دریافتی

ارسال به معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری جهت 

 ابالغ

 

 

پیش بررسی و تصویب 
  سندنویس 

   بررسی و تصویب سند

اعالم نظر در خصوص نسخه 
 مصوب

 موضوع

 

 

 

وز رسانی ضوابط فنی و مهندسی فرایند تدوین و به ر
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تخصصی  بهای  فهرست های  ابالغ  و  تدوین/بازنگری  فرایند 
الزحمه حق  نفت/  صنعت 

ن 
عيي

 و ت
يي

سا
شنا

بها
ت 

رس
فه

 

    

ن و 
دوي

ت
بها

ت 
رس

 فه
الغ

اب
 

    

 از رسم ارتباطات مربوط به كليه مكاتبات بين اداره كل با ذينفعان و متقاضيان در فرايند صرفنظر شده است.
 
 
 
 
 
 
 

  از رسم 
 
 

 

و بندي دريافت، بررسی، جمع
سازي نظرات و پيشنهادهايكپارچه  

 بررسی و اولويت بندي 

 ارايه رويه تدوين فهرست هاي بها
 تهيه فصول/ زير فصلهاي فهرست هاي بها

 )مشاور(

نويس تهيه شده جهت اخذ ارائه پيش
 نظرات تكميلی

 تاييد شرح رديف فهرست بهابررسی و 
 سازي و اعمال نظرات و نهايی

 

ي بازنگر/ينتدو يبرنامه زمانبند تهيه
 فهرست بهاي تخصصی

 )مشاور( تهيه پيش نويس و شرح رديف

 

 بررسی و ارائه نقطه نظرات تكميلی

ارائه آناليز رديف هاي تهيه شده جهت 
 نظرسنجی

سازي و بررسی و اعمال نظرات و نهايی
 تصويب فهرست بها

 

 بررسی و ارائه نقطه نظرات اصالحی

 تصويب پيش نويس و شرح رديف تخصصی تشكيل كارگروه

 اعمال آناليز در نرم افزار

 كامل رديف فهرست بها ييدتابررسی و 
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فرایند تعیین/بازنگری استانداردهای شرکتی وزارت نفت و ملی سازی 
خ 1397/06/31 آنها موضوع آیین نامه شماره 934-02/2 مور
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فرایند تهیه فهرست بلند پیمانكاران و مشاوران تخصصی صنعت نفت

    

 

 

 

 

درخواست اعالم فهرست بلند مورد 
 نياز

دريافت و بررسي درخواست هاي 
 واصله

اعالم به شركت تابعه جهت استفاده 
 از فهرست بلند موجود

هاي موجود با استفاده از فهرست
 هاي كيفيارزيابيانجام 

 

درخواست مجوز از سازمان برنامه و 
بودجه كشور جهت تهيه فهرست 
بلند مشاوران/پيمانكاران در رشته 

 تخصصي مربوطه

نامه و مدل ارزيابي تدوين آيين
 صالحيت در رشته تخصصي مربوطه

فني بازرگاني كميتهتشكيل   

 دريافت و بررسي مدارك واصله

 اعالم نواقص  تكميل مجدد مدارك ناقص

صدور گواهينامه صالحيت و انتشار 
هاي ذيصالح از فهرست بلند شركت
رساني مناقصات طريق پايگاه اطالع

معاونت مهندسي، پژوهش و سايت 
 و فناوري

مستندات و انجام بررسي مدارك و 
هاي الزم با استفاده از ارزيابي

خبرگان حوزه تخصصي و بر اساس 
هاي مصوبنامهآيين  

 

 

 

 تكميل مدارك

تهيه و انتشار فراخوان در روزنامه 
هاي كثيراالنتشار و پايگاه هاي 
اطالع رساني مظابق قوانين و 

 مقررات



19 فصل اول- فرايندهای كاری اداره كل 

فرایند  رسیدگی به  تقاضای  بررسی عدم صالحیت حرفه ای شرکت ها
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 تشكيل كارگروه ارزشيابي

روزرساني مدل ارزشيابي هتهيه و ب
 عملكرد انجام معامالت

تهيه بانك اطالعاتي از وضعيت 
هاي مناقصات و قراردادهاي شركت

 اصلي/تابعه

 ها  اطالعات موجود در سامانهها و داده

 اطالعات دستگاه مناقصه گذار 

 داده كاوي و تحليل اطالعات

 

ارسال گزارش و پيشنهاد اقدام 
 اصالحي به مراجع ذيربط

درخواست مدارك تكميلي يا 
 گزارش از مناقصه گذار

 ارسال مدارك درخواستي
تشكيل كارگروه ارزشيابي 

 داده كاوي و تحليل اطالعات متناسب با موضوع

 عمومي موردي

مناقصات بر  نظارت  فرایند 
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ح ها و  فرایند نظارت و ارزشیابی موضوعات مشخص در طر
وژه های باالدستی و پایین دستی پر

 

 

گزارش ها و اطالعات  تهيه
 طرح و پروژه ها

پردازش اطالعات به تفكيك 
 باالدستي و پايين دستي

  
 

 رفع نقص و تكميل اطالعات

 بررسي و تحليل داده ها

اولويت ها و تعيين 
موضوعات مشخص براي 

 نظارت/ارزشيابي

 بله 

 خير 

تشكيل كارگروه تخصصي 
 متناسب با موضوع

درخواست نظارت بر 
نياز به نظارت/ارزشيابي بر  موضوعات مشخص

موضوعات مشخص ناشي از 
داده ها و نتايج ارزشيابي 

 و تحليل اطالعات بررسي مجري

  
 

 درخواست مدارك تكميلي
 بله 

هاي ارسال گزارش
 درخواستي

 گزارش تحليل و نتايج

ارسال گزارش و اعالم نتايج 
 به مديران ارشد

 

 نيازمند 
اصالح در اسناد و 

 ها نامهآيين
 و ...

 

 خير

 بله





فصل دوم 
ارزیابی صالحیت مشاوران
 وپیمانکاران

یابی و تهیه فهرست بلند شرکت های ایرانی ذی صالح  ارز
)E&P( در حوزه اکتشاف و تولید

یابی و تهیه فهرست بلند شرکت های توانمند در زمینه تعمیرات اساسی  ارز
دوار ماشین های 

ح های  طر مناقصات  در  حضور  جهت  توانمند  شرکت های  فهرست  تهیه 
نگهداشت سطح تولید میادین نفت و گاز

یابی صالحیت شرکت ها / مشارکت های ایرانی و مشارکت های  شناسایی و ارز
وژه های ساخت و نصب واحدهای  ایرانی- خارجی برای سرمایه گذاری در پر
پیش ساخته بهره برداری و نمک زدایی

ح های  تهیه فهرست شرکت های توانمند جهت حضور در مناقصات طر
نگهداشت سطح تولید میادین نفت و گاز

شناسایی شرکت های توانمند  و  صاحب صالحیت برای ارائه خدمات بازرسی 
فنی تجهیزات و ماشین آالت

  تدوین معیارهای تأیید صالحیت مراکز معتبر صدور گواهینامه صالحیت 
حرفه ای افراد مرتبط با عملیات حفاری و مشارکت در تهیه ضوابط تائید 
صالحیت حرفه ای افراد مرتبط با این حوزه

شناسایی مشاوران داخلی و بین المللی توانمند در حوزه مطالعات میادین 
نفت و گاز

شناسایی مشاوران داخلی و بین المللی صاحب صالحیت برای انجام 
وسطحی بخش تولید نفت و گاز مطالعات نوسازی/ بازسازی تاسیسات ر

یابی صالحیت  مشارکت و انجام هماهنگی ها در موضوعات مرتبط با ارز
پیمانكاران و مشاوران در رشته نفت و گاز با سازمان برنامه و بودجه به عنوان 
نماینده وزارت نفت
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در راســتای سیاســت های راهبردی وزارت نفت برای انتقال و 
ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات باالدستی نفت و توانمندسازی 
شــرکت های ایرانی، ایجاد شــرکت های اكتشــاف و تولید برای 
نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور، در دستور کار قرار گرفت.

فرایند شکل گیری این شــرکت ها با ابالغیه شماره 423342 
مورخ 1394/09/05 وزیر نفت در سال 1394 آغاز شد. همچنین با 
 پیشنهاد وزارت نفت و تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره

 57225/ت 53367 هـ مورخ 1395/05/16، در شرایط عمومی، 
ساختار و الگوی قرارداد های باالدستی نفت و گاز ایران، بر انتقال و 
ارتقای فناوری در حوزه عملیات باالدستی نفت و اجرای طرح های 
بزرگ و توانمندســازی شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های 
بــزرگ داخلی و نیز حضــور در بازارهای منطقــه ای و بین المللی 
تاکید شده اســت. به این منظور، در هر قرارداد برحسب شرایط، 
شــرکت های صاحب صالحیت ایرانی با تاییــد کارفرما، به عنوان 
شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با 
حضور در فرایند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی 

و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می شود.

چكیده و نتایج:
بــا هدف تهیه مــدل ارزیابــی دقیق برای ســنجش ظرفیت 
شــركت های ایرانــی متقاضــی فعالیت در حوزه كســب و كار 
اكتشاف و تولید، پرسشنامه های ارزیابی در سه سطح غربالگری 
اولیــه، پیش ارزیابی و ارزیابی و با در نظر گرفتن حداقل الزامات 
مورد نیاز برای فعالیت شركت ها در فضای كسب و كار اكتشاف 
و تولیــد از جمله توان مدیریت و مهندســی مخــازن و مدیریت 
اجرا و بهره برداری از تأسیســات باالدســتی، توانمندی در حوزه 

تأمین ســرمایه و منابع مالی و برنامه های شركت ها برای تغییر 
رویكردهای ســازمانی از دانش مهارتی مورد نیاز در روش های 
با محدوده و هزینه ثابت، بــه دانش فنی فعالیت های مبتنی بر 

ریسك و پاداش تهیه شد. 
پــس از انتشــار فراخوان از طریــق پایگاه های اطالع رســانی 
و ارزیابی هــای صورت گرفته طی ســه مرحلــه، در نهایت از بین 
45 شــرکت متقاضی، تعداد 17 شرکت به شــرح زیر، به عنوان 
شركت های اکتشــاف و تولید ایرانی صاحب صالحیت به شركت 
ملی نفت ایران اعالم شــد کــه در آخرین مرحله، با موافقت وزیر 
نفت، اعتبار مجوزهای صادره تا پایان مرداد 1400 تمدید شده است.

1- انرژی دانا
2- پترو پارس

3- قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
4- توسعه پترو ایران
5- نفت و گاز پرشیا

6- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
7- تنکو )توسعه انرژی و نفت نوین کیش(

8- گروه مپنا
9- مهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران

10- گسترش انرژی پاسارگاد
11- سرمایه گذاری غدیر

12- حفاری شمال )انرژی گستر سینا(
13- مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

14- توسعه صنعت ایران افق
15- پارس پترو زاگرس

16- کیسون
17- گلوبال پترو تک کیش 

یابی و تهیه فهرست بلند شرکت های ایرانی ذی صالح  ارز
)E&P( در حوزه اکتشاف و تولید

سال اجنام :1394-1396
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
ماشــین های دوار و به ویژه توربین ها و كمپرســورهای گازی از 
تجهیزات كلیدی و اســتراتژیك در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
است. تا چند سال قبل تعمیرات اساسی ماشین های دوار مخصوصٌا 
توربیــن، در زمینه تعمیر و عیب یابی و نیــز تامین قطعات غیر از 
معدودی مدل های خاص، به خارج كشور ارجاع داده می شد كه این 
روش به طبع هزینه های بسیاری را هم از لحاظ نیروی انسانی جهت 
اعزام به خارج و هم به لحاظ تعمیرات در خارج از كشور، به صنعت 
نفت تحمیل می نمود. شــایان ذکر است از سال 82 و پیرو ابالغیه 
وزارتی شماره 2955-28/1 مورخ 1382/11/26، موضوع شناسایی 
و ارزیابی صالحیت شرکت های توانمند که توانایی انجام تعمیرات 
اساسی ماشــین های دوار صنعت نفت را همراه با تأمین قطعات 
داشــته باشند، در دســتور کار قرار داشت و پس از ابالغ شیوه نامه 
نحوه انجام تعمیرات اساســی تجهیزات مذکور از سوی مقام عالی 

وزارت، طی نامه شماره 626-20/2 مورخ 1397/08/26، نیز موضوع 
شناسایی شرکت های ایرانی توانمند در این حوزه،  توسط معاونت 

مهندسی، پژوهش و فناوری، مورد تأکید قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
با توجه به اهمیت اســتراتژیک تجهیزات دوار مورد استفاده در 
صنعت نفت، مشــتمل بر انواع توربین، پمپ و کمپرسور و با هدف 
كاهش تصدی گری شركت های تابعه وزارت نفت، بهبود بهره برداری 
از تاسیســات، پرهیز از داشتن انبارهای قطعات یدكی و در نهایت 
صرفه جویی در وقت و هزینه در ارتباط با تعمیرات اساسی ماشین 
های دوار، برای انجام این مهم، کارگروهی به سرپرســتی معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری و با حضور نمایندگان شركت های تابعه، 
تشكیل و نسبت به تهیه و تدوین مدل ارزیابی صالحیت پیمانكاران 
تعمیرات اساسی ماشینهای دوار و فرآیندی، طی دوره های مختلف 
و پس از انتشار فراخوان های الزم از طریق پایگاه های اطالع رسانی، 
نسبت به ارزیابی شرکت ها اقدام می نمودند. بر اساس مدل ارزیابی 
تدوین شــده که در دوره هــای مختلف بازنگری و به روز رســانی 
گردیده اســت، پس از کنترل شــرایط عمومی صالحیت از جمله 
عدم شــمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، صالحیت متقاضی 
در رشــته و گرایش مورد درخواســت بر اساس معیارهایی نظیر 
وضعیت تحصیالت، تجــارب مفید و مؤثر و تداوم كار مدیرعامل و 
افراد الزامی شــركت )توان فنی و برنامه ریزی(، وضعیت امكانات 
و تجهیزاتی كه مورد نیاز كارهای تعمیرات اساسی می باشد )توان 
تجهیزاتی(، مجموع كارهایی كه شــركت انجام داده است )سوابق 
اجرایی شرکت(، داشتن نظام های كیفیت، سازمان و روش انجام 
كار و استفاده از نظام های مدیریتی و داشتن دانش فنی تعمیرات از 
سازنده و اسناد، مدارك و استانداردهای الزم )دانش فنی( و حسن 
سابقه در كارهای قبلی، توسط اعضای کارگروه تخصصی بررسی و 
در صورت کسب حداقل امتیازهای الزم بر اساس مدل تدوین شده، 
صالحیت شرکت در پایه و رتبه متناسب تعیین می گردید. شایان 
ذکر است که تعداد کار مجاز و حداکثر کار قابل ارجاع برای هر نوع 
از تجهیــزات و در پایه های 1 و 2، تعییــن و در گواهی صادره درج 

می گردد.

یابی و تهیه فهرست بلند شرکت های توانمند در زمینه  ارز
تعمیرات اساسی ماشین های دوار

سال اجنام: 1396-1398
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نام شركتردیفنام شركتردیف

تجهیزات توربو كمپرسور نفت25كارنو ایده آل آرمان1

رشد صنعت نیرو26توربین سازان نیكان )نیتكو(2

بارون27ایران اویل فیلد سوپالی كیش3

ماشین¬های دوار خاور طوس28تعمیرات نیروگاهی ایران4

سازنده توربو كمپرسور29توربو كمپرسور البرز5

آراز صنعت آسیا30كوشا توربو كمپرسور سپاهان6

آرمان توربین شریف31خدمات ویرا تهران7

دوار محرك و خدمات بازرگانی 8
كاالی گاز

ناب اندیشان هزاره سبز32

نصب نیروی ایران33اطلس توربین پارس9

مهندسی آریو انرژی وندا34كیان تك ماشین های دوار پارس10

ساخت تجهیزات گاز تامكار35توربو توان قشم11

كاوش صنعت طوس36شیب شكن12

نیروپژوه شرق37پارس كار13

مهندسی و ساخت توربین مپنا )توگا(38فناوران تجارت پویا14

رعدان نیرو زاگرس39توربو ژنراتور شاهرود15

مهندسی بازرگانی تجارت مهر 16
صنعت كهربا

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز 40
توربین )گروه مپنا(

توربین ماشین خاورمیانه41گروه صنعتی فن ژنراتور17

مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاه 42آذر انرژی پردیس18
ها- مبنا توس

مهندسی نصب و تعمیرات ماهتاب 43توربین صنعت سپهر19
گستران باختر

نیرو گستران پارمیدا44پترو تك دیاكوراد20

نیرو مكانیك آسیا45طراحی و ساخت مورتوهای هوایی21

پارس توربو تیوان كمپرسور خاورمیانه46دیماگ دالوال دز اویل سرویسز22

تجهیز ارگ پارسیان47قلعه فن آوری مهتران زاگرس23

صنایع هواپیمایی ایران24
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به منظور تحقق سیاست   های اقتصاد مقاومتی و گسترش 
اســتفاده از توان فنی- مهندسی شركت های توانمند داخلی 
در اجرای طرح های نگهداشــت ســطح تولید و پیرو مصوبه 
شــماره 151126 مورخ 1397/04/02 شورای اقتصاد، برنامه 
ریزی جهت تدوین فهرست شرکت های توانمند ایرانی برای 
انجام طرح های افزایش و نگهداشــت تولید 33 میدان نفت 

و گاز، صورت پذیرفت. 
پیرو تکالیف محوله به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
در جلسات کمیته راهبری طرح های مورد اشاره که با مدیریت 
مقام عالی وزارت و حضور مدیران ارشــد شــرکت ملی نفت، 
برگزار می گردید، شناسایی شركت های توانمند برای فعالیت 
و سرمایه گذاری در پروژه های مورداشاره و همچنین در بخش 
عملیــات حفاری، پس از تهیه مدل ارزیابی مربوطه مشــتمل 
بر شــاخص هایی نظیــر دارا بودن تجهیزات، نیروی انســانی 
متخصص و سوابق کاری مرتبط و با تشکیل کارگروه تخصصی با 
حضور خبرگان و نمایندگان شرکت ملی نفت تشکیل و ارزیابی 

متقاضیان در دستور کار قرار گرفت. 

چكیده و نتایج:
با توجه به رویکرد پیش بینی شده در قراردادهای مذکور و لحاظ 
کردن موضوع سرمایه گذاری توسط شرکت های متقاضی، عالوه 
بر شركت های E&P، شركت های صاحب صالحیت برای فعالیت 
در قراردادهای مرتبط با پروژه های مذكور مشتمل بر شرکت های 
طرح و ساخت )EPC( و پیمانكاران ذی صالح در تخصص نفت 
و گاز و 16 شركت پذیرفته شده در فراخوان ارزیابی شركت های 
عملیات حفاری در میادین نفت و گاز موضوع طرح های نگهداشت 
توان تولید، برای حضور در فرآیندهای ارجاع کار پروژه های مورد 
اشــاره، طی مکاتبات از جمله نامه های شماره 97/40515 مورخ 
1397/02/03 و 98/49919 مورخ 1398/02/10، به شــركت ملی 
نفت ایران اعالم شــدند. اسامی شــركت های پذیرفته شده در 
فراخوان ارزیابی شــركت های عملیات حفاری موضوع طرح های 

نگهداشت سطح تولید به شرح ذیل است:

تهیه فهرست شرکت های توانمند جهت حضور در مناقصات 
ح های نگهداشت سطح تولید میادین نفت و گاز طر

سال اجنام: 1397-1398

عملیات اكتشاف نفت9ملی حفاری ایران1

توسعه صنایع نفت و انرژی 10پترو آسماری بین الملل2
قشم

مهندسی و خدماتی چاه پیمای 11پترو گوهر فراساحل كیش           3
مهران                          

مدیریت پروژه های صنعتی 4
ابدال

خدمات چاه های نفت پترو 12
پارس كیش

بین المللی حفاری                                                      13حفاری دانا كیش                                       5

توسعه حفاری تدبیر14پترو دانیال كیش6

حفاری و اكتشاف انرژی 7
گستر پارس

حفاری مپنا نور كیش                                       15

مهندسی و خدمات چاه 8
سی لند

مهندسی و خدمات نفتكاو 16
ژرف
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
بــا توجه بــه طوالنی بــودن احــداث واحدهــای متعارف 
بهره بــرداری و نمک زدایــی در پروژه های باالدســتی نفت و 
گاز و به منظور رفع موانع در عملیات بهره برداری، تســریع در 
اجــرای طرح های مصوب، حمایت از تــوان داخلی و كاهش 
تصدی گری شركت ملی نفت ایران، ابالغیه شماره 20/2-260 
مورخ 1398/04/09 از سوی مقام عالی وزارت با رویکرد الزام 
به تغییر روش ســاخت و نصب واحدهای پیش ساخته سیار 
)Skid Mounted( بهره بــرداری و نمک زدایی، ابالغ شــد. 
در راســتای بند 3-1 ابالغیه مورد اشاره، شناسایی و ارزیابی 
صالحیت شركت ها یا مشارکت های متقاضی برای فعالیت و 

سرمایه گذاری در این پروژه ها در دستور کار قرار گرفت. 

چكیده و نتایج :
پس از تهیه مــدل ارزیابی مربوطه، کارگــروه تخصصی با 
حضور خبرگان و نمایندگان شرکت ملی نفت تشکیل و ارزیابی 
متقاضیان انجام شــد. در فرایند ارزیابی، توان شــرکت ها در 

حوزه های مختلف نظیر ظرفیت های مالی و ســرمایه گذاری، 
ســوابق کاری مرتبط، برنامه ریزی و مدیریت پروژه و عملیات 
و نیز نیروی انسانی متخصص، مورد سنجش قرار گرفت. در 
نهایت پس از انتشار فراخوان از طریق پایگاه های اطالع رسانی 
و ارزیابی های صورت گرفته طی دو نوبت ارزیابی، 3 شركت و 
4 گروه مشــاركت )در مجموع 13 شــركت(، برای حضور در 
فرایند ارجاع پروژه های این حوزه، به شركت ملی نفت ایران 

معرفی شدند.
1- مشــاركت تهران جنوب، انرشــیمی و فاتح صنعت 

كیمیا
2- مشاركت گاز تك، تاشا و فرآب

3- شركت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
4- شركت درریز

5- مشاركت هیربد نیرو و مدیریت تانا انرژی
6- مشــاركت توســعه ســازه های دریایی تســدید و 

جنوب تاسیسات
7- شرکت توسعه نفت و انرژی قشم 

یابی صالحیت شرکت ها / مشارکت های ایرانی و   شناسایی و ارز
وژه های  مشارکت های ایرانی- خارجی برای سرمایه گذاری در پر

ساخت و نصب واحدهای پیش ساخته بهره برداری و نمک زدایی
سال اجنام :1398
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با توجه به اهمیت بهره برداری از تجهیزات و ماشــین آالت 
اســتاندارد طی عملیات حفاری چاه هــای نفت و گاز و لزوم 
كاهش خطرات ناشــی از به كارگیری تجهیزات نامناسب، به 
استناد ابالغیه وزارتی شماره 139-20/2 مورخ 1397/02/30 
در خصوص نحوه دریافت گواهی ایمنی/تطابق با اســتاندارد 
برای ماشــین آالت و تجهیزات حفاری و به منظور شناسایی 
شــركت های توانمند و صاحب صالحیت برای ارائه خدمات 
بازرســی فنی تجهیزات و ماشین آالت حفاری به پیمانکاران 
حفاری طرف قرارداد شــرکت های تابعه شــرکت ملی نفت 
ایــران، تهیه فهرســت شــرکت های بازرســی فنی صاحب 

صالحیت در این حوزه، در دستور کار قرار گرفت. 

چكیده و نتایج:
در این راستا بر اساس فهرست های منتشره توسط سازمان 
برنامه و بودجه و ســازمان اســتاندارد و پس از اخذ نظرات 
دســتگاه های اجرایی تابعه شــرکت ملی نفت و پیمانکاران 
فعال در حوزه عملیات حفاری در خصوص شرکت های دارای 
ســابقه در حوزه بازرسی تجهیزات و ماشــین آالت حفاری، 

فهرســت اولیه مشــتمل بر شــرکت های دارای گواهینامه 
صالحیت معتبر بازرســی فنی از مراجع ذی ربط که ســابقه 
مثبت و موثر در زمینه بازرســی تجهیزات حفاری داشــتند، 
تدویــن و در اختیار شــرکت ملی نفت ایــران قرار گرفت و 
ضمن دریافت اطالعات تکمیلی از شرکت های تابعه، فهرست 

مذکور به تدریج تکمیل و به روزرسانی  می گردد.
تا کنون فهرســت 19 شرکت بازرســی فنی که بر اساس 
اعالم پیمانــکاران حفاری یا بخش های کارفرمایی، ســابقه 
انجام خدمات مرتبط با حوزه بازرســی بخشــی از تجهیزات 
حفاری را داشته اند، برای ارائه خدمات مورد اشاره، به شرح 

ذیل به شرکت ملی نفت ایران معرفی شده اند. 

شناسایی شرکت های توانمند  و  صاحب صالحیت برای ارائه 
خدمات بازرسی فنی تجهیزات و ماشین آالت حفاری  

سال اجنام: 1398-1399

بازرسی مهندسی ایران 10IEIایران گروپ اوف سورو یورز1

بازرسی فنی و كنترل خوردگی تكین 2
كوی

ای اس پی11

بازرسی فنی ایرانیان )ایریكو(12خدمات كیفیت آریا ای جی اس3

رده بندی آسیا13لوید المان كیش4

موسسه رده بندی ایمنی صنعت 14مدیریت پروژه های صنعتی ابدال5
ایرانیان

آریا فوالد قرن15مهندسی و بازرسی فنی ایكا6

بازرسی فنی بین المللی آریا سینا 7
كنترل )آسكو(

توآر اینسپكشن اند كوالیتی 16
سرویسز كیش

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران17بین المللی بازرسی كیفیت ایدرا8

ای اس تهران18بازرسی فنی بین املللی بازآفرینان صنعت9

بازرسی فنی فالت پژواك19
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با هدف به حداقل رســاندن حــوادث و افزایش ایمنی و 
کیفیت انجــام عملیات حفاری چاه های نفــت و گاز و نیز 
توانمندســازی نیروی انســانی مرتبط با ایــن حوزه، لزوم 
اخــذ گواهینامه های صالحیت حرفه ای برای افراد شــاغل 
در بخش هــای مختلف صنعت حفاری مشــتمل بر حوزه 
كارفرمایــی و پیمانــكاران فعال در این بخش از ســوی 
مقــام عالی وزارت طــی ابالغیه شــماره 79-20/2 مورخ 
1397/02/08 ابالغ گردید. در این راستا به منظور اجرای بند 
5 شیوه نامه مذكور، كارگروه تخصصی با حضور نمایندگان 
شركت های تابعه شرکت ملی نفت و پیمانکاران شاغل در 
حوزه باالدســت صنعت نفت با هدف شناسایی فرایندها، 
معیارها و نحوه تأیید صالحیت مراکز معتبر و مستقل جهت 
صدور گواهی صالحیت حرفه ای در این حوزه، تشكیل گردید 
و بــا توجه به تجربیات جهانی و الزامات موسســاتی نظیر 
IWCF ،OPITO و IADC و اســتفاده از نظرات خبرگان، 
تدوین چارچوب های مربوط به آموزش دوره ها و موسسات 

مجری آموزش در این حوزه ها، در دستور کار قرار گرفت.  

چكیده و نتایج:
به منظور برنامه ریزی در راســتای كاهش مخاطرات در 
بخش عملیات حفاری و ایجاد بســتر پیاده سازی ابالغیه 
وزارتی، كارگروهی تخصصی تشــكیل و حداقل معیارهای 
عمومــی و اختصاصی الزامی و نحوه تأیید صالحیت مراكز 
معتبر جهت صدور گواهینامه صالحیت حرفه ای افراد مرتبط 
با عملیات حفاری تدوین و طی نامه شــماره 97/135421 
مورخ 1397/03/28، به شــرکت ملی نفت ابالغ گردید و 
طی آن حداقل شــرایط عمومی مراکز آموزشــی از جمله 
لزوم مســتقل بودن و دارا بــودن تجربه مرتبط با برگزاری 
دوره های آموزشی در حوزه باالدستی صنعت نفت و شرایط 
اختصاصی و چارچوب دوره های آموزشــی الزامی مشتمل 
بــر دوره های فوران چاه، دوره نجــات از بالگرد در زیر دریا 
)HUET( و دوره های ایمنی اختصاصی مرتبط با حفاری از 

جملهBOSIET، تعیین گردید. 

تدوین معیارهای تأیید صالحیت مراکز معتبر صدور گواهینامه 
صالحیت حرفه ای افراد مرتبط با عملیات حفاری و مشارکت در 
تهیه ضوابط تائید صالحیت حرفه ای افراد مرتبط با این حوزه

سال اجنام :1397
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به منظور اجــرای بندهای 1 و 11 ابالغیه وزارتی شــماره 20/2-354 
مورخ 1396/06/12 در خصوص خط مشی و راهبرد توسعه و بهره برداری 
صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور و با هدف شناسایی مشاوران داخلی 
و خارجی توانمند برای انجام مطالعات در این حوزه و تعیین ساز و کار 
همکاری آنها در این پروژه ها، ارزیابی كیفی توانمندی ها و تعیین ظرفیت 
كاری مشاوران ایرانی فعال در حوزه مطالعات میادین نفت و گاز و نیز 
شناسایی مشاوران بین المللی صاحب صالحیت در این حوزه در دستور 

کار قرار گرفت. 

چكیده و نتایج:
پیرو تکالیف محوله به معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری، ضمن 
تدوین شــیوه نامه نحوه همکاری مشــاوران داخلی و خارجی توســط 
کارگروه تخصصی با حضور خبرگان و نمایندگان شــرکت ملی نفت، با 
اخذ اطالعات از شرکت های کارفرمایی مرتبط با حوزه باالدستی صنعت 
نفت، فهرســت مشاوران بین المللی که ســابقه همکاری مثبت و موثر 
با شرکت های تابعه شــرکت نفت داشتند، تدوین گردید و شرکت های 
داخلی توانمند که دارای گواهی صالحیت در رشته اکتشاف و استخراج 
نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه بودند نیز برای حضور در پروژه های 

مذکور معرفی گردیدند.
فهرســت اولیه مشــاوران صاحب صالحیت برای انجــام مطالعات 
جامع مخازن نفت و گاز، مشــتمل بر 15 شــرکت ایرانی و 61 شرکت 
بین المللی برای حضور در پروژه های مطالعات مخازن، طی نامه شماره 
96/447332 مورخ 1396/09/25 به شــرح ذیل برای بهره برداری در 
اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت و پیرو آن با توجه به تغییر وضعیت 
گواهی صالحیت برخی شــرکت ها و یا برخی درخواســت های واصله، 
توســط کارفرمایان یا شرکت های خارجی، لیست مذکور به روز رسانی 

گردید.

شناسایی مشاوران داخلی و بین المللی توانمند در حوزه 
مطالعات میادین نفت و گاز

سال اجنام: 1397

نام شركت ایرانی

شركت پارس پترو زاگرس1

شركت خدمات مهندسی نفت كیش2

شركت پترو اسماری بین الملل3

شركت كیهان كپس4

شركت كیپ )طراحی فرایند به كمك رایانه(5

شركت ایران رضی6

شركت خدمات ژئوفیزیك پارس پترو زاگرس7

مدیریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(8

نام شركت ایرانی

شركت ناموران پویش باالدستی9

شركت مهندسی پراور10

شركت صحرا كاو11

شركت مرزبان پترو انرژی12

شركت پترو كاو انرژی13

شركت زمین آب پی14

شركت مهندسی مشاور پی سنگ15

نام شركت بین المللینام شركت بین المللی

1AGR32Zarubezhneft

2NAUTIC AWT33CEPSA Spain

3)BEICIP-FRANLAB )BF34CNOOC International Limited

4CALEUM35CNPC

5.Computer Modeling Group LTD36CNPW

6Energy One37DNO

7)ERC Equipoise )ERCE38Eni

8FUGRO Jason39GASPROM

9)Heinemann oil )HOL40INPEX CORPORATION

10Hot Engineering41ITOCHU

11.Japan Oil Engineering Co. ltd42Japan Petroleum Exploration

12Leap Energy43Korea Gas Corporation

13)Lloyd’s Register )LR Senergy44LUKOIL

14MELBANA Energy45Maersk

15.NAPTA international b.v46Mitsubishi Corporation

16Oilfield Production Consultant47MITSUI

17Oil Team Limited48OMV

18OPES International49ONGC VIDESH LIMITED

19PANTERRA50PERENCO Holding

20PETROXIN51PERTAMINA

21)PMG )Petro Management Group52PETRONAS

22PRORES53PGNG

23)Quantum Reservoir Impact )QRI54Plus Petrol

24Reservoir transformation Group55POSCO DAEWOO

25.RPS Energy ltd56PTTEP

26Seal Energy57Schlumberger

27SINTEF58Shell

28SOFREGAZ59)Sinopec International )SIPC

29TATNEFT60TOTAL

30Worley Parsons61Wintershall

31Xodus Group Limited
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با هدف ارتقای کارایی، بهبود شرایط و میزان تولید و ارتقای سطح 
سالمت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و با توجه به قدمت بخش 
عمده ای از تاسیســات صنعتی شرکت نفت، لزوم انجام مطالعات 
مربوط به نوسازی و بازســازی تأسیسات روسطحی بخش تولید 
نفت و گاز از سوی مشاوران صاحب صالحیت داخلی با استفاده از 
تجربیات شرکت های بین المللی توانمند، طی ابالغیه وزارتی شماره 
324-20/2 مورخ 1396/07/06 از سوی مقام عالی وزارت ابالغ شد. 
براساس ماده )4( ابالغیه مورد  اشاره، مقرر شد معاونت مهندسی، 
پژوهش و فناوری ضمن ارزیابی مجدد مشاوران داخلی و خارجی 
کــه توانمندی های الزم برای انجام مطالعات مربوط به نوســازی و 
بازسازی تأسیسات مورد اشاره را دارند، فهرست مشاوران صاحب 

صالحیت را در این حوزه اعالم کند. 

چكیده و نتایج:
با توجه به قدمت بخش عمده ای از تأسیسات صنعتی و به منظور 
تهیه طرح جامع برای نوســازی و بازسازی تاسیسات روسطحی و 

فراهم آوردن بســتر اجرای بخشنامه وزارتی و از آنجا که در برخی 
حوزه های مرتبط با صنایع باالدستی نفت و گاز، فهرست مشاوران 
ذی صالح توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می گردید، با توجه 
به اطالعات مربوط به مشاوران داخلی توانمند که در حوزه های مرتبط 
نظیر تأسیسات باالدستی نفت و گاز، پاالیشگاه و خطوط لوله نفت 
و گاز، موفق به اخذ صالحیت از سازمان برنامه و بودجه شده بودند، 
مدل امتیازدهی وزنی براساس رشته های صالحیت مذکور و رتبه های 
اخذ شده توسط شرکت ها، تدوین و پس از امتیازدهی به شرکت ها، 
فهرست شرکت های داخلی که توانایی حضور در طرح های مذکور را 
دارند، تدوین گردید. فهرست مشاوران خارجی نیز بر مبنای تجارب 
پیشین شركت های مشاور داخلی و سابقه حضور آنها در طرح های 
مشــابه كشور، توســط اعضای محترم انجمن مشاوران باالدستی 
پیشــنهاد و پس از بررسی، نهایی سازی گردید. پس از تهیه مدل 
ارزیابی و انجام فرایندهای مربوطه، فهرست مشاوران ذی صالح در 
این زمینه مشتمل بر 41 شرکت ایرانی و 26 مشاور بین المللی، تهیه و 
طی مکاتبات از جمله نامه شماره 96/322433 مورخ 1397/07/12 

با اعتبار 2 ساله به شرکت ملی نفت ایران ابالغ شد.

شناسایی مشاوران داخلی و بین المللی صاحب صالحیت برای 
وسطحی بخش  انجام مطالعات نوسازی/ بازسازی تاسیسات ر

تولید نفت و گاز
سال اجنام :1396
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طراحی و مهندسی صنایع انرژی1

مهندسی طرح و پاالیش2

چگالش3

دریاپاال4

انرشیمی5

پتروگاز جهان6

طرح و توسعه راهبردانرژی7

ایریتك8

نارگان9

طراحی و ساختمان نفت10

تهران رایمند11

هیرگان انرژی12

بینا13

پارس14

ساتراپ جنوب15

شباهنگ وحدت16

ایتوك ایران17

تهران بركلی18

طرح اندیشان19

آب كرخه20

ستیران21

انرژی هرمزان22

جندی شاپور23

انرژی پویا24

سازه پردازی ایران25

پارسیكان ایران26

پتروتك سان27

فرانگر صنعت28

تدبیر و فن آسیا29

پرآور30

پتروآسماری بین الملل31

شانول فرایند32

عالی نام33

هیربدان34

موننكو35

مهندسی و ساختمان صنایع نفت36

درریز37

ناردیس38

پتروفرایند انرژی39

توربوكمپرسور نفت آسیا40

خردصنعت41

كشور نام شركتردیف

1RPS Energy ltd.انگلستان

2BEICIP-FRANLAB (BF)فرانسه

3Schlumberger (SLB)آمریكا

4Computer Modeling Group LTD. (CMG)كانادا

5PMG (PETROLEUM MARKETING GROUP)آمریكا

6AGRانگلستان

7SCAآمریكا

8KBRانگلستان

9AMEC FOSTER WHEELERانگلستان

10WOREY PARSONSاسترالیا

11TECHNIP FMCفرانسه

12SNAMPROGETTI (SAIPEM)ایتالیا

13
HYUNDAI ENGINEERING & 
CONSTRUCTION (HDEC)كره جنوبی

14CHIYODA CORPORATIONژاپن

15JGC CORPORATION (JGC)ژاپن

16
SK E&C (SK ENGINEERING & 

DEVELOPMENT)كره جنوبی

17KRUPP KOPPERSآلمان

18TECHNICAS REUNIDASاسپانیا

19ENGINEERING INDIA LTD. (EIL)هند

20ILF CONSULTING ENGINEERINGآلمان

21TOYO ENGINEERING CORPORATIONژاپن

22MAIRE TECNIMONTایتالیا

23ENIایتالیا

24TOTALفرانسه

25SHELLهلند

26TECHINTایتالیا

فهرست مشاوران خارجی فعال در حوزه باالدستی
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
بر اســاس تکالیف محوله به معاونت مهندسی، پژوهش 
و فنــاوری و برخی قوانین و ضوابــط موجود از جمله جزء 9 
بنــد پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تهیه و 
تدوین فهرست و ارزیابی صالحیت پیمانکاران و مشاوران در 
رشته های تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی 
برابر قوانین و مقررات، در دستور کار قرار دارد. در این راستا 

در حوزه های تخصصی که ســازمان برنامه و بودجه نسبت به 
انتشار فهرست اقدام می نماید، اداره کل نظام فنی و اجرایی 
ضمن انجام هماهنگی های الزم و انعکاس نیازهای تخصصی 
صنعت نفت در زمینه های پیمانکاری و مشــاوره، در تدوین 
آیین نامه ها، دســتور العمل ها و حسب مورد انجام ارزیابی ها، 
بــه عنوان نماینــده وزارت نفت با ســازمان برنامه و بودجه، 

همکاری الزم را به عمل می آورد.

یابی  مشارکت و انجام هماهنگی ها در موضوعات مرتبط با ارز
صالحیت پیمانكاران و مشاوران در رشته نفت و گاز با سازمان 

برنامه و بودجه به عنوان نماینده وزارت نفت
سال اجنام :بصورت مستمر
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چكیده و نتایج:
برخی حوزه های اصلی همکاری با سازمان برنامه و بودجه 

به شرح ذیل است:
1- مشــاركت در ارزیابی صالحیت شرکت های طرح و 
ساخت در رشته نفت و گاز با سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان نماینده وزارت نفت بر اســاس ماده 17 آیین نامه 

تشخیص صالحیت شرکت های طرح و ساخت
شــركت های ارزیابی شــده و دارای گواهینامه معتبر 
مطابق سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی كشور 

تا تاریخ 24 خردادماه 1400 بدین شرح می باشند:
2- اخذ نظرات دستگاه های اجرایی تابعه و هماهنگی با 
سازمان برنامه و بودجه جهت اصالح و تکمیل رشته های 
پیمانکاری و مشــاوره مندرج در آیین نامه های تشخیص 
صالحیت مشــاوران و پیمانکاران در حوزه های تخصصی 

صنعت نفت
3- پیگیــری و انجام هماهنگی های الزم با ســازمان 
برنامه و بودجه، دســتگاه های اجرایی تابعه وزارت نفت 

و شرکت های پیمانکاری و مشاوره جهت تسهیل شرایط 
اجرایی شــدن آیین نامه های مصوب در حوزه تشخیص 

صالحیت پیمانکاران و مشاوران 
همچنیــن از جمله اقدامات صورت گرفته تاكنون می توان 

به موارد ذیل اشاره كرد.
1- جدا شدن حوزه حفاری نفت و گاز از رشته کاوش های 
زمینی و ایجاد زیر رشــته جدید عملیات حفاری در حوزه 
پیمانــکاری نفت و گاز در آیین نامه تشــخیص صالحیت 

مصوب هیأت وزیران
2- حضور 19 شرکت صاحب صالحیت در حوزه طرح و 

ساخت در رشته نفت و گاز
3- پیگیــری جهت اضافه شــدن موضــوع باالخص 

عملیات اکتشاف در حوزه پیمانکاری نفت و گاز
4- همکاری با سازمان برنامه و بودجه جهت تسریع در 
فرایند صدور گواهی صالحیت پیمانکاران فعال در زمینه 
تعمیرات اساسی ماشین های دوار و پیمانکاران عملیات 

حفاری 
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فصل سوم 
ضوابط ارجاع کار

تأیید  نحوه  شیوه نامه اجرایی  و  سرفصل ها  تدوین 
و  مناقصات  کمیسیون های  اعضای  حرفه ای  صالحیت 
مناقصات برگزاری  حوزه  در  بازرگانی  فنی-  کمیته های 

وه مشارکت  تدوین ضوابط ارجاع کار به گر
وژه های صنعت نفت ح ها و پر برای اجرای طر

ید خدمات آزمایشگاهی در فعالیت های باالدستی الزامات فرایند خر

شیوه نامه نحوه همكاری مشاوران داخلی و 
ح های مطالعات مخازن خارجی در اجرای طر

اصالحیه شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معامالت
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به  منظور ایجاد بستر عملیاتی اجرای ابالغیه وزارتی شماره 
84-20/2 مورخ 1398/02/12 در خصوص لزوم اخذ گواهینامه 
صالحیت حرفه ای از سوی اعضای کمیسیون ها و کمیته های 
مرتبط با برگزاری مناقصات و با هدف توانمندســازی نیروی 
انســانی متخصص در این حوزه، تدوین شــیوه نامه اجرایی 
مربوط به ســرفصل های آموزشی و نحوه برگزاری دوره های 
مذکور، در دســتور کار قرار گرفــت. همچنین همکاری الزم 
جهت تدوین دســتورالعمل نحوه صدور گواهینامه صالحیت 
حرفه ای در حوزه مناقصات، با مرکز توسعه مدیریت به عمل 

آمد.

چكیده و نتایج:
به منظور ایجاد بســتر الزم جهت پیاده سازی دستورالعمل 
وزارتی، با تشــکیل کارگروه تخصصی با حضــور نمایندگان 
چهار شــرکت اصلی تابعه، تدوین شیوه نامه اجرایی مشتمل 
بر چارچوب و ســرفصل های مربوط به دوره های آموزشــی 
موردنیاز و همچنین تعیین ســطوح مختلف کمیسیون های 
مناقصات در شــرکت های تابعه بر اســاس سطح معامالت 
هر شــرکت، برنامه ریزی و پس از نهایی سازی، برای اجرا 
طی شــیوه نامه هایی از جمله نامه های شماره 98/214475 
 1399/03/17 مــورخ   99/76110 و   1398/05/15 مــورخ 
به شــرکت های تابعه و مرکز توســعه مدیریت صنعت نفت 
ابالغ گردید. در شــیوه نامه های اجرایی مورد اشاره، حداقل 
دوره هــای الزامی برای حضور در آزمون های طراحی شــده 
توســط مرکز توســعه مدیریت تعیین گردید که از آن جمله 
می توان به آموزش قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های 
اجرایی آن اشــاره نمود. همچنین کمیسیون های مناقصات 
در ســه ســطح 1 الی 3 بر اســاس دو معیار متوسط حجم 
معامالت انجام شده طی سه سال گذشته و حداکثر معامله 
قابل انجام، گروه بندی شدند و مقرر شد افراد بسته به سطح 

گواهــی صالحیت دریافتی، مجاز به فعالیت در کمیســیونی 
با ســطح متناسب گردند. همچنین طی دستورالعمل شماره 
99/187032 مورخ 1399/06/01 که با همکاری اداره کل نظام 
فنی و اجرایی، نمایندگان شــرکت های تابعه و راهبری مرکز 
توســه مدیریت تدوین گردید، معیارهای شایستگی اعضای 
کمیسیون ها در دو سطح تدوین و ساز و کار صدور گواهینامه 
برای هر ســطح مشتمل بر آزمون و حســب مورد مصاحبه 
تخصصــی و نیز مدت اعتبار و نحــوه تمدید گواهی نامه های 

صادره، تعیین گردید. 
تاکنون بالغ بر 2300 نفر از مدیران و کارشناسان بخش های 
مختلف صنعت نفت در دوره های آموزشــی مربوطه شرکت 
کرده اند که از این تعداد حدود 1000 نفر موفق به اخذ گواهینامه 
صالحیــت حرفه ای در یکی از ســطوح 1 الی 3 گردیده اند و 
سایر مراحل ارزیابی و صدور گواهینامه صالحیت برای افراد 
حائز شرایط از ســوی مرکز مدیریت توسعه صنعت نفت به 

عنوان مجری طرح، در حال اجرا است.

تدوین سرفصل ها و شیوه نامه اجرایی نحوه تأیید صالحیت 
حرفه ای اعضای کمیسیون های مناقصات و کمیته های فنی- 
بازرگانی در حوزه برگزاری مناقصات

سال اجنام: 1398-1399
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
به استناد جز 6 بند ب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت و با هدف هم افزایی توان مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و 
تأمین کنندگان کاال و تجهیزات در صنعت نفت و استفاده بهینه از 
ظرفیت های داخلی در تحقق اهداف صنعت نفت، ضوابط ارجاع کار 
به گروه مشارکت برای اجرای طرح ها و پروژه های صنعت نفت، 
با استفاده از چارچوب ها و ظرفیت های موجود در بخشنامه های 

سازمان برنامه و بودجه و با اخذ نظرات خبرگان، تدوین گردید. 

چكیده و نتایج :
پــس از طرح موضوع در شــورای معاونیــن وزارت نفت و 
اخــذ نقطه نظرات مقام عالــی وزارت و مدیران عامل محترم 

شــرکت های اصلی، الزامات ارجاع کار به گروه های مشارکت 
در حوزه هــای مختلف قراردادهای کاال و خدمات و در مواردی 
که بــه دالیلی نظیر پیچیدگی های فنــی و تخصصی پروژه، به 
بیش از یک رشــته تخصصی نیاز باشد و یا بیشتر بودن مبلغ 
قرارداد از ســقف مجاز پایه یک رشته تخصصی موردنظر، نیاز 
به اســتفاده از خدمات چند شــرکت در قالب مشارکت باشد، 
طی ابالغیه وزارتی شــماره 75-20/2 مــورخ 1399/02/20 از 
ســوی وزیر محترم نفت برای اجرا به شرکت های تابعه ابالغ 
گردید و طی آن شرایطی که امکان ارجاع کار به گروه مشارکت 
وجــود دارد و نحوه امتیازدهی و ارزیابی شــرکت ها در قالب 
گروه های مشــارکت و نیز برخی از مصادیق تعارض منافع در 
شــرایط حضور مشــارکت ها در فرایندهای ارجاع کار، تعیین 

گردید.

ح ها  وه مشارکت برای اجرای طر تدوین ضوابط ارجاع کار به گر
صنعت نفت وژه های  پر و 

سال اجنام :1399
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با توجه به درخواســت های واصله از شرکت های فعال در حوزه 
ارائه خدمات آزمایشگاهی باالخص در حوزه فعالیت های باالدستی 
صنعت نفت و نیز شــرکت های تابعه شرکت ملی نفت، به استناد 
جزء 6 بند ب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی 
بر اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های 
مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر 
امور، با هدف ایجاد فضای رقابتی و دستیابی به باالترین کیفیت و 
متناسب ترین قیمت ضمن رعایت عدالت و انصاف در فرآیندهای 
خرید خدمات آزمایشگاهی در فعالیت های باالدستی و با توجه به 
اهمیت موضوع، چارچوب های ارزیابی کیفی شرکت ها در این حوزه 
جهت رعایت در فرایندهای ارجــاع خدمات مذکور، در چارچوب 
آیین نامه اجرایی بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، مصوبه 

شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/01 هیئت محترم 
وزیران و اصالحیه های بعدی آن، تهیه گردید.

چكیده و نتایج:
پــس از اخــذ نظــرات ذی نفعــان، الزامات خریــد خدمات 
آزمایشــگاهی در حوزه باالدســتی صنعت نفت، طی نامه شماره    
813-98/3 مــورخ 1398/07/07 از ســوی معاون مهندســی، 
پژوهش و فناوری برای اجرا به شرکت  ملی نفت ابالغ گردید که 
طی آن حداقل معیارها جهت حضور شرکت ها در فرآیند واگذاری 
خدمات آزمایشــگاهی نظیر مالکیت تجهیزات و دستگاه ها، دارا 
بودن تأییدیه کالیبراسیون تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، 
تعیین گردید. همچنین پیگیری های الزم جهت اجرای مفاد آن و 
حمایت از شرکت های فعال بخش خصوصی در این حوزه، با ایجاد 
فضای رقابتی و تســهیل شــرایط حضور بخش خصوصی در این 

قراردادها، از طریق شرکت ملی نفت ایران به عمل آمد.

ید خدمات آزمایشگاهی الزامات فرایند خر
 در فعالیت های باالدستی

سال اجنام: 1398
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با هدف تعیین سیاست  های وزارت نفت در رابطه با نحوه همکاری 
مشــاوران داخلی و خارجی در فرایند اجــرای طرح های مطالعه 
 میادیــن نفت و گاز كشــور موضوع بند 11 ابالغیه وزارتی شــماره

 354-20/2 مــورخ 1396/06/12 در خصــوص تبییــن راهبــرد 
توســعه مخازن، با همکاری مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و دیگر 
مدیریت های مرتبط شــرکت ملی نفت و صاحب نظران مســتقل 
و مشــاورین داخلی، برنامه ریزی جهت تدوین شیوه نامه اجرایی 
در خصوص نحوه همکاری مشــاوران داخلی و خارجی در اجرای 

طرح های مطالعات مخازن، صورت پذیرفت. 

چكیده و نتایج:
به منظور تدوین شیوه نامه، کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان 
شــرکت ملی نفت و صاحب نظــران بخش خصوصــی در حوزه 
مطالعات مخازن نفت و گاز، تشــکیل و پس از تدوین چارچوب و 
کلیات شرح خدمات مورد انتظار از مشاوران در طرح های مطالعات 
جامع مخازن، ساز و کار همکاری مشاوران داخلی و خارجی برای 
اجرای طرح های مذکــور از طریق گروه بندی مخازن به چهار گروه 

براســاس ویژگی های فنی و تخصصی مربوطــه و در نظر گرفتن 
ظرفیت های شرکت های داخلی در سطوح مختلف مطالعات مخزن 
و بــا رویکرد ارتقای توان داخلــی در این حوزه از طریق همکاری با 
شرکت های توانمند خارجی، تدوین و طی نامه شماره 96/355119 
مورخ 1396/07/30 از سوی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری، 
جهت اجرا به شــرکت ملی نفت ابالغ گردید و طی آن مقرر شد بر 
حسب گروه تعیین شده برای هر مخزن، نقش و جایگاه مشاوران 
خارجی در انجام طرح مطالعه مخزن و نحوه تعامل بین شــرکت 
خارجی و مشــاور داخلی، با رعایت کلیه مقــررات از جمله قانون 

حداکثر استفاده از توان داخلی، مشخص گردد.

شیوه نامه نحوه همكاری مشاوران داخلی و خارجی در اجرای 
مخازن مطالعات  ح های  طر

سال اجنام :1396



41 فصل سوم- ضوابط ارجاع کار 

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با توجه به برخی تغییرات ایجاد شــده در ضوابط و مقررات 
باالخص در حــوزه نرخ تســعیر ارز، به روزرســانی و اصالح 
شیوه نامه وزارتی شماره 311578-28/1 مورخ 1393/07/05 
در خصوص حمایت از تولید داخلی و شفاف ســازی معامالت، 
در دستور کار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
پیش نویــس شــیوه نامه اصالح شــده توســط اداره کل 

نظــام فنی و اجرایی بــا هماهنگــی اداره کل نظام تأمین و 
تجاری ســازی فناوری، تهیه و پس از اعمــال نظرات مقام 
عالــی وزارت، در قالــب اصالحیه مشــتمل بر ســه بند در 
خصــوص ضوابط مربوط به نحوه تعیین نرخ تســعیر ارز در 
مناقصات دســتگاه های اجرایی تابعه وزارت نفت و تاکید بر 
لزوم دعوت از مناقصه گران در جلســات گشایش پاکت ها، 
 اعــم از پاکات فنــی و مالی طــی ابالغیه وزارتی شــماره

45-20/2 مــورخ 1399/01/30، جهت اجرا به شــرکت های 
تابعه ابالغ گردید.

اصالحیه شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی 
معامالت

سال اجنام: 1398-1399





فصل چهارم
 تعدیل، مبالغ جبرانی
 و ارزیابی مالی

یابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت   دستورالعمل ارز

یابی مالی و فرآیند  راهنمای استفاده از دستورالعمل ارز
قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت و آموزش 
یابی مالی مناقصات چاه های نفت و گاز  دستورالعمل ارز

دستورالعمل تكمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش
یالی فاقد تعدیل صنعت نفت  قیمت ارز  در پیمان های ر

خ تسعیر ارز در قراردادها/ مناقصه های ارزی و بخش ارزی  بخشنامه تعیین نر
یالی قراردادها/مناقصه های ارزی-ر

دستورالعمل اصالحیه / تكمیلی نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت

ینه های باالسری مشاور دستورالعمل جبران هز

ید خدمات مشاوره در فرآیند انتخاب و  یابی مالی خر دستورالعمل ارز
تعیین حق الزحمه مشاور
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در اجرای ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، دســتگاه های مناقصه گزار 
ملزم به انتشــار روش بررســی قیمت و ارزیابی مالی در اسناد مناقصه 
هستند، این دستورالعمل به استناد بند )ث( ماده 30 آیین نامه اجرایی نظام 
مستندسازی اطالع رسانی مناقصات )مصوبه شماره 108972/ت/3296 ه 
مورخ 1385/9/5 هیئت محترم وزیران( و نظام فنی و اجرایی طرح ها و 
پروژه های صنعت نفت )به شــماره 96/188844 مورخ 1396/04/26( و 
به منظور اعمال رویه واحد و زمینه سازی رقابت صحیح تر در تعیین قیمت 
متناسب پیشنهادی )بندهای الف و ز ماده 2 قانون برگزاری مناقصات( و 
همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران برای بهره برداری 
در مناقصات صنعت نفت و همچنین پیرو تصمیم های اتخاذ شده در جلسه 
مورخ 1399/01/25 شــورای معاونین، در راســتای بازنگری دستورالعمل 
تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یك مرحله ای و دو 

مرحله ای )ابالغیه شماره 95/617708 مورخ1395/12/28( و دستورالعمل 
نحوه بهنگام ســازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت )ابالغیه 
شماره 96/3287 مورخ 1396/01/06(، نظرات شرکت های تابعه پیرامون 
ویرایش های قبلی جمع آوری و بر اســاس آن پیش نویس دستورالعمل 
»ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت« توسط 

اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تهیه و تنظیم گردید. 
این دســتورالعمل از تاریخ ابالغ، جایگزین دســتورالعمل های شماره 
95/617708 مورخ 1395/12/28 و شماره 96/3278 مورخ 1396/01/06 
معاونت مهندســی، پژوهــش و فناوری و هرگونه دســتورالعمل داخلی 
شرکت های تابعه وزارت نفت با شــماره 452-20/2 مورخ 1399/07/06 

گردید. 

چكیده و نتایج:
در مورخ 1399/12/11 اصالحیه دســتورالعمل به شماره 
796-20/2 بــا تأیید مرجــع عالی مشــورتی حقوقی و 
قراردادی صنعت نفت، توســط وزیر محتــرم نفت ابالغ 
گردید. این ســند با هدف رویه واحد و زمینه سازی رقابت 
صحیح تر در تعیین قیمت متناسب پیشنهادی و همچنین 
پایش و بررسی پیشنهادهای مناقصه گران، در پنج فصل به 
شرح ذیل به انضمام پیوست های یک، دو و سه تهیه شده 
است و ضروری است به همراه صورت تکمیل شده پیوست 

یک دستورالعمل حاضر، ضمیمه اسناد مناقصه گردد.
1. کلیات

2. بهنگام سازی برآورد اجرای کار
3. حدود پذیرش قیمت های پیشنهادی

4. تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی
5. تعیین برنده مناقصه

یابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در  دستورالعمل ارز
نفت  صنعت  مناقصات 

سال اجنام :1399
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
پیرو ابالغ دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب 
در مناقصات صنعت نفت- اصالحیه )1( به شماره 20/2-796 
مورخ 1399/12/11، تدوین راهنمایی به منظور استفاده بهینه 
و دقیق و نیاز بررســی کامل هر حالت از روش های برگزاری 
مناقصه و در ســوابق هر یک از آن ها، در تکمیل و رسیدن به 
منظور نظر به مناقصه گزار کمک کرده و در تکمیل جداول نیز 

راهگشا خواهد بود. 

چكیده و نتایج:
راهنمــای اســتفاده از دســتورالعمل طی نامه به شــماره 
99/494587 مورخ 1399/12/27 در پنج فصل به شرح ذیل و 
آموزش های مرتبط با آن نیز طی نامه به شماره 975/37744 
مورخ 1400/02/06 ابالغ گردید. در دستورالعمل ارزیابی مالی و 
فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت، مراحل هر 
فصل و بخش توضیح داده شــده، لیکن در انجام هر مرحله 
نیاز به تشخیص حالت و نوع کار با توجه به طبیعت و ماهیت 
پروژه می باشــد و این ســند در تدقیق روش و گرفتن نتیجه 
مطلوب و جلوگیری از تضییع حق مناقصه گزار و مناقصه-گران 

کمک بسزایی دارد. 
1. انتخاب روش های بهنگام

2. معیارهای حدود پذیرش و فرایند تعیین دامنه

3. مثال های کاربردی اولیه ریالی
4. مثال های کاربردی اولیه ارزی – ریالی

5. پاسخ به سوال های متداول

یابی مالی و فرآیند قیمت  راهنمای استفاده از دستورالعمل ارز
متناسب در مناقصات صنعت نفت و آموزش دستورالعمل 
یابی مالی مناقصات  ارز

سال اجنام: 1399-1400  
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به منظور تکمیل و تســهیل کاربرد دســتورالعمل های سازمان 
برنامه و بودجه کشور با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش 
قیمــت ارز در پیمان هــای ریالی فاقد تعدیل در مــواردی  که از 
فهرســت بهای اختصاصی صنعت نفت اســتفاده می شــود و در 
راســتای سرعت بخشــیدن به روند اجرای طرح ها و پروژه های 
صنعت نفت و حفظ پایداری تولید، به استناد جز 8 بند پ ماده 3 
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مصوبه نود و دومین جلسه 
شــورای معاونین و همچنین تفویض اختیار دستگاه مرکزی به 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، دستورالعمل های تکمیلی 
نحوه جبــران آثار ناشــی از افزایش قیمــت ارز در پیمان های 
ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت )مطابق جدول صفحه بعد( برای 
قراردادهای منعقده که تاکنون تســویه حســاب آنها انجام نشده 
و مشــمول دامنه دستورالعمل می باشــند، با توجه به تغییرات و 
شرایط جدید ثبت سفارش واردات کاال طبقه بندی و اولویت بندی 

کاالی وارداتــی و قیمــت ارز و تأثیــر آن در کاالی اختصاصی و 
بخش هــای P و C پروژه هــای صنعت نفت از ســال 91، تحت 

شرایط ذیل طی سه دستورالعمل مجزا تدوین گردیده  است. 
1- پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از 1391/05/01 و کارکردهای از 

1391/01/01 لغایت 1399/12/29 )تمدید بخشنامه سال 1395(
2- پیشنهاد قیمت پیمانکار بعد از 1391/05/01 تا 1397/01/01 

و کارکردهای از 1396/10/01 لغایت 1400/12/29 
3- پیشــنهاد قیمــت پیمانــکار بعــد از 1397/04/31 تــا 
1399/03/31 و کارکردهــای از 1399/01/01 لغایت 1400/12/29 

)نوبت سوم(

چكیده و نتایج:
این دستورالعمل ها، با توجه به بازه پیشنهاد و بازه کارکرد پیمان، 
به کار گرفته می شود و در صورت پیش بینی تعدیلی به جز روال 
مندرج در بخشنامه شــماره 101/1730373 مورخ 1382/09/15 
ســازمان برنامه و بودجه و مابه التفاوت در پیمان منعقده، نظیر 
دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش 
C و P از قراردادهــای EP، PC ،EPC ،P و C بــا درخواســت 
پیمانکار، تعدیل و مابه التفاوت مذکور برای کارکردهای مشمول 
این بخشنامه به صورت کامل حذف و ضوابط این بخشنامه اعمال 
می شود و نباید مواردی به صورت همزمان مشمول دریافت مبالغ 
جبرانی ناشی از اعمال این دستورالعمل ها و بخشنامه های مذکور 

شود. 
در دستورالعمل های تکمیلی عالوه بر دامنه شمولذ در تکمیل 
روش الف( تعیین تفــاوت قیمت ارز و روش ب( تعیین تعدیل 
نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز در دو بخش خرید داخلی کاال 
و تجهیزات و شــاخص های متناظر مندرج در جدول q و بخش 
ساختمان و نصب با رابطه های مربوطه در هر رشته و گروه کاری و 
همچنین نحوه محاسبه مبلغ جبرانی در مواقعی که برآورد پیمان 
بر اساس فهرست بهای پایه اختصاصی صنعت نفت و یا سازمان 
برنامه و بودجه کشــور انجام نگرفته و همچنین محاســبه آن در 

مدت تأخیرات مشخص شده است.

ثار ناشی از افزایش دستورالعمل تكمیلی نحوه جبران آ
یالی فاقد تعدیل صنعت نفت  قیمت ارز  در پیمان های ر

سال اجنام :1397
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شماره و تاریخدستورالعمل تكمیلی صنعت نفتشماره و تاریخدستورالعمل سازمان برنامه و بودجه كشورردیف

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 1 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل- نوبــت ســوم

99/566539
1399/10/23

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــل صنعــت نفــت

1400/54504
1400/02/19

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 2 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل )تمدیــد 1395(

99/330267
1399/06/26

دســتورالعمل تكمیلــی نحــوه جبــران آثــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در 
ــد بخشــنامه ســال 1395( ــل صنعــت نفــت )تمدی ــد تعدی ــی فاق پیمان هــای ریال

99/316233
1399/09/02

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 3 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل

99/330220
1399/06/26

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــل صنعــت نفــت

99/316285
1399/09/02

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 4 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل )تمدیــد 1395(

98/135596
1398/03/20

دســتورالعمل تكمیلــی نحــوه جبــران آثــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در 
ــد بخشــنامه ســال 1395( ــل صنعــت نفــت )تمدی ــد تعدی ــی فاق پیمان هــای ریال

98/191659
1398/05/02

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 5 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل

98/135585
1398/03/20

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــل صنعــت نفــت

98/191606
1398/05/02

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 6 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل )تمدیــد 1395(

97/376052
1397/07/18

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــلEPC، EP، PC، P،C ، حفــاری و تعمیراتــی 

ــال 1395( ــنامه س ــد بخش ــت )تمدی ــت نف صنع

97/391294
1397/08/23

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 7 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل

97/376049
1397/07/18

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــلEPC، EP، PC، P،C ، حفــاری و تعمیراتــی 

صنعــت نفــت

97/391270
1397/08/23

ــار ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در پیمان هــای 8 دســتورالعمل نحــوه جبــران آث
ریالــی فاقــد تعدیــل

97/701059
1397/12/15

ــت ارز در  ــش قیم ــی از افزای ــار ناش ــران آث ــوه جب ــی نح ــتورالعمل تكمیل دس
پیمان هــای ریالــی فاقــد تعدیــل صنعــت نفــت

97/618985
1397/12/28
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با عنایت به تعییر مبانی نرخ ارز در بانک مرکزی و تبعات مؤثر 
در قراردادهای ارزی و بخش ارزی قراردادهای ارزی/ ریالی، 
تدوین روشی همســان در راستای بهره برداری و پیاده سازی 
مبانی نرخی یکسان الزامی می باشد. در این راستا و به استناد 
جزء 6 بند ب مــاده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
مصوب، بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز در قراردادها/ مناقصه 
های ارزی و بخش ارزی قراردادها/مناقصه های ارزی-ریالی 
طی نامه به شــماره 263-20/2 مورخ 1398/04/10 با امضای 

وزیر محترم نفت تدوین و ابالغ گردید.

چكیده و نتایج:
به موجب ابالغ بخشــنامه فوق و همچنین بخشنامه 
تکمیلی به شــماره 122-20/2 مورخ 1400/03/01 وزیر 
محترم نفت، نحوه تسعیر نرخ ارز در قراردادهای ارزی 
و بخش ارزی در قراردادهای ارزی/ریالی صنعت نفت 
بــر مبنای نرخ ارز بــازار ثانویه )ســامانه نیما( تعیین 
می شود. بر اساس این بخشنامه، در مورد قراردادهای 
جاری، در صورت طرح موضوع در هیئت مدیره شرکت 
کارفرما و احراز صرفه و صالح کارفرما، با تصویب هیئت 

مدیره، تغییر نرخ تسعیر ارز امکان پذیر می گردد.

مناقصه های  قراردادها/  در  ارز  تسعیر  خ  نر تعیین  بخشنامه   
یالی ارزی و بخش ارزی قراردادها/مناقصه های ارزی-ر

سال اجنام :1398
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
پیرو ابالغ دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت 
نفت بخــش C و P از قراردادهــای EP،PC ،EPC ،P و C طی 
نامه به شــماره 387103-28/1 مورخ 1391/09/02 و به اســتناد 
جــزء 8 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت، با 
توجه به تدوین و افزوده شدن فهرست های بهای جدید به مجموعه 
فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت و تغییرات پیش آمده 
در شــاخص های بورس کاالی ایــران، بازنگری و اصالح و تکمیل 
بخشی از ساختار دستورالعمل ابالغی، الزامی تشخیص داده شد. 
در نتیجه بخشنامه اصالحیه/تکمیلی دستورالعمل نحوه محاسبه 
تعدیل پیمان های صنعت نفت طی ابالغ وزیر محترم نفت به شماره 
551-20/2 مورخ 1399/09/01 در راســتای اصالح بخش هایی از 
دســتورالعمل و تکمیل نقاط و رفع کاســتی های استخراج شده 
تدوین و توسط مقام عالی وزارت در راستای بهره برداری پروژه های 

مشمول تعدیل ابالغ گردید.
چكیده و نتایج:

مهمتریــن اصالح صــورت گرفته در این دســتورالعمل، 
توجه ویژه به تولید داخل در صنایع فوالد و ورق های گروه 
API اختصاصــی صنعت نفت و گاز بــوده و به دلیل عدم 
پیش بینی این هزینه ها در بورس کاالی ایران، نســبت به 

محاسبه و تخصیص آن اقدام گردیده است.

 دستورالعمل اصالحیه / تكمیلی نحوه محاسبه تعدیل 
پیمان های صنعت نفت

سال اجنام: 1399  
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
پیــرو ابــالغ بخشــنامه های شــماره 97/696327 مورخ 
مــورخ 1398/06/12  و شــماره 98/317913   1397/12/13
ســازمان برنامه و بودجه کشــور با عنوان »جبــران افزایش 
غیرقابل پیش بینی هزینه های باالسری شرکت های مهندسان 
مشاور« و درخواست شرکت های مشاور صنعت نفت نسبت به 
اقدام بر اساس آن، نسبت به اخذ استعالم از سازمان برنامه و 
بودجه کشور اقدام گردید و دفتر نظام فنی و اجرایی کشور طی 
نامه شماره 14528 مورخ 1398/03/22 اعالم نمود که اجرای 
دستورالعمل های صدراالشاره فارغ از محل تأمین اعتبار بوده و 

مشمول قراردادهای مشاوره در صنعت نفت نیز می گردد. 

چكیده و نتایج:
دســتورالعمل صدراالشاره توســط معاون مهندسی، پژوهش 
و فنــاوری وزارت نفــت در تاریخ 1398/07/01 طی نامه شــماره 
98/288474 ابالغ گردید كه پس از ابالغ تا كنون بالغ بر 20 فقره 
اســتعالم صورت گرفته توسط شركت های تابعه، نیز پاسخ داده 

شده است.

مشاور باالسری  ینه های  هز جبران  دستورالعمل 
سال اجنام :1398
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
دســتورالعمل حق الزحمــه مدیریت طرح وفق درخواســت 
مدیریت امور حقوقی شــرکت ملی نفت ایران در ســال 1399 
واصــل گردید. با توجــه به مطالعات انجام شــده و با توجه به 
فقدان دســتورالعمل حق الزحمــه در حوزه خدمات مشــاوره 
و در راســتای اجــرای جــزء 4 بنــد پ مــاده 3 و مــاده 22 
 آیین نامه خرید خدمات مشــاوره )موضوع تصویب نامه شماره 
193542/ت42986ک کمیســیون اصل 138 قانون اساســی 
مــورخ 1388/10/01( در فرآیند انتخــاب و تعیین حق الزحمه 
مشــاور بر اســاس روش  کیفیت و قیمت در صنعت نفت و به 
اســتناد جزء 6 بند ب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت، به منظور اعمال رویه واحد و زمینه سازی رقابت صحیح تر 
در تعیین پیشنهادهای مالی متناسب در خرید خدمات مشاوره 
و با عنایت به اینکه خدمات مدیریت طرح وفق آیین نامه خرید 
خدمات مشــاوره موضوع تصویب نامه هیئــت محترم وزیران 
193542/ث42986ک مــورخ 1388/10/01 یکــی از خدمات 
منــدرج در جز ر بند 5 ماده 2 آن می باشــد، لــذا موارد جهت 
برنامه ریزی و طراحی دستورالعمل ارزیابی مالی خرید خدمات 

مشاوره تلفیق و در دستور کار قرارگرفت.

چكیده و نتایج:
در تدوین دستورالعمل، ابتدا پیش نویس تهیه شده در اداره 
کل نظــام فنی و اجرایــی، از طرف معاون محترم مهندســی، 
پژوهش و فناوری برای اظهارنظر و بررســی شرکت های اصلی 
وزارت نفت ارسال و متعاقب آن جلساتی با مشارکت نمایندگان 
هیئت های انتخاب مشــاور شرکت های اصلی با هدف تجمیع و 
کســب اتفاق نظر در طراحی مفهومی و نکات پایه دستورالعمل 

و نهایی سازی آن برگزار گردید. 
این دستورالعمل به منظور اعمال رویه واحد و زمینه سازی 
رقابت صحیح تر در تعیین پیشــنهادهای مالی متناســب در 
خرید خدمات مشــاوره، در چهار فصل شــامل »فصل اول-
کلیات«، »فصــل دوم-برآورد حق الزحمه«، »فصل ســوم- 
حدود پذیرش پیشنهادهای مالی متناسب«، »فصل چهارم-
تعیین مشــاور منتخب« در 11 ماده به انضمام پیوســت های 
یک )بازبینه(، دو )مبانی برآورد و نحوه پرداخت حق الزحمه( 
و سه )تعدیل حق الزحمه( تنظیم شده است و ضروری است 
به همراه صورت تکمیل شــده پیوســت یک دســتورالعمل، 
ضمیمه اسناد درخواست پیشــنهاد RFP قرارگرفته و مورد 

استفاده قرارگیرد.

ید خدمات مشاوره در فرآیند  یابی مالی خر دستورالعمل ارز
انتخاب و تعیین حق الزحمه مشاور

سال اجنام: 1399-1400  

آماده ابالغ





فصل پنجم 
 حق الزحمه ها 
و فهرست های بها

وشیمی وز رسانی فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت و گاز و پتر به ر

فهرست بهای تعمیرات تأسیسات ساحلی و فراساحلی صنعت نفت در جزایر

نفت صنعت  باالدستی  وهشی  پژ آزمایش های  بهای  فهرست 

وهشی  پژ وژه های  پر در  تخصصی  عوامل  حق الزحمه  تعیین  دستورالعمل 
نفت صنعت  تقاضا محور  پایین دستی  و  میدان محور  باالدستی 

تعرفه حق الزحمه عوامل بازرسی ایرانی و غیرایرانی جهت صدور 
تجهیزات حفاری و  آالت  ماشین  گواهینامه 

وهشگران  پژ و  دانشگاه  اساتید  متخصصین،  کارشناسی  خدمات  جبران 
وهای مشترک  ج از صنعت نفت و  حق الزحمه کارشناس نیر غیرشرکتی خار
یت صنعت نفت وژه های مرکز توسعه مدیر در پر

خشكی در  عملیات حفاری  فهرست بهای 
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ردیف نام فهرست بها

5400 نصب پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و واحدهای تفكیك مایعات گازی از 
سال 1375

2500 نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای از سال 1377

1700 نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها از سال 1375

160 مخزن های نفت از سال 1379 تا 1386

1150 خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز از سال 1375

970 خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز از سال 1375

670 خطوط لوله كمربندی و تغذیه نفت و گاز از سال 1381

680 خطوط لوله گاز شهری از سال 1381

1000 گازرسانی به صنایع از سال 1381

3900 نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز ایستگاه های تراكم گاز از سال 1381

5900 تعمیرات پاالیشگاه از سال 1391

460 تعمیرات خطوط لوله كمربندی، تغذیه و شبكه گاز از سال 1392

170 ابنیه صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی از سال 1379تا 1384

300 عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی از سال 1395

90 آزمایش های پژوهشی باالدستی صنعت نفت از سال 1397

5800 تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحلی صنعت نفت در جزایر از سال 1398

570 حفاری در خشكی شرح ردیف سال 1397

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
وسعت و تخصصی بودن فعالیت های جاری در صنعت نفت و همچنین 
وجود استانداردهای خاص برای اجرای فعالیت های اجرایی، ساماندهی 
نرخ های تمامی فعالیت ها در كلیه حوزه های پایین دســتی و باالدستی 
صنعــت نفت را ضروری می نماید. در ســال 1372 لزوم تهیه و انتشــار 
فهرســت بهای اختصاصی در صنعت نفت احســاس گردید كه متعاقب 
آن با واگذاری این وظیفه به معاونت امور مهندســی و طرح ها، نسبت به 
سازماندهی و تهیه و تدوین فهرست های مورد نیاز در كارهای اختصاصی 
صنعت نفت اقدام و  اولین نســخه فهرست بهای اختصاصی در صنعت 
نفت در سال 1375 تهیه و توسط وزیر محترم وقت نفت ابالغ گردید. روند 
تدوین و بروزرسانی فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت هم اكنون 
با انتشار 17 جلد فهرست بها در رسته های تخصصی مختلف، بالغ بر 31000 

ردیف عملیاتی را پوشش داده شده و همچنان ادامه دارد. 

چكیده و نتایج:
تاکنون 17 رشــته فهرســت بها تخصصی در چهار گــروه خطوط لوله، 

تاسیســات، تعمیرات وآزمایش های پژوهشــی مطابق فهرست ذیل با 
مشارکت متقاضیان )شرکت ها/مدیریت های تابعه وزارت نفت(، ذینفعان 
)شــرکت ها/مدیریت های تابعه وزارت نفت( و نیز تشکیل کارگروه های 

تخصصی، تهیه، تدوین و ابالغ گردیده است.
در این راســتا، آخرین نســخه فهرســت های بها طی نامه به شماره 
1400/150507 مورخ 1400/04/21 توسط معاون محترم مهندسی، پژوهش 

و فناوری ابالغ شده است.
اســتفاده از فهرســت های بها به عنوان یک منابع محاسباتی مطمئن 
و مورد تأیید كارفرما از اهمیت به ســزایی منتج به دستاوردهای زیر در 

صنعت نفت شده است.
• همسان سازی قیمت های برآوردی

• كاهش ریسك پروژه ها
• ایجاد بســتری جهت پیشبینی تعدیل و به روز رسانی مبالغ پروژه در 

اسناد مناقصه و پیمان
• كاهش و حذف روش ها و قیمت های غیر كارشناسانه

• شفاف سازی روند انتخاب پیمانكار
• شفاف سازی قیمت كارهای اجرایی پروژهها

• كاهش اختالفات و دعاوی پیمانكاران با كارفرما
• تسهیل نمودن روند انتخاب پیمانكار در كمیسیون مناقصات

• تسهیل نمودن روند سازمان های نظارتی در كنترل، بررسی و نظارت بر 
هزینه نمودن منابع مالی پروژه

• كاهش پرونده های بازرسی و اختالفات محاسباتی پیش آمده

وز رسانی فهرست های بهای  به ر
وشیمی اختصاصی صنعت نفت و گاز و پتر

سال اجنام :1396 تا كنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
حســب نیاز شــرکت پایانه های نفتی و تأسیســات و مخازن 
نگهداری محصوالت و مشــتقات نفتی جهت صادرات در جزایر 
و بدلیل وســعت صنعت نفــت و تخصصی بــودن فعالیت های 
جاری در آن و همچنین وجود استانداردهای خاص برای اجرای 

فعالیت های اجرایی، ســاماندهی نرخ های تعمیرات اسکله های 
متصل و منفصل و تأسیسات نفتی در جزایر اجتناب ناپذیر بوده 
است. بنابراین تدوین فهرست بهای تعمیرات تأسیسات ساحلی 
و غیرساحلی صنعت نفت در جزایر در دستور کار اداره کل نظام 
فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرار گرفت و اولین نسخه آن 
طی نامه به شماره 98/542091 مورخ 1398/11/27 ابالغ گردید.

چكیده و نتایج:
کتابچه شــرح ردیف های فهرســت بهای تعمیرات تأسیسات 
ســاحلی و فراســاحلی جزایر در صنعت نفت در سال 1398 با 
5800 ردیف در 28 فصل منتشــر گردیده است، شامل تعمیرات 
اســکله و تأسیســات اســکله اعم از متصل و منفصل و مخازن 
نگهداری در خشکی جزیره خارگ ســقف ثابت و شناور و دیگر 
سواحل و محدثات و دیگر جزایر کشور بوده و هزینه تعمیرات و 
جوشــکاری اسکله ها و شیرآالت صنعتی و رنگ آمیزی تخصصی 
تأسیسات در ســایه )شــرجی( و در معرض تابش خورشید و 
منطقه خیس اســکله ها و بازوهای بارگیری و توپک های شناور 
در دریا و تأسیسات آب شیرین کن و بویلرهای مربوطه را برآورد 

نموده است.

فهرست بهای تعمیرات تأسیسات ساحلی و فراساحلی 
صنعت نفت در جزایر

سال اجنام: 1398

فهرست بهای تعمیرات تأسیسات ساحلی و فراساحلی 
صنعت نفت در جزایر

سال اجنام: 1398
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
و  وظایــف  قانــون   3 مــاده  بنــد پ   8 جــز  راســتای   در 
 اختیارات وزارت نفت و به منظور سیاســتگذاری و یکسان سازی 
مبانی  برآوردی  حق الزحمه آزمایش های پژوهشــی باالدســتی 
صنعت نفت، »فهرســت بهای اختصاصی عملیات آزمایشــگاهی 
پژوهشــی باالدســت« جهت انجام مأموریت هــای ابالغی وزیر 
محترم نفت در خصوص تدوین و ارائه معیارهای برآورد اعتبارات 
مورد نیاز جهت اجــرای هر طرح )موضوعات مطروحه در ابالغیه 
شــماره 534557-28/1 مورخ 1393/11/12 جهت قراردادهای 
9گانه باالدســتی میدان محور و ابالغیه شــماره 20/2-516870 
مــورخ 1394/11/4 جهــت قراردادهای 12گانه پایین دســتی( و 
همچنین پیرو درخواســت های مکرر شــرکت های تابعه وزارت 
نفــت در رابطــه با دســتورالعمل یکســان برای ممیــزی مالی 
پروپوزال های پژوهشی و در جهت ایجاد وحدت رویه و جلوگیری 
از پراکندگــی قیمت ها و عملکرد جزیــره ای در تعریف طرح ها/
پروژه های پژوهش و فناوری، شفاف سازی و فراهم سازی فضای 
رقابتــی و اســتفاده حداکثری از توان علمی و تحقیقاتی کشــور 

در نیــل به اهــداف فناورانه صنعت نفت و تســهیل در نظارت بر 
تخصیص اعتبارات و مدیریــت مؤثر بر نحوه هزینه كرد اعتبارات 
مذکور، کارگروهی متشــکل از اعضای منتخب مدیریت پژوهش 
و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران، رییس محترم بخش ازدیاد 
برداشت پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت های خصوصی و نماینده 
دانشــگاه ها با محوریت اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی 

طرح ها تشکیل گردید.

چكیده و نتایج:
»فهرســت بهــای اختصاصی عملیات آزمایشــگاهی پژوهشــی 
باالدست« در سه فصل و دو پیوست مشتمل بر 89 آزمایش به شرح 
ذیل، طی نامه شــماره 97/395541 مورخ 1397/08/26 از ســوی 
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابالغ گردید و ساالنه 
نیز متناسب با شاخص های سازمان برنامه و بودجه و »دستورالعمل 
تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه های پژوهشی باالدستی 
میدان محور و پایین دســتی تقاضا محور صنعت نفت« به روزرســانی 

می گردد. 
1- آزمایش های مربوط به ازدیاد برداشت

2- آزمایش های مربوط به مطالعات خواص مخزن
3- آزمایش های مربوط به مطالعات آنالیز مغزه

شــایان توجه است با 
هدف تکمیل فهرست و 
تدقیق قیمت آزمایش ها 
نیــاز  بــا  متناســب 
هم اکنون  نفت،  صنعت 
از  کارگروهی متشــکل 
کارکنــان این اداره کل و 
پژوهشگاه صنعت نفت 
تشکیل گردیده است و 
جلســات منظم خود را 
با هدف تکمیل فهرست 
برگــزار  آزمایش هــا 
می نمایند. ویرایش 1400 
این فهرست بها در مرداد 

ماه منتشر می گردد.

نفت صنعت  باالدستی  وهشی  پژ آزمایش های  بهای  فهرست 
سال اجنام :1396 تا كنونسال اجنام :1396 تا كنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
طرح هــا و پروژه های پژوهش و فنــاوری از عدم قطعیت 
باالیی برخوردار هستند. لذا، تدوین یک نظام قیمت گذاری و 
برآورد هزینه از جمله اقدامات ضروری در حوزه سیاستگذاری 
و نظــارت عالیه جهت شفاف ســازی و نیل بــه موفقیت در 
پروژه های پژوهش و فناوری می باشــد. لذا به منظور ایجاد 
وحدت رویه و شفافیت در نظارت و در راستای تحقق وظایف 
حاکمیتی مندرج در جزهای 8 بند پ و 6  بند ب ماده 3 قانون 
وظایــف و اختیارات نفت مصوب 1391/02/19 و همچنین به 

منظور برآورده نمودن نیاز ابالغیه شــماره 28/1-534547 
مــورخ 1392/11/12 جهــت قراردادهای نه گانه باالدســتی 
میدان محــور و ابالغیه 516870-20/2 مــورخ 1394/11/4 
جهت قراردادهای 12 گانه پایین دستی تدوین گردید. اولین 
ابالغیه دستورالعمل یاد شده طی نامه شماره 96/366826 
مورخ 1396/08/07 معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری 
در یازده بند و دو پیوســت ابالغ گردید و هــم اکنون نیز بر 
اســاس نرخ های پایه حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی 
دانشگاه و موسسات آموزش عالی به صورت ساالنه بازنگری، 

به روزرسانی و ابالغ می گردد. 
آخرین به روزرسانی دستورالعمل مذكور طی نامه به شماره 
99/338948 مورخ 1399/09/23 معاون محترم مهندسی، 

پژوهش و فناوری ابالغ گردیده است.

چكیده و نتایج:
حق التحقیــق مراتب مختلف اعضــای هیأت علمی، بر 
اســاس آیین نامه استخدامی شماره 15/273298 مورخ 
1390/12/27 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و متناسب 
با نرخ های پایه اعالم شده از سوی هیأت وزیران پرداخت 
می گردد. نرخ های پایه به صورت ســاالنه از سوی هیأت 
وزیران بازنگری می گــردد و مبنای پرداخت حق التحقیق 
مراتب مختلف اعضای هیأت علمی است. »دستورالعمل 
حق الزحمــه عوامل تخصصــی در پروژه های پژوهشــی 
باالدســتی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت 
نفت«، بــا در نظر گرفتن مبانی»دســتورالعمل پرداخت 
حق الزحمــه نظارت کارگاهی مهندســان مشــاور« تهیه 
گردید و در آن رویه پرداخــت حق الزحمه، مطابق با رویه 
تعیین شده در آیین نامه استخدامی فوق االشاره در وزارت 
»عتــف«، با در نظر گرفتن نرخ های پایــه از ابالغیه های 
هیئت وزیران به صورت ســاالنه بازنگری، به روزرسانی و 

ابالغ می گردد.

دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در 
وهشی باالدستی میدان محور و پایین دستی  وژه های پژ پر
تقاضا محور صنعت نفت

سال اجنام: 1396 تا كنون



فصل پنجم - حق الزحمه ها و فهرست های بها 58

کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با عنایت به خطرات انسانی و مادی ناشی از بروز حوادث در 
عملیات حفاری که به دلیل اشکاالت ماشین آالت و تجهیزات 
بروز می نماید، با دستور وزیر محترم نفت شیوه نامه وزارتی 
به شــماره 139-20/2 مــورخ 1397/02/22 بــا عنوان نحوه 
دریافت گواهی ایمنی/تطابق با استاندارد برای ماشین آالت و 
تجهیزات حفاری تهیه و ابالغ گردید. در راستای اجرای ماده7 
شــیوه نامه مذكور و همچنین پیرو توافق مندرج در بند دوم 

1397/12/22 صورتجلسه شماره 605390  مــورخ 
به روزرســانی  بر  مبنی 
تعرفــه  حق الزحمــه، 
عوامل  حق الزحمــه 

بازرسی ایرانی/غیر ایرانی توسط اداره کل نظام فنی و اجرایی 
و ارزشــیابی طرح ها تهیه و طی نامه شــماره 005/24478 

مورخ 1400/01/28 ابالغ گردید. 

چكیده و نتایج:
تعرفه حق الزحمه عوامل بازرسی ایرانی و غیرایرانی جهت 
صدور گواهینامه ماشــین آالت و تجهیزات حفاری به تفکیک 
عوامل بر مبنای محاسبات دســتورالعمل تعیین حق الزحمه 
خدمات نظارت كارگاهی مشــاوران و در دو دسته خشكی و 
سكوی دریایی، به روزرسانی و ابالغ شده و به منظور اثربخشی 
آن، به صورت ســاالنه و بر اســاس درخواست مراجع مذکور 

مورد بازنگری و به روزرسانی قرار می گیرد.

تعرفه حق الزحمه عوامل بازرسی ایرانی و غیرایرانی جهت 
صدور گواهینامه ماشین آالت و تجهیزات حفاری

سال اجنام :1398 تا كنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
با توجه به درخواست های شركت های اصلی به منظور محاسبه 
و جبران خدمات کارشناســی متخصصین، اســاتید دانشــگاه و 
پژوهشگران غیرشرکتی )خارج از صنعت( که در حوزه های نظارت 
بر حســن اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشــی/فناوری، داوری 
پروژه های پژوهشی/فناوری و یا عضویت در کارگروه های تخصصی 
پژوهشی، استاندارد، نظام فنی و اجرایی و امور فناوری صنعت نفت 
همکاری دارند و همچنین محاســبه و جبران خدمات کارشناسی 
نیروهای مشــارک در پروژه های مرکز توســعه مدیریت صنعت 
نفت این دستورالعمل تدوین و پس از طی مراحل تصویب خواهی 
در شــورای اداری و اســتخدامی صنعت نفت، طی نامه شــماره 
ت ه م/455491 مــورخ 1399/12/05 اداره کل هماهنگی تدوین و 

مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت ابالغ شد. 

چكیده و نتایج:
مطابــق این دســتورالعمل، بر مبنای رتبه علمــی و تحصیالت 
دانشگاهی، نرخ حق الزحمه ساعتی کارشناس مربوط محاسبه می 
شود. همچنین سقف مجاز پرداخت حق الزحمه های محاسبه شده 
نیز در این دســتورالعمل مشخص شده است. سقف حق الزحمه 
نظارت بر پروژه پژوهشــی/فناوری نیز نسبت به مبلغ پروژه ارائه 

شده است. 

جبران خدمات کارشناسی متخصصین، اساتید دانشگاه و 
ج از صنعت نفت و  حق الزحمه  وهشگران غیرشرکتی خار پژ
وژه های مرکز توسعه  وهای مشارك در پر کارشناس نیر
یت صنعت نفت مدیر

سال اجنام: 1398-1399

جدول نرخ حق الزحمه ساعتی كارشناسی

نرخ حق الزحمه ساعتی سال 1399 
)هزار ریال(

درجه علمی
/مدرك تحصیلی 

هیات علمی/
غیر هیات علمی ردیف

652 استاد

هیات علمی

1

514 دانشیار 2

434 استادیار 3

343 مربی 4

564 دكتری

غیر هیات علمی

5

446 كارشناسی ارشد 6

398 كارشناس 7

جدول كنترل سقف حق الزحمه نظارت

سقف ضریب حق الزحمه نسبت به مبلغ پروژه برای 
اشخاص حقیقی  مبلغ كل پروژه ردیف

5 درصد تا حد نصاب معامالت 
متوسط 1

4 درصد
مازاد بر یك برابر و تا سه 
برابر حد نصاب معامالت 

متوسط
2

3 درصد
مازاد بر سه برابر و تا پنج 
برابر حد نصاب معامالت 

متوسط
3

2 درصد مازاد بر پنج برابر حد نصاب 
معامالت متوسط 4
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
طرح هــا و پروژه های مرتبط با حوزه حفاری و اکتشــاف نفت 
دارای عــدم قطعیت باال بــوده و به هزینه های ســرمایه گذاری 
باالیی نیــاز دارند، به گونه ای که هزینه هــای پروژه های حفاری، 
بخش قابل توجهی از هزینه توســعه میادین نفت و گاز را شامل 
می شــود. تاکنون هیچگونه فهرســت بهای مدونی برای برآورد 
هزینه های پروژه های اکتشــاف و حفاری وجود نداشته است و 
بیشــتر پرداخت های صورت گرفته در این حوزه به صورت یک 

قلم برآورد می گردد. 
مطابق با وظایف حاکمیتی و سیاســتگذاری مندرج در جز 8 
بندپ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مأموریت های 
ابالغی مندرج در بند 2-14 از ماده 2 نظام فنی و اجرایی طرح ها 
و پروژه های صنعت نفت، فهرست بهای باالدستی صنعت نفت با 
هدف ایجاد وحدت رویه، یکسان سازی و جلوگیری از پراکندگی 
قیمت ها و عملکرد جزیره ای در حوزه حفاری صنعت نفت و اعالم 
نیاز مکرر شــرکت-های تابعه و مجریــان طرح ها مبنی بر تهیه 
فهرست بهای حوزه باالدست در دســتورکار اداره کل نظام فنی 
و اجرایی و ارزشــیابی طرح ها قرار گرفت. بر اساس تفاهم های 
صورت گرفته در جلســات اولیه کاگــروه تخصصی تدوین این 

فهرست بها، مقرر شد فهرست های بهای حوزه باالدستی در چهار 
فاز زیر مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. 

1. عملیات و خدمات حفاری در خشكی
2. عملیات و خدمات حفاری در فراساحل

3. اكتشاف در خشكی
4. اكتشاف در فراساحل

چكیده و نتایج:
تهیه و شکست فعالیت های مرتبط با حفاری در خشکی در 6 
سطح مشتمل بر بیش از 600 ردیف با برگزاری بیش از 30 جلسه 
تخصصی و صرف  2500 ســاعت کار کارشناســی تحقق یافت و 
شرح ردیف فعالیت های حفاری در خشکی در سال 1397، با نام 
نشریه 065 طی نامه شماره 97/344469 مورخ 1397/07/24 
از سوی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری ابالغ گردید. دریافت 
اطالعــات و آنالیز قیمت ردیف ها و تکمیل این فهرســت بها، از 

طریق برون سپاری به مشاور در دستور کار قرار دارد.

خشكی در  عملیات حفاری  فهرست بهای 
سال اجنام :1400

در دست
 اقدام



فصل ششم 
 اسناد همسان پیمان

دستورالعمل تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان پیمان های
 وزارت نفت

سند همسان پیوست فناوری قراردادهای صنعت نفت 
)شرایط عمومی و پیوست ها(

 سند همسان پیمان های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات )O&M( با 
یت ماشین های دوار محور

الزام استفاده از سازندگان و تامین کنندگان داخلی
 در اجرای قراردادها

پیمان های دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی  در صنعت  نفت

وهشی  پیمان های پژ
میدان/ اکتشاف محور باالدستی

ونیک  ید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الكتر سند همسان خر
در صنعت نفت

وتكل های بهداشتی برای مقابله  نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پر
با کووید19

ساخت، مالكیت و بهره برداری )BOO( واحدهای پیش ساخته
 )Skid Mounted( فرآورش نفت

وهانه وزارت نفت  به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و  پیمان اعطای پژ
مراکز تحقیقاتی

ون سپاری نگهداری و تعمیرات )M( در صنعت نفت ایران به همراه  پیمان بر
تدوین نمونه پیوست های مرتبط به عنوان راهنمای شرکت های تابعه و 
فرعی          

پیمان تعمیرات اساسی دوره ای تجهیزات ماشین های دوار )OH(   به 
همراه تدوین نمونه پیوست های مرتبط به عنوان راهنمای شرکت های 
تابعه و فرعی

بازنگری/تدوین پیمان مهندسی تدارک و ساخت 
در صنعت نفت

ید کاال و تجهیزات داخلی ساخت بار اول سند خر
 در صنعت نفت
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به استناد ماده 23 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار "کلیه 
دستگاه های اجرایی مکلف اند به منظور ایجاد تراضی و عادالنه نمودن 
قراردادها و قراردادهای الحاقی، هنگام انعقاد قرارداد با شرکت های 
بخــش خصوصی و تعاونی برای خریــد کاال یا خدمت، از فرم های 
یکنواخت استفاده نمایند"؛ به همین منظور گزارش توجیهی ضرورت 
انجام این مهم طی نامه 98/566058 مورخ 1398/12/10 توســط 
معاون وزیر در امور مهندســی پژوهــش و فناوری به وزیر محترم 
نفت ایفاد گردید و موافقت الزم از وزیر محترم نفت دریافت شــد. 
بر همین اســاس و نیز حســب جز 6 بند ب ماده 3 قاون  وظایف 
و اختیارات وزارت نفت و ماده 6 ســند نظام فنی و اجرایی طرح ها 
و پروژه هــای نفت، برای روش مند شــدن فرآیند تدوین/بازنگری 
اسناد پیمان، پرهیز از اعمال سالیق هنگام تدوین اسناد پیمان های 
همســان و حداقل شــدن دعاوی و کاهش بروز اختالفات طرفین 
پیمان، تدوین دستورالعملی به این منظور در دستور کار قرار گرفت 
که با عنوان "دســتورالعمل تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان 
پیمان های وزارت نفت"، به شــماره 99/30350 مورخ 1399/02/09 

ابالغ شــد. به موجب این دستورالعمل، ابالغ اسناد همسان پیمان 
برای استفاده در شرکت های تابعه وزارت نفت، با ابالغ وزیر محترم 

نفت انجام می شود.

چكیده و نتایج:
دســتورالعمل تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان پیمان های 
وزارت نفت در 6 ماده و 3 تبصره تدوین گردیده است. پس از ابالغ 
اسناد همسان هر پیمان، كلیه شركت ها/مدیریت های تابعه وزارت 
نفت موظف به رعایت آن شده و استفاده از سایر اسناد غیر همسان 
مجاز نخواهد بود. فرآیند کلی این شیوه نامه دارای دو بخش به شرح 

ذیل است:
• بخش اول: شناسایی و تعیین عناوین اسناد همسان؛ در این 
مرحله، شورای سیاست گذاری بر اســاس گزارش این اداره كل، 

عناوین اسناد همسان پیمان اولویت دار را تعیین می نماید.
• بخــش دوم: تدوین و ابالغ اســناد همســان؛ در این مرحله، 
پیش نویس اولیه ســند همســان پیمان اولویت دار كه توســط 
شــركت ها/ مدیریت های متقاضی تهیه شــده، پس از اخذ نقطه 
نظرات ذینفعــان در كارگروه خبرگان، اصالح و نهایی و برای ابالغ 

توسط وزیر محنرم نفت ارسال می گردد.

پیمان های همسان  اسناد  ابالغ  و  تدوین/بازنگری  دستورالعمل 
 وزارت نفت

سال اجنام :1398-1399
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
بر پایه بند 2-6 سیاســت های كلی علم و فناوری، ابالغی مقام 
معظم رهبری كه »اهتمام بر انتقال فناوری و كسب دانش طراحی 
و ساخت برای تولید محصوالت در داخل كشور با استفاده از ظرفیت 

بــازار ملی در مصرف كاالهای وارداتی« را اشــعار می دارد و پیرو 
ابالغیه وزارتی به شــمارۀ  424-20/2 مورخ 1399/06/03 تحت 
عنوان »نظام نامه ی پژوهش، فناوری و تجاری سازی وزارت نفت« 
و نیز ابالغیه شمارۀ 87610 مورخ 1395/07/24 ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآور، 
پیوست فناوری های قراردادهای صنعت نفت تدوین گردید. پس 
از ابالغ نظام نامه  پژوهش، فناوری و تجاری ســازی وزارت نفت و 
ارائه چارچوبی برای تدوین پیوســت فنــاوری قراردادهای نفتی 
در ایــن نظام نامه، مقرر گردید که بــرای تمامی روش های انجام 
»معامالت بزرگ« و تمامی قراردادهایی که ذیل موضوع بند 2-1 
نظــام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت هســتند و 
فی مابین شرکت های اصلی/ تابعه با یک شرکت/مشاركت ایرانی 
یا ایرانی/ خارجی منعقد می شــوند، سند پیوست فناوری تدوین 

شود و به عنوان جزء الینفکی از این قراردادها باشد. 

چكیده و نتایج:
سند همسان حاضر موجب اصالح سه ماده از شرایط عمومی 
پیمان های مرتبط و سه پیوست آنها می شود. در این سند، همه 
انواع فناوری ها اعم از توســعه ی فناوری های ســخت )در پنج 
سطح اســتفاده از فناوری، تعمیر و نگهداری، مونتاژ، ساخت و 
طراحی یا نوآوری(، توســعه  قابلیت های مدیریتی و نیز توسعه  
سهم داخل )اعم از واگذاری کار به شرکت های ایرانی، افزایش 
عمق ساخت داخل و ســاخت بار اول( مورد توجه قرار گرفته و 
جداولــی به منظور تفكیك مبلغ پیمان برای بخش های مختلف 
پیوســت فناوری لحاظ گردیده است. بر مبنای قالب ارائه شده 
در این پیوست انتظار می رود فرآیند انتقال فناورِی کامل )یعنی 
فرآیند کلِی هدایت، پیوســتن، گسترش و ارتقاء سطِح فناورِی 
موجود و نیز تحصیِل فناوری های نو با توجه به برنامه های توسعه  
اقتصادی و اجتماعِی گیرنده فناوری( تحقق یافته و برنامه های 
توســعه یا جذب فناوری هــای مورد نظِر کمیتــه پایش انتقال 
فناوری در شــرکت های اصلی و تابعــه وزارت نفت، از مجرای 
نظام نامه  پژوهش، فناوری و تجاری ســازی وزارت  نفت، به ثمر 

نشیند.

سند همسان پیوست فناوری قراردادهای صنعت نفت 
)شرایط عمومی و پیوست ها(

سال اجنام: 1399
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
این پیمان به استناد دستورالعمل "تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد 
همســان پیمان های وزارت نفت" ابالغی تاریــخ 1399/02/09 به 
شــماره 30350 تدوین شده است. همچنین بر اساس بند ب-2 
شــیوه نامه ابالغی "نحوه انجام تعمیرات اساســی ماشــین های 
دوار" وزیــر نفت بــه شــماره 626-20/2 مــورخ 1397/08/26 
)جایگزین دستورالعمل "نحوه انجام تعمیرات اساسی توربین ها و 
کمپرسورها" به شماره 2955-28/1 مورخ 1382/11/26(، معاونت 
مهندســی پژوهش و فناوری وزارت نفت موظف شــده تا  اسناد 
و رویه های اجرایی برای پیاده ســازی این شیوه نامه، مشتمل بر 
شرح خدمات، الگوی همسان قرارداد تعمیراتی، فرآیندهای ارجاع 
کار و فهرســت بهای تعمیرات را با همکاری شــرکت-های تابعه، 
تهیه و جهت اجرا به شرکت های اصلی و فرعی تابعه، ابالغ نماید. 
کاهش تصدی در شرکت های تابعه وزارت نفت، بهبود بهره برداری 
از تأسیسات، پرهیز از داشتن انبارهای قطعات یدکی و در نهایت 

صرفه جویی در وقت و هزینه های مرتبط با تعمیرات ماشین های 
دوار نیز ضرورت های اعالمی شیوه نامه وزیر نفت می باشد. 

ســند همســان پیمان های "بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 
 )O&M( بــا محوریــت ماشــین های دوار" طی نامه به شــماره 
406-20/2 مــورخ 1399/06/29 توســط وزیــر محتــرم نفت به 

شركت های اصلی وزارت نفت ابالغ گردید.

چكیده و نتایج:
به منظور تدوین اسناد همسان پیمان های " بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات )O&M( با محوریت ماشــین های دوار"، مطابق ماده 
4 دستورالعمل  تدوین/بازنگری و ابالغ اسناد همسان پیمان های 
وزارت نفت، كارگروهی با حضــور نمایندگان اداره  کل نظام فنی، 
اجرایی و ارزشــیابی طرح ها و اداره کل نظام مدیریت دارایی های 
فیزیکی معاونت مهندســی، پژوهش و فنــاوری وزارت نفت و با 
همکاری خبرگان حقوقی/ قــراردادی/ مالی/ فنی و بهره گیری از 

ظرفیت تشکل های پیمانکاری حوزه نفت و گاز، تشکیل گردید.
ســند همسان این پیمان که برای نخستین بار در صنعت نفت، 
گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش اجرایی شد، صرفًا جهت انعقاد 
پیمان های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات می باشــد كه شامل 
موافقت نامه ای در 7ماده، شرایط عمومی در 13 فصل مشتمل بر 
71 ماده است. بر مبنای این پیمان، پیمانكار موظف به رعایت موارد 

ذیل است:
• بهره برداری از تأسیســات که بخشی از دارایی فیزیكِی دارای 
ماشــین ها و تجهیزات دوار اســت، بر اساس دســتورالعمل ها، 

فرآیندهاظشو استانداردهای مندرج در پیمان 
• نگهداری و تعمیرات با هدف حفظ و یا برگرداندن به وضعیتی 
كه بتواند عملكرد مورد انتظار را برآورده سازد )شامل مجموعه ای 
از اقدامات فنی، اجرایی، سرپرســتی و مدیریتی  بر روی دارایی 

فیزیكی اعم از تأسیسات، دستگاه ها، خطوط لوله و قطعات( 
در این پیمان قالب ها و برنامه های مدیریتی، فرآیندها، عملیات 
اجرایی، پایش، کنترل و روند اطمینان بخشی به عملکرد پیمانکاران 
و ذینفعان بیان گردیده اســت؛ به طوری که براساس آن ها، شرح 
خدمات هر پیمان منطبق با دســتگاه ها، تجهیزات، ماشین آالت و 
تأسیسات موجود در محدوده قراردادی و با توجه به مفاد این سند، 

بومی سازی و به روزرسانی می گردد. 

و  بهره برداری، نگهداری  همسان پیمان های  سند  عنوان: 
یت ماشین های دوار تعمیرات )O&M( با محور

سال اجنام :1399
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به اســتناد جزء6 بند ب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت نفت مصوب 1391/02/19 مجلس شــورای اسالمی، 
الزامات "قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی 
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی" مصــوب 1398/02/15 
مجلس شــورای اسالمی و ابالغ شــماره 547-20/2 مورخ 
1399/08/29 وزیر محترم نفت  با عنوان "الزام اســتفاده از 
ســازندگان و تأمین کنندگان داخلی موجود در فهرست بلند 
منابع واحد دســتگاه مرکزی )AVL( به منظور تأمین کاال و 
تجهیزات مورد نیاز صنعــت نفت" که تأمین کاال و تجهیزات 
مورد نیاِز کلیه شــرکت های کارفرمایی و پیمانکاری صنعت 
نفت را صرفا از طریق فهرست بلند سازندگان داخلی که مورد 
تایید وزارت نفت قرار دارد را مجاز می داند، ابالغ حاضر تحت 
عنوان "الزام استفاده از سازندگان و تأمین کنندگان داخلی در 
اسناد پیمان" به شماره 366090 و مورخ 1399/10/10 تنظیم 
شــد تا برای اجرای مفاد اسناد همسان پیمان، ملحوظ واقع 

شود.

چكیده و نتایج:
مطابق ابالغ حاضر، در فرآیند تنظیم اســناد همسان برای 
 PC ،)006 نشــریه( EP ،)5490 نشــریه( EPC پیمان های
)نشــریه 007( و پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های 
حفاظت الکترونیک )نشــریه 071(، تکمیل پیوســت مربوط 
به فهرســت فروشندگان و پیمانکاران دســت دوم پیمانکار 
)پیوســت15( مورد تأکید اســت. همچنین در مورد اســناد 
همسان پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات )نشریه093( 
نیــز تکمیل پیوســت مربوط بــه فهرســت تأمین کنندگان/
سازندگان و پیمانکاران دست دوم پیمانکار )پیوست شماره 

14(، مورد تأکید قرار گرفته است. 
عالوه بر این، لحاظ داشتن ابالغ شماره 547-20/2 مورخ 
1399/08/29 وزیــر محتــرم نفت در خصــوص پیمان های 

غیرهمسان نیز ضرورت دارد.

الزام استفاده از سازندگان و تامین کنندگان داخلی
 در اجرای قراردادها

سال اجنام:   1399-1400
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به استناد ماده 23 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، جزء6 
بنــد ب ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و موافقت نامه 
همکاری "انجام دوره هــای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی 
دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی در وزارت نفــت" در تاریخ 
1397/8/21 فی مابیــن وزارت علوم تحقیقــات و فناوری و وزارت 
نفت، "شیوه نامه اجرایی دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیأت 
علمی دانشگاه ها و مؤسســات پژوهشی در وزارت نفت" به شماره  
230-20/2 مورخ 1398/03/25 ابالغ گردید. در ادامه بر اساس بند 
5 از ماده 1 شــیوه نامه اجرایــی و به منظور تقویت ارتباط صنعت و 
دانشگاه، جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی، استفاده  مؤثر از امكانات 
آزمایشگاهی مستقر در صنعت  نفت که منجر به ارائه  پیشنهادهای 
تكمیلی برای حل چالش های موجود در واحدهای عملیاتی و نهایتًا 
شناسایی فناوری های مورد نیاز صنعت و اصالح فرآیندها  شود، اسناد 
پیمان های دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأتعلمی در صنعت نفت 
با همکاری اداره کل نظام فنی اجرایی و ارزشیابی طرح ها و اداره کل 

امور پژوهش وزارت نفت تهیه و تدوین گردید. 

چكیده و نتایج:
دامنه ی این نوع از پیمان های همسان، كلیه موضوعات اولویت دار 

مطالعاتی مصوب "شورای فرصت مطالعاتی وزارت نفت" و نیز سایر 
عناوین اولویت های تحقیقاتی اســت كه واحد پژوهشــی به تأیید 
شورای  فرصت  مطالعاتی رسانیده و قبل  از عقد این پیمان از مجرای 
فراخوانِ  عمومی گذشته  است. در شرایط مطلوب، نتایج پیمان های 
مطالعاتی می تواند مبنایی برای تعریف پایان نامه های دانشجویی 
مرتبط و حتی پیشــنهاد طرح های پژوهشی در صنعت  نفت، ذیل 
پیمان های پژوهشــی باشــد. پیمان های دوره فرصت مطالعاتی 
اعضاء هیأت علمی در صنعت  نفت، در ســه نســخه به شرح زیر 
تدوین گردیده است و در همه این نسخه ها، پژوهنده/ پژوهنده ها 
عضو هیأت علمِی رسمی/  رسمی آزمایشی/ پیمانی شاغل در یکی 
از دانشــگاه ها یا مؤسسات پژوهشی کشور می باشند که خواستار 

طی دوره فرصت مطالعاتی در صنعت  نفت هستند. 
• در نســخه "متقاضی انفرادی انعقاد پیمان با پژوهنده"، انعقاد 
پیمان به صورت انفرادی و پس از معرفی پژوهنده از طرف دانشگاه 

و مؤسسه مربوطه است؛ 
• در نسخه "متقاضی انفرادی انعقاد پیمان با مؤسسه و پژوهنده"، 
عضو هیأت علمی که خواستار طی دوره در صنعت  نفت است، پس 
از معرفی از طرف دانشــگاه و مؤسسۀ مربوطه و قبول مسئولیت 
مؤسســه در خصوص نتایج کسب شــده، به صورت انفرادی و با 

مشارکت مؤسسه، پیمان  فرصت مطالعاتی را منعقد می نماید. 
• در نســخه "متقاضی گروهی- انعقاد پیمان با مؤسسه" انعقاد 
پیمان، با قبول مســئولیت هم از طرف مؤسسه و هم از طرف یک 
پژوهنده عالی به عنوان سرپرست تیم تحقیقاتی می باشد. در این 
نسخه از پیمان های دوره فرصت مطالعاتی، یک گروه تحقیقاتی با 
عضویت حداقل 4 نفر، متشکل از چند پژوهنده  و یک پژوهنده عالی 
که از اساتید هیأت علمِی مؤسسه می باشند، مجری موضوع پیمان 
بوده و پژوهنده عالی که عضو هیأت علمِی با مرتبه علمی استاد تمام 
یا دانشیار شاغل رسمی در مؤسسه است، نماینده مؤسسه در این 
پیمان هم بوده و مسئول هدایت و هماهنگی بین پژوهنده های عضو 

تیم تحقیقاتی می باشد. 
در همه نسخه های صدراالشاره، پژوهنده  و یا تیم تحقیقاتی باید 
در پایاِن دوره ی  فرصت  مطالعاتی، به جهت كمك به انتقالِ  دانِش 
 فنی و رفِع  مشكالِت  علمی، تخصصی و مدیریتی واحدهای  عملیاتی 
و نیز چالش هــای  فرآیندی/فناورانه  آن  واحدها، موضوعاِت  جدیِد 

برنامه هایِ  پژوهشی و پایان نامه های  دانشجویی را تدوین نماید.

پیمان های دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی  در 
نفت صنعت  

سال اجنام: 1399
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
بنا به درخواست سازمان حراست وزارت نفت، تدوین "سند 
همســان خرید و نصب در سال 1395 در جلسه ای با حضور 
وزیر محترم نفت، معاون امور مهندســی پژوهش و فناوری 
وزیر، مدیرعامل شــركت ملی نفت و ســایر ذینفعان، برای 
ایجاد شفاف ســازی روابط و تعهدات طرفین در "پیمان های 
پژوهشــی میدان/ اکتشاف محور باالدســتی" تصمیم گیری 
شد و بر همین اســاس برنامه ریزی های اولیه جهت تدوین 
ســند همســان و اخذ نظرات ذی نفعان، صورت پذیرفت که 
در نهایت موافقت نامه، شــرایط عمومی و شرایط خصوصی 
پیمان های پژوهشــی میدان محور باالدســتی تدوین و طی 
نامه شماره 95/432591 مورخ 1395/09/17 از سوی معاون 
مهندسی، پژوهش و فناوری، جهت اجرا به شرکت ملی نفت 
ابالغ گردید. پس از آن و در راســتای درخواســت مشترک 
مدیر عامل محترم شــرکت ملی نفت ایــران و معاون وزیر 
در امور مهندســی، پژوهش و فناوری مبنی بر بازنگری سند 

ســال 1395 و موافقت وزیر محترم نفت، اصالح و بازنگری 
این ســند مجددا در دســتور کار قرار گرفت. سند همسان 
پیمان های پژوهشــی میدان/ اکتشــاف محور باالدســتی 
اصالحی، بر مبنای پیش نویس پیشنهادی مدیریت پژوهش 
و فناوری شرکت ملی نفت ایران، تدوین و طی نامه به شماره 

99/223965 مورخ 1399/06/26 ابالغ گردید. 
چكیده و نتایج:

در راســتای اجرای ماده 4 دستورالعمل "تدوین/بازنگری 
و ابــالغ اســناد همســان پیمان هــای وزارت نفــت" مورخ 
1399/02/09 به شــماره30350، كارگروه خبرگان تشــكیل 
گردیــد. در ادامه پــس از اخذ و جمع بنــدی نقطه نظرات 
كارگروه، نســخه نهایی که شــامل موافقت نامــه  )6 ماده(، 
شــرایط عمومی )31 ماده(، 5 پیوســت و دستورالعملی در 
خصوص نحوه تکمیل و تنظیم آن می باشــد، ابالغ گردید كه 
این ســند موجب تسهیل و تســریع ارتقاء نقش دانشگاه ها 
در حوزه های باالدســتی نفت و گاز شده و می تواند افزایش 
ضریب بازیافت مخازن را به همراه داشــته باشــد. برخی از 

ویژگی های اختصاصی این پیمان به شرح ذیل می باشد:
• مطالعات پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه فناوری ها، 
بهینه سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در 
میداِن مورد مطالعه به دانشــگاه طرف قرارداد و مورد تایید 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری، واگذار می شود. 
•  شرح كارهای درج شــده در پیوست های 1 و 2  اسناد 
پیمان، ذیــل نظارت عالیــه معاونت مهندســی، پژوهش 
و فنــاوری وزارت نفــت قــرار می گیرد که ایــن نظارت بر 
مواردی از جمله اجرای طرح  و بررســی كلیه ســاز و كارها 
و فرآیندهای مربوطه در جهت تســهیل گری در امر اجرای 
طرح های كالن پژوهشــی و سعی بر رفع مشكالت طرح از 
طریق تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و شیوه نامه های مرتبط و 

تصویب خواهی آن ها می باشد.
• کمیتــه عالی راهبــری با حضور 9 عضو بــرای نظارت، 
راهبری، تســهیل و سرعت بخشی به فرآیند اجرایی پیمان 

تبیین شده است.

وهشی  پیمان های پژ
میدان/ اکتشاف محور باالدستی

سال اجنام:   1399
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
بنا به درخواســت سازمان حراســت وزارت نفت، تدوین 
"سند همســان خرید و نصب تجهیزات سیستمهای حفاظت 
الکترونیک در صنعت نفت" در ســال 1396 در دســتور کار 
اداره کل نظام فنی اجرایی و ارزشــیابی طرح ها قرار گرفت 
که نسخه اولیه سند همسان و دســتورالعمل نحوه تنظیم و 
تکمیل موافقت نامه، شــرایط عمومی، شــرایط خصوصی و 
پیوست ها، جهت انعقاد پیمان های اختصاصی خرید و نصب 
تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک سازمان حراست 
صنعت نفت، تدوین شــد. در ادامه و پس از کســب نظرات 
شــرکت ها و ذینفعان در خصوص نسخه اولیه و رفع نواقص 
سند، نسخه نهایی ســند طی نامه معاون محترم مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت به شــماره 97/110421 مورخ 

1397/03/09 ابالغ گردید. در سال 1399، بر حسب ضرورت 
ارتقاء برخی از مفاد ســند همسان ابالغی و بنا به درخواست 
شــرکت های تابعه مبنی بر بازنگری مجدد، ســند بازنگری 
شده به شــماره 241-20/2 مورخ 1399/04/07 توسط وزیر 

محترم نفت ابالغ گردید.

چكیده و نتایج:
برخی از ویژگی های این پیمان که برای تأمین کاال، مصالح 
و تجهیزات، انجام کارهای ســاختمان و نصــب و راه اندازی 
و ســایر خدمات برای ایجاد و احداث ســامانه های نظارت 
تصویــری، حفاظت پیرامونــی، کنترل دسترســی و کمک 

بازرسی در وزارت نفت کاربرد دارد، عبارتند از:
• اضافه شــدن الزامــات و رویه های مدیریــت HSE به 

مقررات کارگاهی )ماده 28(
• تبیین شرح اختیارات "دستگاه نظارت عالیه" )ماده 50( 
که در این پیمان "اداره كل توســعه سیســتم های حفاظت 

الكترونیكی سازمان حراست وزارت نفت" می باشد.
• ارائه فرمولی برای محاســبه خســارت عدم پرداخت به 
موقع صورت وضعیت توســط کارفرما بر مبنای آخرین نرخ 

تورم ساالنه اعالم شده توسط بانک مرکزی )ماده 53(

حفاظت  سیستم های  تجهیزات  نصب  و  ید  خر همسان  سند 
نفت صنعت  در  ونیک  الكتر

سال اجنام: 1396-1399
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
با اعــالم همه گیری كوویــد 19، وزارت نفت با هدف اســتمرار 
خدمات رسانی به بخش های تولید، عدم توقف اجرای پروژه های 
ســاخِت با اولویت باال، عدم توقف پروژه های تعمیرات اساســِی 

ضروری، جلوگیری از وقوع ابهامات احتمالی و استقراِر شفافیت در 
عملكرد طرفیِن قراردادها و نیز توجه به پیمان های مستمر خدمات 
غیرصنعتِی مرتبط، تدویِن دستورالعمل ها و ابالغ های تخصصی و 
تکمیلــی در حوزه های نفت، گاز، پتروشــیمی و پاالیش و پخش، 
ضمن رعایت هم سوئی مفاد آنها با ابالغ های ستاد ملی مدیریت و 
مقابله با كووید 19 در دستور كار خود قرار داد. در این رابطه، با توجه 
به برخی محدودیت های ایجاد شده در انجام تعهدات پیمانکاران/
تأمین کنندگان کاال حاصل از رعایت دستورالعمل های فوق الذكر و 
به منظور تسهیل امور و کاهش محدودیت ها، تدوین دستورالعمل 
"نحوۀ پذیرش بار مالِی ناشــی از رعایت پروتكل های بهداشــتی 
برای مقابله با كووید19" در دستور كار اداره كل نظام فنی و اجرایی 
قرار گرفت و نهایتًا به موجب دستورالعمل شمارۀ 71-20/2 مورخ 

1399/02/16 توسط وزیر محترم نفت ابالغ گردید.
این دســتورالعمل نیز پس از گذشــت حدود یک سال و پیرو 
درخواســت تشــکل های غیردولتِی فعال در صنعت نفت، توسط 
ایــن اداره كل با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت های 
مهندســی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )APEC( مجددا 
به روز رســانی و با عنوان "نحوه پذیرش بار مالی ناشــی از رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کووید19 )تمدید دستورالعمل 
شــماره71-20/2 تاریخ 1399/02/16(" به شماره  28-20/2 مورخ 

1400/01/21 توسط وزیر محترم نفت ابالغ گردید.

چكیده و نتایج:
این دســتورالعمل در قالب 5 مــاده تدوین گردیده و به موجب 
آن، چنانچه تأخیرات حادث شــده در اجرای تعهدات پیمانکاران/
تأمین کننــدگان کاال طرف قرارداد، ناشــی از رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ســتاد مرکزی مقابله با کرونا در صنعت نفت )با ابالغ 
وزیر محترم نفت( بوده و ناشــی از عــدم انجام تعهدات یا قصور 
پیمانکاران/تأمین کنندگان کاال نباشد، با تأیید هیئت مدیره شركت 
اصلی ذیربط، تأخیرات مجاز محسوب شده و نیز هزینه های رعایت 
پروتکل های بهداشتی مصوب که در قرارداد پیش بینی نشده باشد، 
با ارائه اســناد مثبته و تأیید هیئت مدیره شركت اصلی ذیربط به 

طرف قرارداد پرداخت می گردد.

وتكل های بهداشتی  نحوه پذیرش بار مالی ناشی از رعایت پر
برای مقابله با کووید19

سال اجنام:   1398-1400
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
در راستای اجرای تكالیف محوله به معاونت مهندسی، پژوهش 
و فناوری طی ابالغیه شــماره 260-20/2 مورخ 1398/04/09 وزیر 
نفت با موضــوع الزام به تغییر روش ســاخت و نصب واحدهای 
بهره برداری و نمك زدایی با هدف تسریع در اجرای كار و به استناد 
جز 6 بند ب مــاده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی 
بر اعمال نظارت و كنترل عملكرد شــركت های تابعه، تدوین سند 
همسان قراردادی برای پیمان های ساخت، مالکیت و بهره برداری 
 ،)Skid Mounted( ســاخته  پیــش  واحدهــای  از   )BOO(
نمک زدایی و بهره برداری در دســتور کار قرار گرفت. سند مذكور 
با اخذ نظرات ذی نفعان به عنوان اولین ســند قــراردادی در این 
حوزه مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و 
پیوست های همسان برای استفاده در پروژه های ساخت، مالكیت 
 )Skid Mounted( و بهره بــرداری از واحدهــای پیش ســاخته
فراورش نفت طی نامه شماره 98/499853 مورخ 1398/11/01، 

جهت بهره برداری به شرکت ملی نفت ابالغ گردید. متعاقبًا شرکت 
ملی نفت ایران پیش نویس دیگری برای ســند این پیمان تنظیم 
و ابالغ نمود که در جهت بهبود آن، برخی از نکات طی نامه شماره 
141608 مورخ 1399/04/31 از طرف معاونت مهندسی، پژوهش و 

فناوری، به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم گردید.

چكیده و نتایج:
ســند همســان این پیمان که به عنوان اولین پیمــان مرتبط با 
تاسیسات پیش ساخته فرآورش نفت محسوب می شود، مشتمل 
بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شــرایط خصوصی و پیوست های 
همسان برای استفاده در پروژه های ساخت، مالكیت و بهره برداری 

از این واحدها می باشد. 
از جمله موارد فنی و حقوقی قابل بهبود در نامه شماره 141608 
می توان به اصالح برخی مواد پیمان مرتبط با سرمایه گذار، تحویل 
زمیــن، مجوزها، مبلغ قرارداد، نافذ شــدن، تأمیــن منابع مالی، 
تضامین، جرائم وخسارات، فسخ و خاتمه قرارداد، شرایط قهریه، 
عوارض مالیات و بیمه، حق مالکیت اسناد و جابجایی تأسیسات و 

تجهیزات مطرح اشاره کرد.

ساخت، مالكیت و بهره برداری )BOO( واحدهای پیش ساخته 
)Skid Mounted( فرآورش نفت

سال اجنام: 1398-1399
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
در راســتای اجــرای ابالغیه وزیر محترم نفــت با موضوع 
"شــیوه نامه اعطای پژوهانه توســط وزارت نفــت به اعضای 
 هیــأت علمی دانشــگاه ها و مراكــز تحقیقاتی" به شــماره 
787-20/2 مــورخ 1398/11/23 به منظــور انجام هدفمند 
تحقیقات با محوریت ارتقاء نوآوری و ابتكار، افزایش ســطح 
اعتمــاد به نفــس جامعه دانشــگاهی و به اســتناد تكالیف 
حاكمیتی مندرج در بند ث مــاده1 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت نفت مصوب 1391/02/19 مجلس شــورای اســالمی، 
اسناد همســان پیمان"اعطای پژوهانه وزارت نفت به اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه ها و مراكز تحقیقاتی" در صنعت نفت 

تهیه گردیده و در مرحله ابالغ می باشد.

چكیده و نتایج:
پیش نویس موافقت نامه این پیمان که دارای 4 ماده است 
توســط اداره کل امور پژوهش وزارت نفت ذیل نامه شــماره 
398078/م پ م/99 مورخ 1399/11/01 تهیه و طی جلســات 
کارشناســی مشترک، پیش نویس ارســالی اصالح و نسخه 
نهایــی آن تدویــن گردید. از جمله نکات کلیــدی این پیمان 

عبارت است از:
• امضای موافق نامه توســط نماینده "واحد پژوهشی" 
)یعنی مدیریــت/ اداره كل/ اداره امور پژوهش و فناوری 
یكی از شــركت های اصلی/ فرعی و تابعۀ وزارت نفت(، 
نماینده "مؤسســه" )که یكی از دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی كه دارای مجوز از وزارت عتف ( 
علوم، تحقیقات و فناوری ) می باشــد( و "پژوهنده" ای که 

شاغل در مؤسسه می باشد.
• الزام پژوهنده به شبکه سازی برای انجام طرح پژوهانه 
در قالب تیم تحقیقاتی، با حضور یک پژوهشگر دوره پسا 
دكتری/دانشــجوی دوره دكتری و یک دانشــجوی دوره 

كارشناسی یا با پژوهشگرانی از دوره پسا دكتری
• مقطوع بودن مبلغ این پیمان تا سقف مجاز آن )طبق 
ماده 6 شــیوه نامۀ اعطای پژوهانــه وزارت نفت به اعضای 

هیــأت علمی دانشــگاه ها و مراكز تحقیقاتی به شــماره 
787- 20/2 مــورخ 1398/11/23 ، ســه برابر حد نصاب 

معامالت كوچك در زمان انعقاد پیمان می باشد.(
• دامنۀشمول این پیمان شامل كلیۀ موضوعات اولویت دار 
پیشنهادی طرح پژوهانه شركت های اصلی/فرعی و تابعه 
و اولویت های تحقیقاتی است كه واحد پژوهشی به تأیید 
"كمیته علمی- اجرایی پژوهانه" رســانیده است و قبل از 

عقد این پیمان از مجرای فراخوان عمومی گذشته باشد.
باید توجه داشت که آن دسته از طرح های پژوهشی كه 
گام مطالعات اولیه خــود را طی كرده اند و نیز موضوعات 
دوره هــای فرصت مطالعاتــی مصــوب و پایان نامه ها و 
رساله های دكتری ذیل "دستورالعمل حمایت از پایان نامه 
كارشناسی ارشد و رساله دكتری دانشجویان وزارت نفت"، 

از دایرۀ شمول این پیمان خارج اند.

وهانه وزارت نفت  به اعضای هیأت علمی  پیمان اعطای پژ
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

سال اجنام:   1400
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
بر اســاس بند ب-2 شــیوه نامه ابالغی "نحوه انجام تعمیرات 
اساسی ماشــین های دوار" وزیر نفت به شماره 626-20/2 مورخ 
1397/08/26 )جایگزین دســتورالعمل "نحــوه انجام تعمیرات 
اساســی توربین ها و کمپرسورها" به شــماره 2955-28/1 مورخ 
1382/11/26(، معاونت مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت 
موظف شــده تا  اســناد و رویه های اجرایی برای پیاده سازی این 

شیوه نامه را ابالغ نماید. 
با توجه به ابالغ سند همسان پیمان های "بهره برداری، نگهداری 
و تعمیــرات )O&M( با محوریت ماشــین های دوار" طی نامه به 
شــماره 406-20/2 مــورخ 1399/06/29 و لزوم انعقــاد قرارداد 
نگهداری و تعمیرات )M( در تأسیساتی كه كارفرما صرفًا به طور 
مجزا قسمتی از ادوات و تاسیسات را در قالب نگهداری و تعمیرات 
برون سپاری می نماید، تدوین اسناد همسان پیمان "برون سپاری 

نگهداری و تعمیرات در صنعت نفت ایران" بصورت مشــترک در 
دستور كار اداره كل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها و اداره 

کل مدیریت دارایی های فیزیکی قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
این ســند همسان مشــتمل بر موافقت نامه  )7 ماده(، شرایط 
عمومی پیمان )71 ماده( و 22 پیوســت می باشــد كه به منظور 
تدویــن آن، مطابق ماده 4 دســتورالعمل تدوین/بازنگری و ابالغ 
اسناد همسان پیمان های وزارت نفت، كارگروه خبرگان حقوقی/ 
قراردادی/ مالی/ فنی از اداره  کل نظام فنی، اجرایی و ارزشــیابی 
طرح ها و اداره کل نظام مدیریت دارایی های فیزیکی و با همکاری 
و بهره گیری از ظرفیت انجمن ها و تشــکل های پیمانکاری حوزه 
نفت و گاز تشکیل گردیده است. این سند هم اکنون نهایی شده و 

در شرف ابالغ می باشد.

ون سپاری نگهداری و تعمیرات )M( در صنعت نفت  پیمان بر
ایران به همراه تدوین نمونه پیوست های مرتبط به عنوان 

راهنمای شرکت های تابعه و فرعی          
سال اجنام :1399-1400

آماده ابالغ
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
بر اســاس بنــد ب-2 شــیوه نامه ابالغی "نحــوه انجام 
 تعمیرات اساســی ماشــین های دوار" وزیر نفت به شماره
626-20/2 مــورخ 1397/08/26 و با توجه به ابالغ ســند 
همســان پیمان هــای "بهره برداری، نگهــداری و تعمیرات 
)O&M( با محوریت ماشین های دوار" طی نامه به شماره 
406-20/2 مــورخ 1399/06/29 و تدوین ســند همســان 
پیمــان نگهداری و تعمیــرات )M( در صنعت نفت، تدوین 
اســناد همسان پیمان "تعمیرات اساسی دوره ای تجهیزات 
ماشــین های دوار" در صورتی كه كارفرما در نظر داشــته 
باشــد صرفًا قسمتی از ادوات و تأسیســات را بطور مجزا 
در قالب تعمیرات اساســی، برون ســپاری نماید، بصورت 
مشــترک در دســتور كار اداره كل نظام فنــی و اجرایی و 
ارزشیابی طرح ها و اداره کل مدیریت دارایی های فیزیکی 

قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
بــر مبنای ایــن پیمــان، پیمانــکار موظف اســت كلیه 
فعالیت های تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده )از جمله از 
سرویس خارج كردن، فرآیند باز و بسته كردن ماشین دوار، 
حمل و نقل استاندارد، بازرســی فنی، تعمیرات، اصالحات 
و یا انجام تغییرات الزم( را بر اســاس دســتورالعمل های 
كارفرما و یا دستورالعمل ها و رویه های به روز و پذیرفته شده 
توسط شركت های سازنده و مطابق با آخرین آیین نامه های 

اجرایی مصوب ایشان انجام دهد.
 تعمیرات اساســی بر روی ماشــین آالت دوار می تواند بر 
مبنای تحلیل وضعیت و قابلیــت اطمینان تجهیزات همانند 

ساعت کارکردهای مشخص ماشین دوار انجام شود.

پیمان تعمیرات اساسی دوره ای تجهیزات ماشین های دوار 
)OH(   به همراه تدوین نمونه پیوست های مرتبط به عنوان 
راهنمای شرکت های تابعه و فرعی

سال اجنام: 1400

آماده ابالغ
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

سابقه طرح و ضرورت انجام:
در ســال 1380، با همــکاری وزارت نفت و ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، ســند "موافقت نامه، 
پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های 
مهندســی، تأمین کاال و تجهیزات، ســاختمان و نصب به 
صورت تــوأم )EPC( بــرای کارهای صنعتی )نشــریه 
5490("، تدوین شــد کــه در تاریــخ 1380/11/14 و به  
شماره 54/7105-105/18929 توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور ابالغ گردید؛ در طی دو دهه پروژه های 
بسیاری بر مبنای این پیمان به مورد اجرا گذاشته شد که 
اغلب این پروژه ها ضرورت بازنگری و ارتقاء این نســخه 
را نمایان ســاختند. در نتیجه سند "موافقت نامه، شرایط 
عمومی و شــرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تأمین 
کاال و تجهیزات، ســاختمان و نصب )EPC( اختصاصی 
صنعــت نفــت" در قالب 55 ماده تدویــن و طی نامه به 

شــماره 98/123787 مورخ 1398/03/26 ابالغ گردید. 
در سال 1399، با توجه به بازخوردهای ذینفعان عملیاتی/

حقوقی نســبت به ویرایش ســند ابالغی، بازنگری سند 
در دســتور كار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی 

طرح ها قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
برای تدوین سند همســان پیمان "مهندسی، تدارک و 
اجرا در صنعت نفت"، از ابتدای سال 1399، نشست های 
داخلی هم اندیشــی برای خلق یک طرح مفهومی از سند 
مورد انتظار تشــکیل گردید و متعاقبًا از نیمه دوم ســال 
1399 اقدامات اصلِی تدوین سند با تشکیل کارگروه های 

خبرگان فنی/قراردادی به شرح زیر آغاز شد.
• کارگروه اصلی تدوین با حضور 10 عضو

• کارگروه عمومی تدوین با حضور 21 عضو
• کارگروه فرعی مباحــث مرتبط با کاال و گمرک با 

14 حضور عضو
• کارگروه هــای موقت بررســی موضوعــات مبالغ 
مشــروط و هاردشــیپ بــا حضور طیف وســیعی از 
کارشناســان، نماینــدگان تشــکل های غیردولتی و 

شرکت های تابعه 
تاکنون در مجموع 24 جلســه به صورت حضوری، 51 
جلســه به صورت آنالین و بالغ بر 1190 نفر ساعت جلسه 
در خصوص در راســتای تدوین این سند برگزار گردیده 

است. 
ســند همســان پیمان "مهندســی، تدارک و اجرا در 
صنعت نفت" مشــتمل بر موافقت نامه )حاوی 6 ماده(، 
شرایط عمومی )حاوی 77 ماده(، شرایط اختصاصی، به 
همراه راهنمای پیوست مربوطه می باشد؛ در سند جدید، 
ضمن اینکه تعاریــف و مفاهیم جدیدی در ماده 1 اضافه 
شــده اســت، 25  ماده به  صورت جزیی و50  ماده نیز به 

صورت کلی بازنویسی شده اند.

ساخت  و  تدارک  مهندسی  پیمان  بازنگری/تدوین 
در صنعت نفت 

سال اجنام: 1396-1400

آماده ابالغ



75 فصل ششم - اسناد همسان پيمان

سابقه طرح و ضرورت انجام:
این سند بر اســاس بندهای 2، 6، 8 و 15 سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص اقتصاد مقاومتی، 
اجرای سیاســت های بخش نفت و گاز و پتروشــیمی به شماره 
76230/1 مورخ 1379/11/03 ابالغی از ســوی دفتر مقام معظم 
رهبری، تحقق اهداف ســند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه نفت و گاز، جز ء 3 از بند الف ماده3، جزء 8 از بند 
ب، جزء 9 از بند پ، و جزء 4 و 5 از بند ث ماده 3 قانون اختیارات 
وظایف وزارت نفــت و همچنین قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی و قانون حمایت 
از شــرکتها و مؤسســات دانش بنیان و تجاری ســازی نوآوری ها 
و اختراعات، با هدف تســهیل و تنظیم گری فرآیند بومی ســازی 
تجهیزات و اقالم اختصاصی صنعت نفت توسط سازندگان داخلی، 
در دست تدوین می باشد. مهمترین وظیفه این سند توسعه فناوری 
و تکوین محصول داخلی در راستای ایجاد زنجیره سازندگان توانمند 
داخلی مورد نیاز صنعت نفت اســت که تاكنون توسط سازندگان 
خارجی تأمین می گردید. نسخه پیش نویس پیشنهادی این سند 
توسط کارگروهی متشکل از اداره کل نظام فنی اجرایی و ارزشیابی 
طرح های وزارت نفت و اداره کل نظام تأمین و تجاری سازی وزارت 

نفت در حال تدوین و نهایی سازی است.

چكیده و نتایج:
اقالمی که برای صنعت نفت حیاتی بوده و در توســعه و پیوسته 
بودن تولید نقش کلیدی داشــته و عدم تأمین به موقع آن منجر 
به خســارات قابل توجه می شود، در این سند، توسعه ای و کلیدی 

محسوب می گردد که شامل یکی از موارد ذیل می باشد 
• محدودیت مطلق در خصوص تأمین از خارج کشور به علت 

شرایط تحریم.
• جامعیت به لحاظ بازار هدف در هر کدام از چهار شــرکت 

اصلی.
•  30 برابر نصاب معامالت متوسط.

بر اســاس پیش نویس سند، مسئولیت اجرا )اقدام و نظارت( 
کلیه فرایندهای خرید اول فناورانه در چهار شــرکت اصلی وزارت 

نفت و شرکت های تابعه در خصوص خرید اول فناورانه تجهیزاتی 
که تاکنون هیچ نمونه ای موفق و کاربردی در داخل كشــور ساخته 
نشده و یا نمونه ساخته شده، آزمون عملیاتی نشده است و جهت 
ایجاد یک یا چند نمونه کاربردی در فرایند خرید اول قرار می گیرد، 
بر عهده مدیریت/ امور پژوهش و فناوری بوده و در خصوص خرید 
اول فناورانه که نمونه موفق و کاربردی محصول توســط ســازنده 
داخلی تولید شــده ولی در فرایند تجاری سازی و تولید انبوه قرار 
نگرفته است، بر عهده واحد ساخت داخل و تجاری سازی، مدیریت 

بازرگانی یا واحد تدارکات و خرید کاالی شرکت هاست. 
کمیته راهبری ســاخت داخل وزارت نفت با محوریت معاونت 
مهندســی، پژوهش و فناوری و با حضور نمایندگان چهار شرکت 
اصلی وظیفه پیگیری، نظارت و ارزیابی سیاســت ها و برنامه های 

ساخت داخل وزارت نفت را بر عهده خواهد داشت.

ید کاال و تجهیزات داخلی ساخت بار اول سند خر
 در صنعت نفت

سال اجنام:   1399-1400

آماده ابالغ
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فصل هفتم
 استانداردها

تفاهم نامه همكاری استاندارد سازی بین وزارت نفت و سازمان ملی 
استاندارد 

ایران نفت  صنعت  استانداردسازی  نظام  آیین نامه   

وم ملی سازی آنها وز رسانی استانداردهای IPS و در صورت لز تدوین و به ر

نفت  صنعت  تخصصی  استانداردهای  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  دستورالعمل 
ایران

صنعت  استانداردسازی  فنی  کارشناسان  حرفه ای  صالحیت  یابی  ارز نظام 
نفت

وبگاه و سامانه نظام استانداردسازی صنعت نفت

وسیه در حوزه استانداردهای صنعت نفت همكاری مشترك با کشور ر

یق  تدوین، بازبینی و ملی سازی 163 استاندارد IPS از طر
وهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد انعقاد قرارداد با پژ

تدوین و بازنگری استانداردهای صنعت نفت با همكاری شرکت های اصلی 

بررسی و بكارگیری 515 استاندارد ملی ایران در حوزه صنعت نفت 

حفاری  سیال  افزایه های  استاندارد  تدوین 

تدوین استاندارد طراحی و ساخت چاله های سوزا  )در دست اقدام(
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در راستای تحقق سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی، به منظور گسترش 
همکاری های فنی، علمی و پژوهشی مورد نیاز و بهره گیری از ظرفیت و تجارب 
وزارت نفت و ســازمان ملی استاندارد در راستای هم افزایی توانمندی های 
موجود، توسعه استانداردســازی، بهبود فرایندها و ارتقا کیفیت فرآورده ها، 
تجهیزات، لوازم و مواد ســاخت داخل به منظور مصــارف داخلی آن ها، در 
راســتای اجرای وظایف محوله به وزارت نفت در  حوزه استانداردســازی 
در قانون وظایــف و اختیارات وزارت نفت و قانون تقویت و توســعه نظام 

استانداردسازی، تفاهم نامه ای با سازمان ملی استاندارد منعقد گردید.
شایان ذکر است پیش از این، تفاهم نامه ای در تاریخ 1394/02/24 بین 
وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد به امضا رسید که با انقضای آن، تفاهم 
دوم در راستای وظایف تعیین شده مطابق تبصره 3 از ماده 3 قانون تقویت 
و توسعه نظام استانداردســازی برای دستگاه های اجرایی کشور، در تاریخ 
1397/07/22 بین وزارت نفت و ســازمان ملی استاندارد ایران منعقد و به 

تبع آن به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی های الزم، دبیرخانه مشترک در اداره 
کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ایجاد گردید. کلیه استانداردهای 
صنعت نفت با همکاری و مشارکت طرفین تدوین و فرآیند ملی سازی آن 

صورت می گیرد. 

چكیده و نتایج:
بر اساس تفاهم نامه منعقده، زمینه های همكاری متقابل وزارت نفت و 

سازمان ملی استاندارد عبارتند از:
• شناســایی زمینه های ســرمایه گذاری مشترک ســازمان ملی 

استاندارد و وزارت نفت
• همکاری در اجرای مسؤولیت های قانونی استانداردسازی، ارزیابی 
انطباق، اندازه شناســی و تائید صالحیت در نظام اســتاندارد و حوزه 

صنعت نفت.
• همکاری و مشارکت در ارزیابی ملی کیفیت

تفاهم نامه همكاری استاندارد سازی بین وزارت نفت و 
استاندارد ملی  سازمان 

سال اجنام: 1397تا کنون
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• همکاری در تدوین نظام جامع کیفیت کاال و. خدمات
• همکاری در سیاســتگذاری برای حمایت از محصوالت ایرانی در 

صنعت نفت
• همکاری در آموزش تخصصی و ترویج و توسعه فرهنگ استاندارد 

در زمینه تولید و مصرف صنایع نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی
• همکاری و مشــارکت در ایجاد و توسعه شبکه ملی آزمایشگاهی 

کشور )شماک(
• مشارکت در فعالیت های پژوهشــی و آموزشی مشترک وزارت 

نفت و سازمان ملی استاندارد.

در راســتای عملیاتی شــدن تفاهم نامه اقدامات اجرایی زیر به انجام 
رسیده است:

• همکاری با سازمان ملی استاندارد در راستای اجرای مسؤولیت های 
قانونی در نظام استاندارد در حوزه صنعت نفت.

• ارایه اطالعات مورد نیاز ســازمان ملی اســتاندارد جهت اجرای 
سیاست های مرتبط با حوزه صنعت نفت.

• مشــارکت در فرایند تدوین اســتانداردهای ملــی، منطقه ای و 
بین المللی و عضویت کارشناســان صنعت نفت در کمیته های فنی 

متناظر مرتبط با صنعت نفت.
• امکان سنجی و معرفی کارشناسان صنعت نفت برای شرکت در 

فرایند اخذ پروانه کارشناسی رسمی استاندارد.
• معرفی متخصصین فنی صنعت نفت به مرکز ملی تائید صالحیت.
• همکاری در امکان سنجی فرآیند تائید صالحیت نهادهای ارزیابی 

انطباق در حوزه صنعت نفت.
• ایجاد سازو کارهای مناسب برای مشارکت سازمان ملی  استاندارد 

در شورای سیاستگذاری استاندارد وزارت نفت.
• اخذ کلیه گزارش های عملکردی در راستای اجرای تفاهم نامه در 

حوزه های مختلف وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد.
• تشــکیل گروه هــای کاری مورد نیاز مشــترک تخصصی جهت 
برنامه ریزی، تدوین و اجرای دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز.

• مشاركت در اعتبارسنجی و تائید صالحیت نهادهای ارزیابی انطباق 
مرتبط با وزارت نفت در چارچوب الزامات استانداردهای بین المللی و 

قوانین و مقررات جاری و ارائه خدمات آموزشی مرتبط.
• همــکاری در ایجاد بانک اطالعاتی متخصصیــن فنی و ارزیابان 
مشترک وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد به منظور بکارگیری آن

• تسریع در فرایند تصویب استانداردهای ارائه شده از طرف وزارت 
نفت در کمیته های ملی 

• مشارکت در کمیته های تخصصی تدوین استاندارد وزارت نفت به 
نحوی كه به ازای هر استاندارد تدوین یا بازنگری شده بالغ بر 10 جلسه 
برگزار گردیده و تاكنون منجر به ملی ســازی 40 اســتاندارد گردیده 

است. 
•  مشارکت در شورای سیاستگذاری استاندارد وزارت نفت.



فصل هفتم - استانداردها 80

کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در اجرای جز 3 بند الــف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت نفت و تبصره های 1 و 3 ماده 3 و ماده 4 قانون تقویت 
و توســعه نظام اســتاندارد، آیین نامه نظام استانداردســازی 
در صنعــت نفت تهیه و طی نامه به شــماره 439-20/2 مورخ 

1397/06/31 توسط مقام عالی وزارت ابالغ گردید. 
چكیده و نتایج:

آیین نامــه مذكــور در 5 ماده بــا هدف مدیریــت و راهبری 
فرایندهای استانداردسازی و نظارت بر اجرای آن در صنعت نفت، 
ایجاد بستر مناسب در وزارت نفت و شركت های اصلی و فرعی 
تابعه برای همكاری با سازمان ملی استاندارد ایران و ذی نفعان در 

بخش های دولتی و غیردولتی، در فرایند استانداردسازی صنعت 
نفت و همچنین ایجاد بستر مناسب در وزارت نفت و شركت های 
اصلی و فرعی تابعه جهت نظارت بر اجرای اســتانداردها تدوین 
گردید. در همین راســتا اركان استانداردسازی زیر تبیین شده 

است.
• شورای سیاستگذاری استانداردهای صنعت نفت

• کمیته های استانداردســازی در هر یک از شــرکت های 
اصلی

• كمیته های تخصصی استاندارد
در راســتای اجرای آیین نامه فوق، شــورای سیاســتگذاری 
اســتانداردها به عنوان یکی از ارکان استانداردسازی در صنعت 

ایران نفت  صنعت  استانداردسازی  نظام  آیین نامه 
سال اجنام: 1397 تا كنون
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نفت تشکیل و در هر یک از چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت 
نیز کمیته استانداردسازی مربوطه تشکیل شد. از اهم کارهای 

انجام شده این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• برگزاری 9 جلسه شورای سیاستگذاری استانداردهای 
صنعــت نفت به ریاســت معــاون محترم وزیــر در امور 
مهندســی، پژوهش و فناوری و با حضــور مدیران محترم 
ادارات کل زیــر مجموعه و رؤســای محتــرم کمیته های 
استانداردســازی چهار شــرکت اصلی و نمایندگان محترم 
سازمان ملی استاندارد ایران و سایر متخصصین این حوزه 
حسب مورد در بازه های زمانی سه ماهه جهت سیاستگذاری 

استانداردهای صنعت نفت.
• پیگیری مصوبات شــورای سیاســتگذاری استاندارد و 
همکاری در جهت رفع مشــکالت و معضــالت موجود در 
مســیر اجرای مصوبات توسط اداره کل نظام فنی، اجرایی 

و ارزشیابی طرح ها
• برگزاری جلســات هم اندیشــی با نمایندگان محترم 
کمیته های استانداردســازی چهار شــرکت اصلی پیش از 
برگزاری جلسات شورا و آماده سازی کمیته ها جهت حضور 

در جلسات شورا
برخی از نتایج حاصل از تصمیمات شــورای سیاســتگذاری 

استانداردها به شرح ذیل می باشند:
1- ابــالغ اجباری 406 اســتاندارد صنعت نفت توســط 
معاون محترم وزیر در امور مهندســی، پژوهش و فناوری 

وزارت نفت
2- ابــالغ ”دســتورالعمل نظــارت بــر حســن اجرای 
اســتانداردهای تخصصــی صنعت نفت ایران“ به شــماره 

1400/44760 مورخ 1400/02/12
3- ابالغ ”دســتورالعمل صــدور گواهینامــه صالحیت 
حرفه ای کارشناسان فنی استانداردسازی صنعت نفت“ به 

شماره 99/435511 مورخ 1399/11/26
4- برگزاری ”اولین جلسه کارگروه مشترک ایران و روسیه 
در زمینه هماهنگ سازی استانداردها در پروژه های مشترک 
در بخش انرژی“ به شماره 995/253983 مورخ 1399/07/15

5- برون ســپاری ”بازنگری اســتانداردهای IPS توسط 
پژوهشــگاه استاندارد ســازمان ملی اســتاندارد ایران و 

شرکت های اصلی وزارت نفت
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
اســتانداردهای صنعــت نفــت ایــران )IPS( بر اســاس 
استانداردهای شناخته شده، نشریات علمی، اسناد فنی، دانش 
و تجربیات انباشــته در صنایع نفت در سطح ملی و بین المللی 
تهیه شــده است. تاریخچه اســتاندارد در صنایع نفت به اواخر 
دهه 50 شمســی بر می گردد. در سالهای بعد، صنعت نفت به 
تدریج و با گذشت زمان رشــد نمود و صنایع گاز و پتروشیمی 
توسعه یافتند و مجموعه ای از استانداردها را برای استفاده خود 
ایجاد کردند. به منظور یكپارچه ســازی تمامی استانداردها در 
کل وزارت نفت، اداره ای به نام امور اســتاندارد زیر نظر معاون 
مهندســی، پژوهش و فناوری ایجاد شــد که مسؤولیت تدوین 
اســتانداردهای صنعت نفت )موسوم بهIPS( را از سال 1368 
شمســی، بر عهده داشته که این اســتانداردها به طور دوره ای 
توســط کمیته های فنی مربوطه بازنگری و اصالح می شــوند. 
اســتانداردهای IPS در 15 شــاخه فنی، هر یــک در 6 گروه 
 ،I بازرسی دوره ای ،C نصب و راه اندازی ،M کاال ،E مهندســی
روش آزمون و مشخصات فنی T و عمومی G تهیه شده است.

مطابق جز 3 بند الف ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفــت و ابالغیه شــماره 95/396367 مــورخ 1395/08/24، 
تعیین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت 
نفت بر عهده وزارت نفت قرار دارد. ضمن آنکه به اســتناد ماده 
3 قانون تقویت و توســعه نظام استاندارد و تفاهم نامه منعقده 
با ســازمان ملی اســتاندارد ایران به شــماره 189987 مورخ 
1397/08/09 و ابــالغ آن طــی نامه به شــماره 383054/97 
مورخ 1397/08/19، ملی سازی استانداردهای صنعت نفت در 
دســتور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح ها 

قرار گرفته است.
در تاریــخ 1394/02/24 اولین تفاهم نامه با ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران منعقد گردید و فرآیندهــای تدوین، بازنگری 
و ملی سازی اســتانداردهای صنعت نفت با فرآیندهای متناظر 
آنها در سازمان ملی استاندارد ایران همسو گردید. ضمن آنکه 
بســیاری از آیین کارهای مرتبط با موضوع ده قلم گروه کاالیی 
اولویــت دار وزارت نفت پس از انعقاد تفاهم نامه، ملی ســازی 

شــده و هم اکنون در سایت سازمان ملی استاندارد ایران قرار 
دارند.

چكیده و نتایج:
مطابق تبصره های 1 و 3 از ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام 
استانداردسازی، ملی سازی استانداردهای صنعت نفت ایران با 
همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار قرار گرفت 
و استانداردهایی که قابلیت ملی شدن دارند، پس از بازنگری و 
به روز رسانی و قرار گرفتن در قالب استانداردهای ملی ایران، 
برای کمیته ملی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می شوند.
تا زمان تهیه این ســند از تعداد 406 استاندارد صنعت نفت، 
تعداد 163 اســتاندارد توسط پژوهشگاه استاندارد و با راهبری 
اداره کل نظــام فنــی و اجرایــی، اداره کل HSE و مدیریــت 
پژوهش و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران در حال بازنگری 
و ملی ســازی می باشند. تعداد 184 اســتاندارد دیگر به نسبت 
مساوی و حســب موضوع به چهار شــرکت تابعه وزارت نفت 
جهت بازنگری، به روزرســانی و ملی سازی واگذار شده است. 
تعداد 40 استاندارد نیز به تازگی تدوین شده اند که از این تعداد 
25 استاندارد ملی شده اند. در نهایت 19 استاندارد صنعت نفت 
توسط امور استانداردهای اداره کل نظام فنی و اجرایی در حال 
بازنگری می باشــند کــه از این تعداد نیز تاکنون 2 اســتاندارد 

ملی سازی شده اند.

وم   وز رسانی استانداردهای IPS و در صورت لز تدوین و به ر
ملی سازی آنها

سال اجنام: 1396 تا کنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به استناد جز3 بند الف ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفــت و جزء 4-2-5، بند 4-2 ماده 4 و ماده 5 از آیین نامه نظام 
استانداردســازی در صنعت نفت ایران، دستورالعمل »نظارت بر 
ُحسن اجرای استانداردهای تخصصی صنعت نفت ایران« توسط 

اداره کل نظام فنی و اجرایی تهیه گردید.
در ادامــه مطابــق بند 10 مصوبه هشــتمین جلســه شــورای 
سیاســتگذاری اســتانداردهای صنعت نفت، نظرات کمیته های 
استانداردسازی شرکت های اصلی، اخذ و تجمیع و پس از موافقت 
شورای سیاست گذاری استانداردهای صنعت نفت، دستورالعمل 
مذکور توســط معاون محترم وزیر در امور مهندســی، پژوهش و 
فناوری، طی نامه به شماره 1400/44760 مورخ 1400/02/12 ابالغ 

گردید. 

چكیده و نتایج:
اجرای دســتورالعمل با توجه به ساختار نظارتی تدوین شده به 
شــرح زیر موجب وحدت رویه در فرآیند نظارت بر حسن اجرای 
استانداردهای تخصصی صنعت نفت، سیاست گذاری، مدیریت و 
راهبری فرآیند ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای 
تخصصی صنعت نفت، تعیین سطوح نظارتی جهت انجام فرآیند 
نظارت بر اجرای استانداردهای تخصصی صنعت نفت و پیش گیری 
از موازی کاری و عدم تداخل وظایف در ســطوح مختلف و تعیین 

دقیق وظایف و مســؤولیت های هر یك از سطوح نظارتی در قبال 
فرآیند نظارت بر حســن اجرای استانداردهای تخصصی صنعت 
نفت در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه خواهد شد. 
به موجب این دستورالعمل، سه سطح نظارتی به شرح ذیل تعیین 

گردیده است:
•نظارت راهبردی با مسؤولیت معاونت مهندسی وزارت نفت

•نظــارت عالیه با مســؤولیت کمیته هــای استانداردســازی 
شرکت های اصلی

•نظارت بر اجرا، با مسؤولیت واحدهای فنی و مهندسی

دستورالعمل نظارت بر  ُحسن اجرای 
استانداردهای تخصصی صنعت نفت 

سال اجنام:   1399-1400
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
به منظــور اجرای بند 5 مصوبه ششــمین جلســه شــورای 
سیاســتگذاری اســتانداردهای صنعــت نفت، مبنی بــر لزوم 
توان افزایی كارشناســان و متخصصان صنعت نفت در حوزه های 
استانداردســازی و ضوابط فنی، دســتورالعمل صدور گواهینامه 
صالحیت حرفه ای كارشناسان فنی استانداردسازی صنعت نفت 
با همكاری مركز توســعه مدیریت صنعت نفت تهیه و به شماره 
99/435511 مورخ 1399/11/26 توســط معاون محترم وزیر در 

امور مهندسی، پژوهش و فناوری ابالغ گردید. 

چكیده و نتایج:
حسب دســتورالعمل ابالغی، مقرر گردید برای كلیه خبرگان 
صنعت نفت در حوزه های تخصصی استانداردســازی دوره های 

تخصصــی استانداردســازی در ســه ســطح 1 و 2 و 3 برگزار 
گردد و پس از گذرانــدن موفق دوره های مذكور و آزمون، برای 
آن هــا گواهینامه های صالحیت حرفه ای متناســب با ســطوح 
فوق الذكــر اعطا گــردد كه این موضوع ســبب ارتقای دانش و 
توان افزایی كارشناسان و متخصصان صنعت نفت در حوزه های 

استانداردسازی و ضوابط فنی كارشناسان خواهد گردید. 
در راستای اجرای دســتورالعمل، در مرحله اول 191 نفر كه 
مطابق با دســتورالعمل که شــرایط احراز صالحیت عمومی را 
داشتند به مركز توســعه مدیریت صنعت جهت گذراندن دوره 
آموزشی و شــركت در آزمون جهت دریافت گواهینامه سطح 
3  معرفی شــدند که از این تعداد 137 نفر در آزمون شركت 
نموده و تعداد 48 نفر موفق بــه دریافت نمره قبولی )حداقل 
60 از 100( شدند. در ادامه با توجه به هماهنگی های بعمل آمده 
و برنامه ریزی های انجام شده با مركز توسعه مدیریت صنعت 
نفت، مقرر گردیده اســت آزمون های بعدی نیز برای خبرگانی 
كه موفق به گذراندن آزمون فوق نشــده اند و نیز برای خبرگان 
جدید معرفی شــده از طرف شــركت های تابعه وزارت نفت 

برگزار شود.

فنی کارشناسان  حرفه ای  صالحیت  یابی  ارز نظام 
نفت صنعت  استانداردسازی   

سال اجنام: 1399-1400
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
در راســتای افزایش رضایت ذینفعان استاندارد و بهبود کیفیت 
خدمــات و کاهش مراجعه حضوری برای دریافت اســتانداردها و 
افزایش دسترس پذیری و امکان ارائه اطالعات و خدمات به حداکثر 
جامعه و به منظور تحقق بند 15 سیاســت های کلــی نظام اداری 
ابالغی مقام معظم رهبری و در راستای پیاده سازی ماده 37 قانون 
مدیریت خدمات کشوری و اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و 

هوشمندسازی اداری، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
پس از تعیین مجری طرح توسط فاوای شرکت ملی نفت ایران، 
بخش طراحی وبگاه به واحد طراحی، ساخت و راهبری نرم افزارهای 
اینترنت و بخش طراحی ســامانه به واحد »طراحی توسعه سامانه 
ها« واگذار گردید و مراحل انجام کار با برگزاری جلســات متعدد با 
مجریان و دریافت مجوزهای الزم از نهادهای متولی این امر، صورت 
پذیرفت. همچنین در این راســتا جلسات هم اندیشی مختلفی در 
خصوص نحوه پیاده ســازی و اجرای آن با فاوای شرکت ملی نفت 

ایران برگزار شده است.

از جمله دســتاوردهای اجرای این فرایند می توان به موارد ذیل 
اشاره كرد:

• استانداردهای صنعت نفت ایران شامل 406 استاندارد 
در 15 رشــته تخصصــی، اســتانداردهای اجباری تصویب 
شده، تاریخچه ویرایش های قبلی استانداردها، 188 نقشه 
استانداردی، اسناد باالدستی آیین نامه استانداردسازی، فرم 
احراز صالحیت اعضای کمیته های تخصصی و پیشنهادهای 
 فنی رشته های تخصصی در بخش فارسی و انگلیسی وبگاه

ips.mop.ir ایجاد و در حال بهره برداری می باشد.
• سامانه استانداردها با هدف شناسایی و عضویت خبرگان 
اســتانداردها در کمیتــه های تخصصــی و دریافت رزومه 
فردی، شغلی و تحصیلی، طرح پرسش كاربران در ارتباط 
با اســتانداردهای صنعت نفت ایران و ارزیابی اثربخشــی 
رشته های تخصصی مختلف آماده بهره برداری متقاضیان 

همكاری با بازنگری و تدوین استانداردها می باشد.
• مشارکت در فرآیند تدوین و بازنگری استانداردها و امکان 
پیگیری مراحل تدوین از طریق سامانه امور استانداردها و 

ضوابط فنی فراهم گردیده است.

وبگاه و سامانه نظام استانداردسازی صنعت نفت
سال اجنام:   1398-1400
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
پیرو سفر مقام عالی وزارت نفت به کشور روسیه در فروردین 
ماه ســال 1398 و توافق با وزیر انرژی روسیه در خصوص اتخاذ 
رویه ای برای حل و فصل کردن موضوعات اســتاندارد تجهیزات 
نفتی و برگزاری اجالس کمیســیون مشترک همکاری اقتصادی 
ایران و روســیه، این موضوع در دستور کار اداره کل نظام فنی و 

اجرایی قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
با توجه به مكاتبات و جلســات مشــترک برگزار شــده، اهم 

اقدامات به شرح ذیل می باشد:
• نقشه راه تعامالت برای رفع موارد فنی مورد تصویب طرفین 
تعیین شــد بطوری که مقرر گردید طرف روسی گزارش فنی در 
خصوص هر نوع از تجهیزات و مواد مورد اســتفاده را در اجرای 
پروژه های مشترک در بخش انرژی که حاوی اطالعاتی در مورد 

استاندارد ملی روسیه، استانداردهای دولت ایران، استانداردهای 
بین المللــی )در صورت وجود( و تفاوت های موجود در ملزومات 
فنی آن ها می باشــد، ارائه نماید. در ادامــه طرف ایرانی هر یک 
از گزارش ها را با مشــارکت متخصصین مربوطه بررسی کرده و 
نظر تحلیلی خود را ارائه می نماید. نتیجه گیری نهایی در جلسات 
کارگروه با مشــارکت کارشناسان مربوطه اعالم و در صورتجلسه 

جلسات کارگروه منعکس می گردد. 
• به جهت هماهنگی بیشــتر میان نظرات ارسال شده از سوی 
متخصصین دو کشــور، یک فرمت مشــترک از جداول مقایسه 

استانداردهای دو کشور تهیه و مورد توافق طرفین قرار گرفت. 
• تا كنون 4 اســتاندارد صنعت نفت با اســتانداردهای متناظر 
روسی مورد بررسی قرار گرفتند و موارد اختالف در فرمت توافق 
شده جهت بررسی در کمیته های فنی تخصصی استانداردها، در 
کمیته های استاندارد سازی چهار شرکت اصلی در حال بازنگری 

و تصمیم گیری می باشند.

وسیه  همكاری مشترك با کشور ر
در حوزه استانداردهای صنعت نفت

سال اجنام:1398 تا کنون

در دست
 اقدام
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
ارتقای سطح ایمنی و كیفیت استانداردها از طریق تدوین، 
بازنگــری و به روز رســانی اســتانداردهای تخصصی صنعت 
نفــت با توجه به الزامــات و نیازهای اســتانداردی عملیات، 
بهــره برداری، تعمیرات و ... در طرح هــا و پروژه ها ضروری 

می نماید. 
در این راستا و بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین وزارت 
نفت و سازمان ملی استاندارد در زمیته تدوین و به روز رسانی 
اســتانداردهای تخصصی صنعت نفت به شــماره 189987 
مــورخ 1397/08/09، تدویــن، بازبینی و ملی ســازی 163 
استانداردهای تخصصی صنعت ایران از طریق انعقاد قرارداد 
بیــن مدیریت پژوهش و فناوری شــركت ملی نفت ایران و 
پژوهشگاه استاندارد ســازمان ملی استاندارد در دستور كار 
قــرار گرفت کــه اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی 
طرحها )معاونت اســتاندارد و ضوابط فنــی(  به نمایندگی از 

معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری وزارت نفت به عنوان 
دستگاه نظارت بر قرارداد مذکور می باشند.

چكیده و نتایج:
تاكنون آموزش های متخصصین و كارشناسان استانداردها 
توسط پژوهشگاه استاندارد ســازمان ملی استاندارد برگزار 
گردیــده و کمیته های مرجع 10 رشــته تخصصــی مورد نیاز 
صنعت نفت به پایان رســیده و کمیسیون های فنی گروه های 

مختلف نیز آغاز شده است. 
شــایان ذكر اســت بــرای 155 نفــر از خبــرگان معرفی 
شــده از شــركت های تابعه وزارت نفت، دوره های آموزشی 
استانداردســازی در ســال 1399 بصورت آموزش مجازی و 
كارگاه حضوری برگزار گردیده اســت و نیز تعداد 107 عنوان 
اســتانداردی در معاونت مهندســی و بخش HSE در كمیته 

برنامه ریزی سازمان ملی استاندارد مصوب گردیده است.

یق انعقاد  تدوین، بازبینی و ملی سازی 163 استاندارد IPS  از طر
وهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد قرارداد با  پژ

سال اجنام:   1398-1400

در دست
 اقدام
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
مطابق بندهای 3 و 9 مصوبات ششــمین جلســه شورای 
سیاستگذاری استانداردهای وزارت نفت و در راستای اجرای 
»آیین نامه نظام استانداردســازی در صنعت نفت« به شماره 
439-20/2 مــورخ 1397/06/31، بازنگری و به روز رســانی 
تعداد 184 استاندارد به چهار شرکت اصلی )هر شرکت تعداد 

46 استاندارد( واگذار گردید.
چكیده و نتایج:

مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده، مقرر گردیده تا پایان سال 
1401، بازنگری و ملی ســازی استانداردهای واگذار شده به هر 
شــرکت با نظارت و هماهنگی اداره کل نظام فنی و اجرایی و 
ارزشــیابی طرح ها به اتمام برسد. متناسب با حوزه های كاری 
هر یك از چهار شركت اصلی، موضوعات استانداردهای مدنظر 

تقســیم بندی شــده و متناســب با وظایف كاری مربوطه این 
استانداردها به شرح جدول ذیل واگذار گردیده است.

سابقه طرح و ضرورت انجام:
در راســتای اجرای بندهای 1-2 و 3-1 تفاهم نامه منعقده 
با ســازمان ملی استاندارد ایران به شــماره 189987 مورخ 
1397/08/09، استفاده از استانداردهای ملی ایران در صنعت 
نفت در دســتور کار این وزارتخانه قرار گرفت و از میان بالغ 
بر 23 هزار اســتاندارد ملی ایران، تعداد 515 استاندارد ملی 
ایــران که دامنه کاربرد آن ها در صنعت نفت اســت، انتخاب 
گردیدند تا پس از اعتبار بخشی در صنعت نفت جهت دریافت 

بازخوردها از تمامی ارکان وزارت نفت، ابالغ گردد.

چكیده و نتایج:
با عنایت به آنکه برخی از اســتانداردهای ملی ایران صرفًا 
در صنعــت نفت کاربرد دارند و وزارت نفت به عنوان مخاطب 

اصلــی این اســتانداردها به شــمار می رود، مقــرر گردید تا 
عناوین این اســتانداردها جهت بررسی کاربرد به کمیته های 
استانداردســازی چهار شــرکت اصلی ارسال شــوند و تعداد 
515 اســتاندارد ملی ایران در حوزه های بــرق و ابزار دقیق، 
لوله کشی، مکانیک، حفاظت فنی، فرآیند و فرآورده های نفتی 
و باالدســت اســتخراج گردید که در زمان تهیه این گزارش، 
اســتانداردهای فوق توســط چهار شــرکت اصلی در دست 
بازنگری می باشــند. پس از بررســی های انجام شده توسط 
چهار شــرکت اصلی وزارت نفت و ســازمان ملی استاندارد 
ایــران، در اولویت نخســت، تعداد 324 اســتاندارد نیازمند 
بازنگری تشخیص داده شــده اند که پس از انجام فرآیند به 
روز رسانی، برای اجرا بصورت اجباری در سطح صنعت نفت 

ابالغ خواهند شد.

و بازنگری استانداردهای صنعت نفت تدوین 
 با همكاری شرکت های اصلی

سال اجنام:1399-1401

بررسی و بكارگیری 515 استاندارد ملی ایران  در حوزه صنعت نفت
سال اجنام:   1399 تا کنون

تعداد استاندارد واگذار شدهرشته استانداردیردیف

5تاسیسات مكانیكی ساختمان1

12سویل، سازه و ساختمان2

14برق3

11عمومی4

27ابزار دقیق5

7تجهیزات مكانیكی ثابت6

9لوله كشی و خطوط لوله7

14ماشین آالت فرایندی8

29فرایند و مواد شیمیایی9

56حفاظت فنی10

در دست
 اقدام

در دست
 اقدام
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به استناد جز 3 بند الف از ماده 3 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت نفت و آیین نامه نظام استانداردسازی در صنعت نفت 
ایران ابالغی وزیر محترم نفت به شــماره 439-20/2 مورخ 
1397/06/31، با توجه به فعالیت پردیس باالدستی پژوهشگاه 
صنعت نفــت در حــوزه افزایه های حفــاری، موضوع تدوین 
اســتاندارد افزایه های سیال حفاری در دســتور کار معاونت 

استانداردهای اداره کل نظام فنی و اجرایی قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
تدوین این اســتاندارد جهت تعیین استانداردهای مرتبط 
با ســیاالت حفاری پایه آبی که به عنوان افزایه سیال حفاری 

در چاه های نفت و گاز نظیر نشاســته حفاری، باریت حفاری 
و .... به کار رفته اســت. جلســات این اســتاندارد با تدوین 
چهار استاندارد ذیل خاتمه یافته و سندهای مربوطه در حال 

ویرایش نهایی است.
* صنعت نفت- افزایه های سیاالت حفاری- نشاسته 

حفاری گرانروی کم، دما پایین- آئین کار
* صنعت نفت- افزایه های سیاالت حفاری- نشاسته 

حفاری گرانروی کم، دما متوسط- آئین کار
* صنعت نفت- افزایه های سیاالت حفاری- نشاسته 

حفاری گرانروی کم، دما باال- آئین کار
* صنعت نفت- افزایه های سیاالت حفاری- نشاسته 

حفاری گرانروی زیاد، دما پایین- آئین کار

تدوین استاندارد افزایه های سیال حفاری
سال اجنام :1399-1400

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به اســتناد جــز 3 بند الف از مــاده 3 قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفت و آیین نامه نظام استانداردســازی 
در صنعت نفت ایران ابالغی وزیر محترم نفت به شماره 
439-20/2 مورخ 1397/06/31 و همچنین مطابق بند 3 
صورتجلسه مورخ 1399/08/25 کارگروه کمیته مهندسی 
بهره بــرداری، تدوین ســند مذکور با برگزاری جلســات 
پیوسته با نمایندگان شــرکت های اصلی/ تابعه بشرکت 

ملی نفت ایران و سایر ذینفعان انجام شده است.
 

چكیده و نتایج:
تدوین استاندارد »چاله های سوزا« توسط کمیته مرجع 
تخصصی مهندســی بهره برداری متشكل از كارشناسان 

مدیریت های ذیربط ســتادی، شــركت ملی نفت ایران 
شرکت های فرعی آن و سایر ذی نفعان بخش خصوصی، 
بــا مدیریــت اداره كل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی 
طرح ها تدوین شده است. این استاندارد شامل الزامات 
طراحی، ســاخت، نگهــداری، بهداشــت، ایمنی و محیط 
زیست چاله های سوزا می باشد. نظر به اینكه شركت های 
صاحب فناوری در زمینه واحدهای تأسیســاتی چاله های 
سوزا از استانداردهای خود پیروی می كنند، لذا تدوین این 
استاندارد براســاس استانداردهای مرجع تکنولوژی های 
موجود در صنعت نفت ایران و ســایر دســتورالعمل های 
شركت های تولیدی تابعه شرکت ملی نفت ایران و دیگر 
ذی نفعان در بخش خصوصی انجام شده است. این سند 

در مرحله ابالغ نهایی قرار دارد.

تدوین استاندارد طراحی و ساخت چاله های سوزا
سال اجنام :1399-1400

آماده ابالغ

آماده ابالغ





فصل هشتم
ضوابط فنی

وکربنی هیدر منابع  اکتشاف  خدمات  ح  شر کلیات  سند 
در صنعت نفت

حفاری عملیات  یكپارچه  خدمات  ح  شر کلیات  سند 

وژه های  ح ها و پر اسناد و مدارك قابل تحویل در مراحل طر
سنجی امكان  مطالعات  نفت-  صنعت 

وژه های  ح ها و پر اسناد و مدارك قابل تحویل در مراحل طر
صنعت نفت - مطالعات پایه

ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز

و  فرآیندی  تأسیسات  لوله،  خطوط  یم  حر تعیین  دستورالعمل 
چاه های نفت و گاز

تدوین مدارک و اقالم قابل تحویل در بخش طراحی تفصیلی

تدوین ضوابط فنی و مهندسی محافظت جاده ها، سلرها و 
ون در برابر سیالب تأسیسات میادین نفتی غرب کار

وژه بازنگری آیین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های  پر
صنعت نفت )کد 038(
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در اردیبهشت 1379 تدوین شــرح خدمات اكتشاف منابع 
هیدروكربنی در صنعت نفت در دســتور کار قرار گرفت و پس 
از تدوین پیش نویس توســط مشــاور و با همكاری مدیریت 
اكتشــاف شــركت ملی نفت در اردیبهشت ســال 80 نسخه 
نهایی، تهیه و تدوین گردید. با توجه به واگذاری این پروژه ها در 
سطوح مختلف به پیمانکاران، برای دستیابی به نتایج مطلوب 
در پروژه های اکتشافی، تدوین شرح خدمات به عنوان بخش 
اصلی اســناد فنی قرارداد از اهمیت باالیی برخوردار است. به 
همین منظور و به اســتناد مفاد جزء 5 بند الف ماده 3 قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت و در راستای تحقق اهداف این 
جزء در ارتباط با فعالیت های اکتشافی در صنعت نفت، در سال 
96 و با گذشــت بیش از 15 ســال از انتشار نسخه اولیه سند 
شرح خدمات اکتشــاف، با توجه به پیشرفت  فناوری و دانش 

در حوزه مطالعات و عملیات و اولویت بخش باالدستی در نظام 
فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت، لزوم بازنگری 
ســند مذکور احراز و تهیه ویرایش جدید نشریه "کلیات شرح 
خدمات مطالعات اكتشاف منابع هیدروكربنی در صنعت نفت" 
در کارگروهی که توســط اداره کل نظام فنــی و اجرایی بدین 
منظور تشکیل شــد، با برگزاری جلسات منظم و بهره گیری از 
متخصصان امر در حوزه های گوناگون اکتشــاف، در دستور کار 

قرار گرفت. 

چكیده و نتایج :
کارگروه تدوین ســند كلیات شــرح خدمات اكتشاف منابع 
هیدروكربنی در صنعت نفت، از نمایندگان 13 شرکت/مدیریت 
کارفرمایی و پیمانکاری مشــتمل بر 8 شرکت/مدیریت تابعه 
وزرات نفت و 5 شرکت پیمانکاری فعال در حوزه اکتشاف منابع 
هیدروکربنی و با حضور بیش از 70 نفر از خبرگان تخصص های 
مختلف در صنعت نفت تشــکیل شــد و تدوین جامع شــرح 
خدمات با قابلیت پیاده سازی در مقیاس های مختلف اجرای 

پروژه های اکتشافی مد نظر قرار گرفت. 
این ســند به عنوان جایگزین نشــریه 001، طی نامه شماره 
98/328598 مورخ 1398/07/22، از سوی معاون مهندسی، 
پژوهش و فناوری در 14 سرفصل و مجموعا 96 صفحه جهت 

بهره برداری به شرکت ملی نفت ابالغ گردید.

وکربنی هیدر منابع  اکتشاف  خدمات  ح  شر کلیات  سند 
در صنعت نفت

سال اجنام: 1398
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
پروژ ه های عملیات حفاری به عنوان شاخص ترین پروژه های 
صنعت نفت در تولید نفت و گاز بوده و از اهمیت باالیی در حوزه 
باالدســت صنعت نفت برخوردار هستند که ساالنه هزینه های 
هنگفتی صرف انجام و به نتیجه رسیدن این پروژه ها می شود. 
با توجه به واگذاری این پروژه ها در روش های مختلف قراردادی 
به پیمانکاران، شــرح خدمات به عنوان رکن اصلی اسناد فنی 
قرارداد از اهمیت باالیی برخوردار است. به استناد جز 5 بند الف 
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و بر اساس نظام 
فنی و اجرایی پروژه ها در صنعت نفت و به منظور سامان دهی 
فعالیت ها و رویه های قراردادی در حوزه صنعت حفاری، تدوین 
شرح خدمات عملیات حفاری و خدمات جانبی در اداره کل نظام 
فنی و اجرایی مد نظر قرار گرفت تا در نهایت بر اساس شرح 
خدمات عملیات حفاری و خدمات جانبی چاه های نفت و گاز، 

مدل ارزیابی شرکت های عملیات حفاری استخراج گردد. 

چكیده و نتایج:
به منظــور اخذ نظرات ذی نفعان و تدوین ســندی جامع در 
این حوزه کارگروهی مشتمل بر نمایندگان 8 شرکت/مدیریت 
تابعه وزارت نفت تشــکیل و اولین جلســه کارگروه در تاریخ 
1397/04/30 برگزار گردید. با اســتفاده از دانش کارشناسان 
و تجربیات گذشــته این اداره کل از جمله بخش حفاری شرح 
خدمات مطالعات اکتشاف، نســخه پیش نویس اولیه "شرح 

خدمات عملیات حفاری و خدمات جانبی چاه های نفت و گاز" 
تهیه و تدوین گردید. پس از ارســال نسخه پیش نویس اولیه 
به شــرکت/مدیریت های مذکور و دریافت نقطه نظرات آن ها، 
تکمیل سند در دســتور کار قرار گرفت. این سند بعنوان یكی 
از اســناد پایه و تاثیرگذار با عنوان ســند کلیات شرح خدمات 
یکپارچه عملیات حفاری چاه های نفت و گاز، طی نامه شــماره 
303450/ 98 مورخ 1398/07/09، از ســوی معاون مهندسی، 
پژوهش و فناوری در 5 ســرفصل و مجموعًا 50 صفحه جهت 

بهره برداری به شرکت ملی نفت ابالغ گردید.

ح خدمات یكپارچه عملیات حفاری سند کلیات شر
 چاه های نفت و گاز

سال اجنام :1398
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
از آنجا که مطالعات امکان ســنجی طرح، مبنای ورود به مرحله 
ســرمایه گذاری می باشــد و عمومًا قبل از مراحل مهندسی پروژه 
از جمله مهندســی مفهومی، پایه و تفصیلی صــورت می پذیرد، 
دسترسی به داده های ســرمایه گذاری دقیق یکی از چالش های 
تهیه طرح توجیهی است و همواره دقت در برآوردها در محاسبات 
طرح توجیهی و هزینه محاسبات مهندسی با یکدیگر رابطه مستقیم 
دارند و الزم است توازنی بین دو عامل برقرار شود. بر این اساس، 
اگر چه مشاور ســرمایه گذاری بر پایه اطالعاتی چون »نقشه های 
ساختمانی و جانمایی ماشین آالت مورد تایید صاحب دانش فنی

licensor«، »مشــخصات فنی، تأسیساتی و هزینه ماشین آالت 
طرح« و »تأسیســات زیربنایی مورد تأییــد صاحب دانش فنی

licensor« ســعی می کند دقــت محاســبات را افزایش دهد، 
پیشنهاد می شود کارفرما همزمان با تهیه گزارش امکان سنجی، با 
مشاور فنی و مهندسی، قرارداد همکاری منعقد نماید تا اطالعات 
مورد پردازش مشاور سرمایه گذاری طرح، از دقت الزم برخوردار 
باشد. عالوه بر تالش مشاور ســرمایه گذاری جهت حصول دقت 

محاسبات، الزم است مدل مالی بر اساس نرم افزارهای اکسل و یا 
کامفار نیز طراحی گردد تا همواره امکان بازنگری سریع در مراحل 

مختلف طراحی و اجرا را فراهم نماید.

چكیده و نتایج:
به اســتناد جزء 5 بند الف ماده ســه قانون وظایف و اختیارات 
صنعت نفت مبنی بر وضع مقررات و صدور دستورالعمل های الزم  
به منظور تبیین و تسهیل فرایندهای مطالعاتی و اجرایی و دستیابی 
بهینه به اهداف طرح ها و پروژه های صنعت نفت، اسناد و مدارک 
قابل تحویل در مرحله امکان سنجی )Feasibility Study( طرح ها 
و پروژه های صنعت نفت برای استفاده و بهره برداری شرکت های 
تابعه وزارت نفت توســط معاون مهندســی، پژوهشی و فناوری 
وزارت نفت در سه سرفصل جداگانه مشتمل بر مطالعات فرصت، 
مطالعات امکان سنجی اولیه و مطالعات امکان سنجی نهایی طی 
نامه شــماره 96/136506 مورخ 1396/03/27 با عنوان »اسناد و 
مدارک قبل تحویل در طرح ها و پروژه های صنعت نفت- مطالعات 
امکان سنجی« با هدف استاندارد سازی فرایند های مدیریت پروژه 

در سطح راهبردی ابالغ گردید

وژه های  ح ها و پر اسناد و مدارك قابل تحویل در مراحل طر
سنجی امكان  مطالعات  نفت-  صنعت 
سال اجنام :1396
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
اسناد و مدارک مورد نیاز در مطالعات مهندسی پایه یکی از 
اسناد راهبردی جهت پیشبرد عملیات باالدستی و پایین دستی 
صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی است که مطابق با جزء 
2 بنــد الف ماده3 قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت، به 
جهت دستیابی به اهداف پروژه طی نامه شماره 96/136558 
مورخ 1396/03/27 معاون مهندسی، پژوهش و فناوری ابالغ 

گردیده است.   

چكیده و نتایج:
مرحله طراحی پایه پــس از مطالعات مفهومی و مقدم بر 
مطالعــات تفصیلی پروژه صورت می پذیــرد. به همین دلیل 
اســناد و مدارک تهیه شــده در این بخش نقش بسزایی در 
تکمیــل مطالعات تفصیلــی پروژه داشــته و می تواند مبنای 
درســتی را برای اجرای پروژه فراهم نمایــد. در این مرحله، 
مشــخصات طراحی و مهندســی طرح/ پروژه به نحوی تهیه 
می شــود که اطالعات مورد نیاز بــرای ورود به مراحل بعدی 
)FEED/ مهندســی تفصیلی( را تأمیــن نماید. اولویت تهیه 

اطالعات مهندسی پایه در این مرحله به گونه ای است که امکان 
 )LLI( تدارکات و خرید تجهیزات بلند مدت ساخت و تحویل
را در زمان بنــدی مصوب پروژه تأمیــن نماید. در این مرحله 
اطالعات، مشخصات، استانداردها و نقشه ها برای هر بخش 

یک واحد فرایندی بطور جداگانه و سازگار تهیه می گردد.

وژه های  ح ها و پر اسناد و مدارك قابل تحویل در مراحل طر
صنعت نفت - مطالعات پایه

سال اجنام :1396
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
مظابق جز 3 بند الف ماده3 قانــون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت و آیین نامه نظام استانداردسازی در صنعت نفت ایران ابالغی 
وزیر محترم نفت به شــماره 439-20/2 مــورخ 1397/06/31 و 
مکاتبه مشــاور محترم وزیر در امور حقوقی با معاونت مهندسی، 
پژوهــش و فناوری وزارت نفت در نامه شــماره 10/1-376345 
مورخ 1399/10/16، موضــوع ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های 
نفت و گاز در دستور كار اداره كل نظام فنی و اجرایی قرار گرفت. 

چكیده و نتایج:
دستورالعمل ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز طی 
نامه شــماره 1400/113543 مــورخ 1400/03/29 از جانب معاون 
محترم وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری به شرکت ملی 
نفت ایران جهت ابالغ به شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، 

ارسال گردید.
تدوین این سند جهت اســتفاده کردن از شرکت های خدمات 
دهنده چاهپیمایی با سـابقه خوب و عملکرد عالی در حوزه خدمات 
چاه پیمایی بوده که شــامل اطالعــــات زمینشناسی، ارزیــابی 
مخــزن، ارزیابی کیفیت ســیمان و خوردگــی لوله های جداری و 
مغزی و نمودارهای بهرهبرداری و همچنین اســتفاده از داده های 

چاه پیمایی و نمودارگیری و ایجاد رویه واحد بین تمامی ذینفعان، 
مبتنی بر بهترین عملکرد برای به كارگیری در سایر شرایط اقلیمی 

و حساسیت های فنی و ... در صنعت نفت محسوب می شود.

ضوابط فنی نمودارگیری از چاه های نفت و گاز
سال اجنام :1399-1400
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در اجــرای جزهــای 5 و 6 بند الف مــاده 3 قانون قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/02/19 مجلس 

شورای اسالمی و قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین 
خطوط لوله انتقال گاز مصوب ســی و یکم خرداد ماه 1350 
و قانــون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماكن و تاسیســات 
كشــور مصوب 1393، تعیین حریم خطوط لوله، تأسیسات 
فرآیندی، چاه های نفت و گاز، در حیطه ماموریت های وزارت 

نفت گنجانده شده است.
بــا توجه به تاکید مقام عالی وزارت و دســتور ایشــان در 
هامش نامه معاونت حقوقی ریاســت جمهوری به شــماره 
2/419-98 مورخ 1398/09/24، برای تدوین یک بخشنامه 
منســجم و یکپارچه با موضوع »دســتورالعمل تعیین حریم 
خطوط لوله، تأسیســات فرآیندی و چاه های نفت و گاز«، با 
تصمیم شورای معاونین وزارت نفت، این موضوع به معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت واگذار گردید که در 
اجرای آن، دســتورالعمل مربوطه توسط اداره کل نظام فنی 
 HSE و اجرایی و ارزشــیابی طرح ها با همــکاری اداره کل
وزارت نفــت تهیــه گردید که پس از اخــذ و تجمیع نظرات 
کمیته های استانداردســازی شــرکت های اصلی و موافقت 
شورای سیاســت گذاری اســتانداردهای صنعت نفت و اخذ 
مصوبه شورای محترم معاونین وزیر، مراحل نهایی ابالغ آن 

توسط مقام عالی وزارت در حال انجام است. 

چكیده و نتایج:
هدف از تدوین این دستورالعمل كه تأمین ایمنی ساكنان 
و یا كاربران ابنیه و اراضی اطراف خطوط لوله، تأسیســات و 
چاه های نفت و گاز و پیشــگیری از بــروز صدمات احتمالی 
تأسیســات صنعت نفــت و تعیین ضوابط فنــی حریم برای 
طراحــان خطوط لوله و تأسیســات، چاه هــای صنعت نفت 
می باشد، در 10 ماده و 4 تبصره تدوین شده كه دامنه شمول 

آن شامل موارد زیر است:
• حریم خطوط لوله 

• حریم تأسیسات فرآیندی
• حریم چاه های نفت و گاز

• حریم مخازن و فلرها

یم خطوط لوله، تأسیسات فرآیندی و   دستورالعمل تعیین حر
چاه های نفت و گاز

سال اجنام :1399-1400

آماده ابالغ
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
در راســتای ابالغ سند نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های 
صنعت نفت به شــماره 96/188844 مورخ 1396/04/26 و وفق 
جــزء2 بند الف ماده 3 قانــون وظایف و اختیــارات وزارت نفت 
مبنی بر تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی عملیات باالدســتی و 
پایین دســتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی و به منظور 
تکمیل اسناد پشتیبان مراحل و فازهای مختلف طرح ها و پروژه ها 
و خروجی های هر مرحله از اجــرای طرح ها و پروژه های صنعت 
نفت، جلســات »تدوین مــدارک و اقالم قابــل تحویل در بخش 
طراحــی تفصیلی« با دعوت از ذی نفعان و حضور خبرگان صنعت 
نفت در حال برگزاری اســت. با توجه به عدم وجود اســتاندارد و 
راهنمای داخلی و بین المللی در این خصوص، تهیه این سند برای 
اولیــن بار در صنعــت نفت و با چالش های زیــاد از جمله توجیه 
ضرورت و تدوین سند توسط ذینفعان، تغییر رویه جاری موجود و 

تعدد حوزه های تخصصی در دستور کار قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
با توجه به گســتردگی حوزه های فنی و مهندسی و بهره گیری 
از رشــته  های مختلف مهندســی در بیش از 15 حوزه تخصصی 
جهت تهیه مــدارک طراحی پروژه ها به ویــژه در بخش طراحی 
تفصیلی، سند مذکور در قالب فصول متعدد متناسب با گستردگی 
کار در دســت تدوین قرار گرفت و در هــر فصل به طور جداگانه، 
زیرگروه های متعدد تخصصی تشــکیل و فرآیند تهیه، بررســی و 

تصویب پیش نویس پیگیری شد. 

همچنین با توجه به گســتردگی و تنوع پروژه های صنعت نفت 
از منظر ابعاد و تنوع مدارک، این ســند برای پوشــش پروژه های 
پایین دست صنعت نفت به صورت جامع تدوین گردید تا کارفرما 
متناســب با شــرایط، نوع و ابعاد پروژه بتواننــد از مدارک مذکور 
به عنــوان راهنما در تنظیم قرارداد و تحویــل گرفتن اقالم پروژه 
استفاده نماید که نتیجه آن، تهیه مدارک اختصاصی پروژه در یک 
قالب استاندارد، پیشگیری از دعاوی حقوقی و بهینه سازی فرآیند 
طراحی مهندســی خواهد بود. با تدوین این سند برای اولین بار، 
زبان مشترکی بین ارکان مختلف پروژه از جمله کارفرما، مشاور و 
پیمانکار ایجاد شده و طراحی و اجرا پروژه های صنعت نفت تسهیل 

می گردد.
با توجــه به اینكه طراحی تفصیلی شــامل بخش های مختلف 
مهندســی بوده و اســتاندارد جهانی خاصی برای آن وجود ندارد، 
دسته بندی های متفاوتی برای آن ارایه می گردد. در نتیجه با بررسی 
بهترین تجارب گذشته و برگزاری جلسات متعدد تخصصی، سند 

طراحی تفصیلی به بخش های زیر تقسیم و تدوین گردید:
1. فرآیند

HSE /2. ایمنی
3. لوله كشی

4. خطوط لوله
5. مكانیك تجهیزات دوار
6. مکانیک تجهیزات ثابت

7. تأسیسات ساختمان
8. مهندسی برق  

9. خطوط انتقال برق 
10. ایستگاه های فشار قوی

11. مخابرات
12. ابزار دقیق و سیستم کنترل

13. عمران
14. سازه

15. معماری
16. مواد و خوردگی

17. مهندسی عمومی پروژه

تدوین مدارک و اقالم قابل تحویل در بخش طراحی تفصیلی
سال اجنام :1397-1400

در دست
 اقدام
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
در پی رخداد ســیالب 1398 در میادین نفتی غرب کارون و آب 
گرفتگی جاده ها، سلرها و تأسیسات میادین نفتی موجود در داخل 
هورالعظیم در برخی قســمت های میدان نفتــی آزادگان جنوبی و 
یاران شمالی به علت آب گرفتگی خساراتی به وجود آمد و تولید در 
برخی چاه ها قطع شــد. همچنین آب ورودی به مخزن شماره یک 
و دو هورالعظیــم که میدان نفتی آزادگان شــمالی در آن قرار دارد 
نیز باعث پس زدن آب به باالدســت شد که با شکافتن جاده هایی 
نظیر جاده شــط علی، آب از مخازن شماره یک و دو هورالعظیم به 
مخازن پایین دست هورالعظیم در بخش جنوبی منتقل شد. وجود 
آب باعث خسارت به بدنه جاده شد به گونه ای که در برخی جاده ها 
به علت خســارت وارده امکان تردد یا وجود نداشــت یا به سختی 
انجام می شد. بعالوه هزینه باالی ترمیم جاده ها و مقدار زیاد حجم 
مصالح مورد نیاز برخی مشــکالت را برای استان خوزستان ایجاد 
می کرد که برای حل مشکل، وزیر محترم نفت طی حکمی به شماره 
24-20/2 مورخ 1398/01/21 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
را با همکاری شرکت ملی نفت مکلف نمود تا نسبت به تدوین ضوابط 
فنی و مهندســی جهت حفاظت و ایمنی مستحدثات و تأسیسات 
میادین نفتی غرب کارون اقدام نماید. در حکم ارسالی برای کنترل 
قیمت تمام شده تکلیف شده تا از ریسک در تدوین ضوابط استفاده 
شود. استفاده از ریسک امری مرتبط با حاکمیت وزارت نفت بوده 
و باید در ســطح حاکمیت با اجماع خبرگان و مالحظات اقتصادی 
تصمیم گیری شــده و به شرکت تابعه جهت اجرا ابالغ شود. در این 
روش برای کنترل قیمت در زمان سیالب به صورت کنترل شده و 
موقت به برخی از قسمت های مستحدثات و تأسیسات اجازه داده 
می شود تا برای زمان مشــخصی در صورت بروز سیالب احتمالی 
مســتغرق شود و بعد از فروکش کردن سیالب مجددًا ترمیم شود 
در این شــرایط می توان قیمت تمام شده را با مالحظات اقتصادی 

کنترل نمود.
در ادامه، دو بســته کاری توسط اداره کل نظام فنی و اجرایی و 
ارزشیابی طرح ها تهیه و جهت انتخاب مشاور از طریق مناقصه به 
شــرکت مهندسی و توسعه نفت ارجاع شــد که هم اکنون مشاور 
بســته اول انتخاب و کار خود را شروع کرده است و مشاور بسته 

دوم انتخاب و قرارداد آن در حال نهایی شدن می باشد.

چكیده و نتایج:
برای محافظت جاده ها، سلرها و تاسیسات میادین نفتی غرب 
کارون، دو ضابطه بصورت ذیل، تدوین و جهت اجرا ابالغ خواهد شد 
که از این پس ترمیم و طراحی بخش های مختلف میادین نفتی 

غرب کارون باید بر اساس آن انجام شود. 
• در ضابطه اول، هدف بهســازی خاک ریخته شــده در 
الیه های جاده ها و سلرها و محوطه تأسیسات بوده که این 
احداث باید در داخل آب انجام شود. بنابراین خاکی که در 
داخل آب برای انجام ترفیع ریخته می شود باید مشخصات 
خاصی داشــته باشد. همچنین در این ضابطه روش هایی 
برای محافظت جداره خاک در برابر آب تدوین خواهد شد. 
• در ضابطــه دوم هــدف اصلــی تعییــن ارتفاع آب 
بر اســاس ریســک وقوع می باشــد که در این ضابطه 
ســطوحی بر پایه ریسک وقوع و با اســتفاده از تحلیل 
اقتصادی تعیین خواهد شــد. بعالوه روش های مختلف 
برای بررسی احداث خطوط لوله نفت از کنار جاده یا در 
داخل آب بررسی خواهد شــد. همچنین ضوابطی برای 
محافظت پی تأسیسات در برابر آب مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت.

تدوین ضوابط فنی و مهندسی محافظت جاده ها، سلرها و 
ون در برابر سیالب تأسیسات میادین نفتی غرب کار

سال اجنام :1398 تاكنون

در دست
 اقدام
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
مقاوم ســازی تأسیســات و ســاختمان های صنعت نفت 
موضوعی اســت که به عنوان یک اقدام پیشــگیرانه در برابر 
خسارات ناشــی از وقوع زلزله از سال 1382 در سطح چهار 

شرکت اصلی در جریان است که طرح مجدد این موضوع در 
سال  1397 در شــورای معاونین وزارتخانه و ارائه گزارش از 
روند اجرای کار، منجر به اتخاذ تصمیم های جدید در مورد آن و 
تحرک بیشتر در اجرای پروژه های مقاوم سازی گردید. جهت 

وژه بازنگری آیین نامه لرزه ای تاسیسات و سازه های  پر
صنعت نفت )کد 038(

سال اجنام :1399 تاکنون

در دست
 اقدام
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طراحی در پروژه های مقاوم ســازی، ایجاد یک رویه یکسان 
طراحی در ســطح شرکت های تابعه وزارت نفت و مهندسین 
مشاور ضرورت دارد. از طرفی با پیدایش زلزله های جدید در 
پهنه کشور ایران اطالعات جدیدی در مورد لرزه خیزی مناطق 
مختلف کشور به دست می آید و همچنین رشد علوم در زمینه 
مهندســی زلزله نیز موجب تغییرات در استانداردهای معتبر 
بین المللی می شود. همین موضوعات باعث شد تا در تصمیم 
شماره 109 شــورای معاونین وزیر مصوب شد ویرایش سوم 
آیین نامه لرزه ای تأسیسات و سازه های صنعت نفت بازنگری 
شــود که این کار با عقد قــرارداد با پژوهشــگاه بین المللی 

زلزله شناسی و مهندسی زلزله در حال انجام می باشد.

چكیده و نتایج:
در گام اول کارگــروه مرکــزی برای راهبــری انجام کار 
توســط پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناســی و مهندسی 
زلزله تشــکیل و متعاقب آن برای هر قسمت یک کارگروه 
تخصصی تشــکیل شده اســت. ویرایش ســوم آیین نامه 
مذکور چهارده فصل اســت که مقرر شد تا برخی فصول آن 
در ویرایــش جدید حذف و ادغام شــوند. از جمله کارهای 
جدید در بازنگــری آیین نامه جدید تدوین مجلدی اســت 
که مثال های کاربردی را بر پایــه آیین نامه طراحی می کند 
کــه این موضوع باعث رفع ابهام و ایجــاد وحدت رویه بین 

طراحان خواهد شد.
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فصل نهم 
 نظارت و ارزشیابی

تقاضای به  رسیدگی  دستورالعمل   
 بررسی عدم صالحیت حرفه ای شرکت ها

و  یان  مجر عملكرد  ارزشیابی  شیوه نامه 
صنعت نفت وژه های  پر و  ح ها  طر نتایج 

وژه های مقاوم سازی تاسیسات و ساختمان های صنعت نفت ح ها و پر نظارت بر طر

وند مناقصات  نظارت بر شفافیت ر
شرکت های تابعه وزارت نفت

ارزشیابی شرکت های طرف قرارداد صنعت نفت
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
 در راســتای اجــرای بخشــنامه  هــای وزارتی به شــماره
1614-141-2/گ مورخ 1388/06/03، شماره 28/1-362634 
مورخ 1391/08/02 و شماره 163549-28/1 مورخ 93/4/14، 
به  روزرسانی فهرست شركت های ممنوع المعامله در دستور كار 
اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی طرح  ها قرار گرفت. 
گزارش بررســی  های به عمل آمده از مستندات دریافتی، در 
جلسه 1399/07/28 شورای معاونین محترم وزیر ارائه گردید 
و در نتیجه، طبق بند یک تصمیم جلسه فوق، با هدف استفاده 
مناســب از ظرفیت های داخلی موجود و پیشــگیری از حذف 
غیرقانونی بخشی از توانمندی های داخلی، موضوع احراز عدم 
صالحیت حرفه  ای در شركت های طرف قرارداد با چهار شركت 
اصلی صنعت نفــت به معاونت مهندســی پژوهش و فناوری 

وزارت نفت واگذار گردید. 

چكیده و نتایج:
در اجــرای تصمیم مورخ 1399/07/28 شــورای معاونین 
محترم وزیر و به اســتناد جزء6 بند ب ماده 3 قانون وظایف 
و اختیارات وزارت نفت و تفویض وظایف و اختیارات دستگاه 
مرکزی از جانب وزیر محترم نفت، دســتورالعمل رسیدگی 
به تقاضای بررســی عدم صالحیت حرفه ای شركت ها تهیه و 
طبق نامه شــماره 1400/33086 مورخ 1400/02/04 از سوی 
معاون محترم وزیر در مهندســی پژوهــش و فناوری ابالغ 

گردید.
به موجــب ایــن دســتورالعمل، تقاضای بررســی عدم 
صالحیــت حرفــه  ای شــرکت هایی شــامل مشــاوران، 
پیمانــكاران، ســازندگان و تأمین  کنندگان طــرف قرارداد 
با شــرکت  ها و مؤسسات تابعه یا وابســته به وزارت نفت 
)به صورت مســتقیم یا در قالب قراردادهای دســت دوم( 
و همچنین شــرکت  کننــدگان در مناقصــات و فرآیندهای 
ارجــاع کار و شــرکت  های حاضــر در فهرســت های بلند 
متقاضیــان ارزیابی صالحیت، در قالب فرآیندی منســجم، 
شفاف، پیش بینی پذیر و اعتراض پذیر مورد رسیدگی قرار 

می گیرد. دبیرخانه كمیته های بدوی و تجدید نظر رسیدگی 
به تقاضای بررســی عــدم صالحیت حرفــه ای، مطابق این 
دســتورالعمل، در اداره كل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی 

طرح ها تشکیل گردیده است.

 دستورالعمل رسیدگی به تقاضای
 بررسی عدم صالحیت حرفه ای شرکت ها

سال اجنام :1400
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
از آنجــا كه مجری طرح به عنوان فردی با صالحیت حرفه ای، 
یکی از کلیدی ترین ارکانی است که اهداف و سیاست های وزارت 
نفت، برنامه های شــرکت های اصلی، اسناد پشتیبان طرح ها و 
پروژه هــای صنعت نفت را در طرح و پــروژه اجرا می نماید و از 
این رو عملکرد وی منجر به نتایج ملموس و قابل اندازه گیری در 
اجرای طرح ها و پروژه ها خواهد شــد، بر اساس بر اساس جز6 
بند ب ماده3 قانون وظایــف و اختیارات وزارت نفت با موضوع 
“ اعمال نظارت و کنترل عملکرد شــرکتهای تابعه در زمینه های 
فنی، قراردادها و ســایر امور” و همچنین موافقت وزیر محترم 
نفت با ارزشیابی عملکرد مجریان طرح ها در هامش نامه شماره 
99/42388 مورخ 1399/02/17،”شیوه نامه ارزشیابی مدیریت 
عملکرد مجریــان و نتایج طرح ها و پروژه هــای صنعت نفت“، 
توســط ایــن اداره كل با اخذ نظرات خبــرگان و همکاری مرکز 

توسعه مدیریت صنعت نفت تدوین گردیده است. 

چكیده و نتایج:
مطابــق این شــیوه نامه كه بــه شــماره 1400/84802 مورخ 
1400/03/08 از طرف معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری به 
چهار شرکت اصلی ابالغ شده، مدل ارزشیابی مدیریت عملکرد 
مجریان و نتایج طرح ها و پروژه های صنعت نفت با سیاستگذاری 
این معاونت بر اســاس اهداف ذیل، تدوین شده و توسط مرکز 

توسعه مدیریت صنعت نفت اجرا خواهد شد. 
1- ارزشیابی عملکرد مجری

• ارزشــیابی عملكرد مجریان طرح هــا و پروژه ها بر پایه 
نتایج اجرای طرح و پروژه های صنعت نفت.

• ایجاد بانک اطالعاتی از نمرات ارزشیابی مجریان به عنوان 
معیاری بــرای ارتقاء گواهینامه صالحیت حرفه ای مجری یا 
مدیــر طرح یا پروژه یا انتصاب آن ها در طرح ها و پروژه های 
آتی )موضوع ابالغیه شماره 173-20/2 مورخ 1396/03/22 
وزیر محترم نفت با موضوع ”شیوه نامه فرآیند انتصاب، ارتقا 
و مزایــای دارندگان گواهینامــه صالحیت حرفه ای مدیریت 

طرح“(.

2- ارزشــیابی نتایــج حاصل از اجرای طرح هــا و پروژه های 
صنعت نفت

• ارزشیابی نتایج حاصل و ثبت شده در مدارک طرح ها و 
پروژه ها.

• ارزشــیابی نتایج بکارگیری سیاســت های وزارت نفت 
و اســناد پشــتیبان طرح هــا و پروژه ها )قانــون، مقررات، 
آیین نامه ها، ابالغیه ها، بخشنامه ها، استانداردها، ضوابط فنی، 
اســناد همســان قرارداد، فهارس بها و نظایر آن( و تحلیل 
آن  ها به منظور تهیه یا بازنگری سیاست ها و اسناد پشتیبان 

طرح ها و پروژه های صنعت نفت. 
• تعیین بهترین عملکردها بر پایه تحلیل نتایج ارزشیابی 
طرح هــا و پروژه ها بــه منظور امکان اســتفاده در تدوین و 

بازنگری اسناد پشتیبان طرح ها و پروژ ه های صنعت نفت

ح ها و  یان و نتایج طر شیوه نامه ارزشیابی عملكرد مجر
صنعت نفت وژه های  پر

سال اجنام :1399 تاکنون

در دست
 اقدام
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سابقه طرح و ضرورت انجام:
بر اســاس مصوبات شورای معاونین وزیر نفت به شماره های 
109 در ســال 1397 و 152 در سال 1398، با هدف ایجاد تحرک 
در عملیات اجرایی مقاوم ســازی تأسیســات و ساختمان های 
صنعت نفت، حل متمرکز مســائل و طرح مشــکالت در سطح 
مدیریــت ارشــد و تجمیع اطالعات بصورت متمرکز در ســطح 
وزارت نفــت، مقرر گردید تــا نظارت بر طرح هــا و پروژه های 
مقاوم سازی تأسیسات و سازه های صنعت نفت توسط معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری، انجام و گزارش های شش ماهه از 

روند اجرای طرح ها و پروژه ها ارائه شود.

چكیده و نتایج:
در اجرای مأموریت محول شده به معاونت مهندسی، پژوهش 

و فناوری، با هدف انتقال تجربیات و یكسان سازی روند كارها و 
فعالیت ها، کارگروهی با مشاركت نمایندگان چهار شرکت اصلی 
در اداره کل نظام فنی و اجرایی تشكیل گردید. در ادامه و مطابق 
با موارد تعیین شده توسط كارگروه، تاکنون چهار گزارش از روند 
مقاوم سازی طرح ها و پروژه ها به همراه گزارش های تحلیلی از 
مشــکالت اساسی تعیین شــده، به مدیران ارشد گزارش شده 
اســت. نظارت های انجام شــده موجب تحــرک در انجام امور 
مقاوم سازی گردید به گونه ای که در دوره نظارت متمرکز اداره کل 
نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها، مقدار پیشرفت طرح ها 
و پروژه های مقاوم ســازی در شرکت ملی نفت 10/4 درصد و در 
شــرکت ملی گاز 23/1 درصد رشد داشته است. مقدار متوسط 
پیشرفت طرح ها و پروژه های مقاوم سازی در کلیه شرکت های 

تابعه برابر 49 درصد می باشد.

وژه های مقاوم سازی تاسیسات و  ح ها و پر نظارت بر طر
ساختمان های صنعت نفت

سال اجنام :1397 تاكنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
شــیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معامالت به 
شماره  311578-28/1 مورخ 1393/07/05 مواردی را برای ایجاد 
شــفافیت در برگزاری معامالت تکلیف نموده است که مطابق بند 
ششم آن، نظارت بر اجرای آن بر عهده اداره کل نظام فنی و اجرایی 
و ارزشیابی طرح ها می باشد. همچنین مطابق ماده 50 قانون احکام 
دائمی توسعه کشــور، ماده 1 آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های 
اجرایی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت مصوب هیئت 
محترم وزیران به شــماره 136159 مورخ 1399/11/25 و ابالغیه 
شماره 98/138665 مورخ 1398/04/03 و شماره 99/453772 
مــورخ 1399/12/05 معاونــت مهندســی، پژوهــش و فناوری، 
کلیه دانشگاه ها، مراكز و موسســات آموزش عالی و پژوهشی و 
فرهنگســتان ها و پارك های علم و فناوری و دستگاه های الحاقی 
موضوع بند )ب( ماده )3( قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی كشور و حمایت از كاالی ایرانی و همچنین دستگاه های 
اجرایی موضوع بند ”ب“ ماده یک قانون برگزاری مناقصات و از آن 
جمله شرکت های تابعه وزارت نفت موظف شده  اند تا کلیه معامالت 
متوسط و بزرگ خود را از طریق سامانه مدیریت سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به انجام برســانند. نظارت بر اجرای 
ثبت معامالت در سامانه مذکور بر طبق دستور وزیر محترم نفت 
از ماموریت های اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها 
می باشد. الزم به ذكر است تا قبل از این دستگاه های مناقصه  گزار، 
تنها از پایگاه ملی مناقصات جهت اطالع رسانی و برگزاری مناقصات 
استفاده می  كردند. لیکن با استفاده از سامانه ستاد، كلیه مراحل 
معامالت از جمله ارسال و دریافت اسناد مناقصه، امضا اسناد و ...  

بصورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور انجام می  شود.

چكیده و نتایج:
از ابتدای ســال 1399 تاكنون تعداد 8 ابالغیه به چهار شــركت 
اصلی تهیه و ارســال گردید و در این راستا كلیه استعالمات كتبی 
و شــفاهی دستگاه ها نیز پاســخ داده شدند. همچنین باتوجه به 
وجود برخی مغایرت ها در میان قوانین، آئین نامه ها و مصوبات در 
مورد ثبت اطالعات مناقصات در سامانه ستاد جلسات متعددی با 

مدیران و كارشناســان سامانه تداركات الكترونیكی دولت وزارت 
صمت برگزار گردید. در راســتای ابالغیه های یادشده تعداد 135 
دستگاه مناقصه گذار زیرمجموعه وزارت نفت در سامانه ستاد جهت 
خدمات خرید، مناقصه  و مزایده ثبت نام كرده اند، كه 122 دستگاه 
از آنها فعالیت موثر داشته اند. بعالوه تعداد 6254 مناقصه در سامانه 
ســتاد منتشر گردیده  كه حجم كل ریالی فراخوان های بازگشایی 
شــده، بالغ بر 328 هزار میلیارد ریال، حجم كل ریالی خریدهای 
جزئی و متوسط مبلغی حدود 21 هزار میلیارد ریال و میزان مبلغ 
كل خدمات مشاور بازگشایی شده مبلغی بالغ بر 8 هزار میلیارد 
ریال بوده اســت. اقدام های نظارتی منجر به این شد که ثبت  نام 
شــركت  های تابعه وزارت نفت 30 درصد رشــد نماید، حجم كل 
ریالی معامالت انجام شده توسط شركت  های تابعه وزارت نفت در 
سامانه ستاد رشد 28 برابری را تجربه کرده است، تعداد مناقصات 
ثبت شــده در سامانه ستاد در نیمسال دوم سال 1399 و سه ماه 
اول سال1400 نسبت به 9 ماه قبلتر از آن 300 درصد رشد را نشان 
می دهد و همچنین كلیه شركت  های زیرمجموعه از لحاظ انطباق 
با سیستم جدید و اقدام اولیه جهت ثبت اطالعات در سامانه ستاد 

آشنایی کافی را کسب کرده اند.

مناقصات  وند  ر شفافیت  بر  نظارت 
شرکت های تابعه وزارت نفت

سال اجنام :1399 تاکنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در راســتای اجرای ماده 18 آیین نامــه ارزیابی کیفی موضوع 
بنــد ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصــات، به منظور ایجاد یک 
بانک اطالعاتی برای ارزیابی حسن سابقه کارهای قبلی شرکت  
کنندگان در مناقصات شــرکت های تابعــه وزارت نفت ضروری 
اســت تا به جای روند مرســوم در تکمیل فرم ها، ارزشیابی هر 
پیمان با اســتفاده از ســامانه انجام شــده تا با ایجاد یک بانک 
اطالعاتی متمرکز، کلیه نمرات ارزشیابی هر شرکت در بازه زمانی 
به صــورت میانگین قابل حصول باشــد. در عین حال، ضروری 
است تا متناسب با نوع پیمان، برای تعیین ارزیابی حسن سابقه 
کارهای قبلی شــرکت  کنندگان در مناقصات شرکت های تابعه 
وزارت نفت، دستورالعملی برای ارزشیابی تدوین شود تا ارزیابی 
کارفرمایان در شرکت های تابعه از شرکت طرف قرارداد بر پایه 
این دســتورالعمل ها انجام شود و این دستور العمل ها در پرتال 

جهت ارزشیابی شرکت های تابعه به صورت سامانه ایجاد شود.
در حال حاضر شــرکت های تابعــه از طریق دریافت فرم های 
ارزشــیابی کارفرمایان قبلی نســبت به ارزیابی حســن سابقه 
شــرکت  کنندگان در مناقصه اقــدام می نمایند که در این حالت 
اگر شرکتی دارای ســابقه نامناسب در کارفرمای دیگری باشد، 

عمومًا برگه نتیجه ارزشــیابی مذکــور را ارائه نمی دهد و همین 
موضوع باعث شــده تا کارفرمایان در کارهای جدید از عملکرد 
شــرکت  کنندگان مناقصه در کارهای دیگر به خصوص از سوابق 

عملکردهای ضعیف بی  اطالع باشند. 

چكیده و نتایج:
جهت انجام این کار در گام اول چهار دســتور العمل ارزشیابی 
شــرکت های طرف قرارداد با صنعت نفت متناســب با اســناد 

همسان قراردادی زیر تدوین شده است:
)EPC( طرح و ساخت •

)E( مشاوره •
)PC( خرید و نصب •

)MC( مدیریت طرح •
این دستورالعمل ها در حال حاضر توسط فاوای نفت در پرتال 
ارزشیابی شرکت های طرف قرارداد با صنعت نفت در حال پیاده  
سازی می باشــد. هر دستورالعمل ارزشــیابی، شامل یکسری 
کاربرگ بوده که اولین کاربرگ مرتبط با مشــخصات قرارداد و 
کاربرگ هــای دیگر حوزه های دیگری ماننــد عملکرد مدیریتی، 
عملکرد اجرایی، عملکرد تامیــن کاال، عملکرد بخش طراحی و 
مهندسی، عملکرد راه اندازی و ســایر موارد در نظر گرفته شده 
اســت. در هر کاربرگ با ایجاد زیرمعیارهایی متناســب با نوع 
اسناد همسان بکار گرفته شده و ضریب وزنی آن، ارزیابی کیفی 
را تبدیل به امتیاز کمی نموده و سپس با استفاده میانگین گیری 
نمره ارزشیابی شــرکت طرف قرارداد تعیین می شود. جهت به 
کارگیری و اجرای دســتورالعمل ها در گام دوم ”پرتال ارزشیابی 
شرکت های طرف قرارداد صنعت نفت“ توسط فاوای نفت ایجاد 
و نگهــداری خواهد شــد و مدیریت آن بــا اداره کل نظام فنی و 
اجرایی و ارزشیابی طرح ها خواهد بود که با استفاده از وب سایت 
این پرتال، شــرکت های تابعه در زمان انجام مناقصه، حســن 
ســابقه کارهای قبلی شرکت های شــرکت کننده در مناقصه را 
ارزیابی خواهند نمود. بعالوه نتایج عدم صالحیت شــرکت ها بر 
پایه ابالغیه شــماره 1400/33086 مورخ 1400/02/04 به صورت 

عمومی در دسترس خواهد بود.

ارزشیابی شرکت های طرف قرارداد صنعت نفت
سال اجنام :1399 تاكنون

آماده ابالغ
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یران مشارکت در تدوین آیین نامه های اجرایی و تصویب نامه های هیئت وز

وژه های صنعت نفت ح ها و پر بازنگری و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی طر

حل اختالفات قراردادی و دعاوی

مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت  نفت برای پاسخگویی به 
ابهامات و سواالت دست اندرکاران معامالت 
در صنعت نفت

شیوه نامه حل اختالفات قراردادی
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
در زمان بررسی، اصالح و یا تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین 
مرتبط و یا تصویب نامه های هیئت وزیران که حسب موضوع، در 
حیطه مأموریت های کمیسیون امور زیربنایی و کمیسیون اقتصاد 
هیئــت دولت قرار می گیرنــد، اداره کل نظام فنــی و اجرایی به 
عنوان نماینــده وزارت نفت در جلســات کمیته های تخصصی و 
کمیســیون های فرعی شرکت نموده و در فرآیند تدوین یا اصالح 

آیین نامه های مرتبط بصورت فعاالنه و مؤثر مشارکت می نماید.

چكیده و نتایج:
1- اصالح آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری 

مناقصات با موضوع مناقصات محدود
2- اصــالح آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری 

مناقصات با موضوع ارزیابی کیفی مناقصه گران
3- اصــالح آیین نامــه طبقه بندی و تشــخیص صالحیت 
پیمانکاران موضوع تصویب نامه شماره 175000/ت56287هـ 

مورخ 1397/12/26 هیئت وزیران
4- اصــالح آیین نامــه تضمین معامــالت دولتی موضوع 
تصویب نامه شــماره 5211/ت57592هـ مــورخ 1400/01/22 

هیئت وزیران

5- آیین نامه اجرایی ماده )8( قانون حداکثر اســتفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانی با 

موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی )فاکتورینگ(
6- آیین نامه اجرایی جزء )2( بند الف ماده 80 قانون برنامه 

ششم توسعه کشور با موضوع پیوست اجتماعی
7- آیین نامــه اجرایی جزء )4( بنــد الف ماده )4( قانون 
حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی بــا موضوع رتبه بنــدی تولیدکنندگان کاالها، 

عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طرح و ساخت
8- آیین نامه اجرایی تبصــره ذیل جزء )3( بند الف ماده 
)4( قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی با موضوع نحوه تعیین عمق ساخت 

داخل 
9- آیین نامــه اجرایی تبصره )5( بنــد ب ماده )5( قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 
کاالی ایرانی با موضوع ساز و کار کشف قیمت در صورت وجود 

شرایط انحصاری
10- آیین نامــه اجرایی مــاده )34( قانــون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشــور با موضوع نظام فنــی و اجرایی 

یکپارچه کشور

مشارکت در تدوین آیین نامه های اجرایی و 
یران وز هیئت  تصویب نامه های 

سال اجنام : 1397 تا کنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
اولین نسخه این سند در سال 1378 با عنوان نشریه شماره 
004 معاونت مهندسی و فناوری وزارت نفت )ابالغیه وزارتی 
شــماره 1507-32/8 مورخ 1378/06/08( با هدف تسریع 
در اجرا تكمیل و راه اندازی طرح های صنعت نفت منتشــر 
گردیــد. در ادامه به اســتناد جزء 2 بند الــف ماده 3 قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفــت مبنی بر تدوین برنامه های 
راهبــردی صنعت نفت، جز 5 بند الف مــاده 3 قانون مبنی 
بر وضع مقررات و صدور دستورالعمل های الزم برای حسن 
امور اکتشاف، توسعه و تولید، به منظور یکسان سازی مفاهیم 
پایه ای و همسان سازی فرآیندهای مطالعه و اجرای طرح ها 
و پروژه هــای صنعت نفت، بــه روزآوری ســند نظام فنی و 
اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت، با رویکرد تخصصی 
بــه طرح های صنعت نفت به نحوی که پاســخگوی نیازهای 

خاص این بخش باشد، در دستور کار قرار گرفت. 

چكیده و نتایج:
این نظام با هدف تشریح مفاهیم کلیدی که باید در فازهای 
مختلف پروژه مورد توجه قــرار گیرند، در 10 ماده طراحی و 
تنظیم شــده است. جهت بازنگری، شورای سیاست گذاری و 
کمیته تخصصی در معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری با 
حضور خبرگان صنعت نفت تشکیل و پس از تهیه پیش نویس 
و اخذ نقطه نظرات ذی نفعان، ســند تهیه شده به عنوان سند 
جایگزین "نظام اجرایی طرح های صنعت نفت"، برنامه ریزی، 

طراحی و تدوین شده است.
ابالغ آزمایش سند نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های 
صنعت نفــت در تاریــخ 1394/04/18 و طی نامه شــماره 
94/181356 صــورت گرفت و پس از اعمــال نقطه نظرات 
تکمیلی ذی نفعان، سند مذکور طی نامه شماره 96/188844 
مورخ 1396/04/26، از ســوی معاون مهندسی، پژوهش و 

فناوری به شرکت های تابعه وزارت نفت ابالغ گردید.

وژه های  ح ها و پر بازنگری و ابالغ سند نظام فنی و اجرایی طر
صنعت نفت

سال اجنام :1394-1396
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کارانهم عملکرد اداره کل نظام فنی، ارجایی و ارزشیابی رطح اه

ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به اســتناد بند ب ماده 7 شیوه نامه اختالفات قراردادی 
صنعت نفت به شــماره 260-28/1 مورخ 1393/06/05 و 
عضویت نماینده این اداره كل در هیئت عالی حل اختالف 
وزارت نفــت و همچنیــن برخی مــوارد ارجاعی از جانب 
مقام عالی وزارت یا معاون محترم مهندســی، پژوهش و 
فناوری، بررســی، کارشناسی و تصمیم گیری در خصوص 
پرونده هــای مختلفی در دســتور كار ایــن اداره كل قرار 

گرفته است.

چكیده و نتایج:
از جمله مواردی كه تاكنون توسط كارشناسان این اداره 
مورد رســیدگی و اعالم نظر قرار گرفته است، می توان به 

موارد زیر اشاره نمود:
• اختــالف رفع نواقص پاالیشــگاه های ششــم و هفتم 
پارس جنوبی فیمابین شــرکت های نفــت و گاز پارس و 

مجتمع گازی پارس جنوبی
• اختــالف قراردادی پــروژه اصالحات پاالیشــگاه گاز 

سرخون و قشم
• اختالف قــراردادی پروژه پاالیشــگاه خلیج فارس - 

شرکت اویکو با شرکت ستاره خلیج فارس
• اختالف قــراردادی پروژه فــاز 20 و 21 پارس جنوبی 
شــرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی صنایع نفت 

ایران )ارجاعی هیئت عالی حل اختالف(
• اختالف قراردادی شرکت پاالیش گاز شهید تندگویان با 
شرکت آکسون شیمی )ارجاعی هیئت عالی حل اختالف(

• اختالف قراردادی شرکت گاز استان سمنان با شرکت 
آژیانه بنا )ارجاعی هیئت عالی حل اختالف(

• اختالف قراردادی شــرکت پایانه هــای نفتی ایران با 
شرکت خارک نیما )ارجاعی هیئت عالی حل اختالف(

• اختالف شرکت آکام صنعت آسیا با صنعت نفت
• اختالف شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران با 

شرکت های تأمین کننده کاال و تجهیزات

• اختالف شرکت تسدید با شرکت فالت قاره ایران
• اختالف شــرکت آکام الکترونیک با منطقه 2 شــرکت 

انتقال گاز
• اختالف شــرکت عملیات انتقال گاز با شرکت آکسون 

مکانیک )ارجاعی هیئت عالی حل اختالف(
• بررســی مبانی برآورد و پیشــرفت پروژه بیمارستان 

جدید نفت آبادان
• رسیدگی به قراردادهای منعقده دانشگاه صنعت نفت 
با پیمانکاران طرح های توســعه ای طرف قرارداد شرکت 

نفت و گاز پارس
• رسیدگی به قراردادهای منعقده پیگ رانی هوشمند در 

خطوط لوله انتقال نفت و گاز
• بررسی ژئوتكنیک پروژه خط لوله گوره-جاسك

• اختالف شركت ملی گاز ایران با شركت مپنا در خصوص 
قرارداد ساخت و تأمین یکصد دستگاه توربوکمپرسور

• اختالف شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران و شرکت 
برنا الکترونیک در مورد ســاخت ســامانه های کنترل دور 

الکتروموتورها

حل اختالفات قراردادی و دعاوی
سال اجنام :1396 تا کنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
سواالت و ابهامات ذی نفعان در جریان برگزاری مناقصات و به هنگام 
انجام معامالت و اجرای قراردادها از یک ســو و تعابیر و پاسخ های 
گوناگون و مراجعات تکراری به دســتگاه های نظارتی از سوی دیگر، 
فرآیند بررسی و پاسخگویی سؤاالت را طوالنی نموده است. با هدف 
کاهش این مشکالت، وزیر محترم نفت طی نامه شماره 20/2-440 
مورخ 1398/06/20 دســتور تشکیل مرجع عالی مشورتی حقوقی-
قــراردادی صنعت نفــت را صادر و اداره کل نظام فنــی و اجرایی و 

ارزشیابی طرح ها را به عنوان دبیرخانه آن تعیین نمودند.
همچنین کمیته ای متشــکل از 7 نفر خبــرگان حوزه حقوقی/

قراردادی صنعت نفت را در هامش نامه شماره 4015/ص/م مورخ 
1398/07/13 مشاور ارشد و دستیار ویژه وزیر، تعیین نمودند.

چكیده و نتایج:
در اولین جلسه مرجع عالی، نحوه طرح سؤال و جایگاه سازمانی 
مجاز به طرح پرســش از مرجع عالی مشــورتی در شرکت های 

اصلی و فرعی، ســاز و کار و فرم طرح ســؤال ایجــاد و طی نامه 
شماره 98/371860 مورخ 1398/08/21 معاون محترم مهندسی، 
پژوهش و فناوری به شــرکت های ذیربط اطالع رسانی گردید. بر 
این اســاس، متعاقبًا ده ها ســؤال و ابهام از مبادی ذیربط تعیین 
شده دریافت شده که پس از بررسی و دریافت مدارك و مستندات 
تكمیلی و تصمیم گیری در جلســه مرجع عالی، نتیجه طی نامه ای 
از سوی دبیرخانه کمیته در اختیار مرجع سؤال کننده قرار می گیرد. 
مصوبــات مرجع عالی نیز در پایان هر فصل برای اســتفاده عموم 
 ذینفعان در وبگاه معاونت مهندســی، پژوهش و فناوری به نشانی

doert.mop.ir بارگذاری می گردد. 
تاکنون 28 جلسه کارشناسی با حضور اعضای مرجع عالی برگزار 
گردیده و کلیه موارد ارجاع شده، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار 
گرفته است. جلسات کمیته برحسب تعداد و پیچیدگی سؤاالت و 
پرونده های ارجاع شــده توسط دبیرخانه تنظیم و به اطالع اعضای 

کمیته خواهد رسید

مرجع عالی مشورتی حقوقی و قراردادی صنعت  نفت برای 
پاسخگویی به ابهامات و سواالت دست اندرکاران معامالت 
در صنعت نفت

سال اجنام :1398 تا کنون
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ضرورت انجام و سابقه موضوع:
به اســتناد جزء 6 بند ب ماده 3 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت نفــت، شــیوه نامه حل اختــالف قراردادی بــه عنوان 
ســازو كاری برای حل اختالفات، با اهدافــی نظیر اجتناب از 
طوالنی شــدن اختالفات یا الینحل مانــدن آن ها، جلوگیری از 
توقف پروژه هــا و جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فســاد، 
طیبخشنامه وزارتی شماره 260-28/1 مورخ 1393/6/5 ابالغ 
گردید. با توجه به وجود برخی کاســتی ها در روند حل و فصل 
اختالفات، با تصمیم شــورای معاونین به شماره 827/ص/م 
مــورخ 1400/02/19، به منظور رفع گلوگاه ها و تســهیل فرآیند 
و ایجــاد ضمانت اجرایی در مــورد تصمیمات هیئت های حل 
اختالف، بازنگری شــیوه نامه در دستور كار اداره كل نظام فنی 

و اجرایی قرار گرفت.

چكیده و نتایج:
در راستای بازنگری شیوه نامه ابالغی، جلسات متعدد کارشناسی 
با حضــور نمایندگان هیئت عالی حل اختالف وزارت نفت، هیئت 
حل اختالف شرکت ملی نفت ایران، اعضای مرجع عالی مشورتی 
حقوقی قراردادی صنعت نفت و انجمن شــرکت های مهندســی 
و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشــیمی برگزار و نقاط قابل بهبود و 
اصالحات پیشنهادی شیوه نامه فعلی مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت و در نهایت، نسخه نهایی پیش نویس اصالح شده شیوه نامه 
حل اختالفات قراردادی، طی نامه به شماره 152558/1400 مورخ 

1400/04/21 برای ابالغ به وزیر محترم نفت پیشنهاد گردید.

شیوه نامه حل اختالفات قراردادی
سال اجنام :1400

آماده ابالغ


