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  مقدمه

 راتیتعم و ینگهدار  ،برداری¬بهره برای شرایط واجد مانكارانیپ خدمات از گیریبهره و ساماندهی ضرورت به توجه با

( 5) جزء ،(الف) بند( 3) جزء}نفت وزارت اختیارات و وظایف قانون راستای در و( O&M)نفت وزارت های دارایی و تاسیسات

 مورخ 117282/932/ م م شماره) فیزیكی هایدارایی مدیریت نظام ابالغ پیرو و({ 3) ماده  (ث) بند( 5) جزء و( پ) بند( 9) و

 سند ،(24/1/1399 مورخ 13082/99 ابالغ شماره) یكیزیف یدارا تیریمد نظام الزامات و یكل یها استیس سند ،(18/03/93

 ارزیابی خود هایدستورالعمل و نفت نعتص( 24/03/93 مورخ 126096/932/م م ابالغ شماره) خوردگی مدیریت راهبردی

 و تیصالح تشخیص با بطهرا در 05/11/1393 رخمو 1/28-520385 رهشما تیوزار ابالغیه ایجرا یستارا در زین و ذیربط

 با و یروگاهین و یمیپتروش ش،یپاال گاز، نفت، عیصنا در راتیتعم و ینگهدار حوزه در انیمجر و مانكارانیپ بندی¬رتبه

 نیا ،1398 سال تا كشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان مانكارانیپ صالحیت تشخیص نامه آیین دستورالعمل مالحظه

 تهیه جهت ،( O&M) راتیتعم و ینگهدار ،برداری¬بهره حوزه در مانكارانیپ( بندی¬رتبه و)  یابیارز جهت دستورالعمل

 قانون و مناقصات برگزاری قانون( 26) ماده( الف) بند جراییا نامه آیین( 3) ماده( پ) بند وفق مركزی دستگاه بلند فهرست

 .است گردیده تدوین نفت وزارت اختیارات و وظایف

 هدف  .1
 

 و یدارنگهي  ،بيرداری  بهيره  پیمانكياری  متقاضيی انجيام خيدمات    شركتهای صالحیت ارزیابی دستورالعمل، یناز تدوین ا فهد

 فت می باشد .ن صنعتدر  ، نیروگاهی و سایر تاسیسات، خطوط لوله الیش، پا، پتروشیمی ( در صنایع نفت، گازO&M) راتیتعم
 

 دامنه كاربرد .2
 

های  مختلف شدربخ (O&M، نگهداری و تعمیرات )بهره برداری مرتبط با هایفعالیتبرون سپاری برای دستورالعمل  ینا

 رشته اصلی زیر می باشد: 3در وزارت نفت صنعتی 

 (و نظایر آنت سرچاهی، سكو، خطوط لوله باالدستی، واحدهای فراورشی )تاسیساتولید نفت و گاز الف.

 پاالیشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی  .ب

 ،قلیل فشار، ایستگاه های تقویت و تادراتتاسیسات ذخیره سازی و ص مخازن و خطوط انتقال،) سایر تاسیسات .ج

 (ایر آننظگازشهری و توزیعهای شبكه  آب،ه های تصفیه خان های برق و خطوط انتقال و توزیع،ها و پستنیروگاه

 
 

 مسئولیت ها: .3

ی، اصل كتهایا و شراجرای این دستورالعمل در وزارت نفت بر عهده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری بوده و مدیریت ه

ت معاون ربط وزارت نفت موظف به همكاری در چارچوب مفاد این دستورالعمل و ابالغیه های بعدیتابعه ذی فرعی و

 مذكور می باشند.
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 تعاريف  .4

هيا،  مجموعه خدمات مستمری كه بر مبنای دسيتورالعمل  (: 1O&M) راتیتعم و ينگهدار ،يبردار بهرهخدمات  .4.1

اری و بيرداری و نگهيد  مشخصات فنی، استانداردهای مربوطه و برنامه های ميدون و مصيوب بيه منظيور ميدیریت بهيره      

بيا تحلیيل و مهندسيی قابلیيت اطمینيان و نیيز        ای وابسيته بيه وزارت نفيت   هصحیح و ایمن تاسیسات و  دارایی تعمیرات

بكارگیری سیستم یكپارچه در اجرایی نمودن كلیه  الزامات در چارچوب اختیارات و مسئولیتها طبيق اسيناد پیميان ميی     

 باشد .

  راتیتعم و یهدارنگ ،یبرداربهره  های شركت وظایف كلیات متقاضی، های شركت آَشنایی و راهنمایی جهت: تبصره

(O&M )است گردیده اشاره دستورالعمل این 2پیوست در . 

موفق دستورالعمل، براساس این  كه ستا شخصی حقوقی :(O&M) راتیتعم و ينگهدار ،يبردار بهره پیمانکار .4.2

 رد یشده و خدمات پیمانكار گرایش خاص-رشتهدر یك یا چند  ) وزارت نفت(درج در لیست بلند دستگاه مركزیبه 

 .  دننمایهای مذكور را ارائه میگرایشرشته/ 

: شخصیت حقوقی از شيركتهای زیير مجموعيه وزارت نفيت كيه درچيارچوب وظيایف محوليه و ماموریيت           كارفرما .4.3

 و نظارت بر حسن انجام آن را برعهده دارد. O&Mسازمانی، مسئولیت واگذاری پیمان های 

در جهيت امكيان حضيور     دسيتگاه مركيزی   فهرست بلنيد حضور در شخصیت حقوقی كه متقاضی : متقاضيشركت  .4.4

 در وزارت نفت می باشد. راتیتعم و ینگهدار ،یبردار بهرهمناقصات خدمات 

از  صيالحیت  ناميه گواهی اخيذ  است كه پس از درج در فهرست بلند دستگاه مركيزی و یيا   : شخصیت حقوقیپیمانکار .4.5

شيركتهای تابعيه    بيا  O&Mقيرارداد   در قاليب   راتیي تعم و ینگهيدار  ،یبردار بهرهانجام خدمات  درحال ،وزارت نفت

 می باشد. وزارت نفت

مصيوبه اجيازه تشيخیص و     مطيابق متقاضی صيالحیت شيركت    آن در كه ستا ییندآفرصالحیت:  ارزيابي .4.5.1

ت /248163احراز صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی به تشكل های صنفی، دستگاه ها و اسيتانداری هيا شيماره    

قانون برگزاری مناقصات  (26)ماده  (الف)بند  ن نامه اجرایییآی( 3)ماده (پ)بند  و 16/12/1390ه مورخ  46371

طبيق ایين دسيتورالعمل    و سایر ضوابط و دستورالعمل های مرتبط در چارچوب وظایف و اختیارات وزارت نفيت  

 -رشيته  با ذكر بلند دستگاه مركزی نام شركت متقاضی در فهرست ،صالحیت احرازدر صورت و  سنجیده میشود

 .درج می گردد (محدودیت های احتمالی گرایش)حسب مورد با ذكر

 دو سال از تاریخ صدور می باشد. درج در فهرست بلند دستگاه مركزی : تاریخ اعتبار تاییدیه 1تبصره 

                                                      
1 Operation and maintenance 
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 سيوی  از بامتعاق عنداللزوم كه ای رویه در مركزی، دستگاه بلند فهرست در متقاضی شركتهای نام درج از پس: 2تبصره

 این به و اعالم رتبه /پایه نیتعی و تعمیرات و نگهداری برداری، بهره تیفعال مجوزصدور فرآیند ،شودمی اعالم معاونت

 .گردد می ضمیمه دستورالعمل

صالحیت  ارزیابی آن ایريب شركت های متقاضی  كه) دامنه كاربرد(  2به شرح بند  ریكا مینۀز از ستا رتعبا :رشته .4.6

 ند.میشو

شيرایط  محيدودیت هيا و    ،تخصيص نيوع خيدمات،    متناسب با كه  تهرشهر  زیر مجموعه های /زیر مجموعهبه  :رايشگ .4.7

  .  گرایش گفته می شود ،تقسیم می شوند  خاص عملیاتی

 تهیيه  اصيلی  شيركتهای  تلفیقيی  ریيزی  برناميه  هيای  ميدیریت  و تابعيه  شركتهای همكاری با متعاقباً ها گرایش جداول :تبصره

 ایين  1پیوسيت  جيدول  و شيده  لعملدسيتورا  ایين  ضيمیمه  و ابيالغ  فنياوری  و پيژوهش  مهندسيی،  معاونيت  سوی ازو وتدوین

 .میگردد بروز آن با متناسب نیز دستورالعمل

شركت هيای متقاضيی ،    یبندتبهر و صالحیت تشخیصو عوامل موثر در  معیارها از هریك به كه ستا تیانمر امتیاز: .4.8

 . دگیرمی تعلقر دستورالعمل های مرتبط و سای دستورالعمل ینا سسابر ا

 ارزیابیهر یك از معیارهای  از باید ،صالحیت متقاضیشركت كه  ستا تیزامتیاا عمجمو قلاحدز: متیاا بنصا حد .4.9

 حدنصاب امتیازها متعاقبا توسط دستگاه مركزی اعالم خواهد شد.. دكن كسبو نیز مجموع امتیاز معیارها ،  صالحیت

و  اری، نگهيد بهيره بير داری   در رااجرایيی شيركت متقاضيی    و فنی ميدیریتی،   انتو انمیز كه ستا دیعد :رتبه/هيپا .4.10

 .فنی و اجرایی می باشدمدیریتی، یك نشانگر باالترین توان  دعد. هددمی ننشارشته / گرایش یك یا چند در  اتتعمیر

 اعيالم  تعمیرات و رینگهدا برداری، بهره مدیریت، متقاضی شركتهای تیفعال مجوز صدور دستورالعمل متعاقباً: تبصره

 ،الزم جزئیيات  ذكير  بيا  مركزی دستگاه بلند فهرست در شركتها نام درج دستورالعمل، این صدور زمان تا و شد خواهد

 .نماید می كفایت دستورالعمل این با مرتبط مناقصات فرآیندهای در شركتها حضور برای

متناسيب بيا پایيه تعیيین     ) می تواند فعالیت مجوزشركت دارنده   هك هاییركا ادتعد از ستا رتعبا ز:مجا ركا ادتعد .4.11

 به صورت همزمان در دست بهره برداری و نگهداری داشته باشد.  ،(شده
 

 و نگهيداری  ،بيرداری  بهره مدیریت، متقاضی شركتهایمجوز فعالیت، صدور دستورالعمل ابالغ و تدوین زمان تا: تبصره

 تعیيین  گرایش -رشته هر برای فناوری و پژوهش مهندسی، معاونت یا و كارفرما دیدصالح به مجاز كار تعداد تعمیرات،

 .گرددمی

بيا همكياری    ( قانون برگزاری مناقصيات 26ن نامه اجرایی بند )الف( ماده )ی( آی3مطابق بند)پ( ماده) :ارزيابي كیفي .4.12

 انجام می شود. تابعه ذیربط و واحدهای شركتها
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در  انپیمانكيار در دسيت انجيام یيا انجيام شيد       كارهيای  كیفیت  كه سطح ستا یدینآفر: د عملکر ارزيابي كیفي .4.13

، انيدازه گیيری و   معيین  مانیز مقاطعدر را و ميدیریت آنهيا   ( O&M) و تعمیرات نگهداری ،برداریبهره قرارداد  اجرای

بيه عنيوان خروجيی      را ارزیابی نموده و عددی بيین صيفر تيا یيك را    ایشان نحوه عملكرد پیمانكار و خدمات ارائه شده 

، ارزیابی كیفی مناقصات آتی دسيتگاه  آتی و دوره ای كند. این عدد در فرآیند های ارزیابی صالحیتاعالم میارزیابی 

 ستفاده شود.ا می تواندرتبه بندی نیز مركزی و شركتهای تابعه و 

و  اصييلی و فرعييی ، شييركتهای كييارگروهی متشييكل از نماینييدگان دسييتگاه مركييزی : صههالحیتكمیتههه ارزيههابي  .4.14

و  وظیفيه آن بررسيی   و شودتعیین میاین دستورالعمل  6شرح ذكر شده در بندبه كه تركیب آن مربوطه  تابعه یمدیریتها

بيه نماینيدگی از    (O&M)و تعمیيرات  ریبهيره بيرداری، نگهيدا   در زمینه پیمانكياری   ،شركتهای متقاضی صالحیت تایید

 وه به تشخیص معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری می تواند تغییر نماید.تركیب این كارگر می باشد.دستگاه مركزی 

 همکار .4.15

 مشاور ارزياب 1-16-4

شيخص حقیقيی یيا حقيوقی بيه       )رأساً و یا با همكاری شركتهای تابعه(، از طرف معاونت مهندسی، پژوهش و فناوریچنانچه 

همچنيین انجيام    و و فرآینيد رتبيه بنيدی    ارزیابی وزان وتدقیق معیارها و ا تعریف/همكاری در به منظور ارزیاب  مشاورعنوان 

ات و وتحلیيل و ارائيه گزارشي    قراردادهای پیشيین  /ارزشیابی عملكرد پیمانكار در طول انجام فعالیت در قرارداد مستقل مرحله

 می باشند. شركتهای تابعه موظف به همكاری و ارائه اطالعات به ایشان ،معرفی گرددصالحیت كمیته ارزیابی  همكاری با

 است ممكن فناوری، و پژوهش مهندسی، معاونت اعالم حسب زمینه، این در  ارزیاب مشاور اخذ به لزوم درصورت: 1تبصره

 و نظيارت  تحيت  را مشياوره  خيدمات  خریيد  فرآینيد  انجيام  مسيئولیت  تابعيه  ميدیریت  /شيركت  چند یا یك شود، درخواست

 معاونيت   تصيویب  براساس و مثبته اسناد بر یمبتن منتخب ابانیارز تیحصال دییتأ. گیرند برعهده معاونت نظرات درچارچوب

 .است فناوری و پژوهش مهندسی،

 ازكاركنان تعدادی به فناوری و پژوهش مهندسی، معاونت تشخیص به تواند می ارزیاب مشاور وظایف همه یا بخش: 2تبصره

 .شود تفویض نفت وزارت تابعه مدیریت /شركت یا نفت وزارت

 مشاور همکار 2-16-4

چنانچه پیمانكار یا كنسرسیوم پیمانكاری در نظر داشته باشد، از خدمات شركت مشاوره ای در اجرای تعهدات پیمان به عنوان 

بيا  )را جهت بهره گیيری از خيدمات مشياور    مد نظر ییكی از اعضای كنسرسیوم استفاده نماید ، میبایست سوابق و حوزه كار

به كارفرما ارایه نماید، بدیهی است در دوره اول ارزیابی به مشياورهمكار، امتیيازی تعليق نخواهيد      (2پیوست  استفاده از مفاد

از طرف معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری )رأساً و گرفت ، لیكن در دوره های آتی ارزیابی،  این مشاوران همكار بایستی 

مطيابق   ،  O&Mانجام خدمات  یافرآیند های عملیاتی و  نجامو ا یا با همكاری شركتهای تابعه(، به منظور همكاری در تعریف
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امتیاز بندی قرار گیرد و در دوره های بعدی ارزیابی به عنوان مشاركت )تبصره بند بررسی و دستورالعمل های ابالغی ، مورد 

 میگردد. در امتیارات پیمانكار مربوطه ملحوظ ( 7-8

 پیمانکار همکار 3-16-4

در اجرای تعهدات پیميان   دیگری كنسرسیوم پیمانكاری در نظر داشته باشد، از خدمات شركت پیمانكاریچنانچه پیمانكار یا 

به عنوان یكی از اعضای كنسرسیوم استفاده نماید ، میبایست سوابق و حوزه كاری مد نظيررا جهيت بهيره گیيری از خيدمات      

یمانكيار همكيار،   ارزیابی بيه پ كه در این صورت  در فرآیند  د، ( به كارفرما ارایه نمای2پیمانكاری  )با استفاده از مفاد پیوست 

  (وزارت نفت 20/02/1399مورخ 2/20-75یوه نامه شماره )طبق شاهد گرفتامتیاز تعلق  خو
 

  O&M هاي رشته/گرايش مبالغبرآورد  .4.16

ت و مشيابه  گيرایش ميورد درخواسي   -جهت ارزیابی توان شركت متقاضی در بخش های مختلف، وجود بيرآورد ميالی رشيته   

 نامیده می شود. PEگرایش با نام اختصاری -ضروری است كه این برآورد برای هر رشته

 بيا  "”O&M هيای  گيرایش -رشيته  های فعالیت برآورد جهت ،یك پیوست اولیه فرمت به جدولی متعاقباً راستا این در: تبصره

 این ضمیمه و تدوین ،نفت وزارت فناوری و پژوهش مهندسی، معاونت با مسئولیتوشركت های تابعه وزارت نفت  همكاری

  .گردد می دستورالعمل

  ) به تفکیك سطوح قابل واگذاري( O&M پیمانکاروظايف كلیات  .5

 است.این دستورالعمل  2به طور كلی موارد مندرج در پیوست  O&Mپیمانكار  وظایف

 الزاميات  و پیميان  اسيناد  طبيق  زیسيت  محيیط  و بهداشت ایمنی، الزامات دقیق رعایتبدیهی است وظایف پیمانكار مشتمل بر 

عریيف  یكسيان قابيل ت   و  با توجه به تنوع قراردادها و شرح وظایف، به طوربوده  . . و.استانداردی، دستورالعمل های مصوب، 

یح وظيایف و  و مسيئولیت اجيرای صيح    ی هير قيرارداد  و مسئولیت ها با كارفرميا  هالذا مسئولیت تعریف شرح وظایف نیستند. 

 لیت ها نیز وفق اسناد هر پیمان برعهده  پیمانكار می باشد.مسئو

 

 : صالحیت ارزيابيكمیته  .6

7.  

 صالحیت: ارزيابي كمیتهاعضاي  .7.1

 بهيره  و صدور گواهینامه بندی رتبهحسب مورد و ) بررسی تقاضاهای شركت های متقاضی و ارزیابی و تایید صالحیت، برای

 تایید  باذیل   افرادوهی به نمایندگی از دستگاه مركزی متشكل از كارگر، ( (O&M) راتیتعم و ینگهدار ،یبردار

 شود:می تشكیل مهندسی، پژوهش و فناوری معاونت امور 

 
 رئیس كارگروه()                                                                                  معاونت مهندسی، پژوهش و فناورینماینده  .1
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 وه(ضو و دبیركارگر)ع   معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری     اداره كل نظام مدیریت دارایی های فیزیكی از ده نمایندو  .2

 عضو كارگروه()                                                             نماینده اداره كل نظام  فنی و اجرایی و ارزشیابی طرحهای .3

 عضو كارگروه()                                                     امین و تجاری سازی فناورینظام ت اداره كلنماینده   .4

 عضو كارگروه()                                               نماینده شركت ملی نفت                                                                .5

 عضو كارگروه()                                       ز                                                                       نماینده شركت ملی گا .6

 رگروه(عضو كا)                               نماینده شركت ملی پاالیش و پخش                                                                .7

  عضو كارگروه()                                                                                                                              مشاور ارزیاب .8

 عضو مطلع بدون حق رای()                                                                                              نماینده كارگروه  تخصصی ذیربط  .9

 

 توسط اصلهو یدرخواستهاحسب  ای و( مرتبه 2 سال هر در حداقل)مشخص یزمانبند اساس بر جلسات یبرگزار زمان :تبصره

 تيه یكم نیي ا عضایا  نیهمچن و  گرددیم یرسان اطالع و یزیر برنامه نفت، وزارت یكیزیف هایییدارا تیریمد نظام كل اداره

 .دنشو یم مشخص كل اداره نیا توسط الذكر فوق یشركتها شده یمعرف افراداز

 صالحیت كمیته ارزيابي شرح وظیفه اعضاي  .7.2

 ابط مرتبطسایر ضواجرایی آن و های نامهرگزاری مناقصات و آیینبهای مندرج در قانون مسئولیت رعایت .7.2.1

 یند ارزیابیریزی و سازماندهی فرآمشاركت در هدایت، برنامه .7.2.2

 مركزی  دستگاهصالحیت كمیته ارزیابی شركت در جلسات  .7.2.3

ضيور در  حو ذیربط  و یا كمیته های تخصصی در قالب كارگروه  O&Mپیمانكاران  مشاركت فعال در ارزیابی .7.2.4

 با لحاظ داشتن رویكرد توانمند سازی بازدیدهای كارشناسی

زم یشنهادهای الپارایه  اخذ بازخورد از ذی نفعان و و لعمل، مبانی این دستوراارزیابی مستمر روش هایبررسی  .7.2.5

  مركزی جهت بروزرسانی آنها به دستگاه

 كمیته های تخصصی ارزیابینتیجه اظهارنظر درباره  .7.2.6

 و ضوابط موضوعه ، آیین نامه هامقررات ،ارزیابی با قوانینهای بررسی و اطمینان یافتن از انطباق روش .7.2.7

  كل نظام مدیریت دارایی های فیزیكی اداره ارایه بازخورد به .7.2.8

 در فرآیند ارزیابی و امانت داری ایرعایت تمام اصول اخالق حرفه .7.2.9

 :يتخصص يها كارگروه .7.3

وزارت  ربطذیمدیریت های ی اصلی و فرعی و شركتها افزایش كیفیت ارزیابی و بهره گیری از تجاربجهت  .7.3.1

 )تيدوین  دسيتورالعمل ارزیيابی   و توسيعه  رسيانی بروزو همچنيین  تخصصی) حسيب ميورد(    -فنی ارزیابی درنفت 

 گردد.تشكیل می یتخصص یها كارگروه ،.(.  .گرایش و  -رشته در هرو زیر معیارها  معیارها

 های تخصصی: ارگروهانواع ك .7.3.2
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تعيداد   گردد.تشكیل می یتخصص یها كارگروه این دستورالعمل 2بر حسب رشته ها/گرایش های مندرج در بند

مهندسی، پژوهش معاونت  و تایید صالحیتكمیته ارزیابی و عناوین آنها توسط  یتخصص یها كارگروهو نفرات 

 د.نمی گرد وبا همكاری شركتهای تابعه وزارت نفت بكارگیری تعیین و فناوری

  اعضاء  .7.3.3

ميرتبط در   و ربطذیي  یمدیریت هاو فرعی ،شركت های اصلیمتشكل از نمایندگان  یتخصص یها كارگروهافراد

تعیین و صالحیت كمیته ارزیابی آن توسط  می باشد كه تعداد، ساختار و نفرات نفر( 9)حداكثر رایش گ-هررشته

 معرفی می شوند. به مدت دو سال برای همكارینمایندگان از طرف شركتها/مدیریتها 

 :یتخصص یها كارگروه یاعضا معیارهای: تبصره

 هاشركت ارزیابی هایروش و راتتعمی و نگهداری برداری، بهره با مرتبط مفاهیم با آشنا .7.3.3.1

 كارشناسی سطح در حداقل دانشگاهی تحصیالت بودن دارا .7.3.3.2

 سيال  5 دارای و تخصصيی  -فنيی  ارزیيابی  موضيوع  گرایش/رشيته  با مرتبط تخصصی حوزه با آشنایی  .7.3.3.3

  كاری سابقه

 بهيره   هيای زمینيه  در كيار  سيابقه  سيال  5 حيداقل  تخصصيی  هيای  كمیتيه  از یك هر اعضای از نفر یك .7.3.3.4

 .باشد داشته نفت صنعت در  تعمیرات و نگهداری داری،بر

 :یتخصص یها كارگروهشرح وظیفه اعضای  

 هاشركت تخصصیمرتبط برای ارزیابی صالحیت فنی و  یتخصص یها كارگروهالف( شركت در جلسات 

ارایييه  و تخصصييیهييای كييارگروه در  تخصصييی-فنييی ارزیييابیمعیارهييای هييا و روشهمكيياری در تييدوین  ب( 

 دستگاه مركزی صالحیتكمیته ارزیابی  بهشنهادات پی

ارش ارزیابی به رئيیس  دستگاه مركزی و ارایه گزكمیته ارزیابی شده از ارجاعهای ج( مشاركت در انجام ارزیابی

 ذیربط تخصصی كارگروه

 شركتهای متقاضیو زیر ساخت های ازدید از امكانات ب همكاری درد( 

 نفعان؛با دیگر ذیضوعات مشاركت فعال در حل و فصل موه( 

دیگير  و نفيرات مجيرب و متخصيص از     هيای فنيی بازرگيانی   و( حفظ و توسعه ارتباط كارآمد بيا اعضيای كمیتيه   

 اصلی و فرعیهای شركت

 در فرآیند ارزیابیامانت داری  و ایز( رعایت تمام اصول اخالق حرفه
 

 ارگروهكي  نماینيده  عنيوان  به و شده انتخاب حیتصال ارزیابی تهیكم رئیس توسط تخصصی كارگروههر رئیس : 1تبصره

 .باشد می صالحیت ارزیابی تهیكم جلسات در شركت به موظف تخصصی، های
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 ميی  گیيری  تصيمیم  آرا اكثریت با و داشت خواهد رسمیت رأی 5 حداقل با صالحیت ارزیابی تهیكم تصمیمات: 2تبصره

 .است الزامی گیری رأی و جلسات در یتخصص یها وهكارگر نماینده و صالحیت ارزیابی تهیكم رئیس حضور .شود

 و نمایيد ميی  گزارش كارگروه به را خود بندی جمع و تخصصی تاطالعا( انتخاب درصورت) مشاور / ارزیاب: 3تبصره

 .باشدمی رأی حق دارای

 ایين  مفياد  گریبيازن  یيا  و تفسيیر  اصيالح،  بيه  نسبت ضرورت و صالحدید بنابه دنتوان می اعضا سایر و كارگروه: 4تبصره

 ميی  ابيالغ  و اجرایيی  وفنياوری،  پژوهش مهندسی، در وزیر محترم معاونت تایید صورت در كه داده پیشنهاد دستورالعمل

 . گردد

تعیيین  توسط معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری   یتخصص یها كارگروه و صالحیت ارزیابی تهیكم دبیرخانه: 5تبصره

 می گردد فت، تشكیل و با همكاری شركتهای تابعه وزارت ن

 -حقيوقی  و ميالی  كارشناسان تجربیات و نظرات از استفاده به نیاز درصورت توانند می یتخصص یها كارگروه: 6تبصره

 ميدیریت  /هيا  شركت. نمایند استفاده ربط ذی های مدیریت و فرعی اصلی، های شركت كارشناسی ظرفیت از قراردادی

 به  ساالنه دو صورت به  را مجرب كارشناسان و آورده عمل به را الزم یهمكار خصوص این در بایست می ذیربط های

 توسيط  و همكياری،  همياهنگی  نحيوه  .نماینيد  معرفيی  تخصصيی  هيای  كمیتيه  با همكاری جهت صالحیت ارزیابی تهیكم

 . شد خواهد رسانی اطالع ومدیریتها، شركتها به متعاقباً فناوری و پژوهش مهندسی، معاونت

 صالحیت ارزيابيفرآيند  .8

 الزم مستندات و مدارك تمام باید صالحیت، ارزیابی متقاضی (O&M) راتیتعم و ینگهدار ،یبردار بهرهپیمانكاران  .8.1

 گيرایش  -رشيته  نميودن  مشيخص  بيا  خيود  خواسيت رد هميراه  بيه  شيركت  مهير  به ممهوردستورالعمل،  این با را مطابق

معاونيت اميور    "یكي یزیف یها ییدارا تیریمد نظام كل ارهاد"صالحیت واقع در  ارزیابیبه دبیرخانه كمیته  درخواستی

 .نمایند تسلیم وزارت نفت، ،پژوهش و فناوریمهندسی

 یتخصصي  یهيا  كيارگروه بيه  را مشياور  /شده از كارفرميا، ارزیياب   ارائه مستندات و مدارك صالحیت،كمیته ارزیابی  .8.2

تخصصی با حضور نماینيده آن  كارگروه های  سپس نظر و  و اعالم نظر ارجاع داده بررسی جهت 6عریف شده در بندت

 میتيه چنانچه شركت متقاضی، حائز جمیع شرایط و ضيوابط باشيد، ميورد تاییيد ك    مطرح و كمیته ارزیابی صالحیت  در 

در فهرسيت  ی كیزیف یها ییدارا تیریمد نظام كل اداره  با تایید شده و قرار گرفته و شركت متقاضی، تایید صالحیت

  شود.میدرج ،ت بلند با ذكر جزئیا

در سایت معاونيت بيارگزاری نميوده و یيا     ، مراتب را  شركت متقاضی پس از تایید صالحیت صالحیتكمیته ارزیابی   .8.3

های اصلی و فرعی تابعه نفت، گاز، پاالیش و به شركت  ، پژوهش و فناوری وزارت نفت،توسط معاونت امور مهندسی

 .نمایدپتروشیمی، ابالغ می

  یند ارزیابی صالحیت  به صورت زیر می باشد:به طور كلی فرآ .8.4
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  آمده است. 5جزئیات این فرآیند در پیوست

و ایجاد رقابت، در هر رشته و گيرایش، پيس از انجيام حيداقل دو      O&Mجهت افزایش توان نظام پیمانكاری در حوزه  .8.5

اضيافه   صيالحیت كمیته ارزیيابی  به تشخیص لی ضوابط تكمی، ارزیابی و مالحظه نتایج آن و شناخت توان داخلیدوره 

 .محاسبه خواهد شد ، 4پیوست طبق شده و  ضریب ارزشیابی 

الزاماً جهت تعیین صيالحیت و درج در فهرسيت بلنيد دسيتگاه مركيزی      ،  4پیوست یابی در چارچوب شاخذ امتیاز ارز  .8.6

تخصصيی نیيز    -یا معاونت، ارزیيابی فنيی   صالحیت وكمیته ارزیابی و در مواردی مشابه ،  به تشخیص  كافی نمی باشد

 صورت گرفته و در صورت تایید در هر دو مرحله ارزیابی، در لیست بلند دستگاه مركزی درج می گردد

و ایجاد رقابت، در هر رشته و گيرایش، پيس از انجيام حيداقل دو      O&Mجهت افزایش توان نظام پیمانكاری در حوزه  .8.7

شناخت توان داخلی، ضوابط تكمیلی به تشخیص كمیته ارزیيابی صيالحیت اضيافه    دوره ارزیابی و مالحظه نتایج آن و 

 ، محاسبه خواهد شد. 6طبق پیوست  HSEشده و  ضریب 

 
  اخذ امتیازHSE  الزاماً جهت تعیین صالحیت و درج در فهرسيت بلنيد دسيتگاه مركيزی      6در چارچوب پیوست ،

تخصصيی   -ه ارزیابی صالحیت و یا معاونت، ارزیابی فنیكافی نمی باشد و در مواردی مشابه ،  به تشخیص كمیت

  نیز صورت گرفته و در صورت تایید در هر دو مرحله ارزیابی، در لیست بلند دستگاه مركزی درج می گردد

 كيل  ادارهبا تشخیص  كه صورتی در كه دارد وجود آوری الزام شرایط و ضوابط ها گرایش و ها رشته برخی در 

 یيا  و نشيده  ارزیيابی  فرآینيد  وارد ،باشيد  آور اليزام  شيروط  آن فاقيد  پیمانكيار  ی،كیزیف یها ییدارا تیریمد نظام

  شد نخواهد تایید قبولی، امتیاز اخذ درصورت

 باشيد، ميی   برخيوردار  خاصيی  حساسيیت  از كيار  ماهیيت  فراسياحل  بخش همانند ها گرایش و ها رشته برخی در  

 ,Technical هيای  زمینه در)تخصصی -فنی ارزیابی مورد ، اند شده نیز كیفی ارزیابی امتیاز حائز كه پیمانكارانی
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QC,HSE) یكي یزیف یها ییدارا تیریمد نظام كل اداره تایید درصورت و گیرند می قرار كارشناسی تیم توسط ، 

 .شد خواهند درج مركزی دستگاه بلند لیست در

 

-فنيی  حیت، شيرایط اليزام آور و  روش ارزیيابی   صيال كمیتيه ارزیيابی   با توجه به تنوع و پیچیدگی كارها، به تشخیص  .8.8

گرایش ها، قبل، حین و یا پس از  ارزیابی می تواند  تعیيین و ميالك ارزیيابی واقيع     -تخصصی  برای هر یك از رشته 

 شود.

و ضرورت شناخت دقیق  توان و ظرفیت پیمانكاران، رتبيه بنيدی و    O&Mبا توجه به نوپا بودن رویه ارزیابی پیمانكاران  .8.9

ین پایه در دوره اول ارزیابی صورت نگرفته و زمان و شیوه انجام آن متعاقباً از سيوی معاونيت مهندسيی، پيژوهش و     تعی

 خواهد شد. تعیینفناوری 

با توجه به اعتبار دو ساله تاییدیه ها، فرآیند تمدید تاییدیه ها )اعم از فراخوان مجدد یا به هر طریق دیگر( و همچنيین    .8.10

 خواهد شد. جرااتعیین و تعاقباً از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارزشیابی دوره ای م

 صالحیت: ارزيابي عمومي شرايط .9

 ریوجمه ساسیا نقانو 141 صلا در رمقر هييایممنوعیييت لشركت مشموو اعضييای هیييات مييدیره    انمدیر وشركا  .9.1

 .شندبانوری ر معامالت دولتی و كشدولت د وزرا و نمایندگان مجلس و كاركنان خلهامد منع نقانو و انیرا سالمیا

 متما رطو به باید و هشد بنتخاا( ضييوابط مطابق)واجييد شييرایط  ادفرا بین از شركت همدیر هیئت یعضاو ا عامل مدیر  .9.2

 . ها()به جزء اعضا هیئت علمی دانشگاهباشند  شاغل شركت در قتو

زو جي ت صينعتی بيه ثبيت رسيیده باشيد و      متقاضی می بایست تحت عنوان شركت در اداره كل ثبيت شيركتها و مالكیي    .9.3

 شركتهای با مسئولیت محدود نباشد.

 ركا در ممنوعیت یا محكومیت ،میتومحر دوران در طیشيرا  واجد افراد و مدیرعامل و مدیره هیئت اعضای و شركت .9.4

 .  نباشند مرتبط

 . مه شركت درج شده باشدگیرد، باید در اساسناموضوع خدماتی كه پیمانكار در آن مورد ارزیابی صالحیت قرار می .9.5

 تطيابق  تشيخیص  ابهيام،  وجيود  یا و اساسنامه در متقاضی مدنظر گرایش/رشته عبارت عین درج عدم درصورت: تبصره

 .باشد می صالحیت ارزیابی تهیكم برعهده اساسنامه، عنوان با فعالیت موضوع

 .می است، الزامه در شركت متقاضیفت این گواهینااشتغال به كار تمام وقت افراد فنی امتیاز آور برای دریا .9.6

ه شيماره  با رعایت شیوه نام كنسرسیوم/شركتهای متقاضی می توانند جهت ارتقای توان و تخصص به صورت مشاركت .9.7

همچنيین  نماینيد.  قيدام  ا " ضوابط ارجاع كار به گروه مشاركت "با موضوعوزارت نفت  20/02/1399مورخ 75-2/20

 ، ضروری می باشد.اعضاء رسمی با ذكر مسئولیت ها و تقسیم وظایفثبت كنسرسیوم ها در دفاتر اسناد 
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 ارزیيابی  معیارهيای  مطابق معیار، هر امتیاز مشاركت، گروه كیفی ارزیابی در الذكر، فوق بخشنامه 4بند استناد به: تبصره

 .شد دخواه منظور مشاركت گروه اعضای كیفی ارزیابی مستندات جمع برای كارفرما، توسط شده تعیین كیفی

 ساير ضوابط .10

و  فنيی، تخصصيی   عواميل  تغییرات در هرگونه ( موظف هستند،O&M) راتیتعم و ینگهدار ،یبردار بهرهپیمانكاران  .10.1

را ظرف ميدت حيداكثر یيك مياه و بيه صيورت        خود پستی آدرس و تماس هایتلفن در تغییرات و همچنین تجهیزاتی

 .نمایند معاونت امور مهندسی اعالم كتبی به

 :ارزيابي صالحیتا و فرآيند معیاره  .11

( قيانون برگيزاری   26ه )( آیین نامه اجرایی بنيد )اليف( مياد   7معیارهای ارزیابی صالحیت پیمانكاران به استناد بند )ب( ماده )

 یيل ذ جيدول  شرح بهو مفاد تبصره ذیل آن و بنا به مفاد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مناقصات )مناقصات محدود( 

 :است تعریف شده

 (كیفي)ارزيابي  فرم جامع  -1شماره جدول

امتیاز خام  عنوان معیارهای ارزیابی ردیف

 تخصیصی

 (100 ~ 0) 

A 

 درصد وزنی معیار 

) بر حسب 

 درصد(

B 

امتیاز كسب 

 شده

 

S=
𝐴∗𝐵

100
 

مستند به 

 جدول شماره

   15  (S exp) 2سابقه اجرایی                               -تجربه  1

   S rep(  10( 3حسن سابقه در كارهای قبلی                      2

 تجربه و تخصص در حوزه های مدیریت دارایی فیزیكی 3
4)S pam( 

 5   

   S equ(                 10(5                    توان تجهیزاتی                     4

   S pla(          10 ( 6          توان فنی و برنامه ریزی                  5

   S tec(  5 (7دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی             6

   S pro(    5 (8تجربه در زمینه تامین كاال                          7

   S ope(  10 (9كیفیت نیروی انسانی بهره بردار                 8

   S fin(  15 (  10                                 توان مالی              9

                                                      
2 Score of experience 
3 Score of reputation 
4 Score of physical asset management 
5 Score of equipment 
6 Score of planning 
7 Score of technical ability in design 
8 Score of procurement 
9 Score of operational personnel 
10 Score of finance 
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   11  5(S hse) ومحیط زیست بهداشتایمنی،معیارها ی  10

   5  (S man)12                          ساختار مدیریتی             11

   5   (S eva) 13ضریب ارزشیابی                                       12

   100             (                0 ~ 100امتیاز كل ارزیابی پیمانكار )جمع        

  عدم تایید  /      تایید  نتیجه ارزیابی صالحیت:  ....تیاز ارزیابی كیفی تعیین شده: ...........ام )كف( حداقل

 عدم تایید /      دتایی تخصصی:  -نتیجه ارزیابی فنی بله/خیر؟ خصصی دارد؟ت-نیاز به ارزیابی فنی

هرست فردید و در گاز صالحیت رح.........  ا............: شركت ......................... در رشته ............... گرایش ................)تایید(نتیجه نهایی

 .شودج یه دراتب در تاییدبلند دستگاه مركزی  به مدت دو سال درج می گردد. ) درصورت وجود مالحظات یا محدودیت ها ، مر

نگردید. امكان  تیح.  احراز صال........................: شركت ......................... در رشته ............... گرایش ............)عدم تایید(نتیجه نهایی

 .ضی میسر خواهد بودارزیابی مجدد شركت مذكور پس از ارتقای توانمندی و گذشت دو سال با درخواست شركت متقا

 

-رشيته  هير  برای و بوده هاولی ،( كیفی) ارزیابی جامع فرم  -1شماره جدول در مندرج اصلی معیارهای وزنی درصدهای: 1تبصره

 .یابد تغییر تواند می صالحیت ارزیابی تهیكم تشخیص به گرایش

 كيه  باشيد  یمي  سيند  ایين  اداميه  و ذیيل  شيرح  به  1 شماره جدول در مندرج اصلی معیارهای از یك هر ارزیابی جزئیات: 2تبصره

 .نمایند میمهض نیز را درخواستی مستندات جداول، تكمیل ضمن نموده رعایت را ذیل رویه بایست،می متقاضی شركتهای

 

 S exp تجربه )سابقه اجرايي( .11.1

 
تقریبا مشيابه  یا  ابهارزیابی تجربه پیمانكار )سابقه اجرایی( بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهای مش .11.1.1

 كار در پنج سال گذشته تعیین می شود. گرایش در رشته و 

ميالی   بيرآورد بيیش از  معيادل یيا    كيار مشيابه    چهيار مبلي   حيداقل  حداكثر امتیاز درصورتی احراز می شود كه  .11.1.2

، O&M" (14PE )جدول برآورد فعالیيت هيای رشيته/گرایش هيای     ردیف متناظر "مندرج در  رشته/گرایش مرتبط

 10برای قراردادهایی كه مبال  آنها از و  ، در غیر اینصورت، امتیاز تجربه به تناسب كاهش می یابدنجام شده باشدا

 ،كمتير باشيد  O&M" (PE  )جدول برآورد فعالیت های رشته/گرایش هيای  "درصد مبل  مندرج در ردیف متناظر

 گردد.امتیازی محاسبه نمی

 جرایی( به شرح زیر می باشد:نحوه محاسبه امتیاز  تجربه )سابقه ا  .11.1.3

 

                                                      
11 Score of health, safety , enviroment 
12 Score of management 
13 Score of evaluation 
14 Price estimation 
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 شركت هاي متقاضي كلي اطالعات .11.1.3.1

 شركت هاي متقاضي اطالعات كلي  -2شماره  جدول

 ردیف

 

موضوع 

شماره /

 پیمان

محل 

 اجرا

رشته/ 

 گرایش

تاریخ 

 شروع كار

تاریخ 

 خاتمه كار

مبل  

 كارفرما (Cقرارداد)

 )نام/ تلفن/

 فكس/ آدرس(

 وضعیت پیمان

)اتمام 

 یافته/جاری(

وع ن

مستندات 

 سال ماه سال ماه ضمیمه شده
 ریالی

15Cr 

 ارزی

16Cf 

1  
 

 
       

2  
 

 
       

3          

 قرارداد قیمت سازی، همسان جهت وجود داشته باشندْ   یدكی لوازمها مواردی در رابطه با  خرید  قرارداددر  چنانچه: 1تبصره

 . است محاسبه مالك (یدكی لوازممربوط به  ل امب احتساب بدون)

 بيه  الحاقیيه  قاليب  در یيا  باشد اولیه كار شرح در نگهداری و تعمیر برداری، بهره ،EPC قراردادهای برخی در چنانچه :2تبصره

 جيداول  در توانيد  ميی  و باشيد  ميی  محاسبه مالك( قرارداد كل نه و) قرارداد از بخش این مبل  صرفا باشد شده الحاق قرارداد

 . گردد لحاظ ربهتج بخش محاسباتی

 
 
 
 

 قراردادارزي مبلغ  تسعیر .11.1.3.2

  قرارداد ارزي تسعیر مبلغ  -3شماره جدول

مرجع استخراج نرخ تسعیر  سال انعقاد قرارداد

 ارز

نرخ  تسعیر 

 )Er(17ارز

 مبل  ارزی قرارداد

(Cf) 

 مبل  معادل ریالی تسعیر شده

 (Ce)18 بخش ارزی قرارداد

    **سامانه نیما 1398

    نه نیماساما 1397

    سامانه نیما * 28/11/96بعد از  1396

                                                      
15 Cost in Rial 
16 Cost in foreign currency 
17 Exchange rate 
18 Cost in foreign currency (exchanged from Rial) 
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    **بانك مركزی * 28/11/96قبل از 

    بانك مركزی 1395

    بانك مركزی 1394

 .باشد می مركزی بانك 28/11/96 مورخ اطالعیه طبق نیما سامانه بكار شروع اساس بر مذكور، تاریخ*. 

 .باشد می Sanarate.ir نیما سامانه و CBI.ir مركزی بانك سایت الكترونیكی نشانی**. 

 
 
 
 
 

  :تعديل زماني قراردادها ضریب .11.1.3.3

  ضريب تعديل زماني قراردادها -4شماره  جدول

قبل از  قراردادمبل  معادل ریالی  /مبل  ریالی (CPIشاخص ) سال

 (CreC=19P+یل)تعد

 بروز  معادل ریالی/ریالیمبل  

 * (Pa)20 شده قرارداد

1399 1   

1398 1.37   

1397 1.80   

1396 2.05   

1395   2.25    

1394 3.24   

 ميی  زیيران و هیيات  سيوی  از اعالميی  بزرگ معامالت حدنصاب اساس بر قراردادها مبال  رسانی بروز  جهت جدول این:  تبصره

 . تاس زیر صورت به (CPI) ساالنه های شاخص محاسبه نحوه .شوند می بروز ها شاخص ساالنه و باشد

  4مندرج در جدول شماره  CPI نحوه محاسبه شاخص های -4.1جدول شماره 

حدنصاب معامالت  سال ردیف

 بزرگ 

CPI CPIنحوه محاسبه 

1 99 4.500.000000 1  

2 98 3.280.000.000 1.37 

3 97 2.500.000.000 1.8 

4 96 2.200.000.000 2.05 

5 95 2.000.000.000 2.25 

                                                      
19 Price(before adjustment) 
20 Price after Adjustment 

𝐶𝑃𝐼 =
 مبل حد نصاب معامالت بزرگ در سال مبنا

مبل  حد نصاب معامالت بزرگ در سال انعقاد قرارداد
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6 94 1.390.000.000 3.24 

  می باشد. 1399سال مبنا، سالی است كه ارزیابی در آن زمان انجام می گردد. در حال حاضر سال مبنا 

 * فرمول محاسبه ارزش ریالی مبل  در مقطع زمانی مورد نظر به صورت زیر است:

 
CPI (a) = (1398مثالً عدد شاخص در سال مبنا )   

CPI (b) = قاد قراردادعدد شاخص در زمان انع      

 

 : )21Wd(مشابه تقريباً و كارهاي مشابه ماهیت .11.1.3.4

 هیت كارهای مشابه و تقریباً مشابهضریب ما  -5جدول شماره

 سابقه كاري

) براساس موضوع و شرح 

 پیمان ها(

O&M 
)بهره برداری، 

تعمیر و 

 (نگهداری

نگهداری و 

تعمیرات 

 پیشگیرانه 

تعمیرات 

 اساسی 

تعمیرات  

 اضطراری

  

تعمیرات های پروژه 

 اصالحی

 مدیریت بهره برداری

 )راهبری( 

تحلیل 

 یسیستم

 اجرا

 0.1 0.1 0.15 0.2 0.2 0.25 1 كار مشابه

 0.1 0.14 0.14 0.18 0.7 كار تقريباً مشابه

 

0.07 0.07 

یا در قالب الحاقیه بيه قيرارداد الحياق شيده      در شرح كار اولیه باشد اتتعمیرنگهداری و ، بهره برداری، EPCتبصره: چنانچه در برخی قراردادهای 

 باشد، صرفابخش مندرج در شرح كار قرارداد یا الحاقیه متناظر با جدول فوق می تواند مشمول كار مشابه یا تقریبا مشابه شود.

 
 
 
 

 (22If)و كار  سابقه حوزهضريب جدول  .11.1.3.5

  ضريب حوزه سابقه -6شماره جدول 

  if ضریب حوزه قرارداد ردیف

 1 زارت نفتو 1

 05 وزارت نیرو 2

 02 ارگانهاو خانه هاوزارتسایر  3

 

 :تجربه )سابقه اجرايي( معیارنهايي امتیاز  جدول .11.1.3.6

                                                      
21 Work description 
22 Index of Field 

𝑃𝑎 =
𝐶𝑃𝐼(𝑏)

𝐶𝑃𝐼(𝑎)
∗ (𝑃) 
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   تجربه )سابقه اجرايي( نهايي معیار امتیاز  -7شماره  جدول

 نحوه محاسبه امتیاز: ردیف

 (S exp) امتیاز ماهیت كار 

𝑆𝑖 دتعلق می گیر خام امتیاز 25اكثر به ازای هر پیمان حد *مشابه در كار 1 =  
𝑃𝑎

𝑃𝐸
∗ 𝑊𝑑* if 

تعلق می خام امتیاز  17.5  حداكثر به ازای هر پیمان *تقریباً مشابهكار در  2

 به(درصد امتیاز پیمان در رشته های مشا 70گیرد)حداكثر 
𝑆𝑖 =  

𝑃𝑎

𝑃𝐸
∗ 𝑊𝑑*if 

 است. 100تا  0امتیاز كسب شده بین 

i: 4تا  1بقه كار بین تعداد سا  𝑆 𝑒𝑥𝑝 =  ∑ 𝑆

𝑖=4

𝑖=1

 

 

 .است 5ره با رعایت تبصره های زیر و بر اساس جدول شما  7تقریبا مشابه ذكر شده در جدول شماره  و امتیاز مشابه 

 رآوردیبي  مبل  ددرص 30 حداقل با مشابه تقریبا كار یك باید حداقل نیست مشابه كار تجربه دارای كه متقاضی شركت: 1تبصره

(PE) باشد داشته. 

 :است زیر صورت به كلی طور به یكدیگر از مشابه تقریبا مشابه، كارهای تشخیص :  2تبصره 

 " ارزیيابی  تيه یكم تشيخیص  به درخواست مورد گرایش و رشته شرح و عنوان با مشابه كاری سابقه "مشابه كار 

 .است صالحیت

 " ميورد  یشگيرا  شيرح  از غیير  وليی  درخواسيت  ميورد  رشيته  و انعنيو  با مشابه كاری سابقه "مشابه تقریباً كار 

 .است صالحیت ارزیابی تهیكم تشخیص به درخواست

 . باشد می حیتصال ارزیابی تهیكم رأی نهایی، نظر شود، ایجاد اختالفی كار ماهیت تعبیر یا و تفسیر در چنانچه: 3تبصره

 ميورد   4 از بیش اردمو به و باشد می مورد 4 حداكثر متقاضی كتهایشر سوی از (i) ارائه قابل كارهای كل مجاز تعداد: 4 تبصره

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ، مشابه تقریبا چه و مشابه چه

 فرميول  طبيق  ردیيف  آن امیتياز  بيه  "سيابقه  حيوزه  ضریب" نیز صنایع سایر و نیرو نفت، صنعت كاری های حوزه برای : 5 تبصره

 .شود می اعمال 6شماره  جدول

 تعيدیل  ضریب" یالی،ر -ارزی قراردادهای از ریالی بخش یا و ریالی قراردادهای مبل ( رسانی بروز)زمانی تعدیل برای: 6 تبصره

 . گردد می لحاظ درمحاسبات تعیین و  4شماره   جدول طبق نیز "قراردادها زمانی

 بيه  قرارداد كل مبل  شدن مشخص و عیرتس جهت باشد، ارزی بصورت آن كل یا و قرارداد از بخشی مبل  صورتیكه در: 7 تبصره

 ارز نيرخ  و نمایيد  اقيدام  " قيرارداد  مبل  تسعیر جدول" در قرارداد ارزی مبل  درج  به نسبت باید متقاضی شركت ریالی، صورت

 به نیما نهساما یا و( نیما سامانه اندازی راه از پیش تا) CBI.IR نشانی به مركزی بانك سایت توسط شده اعالم های نرخ از را مرجع
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 در توضيیحات  هميراه  بيه  را آن مسيتندات  و اسيتخراج ( 28/11/96 تياریخ  در نیما سامانه اندازی راه از پس) Sanarate.ir نشانی

 .نماید ضمیمه و درج 3شماره   جدول

 طيرف  از دهشي  درهصيا  گيواهی  بيه  مسيتند  آن مالی پیشرفت میزان باشدكه می محاسبه قابل كارهایی برای تجربه امتیاز:  8 تبصره

 .باشد درصد 50 از بیشتر یا و معادل  كارفرما

 پیمان با رتبطم و مثبته مدارك و مستندات الصاق عدم ویا جداول مندرجات و فوق توضیحات طبق جداول تكمیل عدم: 9 تبصره

 .گردد می مربوطه امتیاز محاسبه عدم به منجر ذیربط های

 بيه  باشيد  رفینطي  امضای و مهر دارای و خوانا صورت به بایست می قراردادها تصفحا ازجمله و پیمانی مدارك كلیه :10 تبصره

 .باشد مشخص وضوح به پیمان مبل  و مدت طرفین، مشخصات پیمان، شماره پیمان، موضوع طوریكه

 رد سيند  یين ا گرایش/رشيته  موضيوع  خيدمات  شيرح  بيا  شده ارائه قراردادهای كارهای شرح مطابقت لزوم به توجه با: 11 تبصره

 .است الزامی نیز ها پیمان كار شرح بخش ارسال صالحیت، ارزیابی فرآیند

 بيه  متیياز ا ایين )  .شيد  خواهيد  خيارج  ارزیيابی  رونيد  از متقاضيی  شيركت  ،30 زیر S exp خام امتیاز كسب صورت در: 12تبصره

 (باشد می بازنگری قابل صالحیت ارزیابی تهیكم تشخیص

 

 (S rep) سابقه در كارهاي قبلي حسن .11.2

 
رضایت نامه ميرتبط بيا قراردادهيای     4حداكثر  و 1حداقل  ارائهبرای تعیین امتیاز حسن سابقه در كارهای قبلی،  .11.2.1

 ( ضروری می باشد.2جدول شماره  شده در بخش تجربه ) ارائه

شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههای كارفرمایی، موضيوع و   ،حداكثر پنج سال گذشتهارائه شده اطالعات   .11.2.2

و یيا حسيب ميورد صيحت     نظارت در آن قراردادهيا  جهيت اسيتعالم     دستگاه و تلفن قراردادها و نام و نشانیمبل  

 ضروری است.سنجی و رفع ابهام 

بيا   مرتبط با كارهای لحاظ شده در بخش تجربيه  گواهی 4 مالك تعیین امتیاز در این بخش، بر اساس میانگین  .11.2.3

 گذشته، خواهد بود.بیشترین امتیاز در كارهای قبلی در پنج سال 

)با ذكير   كامل یا)بدون ذكر جزئیات نحوه امتیازدهی(  به طور كلی كه امتیاز ارزیابی كارفرمایان كارهای قبلی .11.2.4

  9و  8 ولاجددرچارچوب  (زمان بندی پروژهرعایت فنی و  -كاركنان كلیدی مواردی نظیر كیفیت كار، كفایت 

 شود.سابقه  تعیین می ارزیابی حسن زیر كمی شده و به عنوان امتیاز

فرآیند ارزیابی به این شكل است كه پس از كمی كردن معیارها، امتیاز هر كار )با لحاظ نميودن درصيد وزنيی     .11.2.5

میانگین اعمال شده و  11مندرج در جدول شماره  در ضرایب ماهیت كار هر یك از سه معیار( محاسبه گردیده و

 ی منظور می گردد.آنها به عنوان امتیاز حسن سابقه كارهای قبل
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ارائيه   8شيماره  تبصره: درصورتیكه یك یا تعدادی از رضایت نامه بصيورت كليی و بيدون رعایيت مفياد جيدول       

در ضریب  9جدول شماره  )درصورت نیاز(، امتیاز نهایی 10از كمی سازی با استفاده از جدول شماره  گردد، پس

طبق جدول  بدیهی است حداكثر امتیاز در حسن سابقه كلیاعمال و به عنوان امتیاز آن كار محاسبه می شود . 0.8

 امتیاز خواهد بود. 80 ، حداكثر9شماره 

 

 
 ( كامل) ارزیابی حسن سابقه  .11.2.6

 سابقه )كامل( ارزيابي حسن -8جدول شماره 

حداكثر  معیار رديف

   امتیاز

 

مجموع امتیازات ارزیابی كارفرمایان 

ارائه  (S wi)قبلی در چهار كار

 (100تا  0ش تجربه )از شده در بخ

 2میانگین امتیاز 

كار دارای 

 بیشترین نمره

 

امتیاز 

 كسب شده

 (100تا  0)

 1 2 3 4 

رضایت نامه  1

 كامل

 100حداكثر 

 امتیاز

       40 كیفیت كار

كفایت كاركنان كلیدی 

 و فنی

40     

     20 رعایت زمان بندی

     (0-100جمع امتیاز )

 
 
 
 
 
 
  (كلی)جدول ارزیابی حسن سابقه  .11.2.7

 ( ارزيابي حسن سابقه )كلي -9جدول شماره 

 معیار ردیف
حداكثر 

 امتیاز

مجموع امتیازات ارزیابی كارفرمایان 

قبلی در چهار كار ارائه شده در بخش 

 (100تا  0تجربه )از 

 2میانگین امتیاز 

كار دارای 

 بیشترین نمره

امتیاز 

 كسب شده

 (80تا  0)

1 2 3 4 
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1 

رضایت نامه 

 كلی

 

 80     
  

     (0-80جمع امتیاز هر كار )

 محاسيبه در  رزیيابی ا دوره  بيرای اوليین   صيرفاً  و  می باشدفاقد جزئیات فرم ارزیابی كه  است مواردیجدول برای این : 1تبصره 

 د بود(نهفاقد امتیاز خوا فرم های كلی ،ارزیابیدوره های آتی در  لیو منظور می شود،

 ول، از طریيق جيد  : چنانچه كارفرما به جای امتیازدهی در فرم های رضایت نامه، به صورت كیفی اعالم نظر كيرده باشيد  2تبصره

 جداول فوق درج و محاسبه می گردد. زیر كمی شده و در 10شماره 

بخيش   ر مربوطه دردر كا تشویق نامه رضایت نامه نبوده و تقدیرنامه كلی یا تحت عنوان : درصورتی كه فرمت ارائه شده3تبصره

 امتیاز( منظور می شود. 50باشد، معادل متوسط ) تجربه
 

 امتیازدهی معیارهای ارزیابی حسن سابقه كمی سازی  .11.2.8

 مي سازي امتیازدهي معیارهاي ارزيابي حسن سابقهك -10جدول شماره 

 معادل كمی ارزیابی عنوان كیفی ارزیابی

 100 بسیار عالی و عالی

 80 بخو

 50 متوسط

 0 ضعیف

 
 ضریب ماهیت كار .11.2.9

 ضريب ماهیت كار -11جدول شماره 

  ضریب ماهیت كار

 1 مشابه

 0.7 تقریبا مشابه

 

 (S pam)تجره و تخصص در حوزه هاي مديريت دارايي فیزيکي  .11.3

ری مستندات جهت انجام فرآیند ارزیابی در این حوزه توسط كارفرما، شركت متقاضی می بایست به صورت خوداظها

 تهیه و ارسال نماید . 7عملكرد خود را مشابه با پیوست شماره 

یيك امتیياز در تجيره و تخصيص در حيوزه هيای ميدیریت         7امتیاز از موارد قید شده در پیوست  10به ازای كسب هر 

  لحاظ خواهد شد دارایی فیزیكی 

 (S equ) تجهیزاتيتوان  .11.4
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امكانات و توان شركت متقاضی می بایست به صورت خوداظهاری  جهت انجام فرآیند ارزیابی توسط كارفرما، .11.4.1

در صورت نیاز عالوه بر لیست موصوف، تجهیزات دیگری و ارائه نماید و در سرفصل های ذیل تهیه  راتجهیزاتی 

احتماال مورد نیاز می باشد از سوی شركت متقاضی ارائه  در رشته و گرایش مربوطه O&Mكه برای اجرای پیمان 

و نیز ارائه مدارك و مستندات مربوطه به معنی اعالم  شركت متقاضیبدیهی است اعالم تجهیزات از سوی  گردد.

 عین تجهیزات معرفی شده خواهد بود.حداقل توانایی تجهیزاتی بوده و در صورت انعقاد قرارداد موظف به ارائه 

 مالكیت/ كرایه در ارتباط با ماشيین آالت زات و ارائه تصویر سند یدر مورد تجهارائه فاكتور خرید/ سند اجاره  .11.4.2

در صورتیكه در یك فاكتور چندین قلم كياال وجيود دارد، مناقصيه گير موظيف        الزامی است. در زمان ارزیابی،

 است كاالی مورد نظر را در اسناد خود اظهاری)فاكتور خرید( مشخص نماید.

بيا مقایسيه اسيناد     صالحیت، ارزیابیكمیته  كه می باشدصورت  این به "جدول امتیاز توان تجهیزاتی"فرآیند و .11.4.3

حداقل نیازهای هر گرایش و تجهیزات كلیدی مربوطيه را مشيخص و   و بررسی های كارشناسی ، مشابه ارائه شده 

وارائه نیازهای عملیياتی   و در مراحل بعدی ارزیابی، روند مربوطه با همكاری كارفرمایان امتیاز دهی خواهند نمود

 .گرفتخواهند امتیازات انجام اصالح  ، به روز رسانی شده وذیربط ههای اصلی مربوطههر تجهیز و دستگا
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 امتیاز توان تجهیزاتي -12جدول شماره 

 هر معیاراولیه امتیاز  فرعی موضوع/ معیار رديف

(0-100) 

S’i 

 وزن هر معیار

 
bi 

 امتیاز نهایی كسب شده

) 100-0( 

S equ 

فهرست مستندات 

 ضمیمه

   S’1 0.3 ت تست و عیب یابیتجهیزا 1

   S’2 0.15 ابزار آالت تعمیرات و رفع عیب 2

   S’3 0.2 ماشین آالت 3

   S’4 0.35 نرم افزارهای مرتبط تخصصی و مدیریتی 4

   1 500 )حداكثر( جمع كل

 

 

 

 

 :به صورت زیر می باشد ی فرعیجزئیات نحوه امتیازدهی هریك از معیارها .11.4.4

( و ماشین S’2زار آالت تعمیر و رفع عیب )،  اب(S’1امتیاز تجهیزات تست و عیب يابي ) -15و  14، 13ول شمارهاجد

 (S’3آالت )

 ردیف
نام و نوع 

 دستگاه

تعداد 

 موجود

 
M 

 واحد

 نوع مالكیت
وزن 

 ردیف

* 

Wi 

اولیه امتیاز 

 كسب شده

 
*W*= 

Oi*M*Wi 
(0-100) 

 مستندات

 استیجاری ملكی

 (Oi)ضریب تملك

1 0.7 

1 
 

 
     

 1مستندات 

2 
 

 
     

 2مستندات 

i 
 

 
     

 3مستندات 

   100 جمع كل

 شده اظهاری خود تایید مورد موارد تعداد

 :متقاضی شركت توسط
 

امتیاز  اعالمی خوداظهاری شده توسط 

 شركت متقاضی

 

 كارگروه توسط تایید وردم موارد تعداد

 :صالحیت ارزیابی تهیكم /تخصصی
 

امتیاز محاسبه شده كمیته ارزیابی 

 S’1/S”2/S’3 صالحیت

 

 فرمول محاسبه  توان تجهيزاتي :

 عيار(زن هر مليه * ومجموع حاصل ضرب ستون امتياز او عبارت است از : "توان تجهيزاتي"به عبارت ساده امتياز نهايي بخش 

 

      𝑆 𝑒𝑞𝑢 =  ∑(𝑆′𝑖 ∗ 𝑏𝑖)

𝑖=5

𝑖=1
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 هميراه  بيه  را خيود  موجيود  و نیياز  ميورد  آالت ماشيین  ، تجهیزات تعداد و نوع بایست می متقاضی شركتهای از یك هر :1تبصره

 مدارك و درج فوق جداول در درخواست مورد گرایش/ رشته اساس بر خود تجربه و دانش اساس بر پیشنهادی اوزان

 .نماید ارائه را مثبته

 دال مثبتيه  مداركی و باشند درخواست مورد گرایش و رشته با مرتبط  بایست می بخش این در شده ارائه تجهیزات كلیه: 2تبصره

  .شود آورده تجهیز هر مستند مدارك همراه به تجهیزات از یك هر اجاره یا مالكیت بر

 را( Wi) معیيار  وزن و  نیياز  ميورد  آالت ماشيین  و تجهیيزات  لیست تخصصی های كارگروه و صالحیت ارزیابی تهیكم: 3تبصره

 چنانچيه  .شود می محاسبه بخش این امتیاز انتظار، مورد وضع بر متقاضی موجود وضع تقسیم مبنای بر و كرده استخراج

 بیشيتری  امتیاز و شده تعیین انتظار مورد وضع طبق امتیاز حداكثر باشد، نتظارا مورد وضع از بیش شركتی، موجود وضع

 .شود نمی محاسبه
 

 جزئیات نحوه محاسبه امتیاز بخش نرم افزار نیز به صورت زیر می باشد: .11.4.4.1

 (S’4)نرم افزارهای مدیریتیامتیاز   .11.4.4.1.1

 ات ، برنامه ريزي، نگهداري و تعمیر  (S’4)و تخصصي امتیاز نرم افزارهاي مديريتي  -16 جدول شماره

 ردیف
  موضوع

 

حداكثر 

 امتیاز

 اصلی/

 غیر اصلی

 امتیاز كسب شده

(100-0) 
 ستنداتم

     CMMS  20سامانه  1

2 
 ( وKPIسامانه اندازه گیری و مدیریت شاخصهای كلیدی عملكردی)

 داشبورد مدیریتی  /(Reportپایش و تحلیل نتایج)
10    

    10 مدیریت انبار ، مواد و قطعات یدكی 3

    10 )آنالیز بازرسی مبتنی بر ریسك( RBIسامانه  4

    10 روانه كار()مدیریت پ HSEسامانه  5

    10 اتوماسیون مالی و حسابداری 6

    10 مدیریت اسناد و سوابق و مكاتبات  7

8 
 Cm (Condition Monitoring)سیستم تحلیل عملكرد تجهیزات  

 CBM(condition Base Maintenance) یا
10    

    5  نرم افزارهای تخصصی دیسپلین ها)برق، ابزاردقیق، مكانیك ( 9

    5  (انیسامانه پشتیبانی) كاال، ماشین آالت، حمل و نقل، منابع انس 10

  S’4  100 جمع كل امتیاز كسب شده نرم افزارها
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
، امتیاز آن بر حسب ماژول های موجود سيامانه ميذكور و مطيابق زیير     باشد EAM23 سیستم دارای متقاضی شركت چنانچه: 1تبصره

 د شد و امتیاز جداگانه ای تعلق نخواهد گرفت.امتیاز دهی خواه 16معیارهای جدول 

 :است زیر شرح به "تجهیزاتی توان "بخش  3تا 1 های ردیف محاسبه روش: 2تبصره

 .گردد اعمال تملك ضریب عنوان به ردیف هر امتیاز %70 استیجاری و امتیاز%100 ملكی تجهیزات به .1

 . نماید فرض یك برابر را اوزان تمامی تواندمی تسریع و سهولت جهت كارفرما،نیاز صورت در .2

 امتیياز  " ستون در و شودمی محاسبه زیر صورت به 15 و13،14 جداول در  S”i یمعیارها زیر از یك هر امتیاز   .3

 . گیرد می قرار 3 تا 1 های ردیف برای 12 شماره جدول "معیار هر وزن بدون
 

 

 

 .دمیگرد وارد  12 جدول در نیز 16جدول   شده محاسبه امتیاز .4

 رشته برای جداول شكل و محتوا و امتیازها كف و سقف و اوزان ، كارگروههای تخصصی یا و كارفرما پیشنهاد به بنا  :3تبصره 

 . باشد می یازاتامت محاسبه مالك ،صالحیت ارزیابی تهیكمتصویب  درصورت و بوده بازنگری قابل ،مورد حسب ها گرایش /

 شركت لزوم صورت در و باشد می صالحیت ارزیابی تهیكم عهده بر شده معرفی فزارهایا نرم بودن كاربردی تشخیص : 4تبصره

 .دهد قرار كارفرما اختیار در مدعی اثبات جهت كافی اطالعات بایست می متقاضی

 ادهاستف به مربوط داتمستن زین و  (Original) نالیاورج یزارهافا نرم دیخر به مربوط مدارك میبایست متقاضی شركت: 5تبصره

  باشدن تایید مورد  صالحیت رزیابیا تهیكم سوی از مذكور مستندات چنانچه. نماید ارائه را خود قبلی هایكار در هاافزار نرم از

 .یابدنمی تخصیص و محاسبه امتیاز

 : 16جدول شماره   در امتیاز محاسبه هنگام در: 6تبصره

 نالیاورج صورت به یافزار نرم كه یصورت در (Original) ردیف ازیمتا %100  صورت نیا در باشد شده یداریخر 

 .بود خواهد مربوطه ایافزاره نرم بودن اصلی بر دال مستنداتی ارائه به موظف پیمانكار موارد این در. ردیگ یم تعلق

 ردیگ یم تعلق آن به ازیامت %50 صورت نیا در باشد شده یداریخر نالیاورج ریغ صورت به یافزار نرم كه یترصو در. 

 و تجهیزات از بازدید زمینه دهد تشخیص صالحیت ارزیابی تهیكم/كارفرما كه زمان هر است موظف متقاضی شركت: 7تبصره

 .كند فراهم را اظهارشده آالت ماشین

 

                                                      
23 Enterprice asset management(EAM) 

𝑆′ 𝑖 =  ∑
𝑀

𝑁

𝑖=3

𝑖=1

∗ 𝑊𝑖 ∗  𝑂𝑖  
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 (S pla) توان فني و برنامه ريزي .11.5

 
مدیره،  می بایست چارت سازمانی شركت و لیست عوامل كلیدی خود از جمله اعضای هیأت متقاضیشركت  .11.5.1

ميدرك  را با مشخصات كاميل اعيم از نيام و نيام خيانوادگی، سيابقه شيغلی،        . .  .امور مالی ، اداری ، تداركات و 

) قيرارداد/ فيیش حقيوق و    را . همراه با مستندات همكاری با شركت متبيوع   . و .تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل 

 لیست بیمه تأیید شده( ارائه نمایند.

الزامی بوده ولی جهيت اعضياء هیيات    متقاضی  كلیدی شركت  بویژه كاركنان ت كاركنانارائه لیست بیمه جه .11.5.2

 مدیره ارائه رزومه و سایر مدارك فوق الذكر كفایت می كند.

محاسبه می  شركت و متناسب با كمیت و كیفیت عوامل كلیدی ارائه شده اطالعات این بخش با توجه به امتیاز  .11.5.3

 .گردد

امتیياز تعليق    نفر 10را به عنوان نفرات كلیدی معرفی نماید. به تعداد بیشتر از  نفر 10شركت متقاضی باید تعداد  .11.5.4

 .امتیاز به تناسب كاهش می یابد نفر 10معرفی كمتر از  خواهد گرفت و در صورتن

 به شرح زیر است: "توان فنی و برنامه ریزی "فرآیند و جداول محاسبه امتیاز بخش  .11.5.5

 

 ريزي برنامه و فني توان  امتیاز  .11.5.6

 
 امتیاز  توان فني و برنامه ريزي  -17 جدول شماره 

 موضوع ردیف
 امتیاز خام

(0-100) 
 معیار زنو

 امتیاز كسب شده

 
 مستندات مربوطه

   0.7  كفایت كاركنان كلیدی 1

   0.3  توان برنامه ریزی 2

   (100-0جمع كل امتیاز )

 

 و ذیيل اسيتخراج    19و18 از جداول   -امتیاز  توان فنی و برنامه ریزی -17هشمار جدول  2و  1مندرج در ردیف های  خامامتیاز  

 .می شوداعمال    "وزن معیار "در ستون 
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 

 )مديران ارشد، متخصصین خاص(كاركنان كلیدي كفايت .11.5.6.1
 كفايت كاركنان كلیدي -18 شماره جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

سمت 

 سازمانی

آخرین 

مدرك 

 تحصیلی

آخرین 

ه رشت

 تحصیلی

كل 

سابقه 

 كار

سابقه 

كار در 

 شركت

امتیاز 

-سابقه

مدرك 

* 

ضریب 

 ماندگاری

 

** 

ضریب تطابق 

-رشته تحصیلی

 سمت

*** 

 امتیاز

 هر ردیف

10تا   0  

 

 مستند

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 100   امتیاز كل

 

 

 مدرك -سابقه امتیاز .11.5.6.1.1
 * مدرك -امتیاز سابقه -19 جدول شماره 

  امتیاز به سال كل سابقه كار

  دكترا /فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم 

  4 3 0 3كمتر از

  6 5 1  5تا  3

  7 6 2 10تا  5

  8 7 3 15تا  10

  9 8 4 15بیش از 
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 ماندگاري ضريب .11.5.6.1.2

 **ضريب ماندگاري -20 جدول شماره 

 مستندات ضریب ماندگاری سابقه كار در شركت متقاضی)سال(

  1 10بیشتر از 

8-10 0.9  

5-8 0.8  

  06 سال 5تا  2

  0.4 سال 2كمتر از 

 سمت – رشته تحصیليتطابق  ضريب .11.5.6.1.3
 سمت –ضريب تطابق رشته تحصیلي  21 جدول شماره 

 سمت-ضریب تطابق رشته تحصیلی كلیدی سمت نفرات

 رشته تحصیلی غیرمرتبط با سمت با سمت تاحدودی مرتبط/رشته تحصیلی مرتبط

 0.9 1 مدیرعامل

 0.8 1 اعضای هیات مدیره

 0.7 1 سایر نفرات كلیدی

ضيریب   "، "ميدرك  -متیياز سيابقه  ا")جيدول كفایيت كاركنيان كلیيدی( از حاصلضيرب سيتون هيای        18 تبصره: امتیاز هر ردیف در جيدول شيماره   

 استخراج می گردد. 21و20، 19 آید كه این ضرائب از مراجعه به جداولبه دست می "سمت-ضریب تطابق رشته تحصیلی "و  "ماندگاری
 

  توان برنامه ريزي .11.5.6.2

 :شود میاعمال  17و درجدول شماره  محاسبه زیر صورت به ریزی برنامه توان امتیاز

 برنامه ريزيتوان 22 جدول شماره  

 معیار شرح ردیف
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز 

كسب 

 شده

 مستندات

1 
كارشناس  برنامه ریزی و كنترل 

 پروژه

 امتیاز 20نفر هر نفر  2

)حداقل دو سال سابقه كار و رشته 

 تحصیلی مرتبط الزامی است.(

40   

2 
داشتن واحد برنامه ریزی در نمودار 

 سازمانی شركت
   30 انتصابچارت سازمانی و حكم 

3 
 و استفاده از نرم افزارهای برنامه ریزی

 كنترل پروژه

 5نمونه از گزارشات تهیه شده در  3ارائه 

 امتیاز 10سال اخیر هر گزارش 
30   

   جمع امتیاز
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 

 (S tec)  فني در زمینه مطالعه و طراحي دانش .11.6

 
 دانش فني در زمینه مطالعه و طراحي -23 جدول شماره 

حداكثر  فرعی ارزیابی معیار ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 نهایی

  5 وجود واحد طراحی یا مهندسی در نمودار سازمانی شركت 1

  5 وجود واحد پژوهش و فناوری در نمودار سازمانی شركت 2

  5 (processسیستم انتگراسیون سیستمی)كل عملیات  3

  10 امتیاز( 2دام )هر كانجام كارهای تحقیقاتی و پژوهشی درون سازمانی مرتبط 4

  6 امتیاز( 2)هر كدام و تعمیر و یا مرتبطعضویت در انجمن های تخصصی نگهداری  5

6 
 میراتی و تعترجمه /تدوین كتاب مرتبط با تخصص و در حیطه بهره برداری، نگهدار/ارائه مقاله 

 حقوقی( یتتوسط شركت)شخص امتیاز( 5یا كتاب پایان نامه /) هر مقاله،حمایت از توسعه دانش
20  

  14 متیاز(ا 1)هر كدام یمرتبط با تعمیر و نگهداردرون سازمانی برگزاری دوره های آموزشی   7

8 
 خارج ایوره هارائه گواهی نامه مربوط به دوره های آموزشی تعمیر و نگهداری كاركنان ذی ربط)د

 امتیاز 1هر كدام  از سازمان(
15  

  5 تتعمیرا وداری ضوابط معتبر و دستورالعملهای بهره برداری، نگه مشاركت در تدوین استانداردها و 9

  5 ثبت اختراع و نوآوری  در حیطه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات 10

  5 یا عملیاتی( مجازی)كارگاه تست  11

  5 گواهی صالحیت حرفه ای از مجامع معتبر )داخلی و بین المللی( 12

  100 جمع

 
تقاضی می بایست به صورت خوداظهاری جدول را تكمیل نموده و مدارك و مستندات مثبته موید موضوع را برای هر ردیف ارسيال  تبصره: شركت م

 .صالحیت و با لحاظ كمیت و كیفیت مدارك تعیین می گرددكمیته ارزیابی نماید. امتیاز هر ردیف به تشخیص 
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 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 (S pro) سیسات ذيربطدر حیطه تجهیزات اصلي تا در زمینه تامین كاال تجربه .11.7

 
 تجربه در زمینه تامین كاال   -24 جدول شماره 

 مستندات امتیاز كسب شده حداكثر امتیاز معیار شرح ردیف

1 
داشتن واحد كاال در 

 نمودار سازمانی
 5 چارت سازمانی

  

 مسئول كاال 2
  5سال سابقه كاری در شركت و حداقل  2حداقل 

 .كاری  در تامین كاال الزامی استسال كل سابقه 
15 

  

 

3 

 

داشتن انبار و موجودی 

كاالی قطعات یدكی 

 مرتبط

ن یزابا معیارهایی از جمله مساحت و فضای انبار، م 

 ارزش قطعات در انبار ، سیستم انبار گردانی در

 پروژه های قبلی

 

20 

  

4 

قراداد های تامین كاال و 

در  قطعات یدكی

 5به  قراردادهای مربوط

سال گذشته صنعت 

 نفت، گاز، پتروشیمی

 امتیاز 30 ورد هر كدامم 2

 زاش معادل یا بی )درصورت ارائه قرارداد تامین كاال

ارد میلی40تا10میلیارد ریال امتیاز كامل، مابین 40

 ریال به تناسب امتیاز لحاظ میگردد. ضمنا برای

حاسبه میلیارد ریال امتیازی م10قراردادهای زیر مبل 

 می گردد.(ن

60 

  

   جمع امتیاز

 (S ope) نیروي انساني بهره بردار كیفیت .11.8

 كیفیت نیروي انساني بهره بردار -25 جدول شماره 

 معیار شرح ردیف
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز 

 كسب شده
 مستندات

1 
 O&Mسازمانی پیشنهادی بخش  ساختار

 در رشته/گرایش درخواستی
   10  ایفوشرح وظ كامل ارائه چارت سازمانی

   10 و لیست آنها ولاكامل جدو تكمیل ارائه   O&Mكاركنان بخش كلیه  جدول 2

  O&Mبخش   كاركنان كلیدی جدول 3
 O&M بخش نفر از نفرات كلیدی 10

 شركت متقاضی
10   

 O&Mكاركنان كلیدی  بخش  امتیاز 4
و تبصره ها و جداول  11.7.2 جدول 

 تكمیلی ذیل آن
 70   

   100 ز كلجمع امتیا

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



   

 

 

  شناسه سند
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 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 :تبصره

 در و باشيد  ميی  متقاضيی  شيركت  سيوی  از شيده  ارائيه  برمبنيای  و خوداظهياری  صورت به جدول 3 تا 1 های ردیف امتیاز  

 غیراینصيورت  در و شيده  منظور ردیف امتیاز كل باشد كامل ارسالی مدارك ،صالحیت ارزیابی تهیكم سوی از كه صورتی

 نفير  10 امتیياز  نهيایی  جميع  از  O&M بخيش   كلیدی كاركنان امتیاز  ،4 ردیف متیازا مورد در. گرفت نخواهد تعلق امتیازی

می درج 25  شماره جدول 4 ردیف شده كسب امتیاز ستون در0.7  ضریب در اعمال از پس  و استخراج 27  جدول كلیدی

 .گردد

 O&Mكاركنان بخش كل تعداد  امتیاز .11.8.1
 O&Mكاركنان بخش كل  تعداد  -26 جدول شماره 

 مسئولیت/ سمت عنوان ردیف
تعداد افراد مورد نیاز متناسب با 

 * رشته/گرایش

تعداد كل نیروهای فعلی شركت متقاضی در 

 * كارهای جاری

1 

 بهره برداری

   رئیس -الف

   كارشناس -ب 2

   تكنیسین -ج 3

4 
تعمیرات و 

 نگهداری

   رئیس -الف

   سكارشنا -ب 5

   نتكنیسی -ج 6

 و اطالعاتی های حوزه تكمیل جهت صرفا و ندارد ارزیابی در تاثیری*   عالمت با شده مشخص های ستون در اطالعات : تبصره

 .شود می كسب 25 جدول 2 ردیف در مربوطه امتیاز رحداكث جدول، این تكمیل صرف .باشد می دانشی

 O&Mبخش  كلیدي كاركنان امتیاز .11.8.2

 O&Mبخش  لیديكاركنان كجدول امتیاز   -27 شماره جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

سمت 

 سازمانی

آخرین 

مدرك 

 تحصیلی

آخرین 

رشته 

 تحصیلی

كل 

سابقه 

 كار

سابقه 

كار در 

 شركت

امتیاز 

-سابقه

مدرك 

* 

ضریب 

 ماندگاری

** 

ضریب تطابق 

-رشته تحصیلی

 سمت

*** 

 امتیاز

 هر ردیف

10تا   0  

 

 مستند

1            

2            

3            

..            

10            

 O&M 100امتیاز  كاركنان كلیدی بخش 
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 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 .باشد باید تكنیسین نفر 4 كارشناس، نفر 3 رئیس، نفر 3 شامل فوق نفر 10 تركیب: 1تبصره

 .گرددمی رجد   27 شماره جدول  " مدرك-سابقه "ستون در و استخراج زیر28  شماره جدول از فرد هر مدرك -سابقه امتیاز: 2تبصره

 .باشد می 26 شماره جدول در شده ذكر تكنیسین و كارشناس رئیس، ترتیب، به ج ب، الف، از منظور ،28 شماره جدول در: 3تبصره

 .گرددمی درج 27 شماره جدول  " ماندگاری ضریب "ستون در و استخراج زیر29  شماره جدول از فرد هر ماندگاری ضریب:  4تبصره

 سيمت  -تحصيیلی  رشته تطابق ضریب "ستون در و استخراج زیر30  شماره جدول از فرد هر سمت -تحصیلی رشته ابقتط  ضریب:  5تبصره

 .گرددمی درج 27 شماره جدول  "

 O&Mمدرك بخش  -امتیاز سابقه  جدول .11.8.2.1

 
 O&Mدرك  بخش م -امتیاز سابقه -28 جدول شماره 

 كل سابقه كار به سال
 ترلیسانس  و باال دیپلم و فوق دیپلم

 ج ب الف ج ب الف

 7 5 3 5 2 1 3كمتر از

 8 6 5 7 3 2 5تا  3

 9 8 8 9 4 3 10تا  5

 10 10 10 10 6 5 10بیشتر از 
 

 ماندگاري ضريب دولج .11.8.2.2
 

 ضريب ماندگاري  -29جدول شماره  

 مستندات ضریب ماندگاری سابقه كار در شركت متقاضی)سال(

  1 سال 10بیش از 

  0.9 سال 10تا  5

  0.8 سال 5تا  3

  0.6 سال 3تر از كم
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 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
  سمت -تطابق رشته تحصیلي .11.8.2.3

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (S fin) مالي توان .11.9

ردیف متناظر در جدول برآورد فعالیت های  حاصله از برآوردی مبل  كه شود می احراز صورتی در اعتباری و مالی توان حداكثر

 :باشد زیر مقادیر از یكی از كمتر یا و معادل میده می شود نا PEكه به اختصار  O&Mگرایش های  رشته/

 پیمانكار گذشته سال 5 مالیات میانگین برابر پنجاه - الف            

 پیمانكار شتهگذ سال 5 در شده پرداخت اجتماعی تامین بیمه حق میانگین برابر هفتاد - ب             

 پیمانكار گذشته سال 5 خالصنا درآمد میانگین برابر سه -ج            

 نونی سال قبلا دفاتر قایرایی های درائیهای ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی  بیمه دارائیها برابر دا 5  -د 

 پیمانكار برای معتبر یاعتبار و مالی موسسات یا و بانك سوی از صادره اعتبار تائید مبل  برابر یك - ه   

 الزامی است: 31در تكمیل جدول موارد ذیلرعایت  : 1تبصره   

 تیاز نخواهد بود.سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن مالك ام 5اطالعات ارائه شده صرفاً می بایست مربوط به  -1

 ( ارائه مستندات مرتبط ) گواهی مالیات پرداختی در پنج سال اخیر( ضروریست.1)ردیف در خصوص  -2

پرداخت  ی الحسابتامین اجتماعی قطعی یا عل بیمه اب تامین اجتماعی یا گواهی( ارائه مفاصاحس3)ردیف در خصوص  -3

 سال گذشته ضروری می باشد. 5شده در 

 شد.یاتی می باان مالدرآمد مستند به صورت وضعیتهای قطعی و ممهور به مهر سازم منظور از ) درآمد ناخالص ساالنه( -4

 متس -تطابق رشته تحصيلی ضریب -30شماره   جدول

 سمت-ضريب تطابق رشته تحصيلي سمت نفرات كليدي

رشته تحصيلي مرتبط/تاحدودي مرتبط با 

 سمت

 رشته تحصيلي غيرمرتبط با سمت

 0.7 1 رئيس -الف

 0.7 1 رشناسكا -ب

 0.9 1 تكنيسين -ج
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 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 
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 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
همچنین اصل  ارائیهاست.یمه دبستند به اظهارنامه های مالیاتی یا گواهی منظور از )) داراییهای ثابت(( دارائیهاییست كه م -5

اهد بل قبول خویز قاگواهی كارشناس رسمی دادگستری مبنی بر میزان دارائیهای ثبت شده در دفاتر قانونی كارفرما ن

 بود.

ردی برآو  سقف مبل ارائه حداقل یكی از مدارك فوق و یا تائید اعتبار بانك یا موسسات مالی و اعتباری تا  -6

ده شل  ارائه د كه مبا( ، جهت ارزیابی توان مالی الزامی است و حداكثر امتیاز در صورتی احراز خواهد شPEرشته/گرایش)

ایان ناسب كاهش می یابد. شباشد ، در غیر اینصورت امتیاز توان مالی به ت PEبه شرح فوق معادل یا بیشتر از مبل  برآوردی 

 توان مالی بر اساس اطالعات حداكثر پنج سال گذشته تعیین می شود.ذكر است ارزیابی 

 روش محاسبه امتیاز به شرح ذیل می باشد ::2تبصره

 
PE = / گرایش مورد درخواست  مبل  برآورد رشته 

P max = درستون  باالترین مبل  محاسبه شده" “P  جدول فوق 

 ( در نظر گرفته می شود .100ان مالی )حداكثر امتیاز توباشد آنگاه    PE ≤ P maxالف( اگر 

 باشد آنگاه امتیاز توان مالی طبق فرمول زیر محاسبه می گردد: PE > P maxب( اگر   

 

 

  

امتياز توان مالي =  
𝑷 𝒎𝒂𝒙

 𝑷𝑬
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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  يرايششماره و
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 امتیاز ارزيابي توان مالي  -31 شماره  جدول

ف
ردی

 

 عنوان معیار

 سال گذشته 5متوسط  سال

 

(A) 

عدد مالك 

 مقایسه

(P) 
1394 1395 1396 1397 1398 

1 
ساالنه بر اساس متوسط مالیات 

      تائید اداره مالیاتی
 50 * A 

2 

مبل  حق بیمه تامین اجتماعی 

قطعی یا علی الحساب پرداخت 

شده به سازمان تامین اجتماعی بر 

اساس تائید سازمان تامین 

 اجتماعی

     
 70 * A 

3 

درآمد ناخالص ساالنه مستند به 

صورت وضعیتهای قطعی و 

ورد تائید كارفرمای موقت م

 مربوطه

     
 3* A 

4 

رائیهای ثابت مستند به اد

 اظهارنامه مالیاتی یا گواهی  بیمه

 دارائیها یا دفاتر قانونی سال قبل
     

 5*A 

5 

مبل  اعتبار صادر شده از طرف 

بانكها یا موسسات مالی و 

اعتباری معتبر برای پیمانكار 

 )ریال(

     
 1*A 

 =P max  (A) 5الی  1در ردیفهای  "(P)عدد مالك مقایسه "ط به ستون بیشترین عددمربو
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  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
   ((S hseبهداشت ومحیط زيست    معیارها ي ايمني، .11.10

می باشد كه  ذیل و جداول فرعی جدول اصلی شرح تعیین شده به معیارهای محاسبه امتیاز ایمنی، بهداشت ومحیط زیست،

 سی وپیشنهادات اصالحی  ویا تكمیلی ارائه گردد. رگرایش مدنظر بر-ضروریست متناسب با رشته

 جدول اصلی

 

 

ردی

 ف

 

 

 شرح

ضریب 

وزنی هر 

 B  معیار

  پیمان ها

 امتیاز
A 

 

 امتیاز تراز شده

A*B*100 
1 2 3 4 

       15 گواهینامه ها 1

       HSE 10ارزیابی چارت سازمانی  2

در  HSEارزیابی حسن عملكرد  3

 پیمانهای قبلی

20       

       10 ارزیابی عملكرد آموزشی  4

       HSE 20مستندات سیستم مدیریت  5

       25 آمار و اطالعات حوادث 6

        جمع كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 جداول فرعی عبارتند از : 

 گواهینامه ها: .1

. دینما اقدام ریز جدول در جمندر یها نامهیگواه ریتصو هیارا به نسبت دیبا بخش نیا ازیامت كسب یبرا  متقاضی شركت

 ندرجم فعالیت حوزه كه شود می محاسبه صورتی در كامل امتیاز. باشند اعتبار یدارا یابیارز زمان در دیبا شده هیارا نامهیگواه

-هرشت شرح با  واهینامهگ در مندرج فعالیت حوزه ارتباط عدم صورت در. باشد  نیاز مورد  گرایش-رشته به مرتبط گواهینامه در

 .گرفت خواهد تعلق مربوطه امتیاز درصد 30 صرفا ،گرایش مدنظر برای ارزیابی
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 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 HSEگواهینامه های  

 ارتباط گواهینامه با  عنوان گواهینامه ردیف

 شرح خدمات قرارداد

امتیاز كسب  وزن معیار

 شده

 مستندات

 1مستند    ISO- 14000   3ارایه گواهینامه  1

 2مستند    OHSAS-18000   3ارایه گواهینامه  2

 3مستند    HSE-MS   4گواهینامه  3

   0 امتیاز( 15)حداكثر  جمع كل

  

 ند.كرا دریافت می  2و1داشته باشد، امتیاز تجمعی ردیف های  IMSتبصره: چنانچه شركت متقاضی گواهینامه 

 

 

 

 HSEارزيابي چارت سازماني  .2

 

 تامستندو حاتتوضی امتیاز حداكثر امتیاز)وزن( شرح معیار ردیف

   2 در ساختار سازمانی HSEجایگاه  1

   4 نفر(2)حداكثر HSEامتیاز مسئوالن  2

   4 نفر(2)حداكثر HSEامتیاز سایر كاركنان  3

    امتیاز ( 10جمع كل )حداكثر 

 

 نحوه محاسبه امتیاز ردیف ها به صورت زیر است:  HSE سازمانی چارت ارزیابی جدول در

 امتیاز تعلق می گیرد. 2در چارت سازمانی در جایگاه مناسب حداكثر  HSEدر صورت وجود :  1براي رديف

  :  3و2براي رديف هاي 

 حفاظت و ایمنی نی؛ایم مهندسی در  كارشناس یا و ارشد یكارشناس ،نفرات كلیدی و كاركنان برای مرتبط تحصیلی های رشته

  ر این صورتد .باشد می HSE مدیریت ، HSE مهندسی زیست، محیط مهندسی ای، حرفه بهداشت نشانی، آتش و ایمنی فنی،

 امتیاز به فرد تعلق می گیرد. درصد 100

 مكانیك، هندسیم شیمی، مهندسی نظیر مهندسی و فنی های رشته شامل مذكور های سمت برای مرتبط نیمه تحصیلی های رشته

 درصد 70 حداكثر ین صورتادر  .باشد می آموزش و دریایی علوم  رژی،متالو مواد، الكترونیك،.  سویل برق، مهندسی صنایع،

 امتیاز به فرد تعلق می گیرد.
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 امتیاز به فرد تعلق می گیرد. درصد 30حداكثر ...( و پایه علوم) فنی غیر های رشته سایر برای 

 باشد كارداشته قهساب نكارپیما شركت در ماه شش حداقل بایستی كلیدی كاركنان، HSEمسئوالن و كاركنانارزیابی  جدول در

 .شود نمی محاسبه امتیازی اینصورت غیر در

 باشند. HSEكاركنان  و دو نفر دیگر HSEكه دو نفر باید مسئوالن  گیرد می صورت  نفر 4 حداكثر  برای HSE نفرات ارزیابی

   HSE  مسئوالن و كاركنانارزیابی جدول 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

سابقه 

 كاری)سال(

زان می

 تحصیالت

رشته 

 تحصیلی

سال اخذ 

 مدرك

 تناسب مدرك سمت 

 با سمت% 

(100-80-30) 

 مستندات امتیاز

1       
 

 مستند 1      
2         

 
 مستند 2     

 مستند 3                3
 مستند4                4

   امتیاز( 10)حداكثر جمع كل

ابقه كار و مدرك سشاخص امتیاز بر حسب "از جدول  " HSE  مسئوالن و كاركنانارزیابی جدول  "برای تكمیل ستون امتیاز 

 ر جدول مذكور قرار می گیرد.به عنوان امتیاز هر فرد د  5زیر استفاده شده و امتیاز محاسبه شده پس از تقسیم بر عدد  "تحصیلی

 جدول شاخص امتیاز بر حسب سابقه كار و مدرك تحصیلی

 مدرك تحصیلی
)سال( بقه كارمیزان سا  

5تا  1 10تا  5  سال 10باالتر از    

 10 9 8 دكتراو  فوق لیسانس 1

 9 8 7 لیسانس 2

 5 4 3 فوق دییلم 3
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 

 در پیمان هاي قبلي HSEارزيابي حسن عملکرد  .3

 بخش در كه شد هدخوا داده امتیاز قراردادی 4 به  صرفا و حداكثردر پیمان های قبلی  HSEدر بخش ارزیابی حسن عملكرد 

 شاخص برگیرنده رد صرفاو  كارفرما های مصوب فرمت با مطابق بایستی تاییدیه و نامه رضایت فرم. اند شده ارایه تجربه

 یدارا قراردادهای برای صرفا سابقه حسن بدیهی است .رسیده باشد پیمان  اصلی كارفرمای امضا به و تكمیلبوده و  HSEهای

 .تاس قبول قابل به تشخیص كارگروه ارزیابی صالحیت مدنظر گرایش-رشته ابمشایه/تاحدودی مشابه  فعالیت

 قبلی در كارهای  HSEحسن عملكرد ارزیابی 

موضوع  ردیف

 قرارداد

شماره 

 قرارداد

مبل  قرارداد 

 و

 زمانبندی 

تاریخ 

 شروع 

 قرارداد

تاریخ 

 خاتمه

 قرارداد 

نام 

 كارفرما

نام و شماره 

تماس فرد 

 مطلع 

وزن 

 معیار

 مستندات  تیاز ام

1               5    

2               5    

3               5    

4               5    

  0  امتیاز  20جمع كل حداكثر 

 

 :آموزشي ارزيابي عملکرد .4

 رب و شدبا می HSE تخصصی و عمومی موزشیآ های دوره از اعم گذشته یكسال در HSE و كلیدی پرسنل اموزشی سوابق

 : شد خواهد دهی امتیاز ذیل معیار اساس

مه، گواهیناصدور در صورت HSEو كاركنان   كلیدی پرسنلی یك سال گذشته سازمان داخلی آموزشی های دوره به - الف

 . گرفت خواهد تعلق امتیاز درصد 50حداكثر 

 و( هستند بكار مشغول شركت در رحاض حال در كه) HSE كاركنان و كلیدی پرسنل گذشته سال آموزشی دوره گواهینامه -ب

  حداكثر امتیاز تعلق خواهد گرفت. است، شده صادر سازمانی خارج های ارگان توسط

 :   شود می محاسبه ذیل بصورت آموزشی سوابق امتیاز محاسبه -ج

شركت  HSE  دیكلی پرسنل كل تعداد بر در یكسال گذشته  شده برگزارمیزان ساعت آموزشی   با تقسیم  آموزش نفرساعت

 متقاضی در یكسال گذشته

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



   

 

 

  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 تعیین شده و در جدول زیر اعمال شده و امتیاز آن محاسبه می شود.

  HSEسوابق آموزشی  

میزان آموزش سالیانه  به ازای تعداد نفرات  ردیف

 HSEكلیدی  و 

 مستندات امتیار كسب شده وزن معیار

 1مستند   2   ساعت  20كمتر از  1

 2مستند  4   ساعت 30تا  20بین  2

 3مستند  10   ساعت  30بیش از  3

    امتیاز( 10)حداكثر  جمع كل

 

 HSEمستندات سیستم مديريت  .5

  HSEمستندات  سیستم مدیریت 

 مستندات امتیار كسب شده وزن معیار مدرك ردیف

 1مستند    4 كامل و بروز در سازمان  HSE Manualوجود  1

ط وجود دو نمونه سوابق ارزیابی طرح بهداشت،ایمنی و محی 2

 ( در كارهای مشابه/تا حدودی مشابه قبلیHSE Planزیست)

 2مستند   6

 3مستند   10 یبرنامه واكنش در شرایط اضطرار گزارش ارزیابی ریسك و  3

    امتیاز 20جمع كل حداكثر 

  و گرایش-رشته وضوعم های فعالیت با مرتبط كه شد خواهد داده كامل امتیاز مداركی و مستندات به صرفا بند این خصوص در

 شامل مستندات این.  باشند تجربه بخش در شده ارائه قراردادهای

1-HSE Manual     

 و سازماندهی نحوه فرایندها، ،(Safety Plan)ایمنی های برنامه كاری، استانداردهای الزامات، ها، دستورالعمل ها، رویه شامل

 متقاضی شركت  HSE manual مستند كه آن توضیح .  ..و ها ركورد عملیاتی، و اجرایی های برنامه ، HSE های شاخص پایش

 مورد كاری استانداردهای شركت، جاری های رویه شركت، تعهدات  و ها مشی خط اختیارات، و ها ولیتمسئ شرح بر مشتمل

 ، آموزشی های ارزیابی انسانی، نیروی hse های جنبه مدیریت های مكانیزم كار، انجام اجرایی های روش و ها برنامه استفاده،

 قرار استفاده مورد كاری قراردادهای كلیه در كه است شركت ریكا حوزه با مرتبط... و استفاده مورد تجهیزات فنی مشخصات

 مختلف اركان در بایستی  و بوده HSE بعد از گر مناقصه اجرایی های فعالیت كیفیت و نحوه كننده منعكس سند این. گیرد می
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 قابل متقاضی شركت كاری های فرایند ممیزی و بازدید صورت در فلذا باشد شده سازی پیاده قبال متقاضی شركت سازمان

 .بود خواهد گذاری صحه

2- HSE Plan 

شابه قبلی هر م( در كارهای مشابه/تا حدودی HSE Planوجود دو نمونه سوابق ارزیابی طرح بهداشت،ایمنی و محیط زیست)

 امتیاز 3كدام حداكثر 

 برنامه واكنش در شرایط اضطراری  و  ریسك ارزیابی گزارشات -3

ودی شابه/تا حدمبرنامه واكنش در شرایط اضطراری در كارهای  و  ریسك ارزیابیسوابق انجام  در صورت وجود دو نمونه

 امتیاز 3مشابه قبلی هر كدام حداكثر 

 مستندات 2سابقه  1سابقه معیار ردیف

  3 3 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسك 1

  2 2 برنامه واكنش در شرایط اضطراری 2

    جمع

 

 خدمات شرح وضوعم با ارتباط میزان جامعیت، نظیر معیارهایی اساس بر و تخصصی كارشناس نظر اساس بر مستندات ارزیابی

  .شد خواهد دهی ازامتی مستندات فنی كیفیت و شده تبیین جزییات سطح مستندات، اجرایی قابلیت و ساختار ،  گرایش-رشته

 

 

 

 

 

 
 

 آمار و اطالعات حوادث در قراردادهای پيشين .6
 

 آمار است موظف رپیمانكا  "(قبلی كارفرمای تاییدیه با حتما) گذشته سال 5 حوادث آمار مستندات ارائه" ندب خصوص در

 یها پیمان در صورتیكه رد همچنین نماید ارائه را تجربه بخش در مندرج قراردادهای برای قبلی كارفرمای تایید با را مربوطه

 بند مستند لر محد و دریافت قبلی كارفرمای از را موضوع این بر مبنی كتبی نامه است موظف است نداشته ای حادثه قبلی

 . باشد تجربه بخش در هشد اعالم قراردادهای با مرتبط بایستی پیمانكار توسط شده ارائه آمار همچنین. نماید ارائه مربوطه

 محاسبه مبنای و. باشد می رفته دست از كاری روزهای دارای حوادث Lost time Accident وقت متلف حوادث از منظور

 .باشد می قرارداد كاری یكسال
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 آمار و اطالعات حوادث در قراردادهاي پيشين

 رديف

  

موضوع 

 قرارداد

شماره 

 قرارداد

كاركرد بدون  

حادثه منجر به 

فوت و حادثه 

 متلف وقت 

كاركرد همراه 

با حادثه متلف 

وقت كمتر از 

 روز  30

كاركرد 

همراه با 

حادثه متلف 

بيش از وقت 

 روز  30

كاركرد 

همراه با 

حادثه 

منجر به 

 فوت 

عدم ارائه 

اطالعات و 

 آمار حوادث

امتياز 

كسب 

 شده 

 مستندات

 حداكثر امتياز 

10 

 حداكثر امتياز

7 

حداكثر 

 امتياز 

3 

بدون 

 امتياز

 بدون امتياز

 1مستند  10         *     1

  2مستند  10         *     2

 3مستند  10         *     3

 4مستند 10         *     4

 جمع كل 

امتياز( 25)حداكثر   

      

 

 

رای صالحیت ب ت ارزیابیدر اولین نوب ،ایمنی، بهداشت ومحیط زیستامتیاز تذكر: با صالحدید كمیته ارزیابی ، میتوان ، 

ت ی ، جزئیاادوره  رزیابی های آتی و یاهمه شركتهای متقاضی صفر و وزن آن نیزیك در نظر گرفته می شود ولی برای ا

تایید  وپس از بررسی  شود، سنجشانجام كار و چك لیست های قابل سنجش آن، كه بایستی توسط ارزیاب/مشاور 

  مد نظر قرار میگیردمعاونت مهندسی، پژوهش و فناوری 
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  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
 (S man)امتیاز ساختار مديريتي .11.11

 شود.می محاسبه یلذ جدول اساس برمدیریتی  ساختار امتیاز

 

 جدول امتیاز ساختار مديريتي .11.11.1

 امتیاز ساختار مدیریتی -32 جدول شماره 

حداكثر  موضوع ردیف

 امتیاز

امتیاز كسب 

 شده

، 24MISهای سیستم مستند سازی استاندارد، مدیریت و تضمین كیفیت، سیستم 1
25DSS ،26TQM ،27QC ،28QA * 

30  

  10 ستراتژی سازمانیداشتن سند چشم انداز، ماموریت و ا 2

بر  الوهتحصیالت تكمیلی در رشته های مدیریتی برای مدیرعامل و هیات مدیره )ع 3

 های فنی و مهندسی (رشته

10  

  20 و توسعه كاركناننظام برنامه ریزی  آموزشی  4

  20 ساختار سازمانی منظم و استقرار سیستم اتوماسیون سازمانی 5

  10 ندی مشاغلدارا بودن نظام طبقه ب 6

  100 جمع كل

 تبصره:

 APM(Assetیا  ERP(Enterprise resource planning)چنانچه شركت متقاضی  درسازمان خود سیستم 

performance management)  ،امتیاز تشویقی با ارائه مستندات به امتیاز این  20حداكثررا مستقر و اجرایی كرده باشد

 می باشد. 100 این بخش حداكثر امتیاز بخش اضافه می گردد، بدیهی است

 
 

 به صورت زير مي باشد: 32امتیاز هر رديف از جدول  محاسبهروش  .11.11.2

  (سیستم های   سیستم مستند سازی استاندارد، مدیریت و تضمین كیفیت شاملQA ,QC , TQM , MIS/DSS :) 

 یوست فرم ارسال گردد.هر یك از موارد فوق به پ امتیاز  دارد. مستندات 30امتیاز و این بخش جمعا  6هر كدام از موارد، 

  داشتن سند چشم انداز، ماموریت و استراتژی سازمانی: 

                                                      
24. Management Information System   

25. Decision Support System 

26 . Total Quality Management 
27 .Quality Control  

28 .Quality Assurance 
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 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
به پیوست  امتیاز( 5)و استراتژی های شركت متقاضی امتیاز( 5)ماموریت ارائه اسناد چشم انداز و مستندات مربوط به آن شامل 

 فرم ارسال گردد.

   ی(مهندس وهای فنی ریتی برای مدیرعامل و هیات مدیره )عالوه بر رشتهتكمیلی در رشته های مدیتحصیالت: 

در  ركتش ان ارشد()مدیرعامل، هیات مدیره، مدیراز نفرات كلیدی نفر در رشته های مدیریتی مرتبط 2الزم است مشخصات  

 امتیاز( 5) هر نفر  جدول وارد شده و مدارك تحصیلی آنها به پیوست فرم ارسال گردد.

  برنامه ریزی  آموزشی، توسعه كاركنان و سیستم های انگیزشینظام 

به  امتیاز( 10)نگیزشیو سیستم های اامتیاز(  10)توسعه كاركنان  و آموزشی حوزه نظام برنامه ریزی دومستندات مربوط به 

 پیوست فرم ارسال گردد.

  استقرار سیستم اتوماسیون اداری:ساختار سازمانی و 

 ردد.گبه پیوست فرم ارسال  امتیاز( 10) و تشكیالت اداری امتیاز( 10)تار سازمانیمستندات مربوط به ساخ

  : طبقه بندی مشاغل 

 امتیاز( 10) مستندات مربوط به طبقه بندی مشاغل به پیوست فرم ارسال گردد.

       

 (S eva)عملکرد  ارزشیابي ضريب  .11.12

 
ظر در ن یزیكنو وزن آن  صفرهمه شركتهای متقاضی  یاعملكرد در اولین نوبت ارزیابی صالحیت بر ارزشیابی ضریب 

متن اً متعاقب عملكرد كهارزشیابی گرفته می شود ولی برای ارزیابی های آتی و یا دوره ای بر اساس دستورالعمل 

توسط د، جام شودستورالعمل، جزئیات انجام كار و چك لیست های قابل سنجش آن، كه بایستی توسط ارزیاب/مشاور ان

ا قابل اجر فناوری بررسی و تایید معاونت مهندسی، پژوهش و پس ازو و تدوین میگردد تهیهارزیابی صالحیت، ،  كمیته

 گردد. كه بایستی در محاسبات اعمال ،خواهد بود

 می باشد. 4به پیوست  ارزشیابی عملكردمحاسبه ضریب  اصلی جهت راهنمایی جدول معیارهای
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 پیوست ها
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 1پیوست

 
 O&M (PE)هاي رشته/گرايش  فعالیتبرآورد  -33 جدول

 گرایش رشته ردیف
برآورد مالی 

(PE) 
 توضیحات ظرفیت متناظر تاریخ برآورد

 تولید نفت و گاز الف

     خشكی )تاسیسات سرچاهی(

     دریا)سكوها(

     خطوط لوله باالدستی دریایی

....     

 ب

های  پاالیشگاه

نفت، گاز، 

 پتروشیمی

 

     پاالیشگاه گاز

     پاالیشگاه نفت

     پتروشیمی

     واحدهای فرآورشی

....     

 سایر تاسیسات ج

     خطوط انتقال

مخازن ذخیره سازی 

 وصدور)مایع(
    

تاسیسات ذخیره سازی و صدور 

 )جامد(
    

     ایستگاه های تقویت فشار

     ایستگاه های تقلیل فشار

     نیروگاه ها

     پست های برق

     برق  خطوط انتقال و توزیع

     تصفیه خانه های آب

     شبكه های توزیع گازشهری

....     

 :تبصره

 شود می بروز تناسب به جدید برآورد دیگر، های ظرفیت برای و بوده جدول در متناظر ظرفیت با متناسب اعالمی برآورد . 

 گردد می بروز و تكمیل متناسباً و بوده  غیرقطعی و اولیه  فوق جدول. 

 شود ذكر تسعیر یا و آتی رسانی بروز امكان جهت باید نیز  هابرآورد انجام تاریخ. 
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 2پیوست

 

 و يا مشاور / پیمانکار همکار O&Mكلیات وظايف پیمانکار  
 ري و هدايتراهبالف: مديريت بهره برداري و 

   با های فیزیكی ز داراییسیستم با استفاده و بكار گیری روشهای مناسب و متناسب جهت صیانت امدیریت بهره برداری وراهبری و هدایت ،

یاده پی صالحیت و ی دارااهماهنگی كارفرما و نیز استفاده از متخصصین در این رابطه، اعم از پیمانكاران و مجریان و یا اشخاص حرفه 

 ازی مدیریت دارایی های فیزیكی با همكاری كارفرماس

 ستناد در های مورد ا مصوبه در راستای اجرای این  پیمان ) بهره برداری، نگهداری و تعمیرات( می بایست دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و

 پیمان كه از طرف كارفرما الزام آور میباشند،را محقق گرداند.

 طرحریت ایجاد تیم تخصصی و تجربی مدی O&M  ویه های اجرای ربا حضور افراد معرفی شده به كارفرما بمنظور تدوین سیاست ها و

 چابك ، بهینه و پربازده 

 تیجه گیرییل و نمشاركت در تدوین دستورالعملهای اجرایی تحویل و تحول از جمله گردآوری داده ها و اطالعات مورد نیاز ،تحل 

  و قابل حصول مشاركت در تعیین شاخص های متناسبKPI  

  ز جمله بكارگیری ناظر  و ا  بهره گیری از افراد  متخصص و یا تیم خبره،  بمنظور بهینه یابی اهداف طرح با توجه به شاخص های ذیربط

 KPIتحلیل گر 

  برنامه ریزی و زمان بندی دقیق اجرای طرحO&M و ایجاد سیستم مدیریتی مناسب و متناسب 

 حقوق ،  سانی،  مالیابع انكانیزه( با قابلیت ذخیره داده ها از جمله مشخصات تولید، تداركات، تعمیرات ، منایجاد سیستم های برخط )م ،

 دستمزد و...

 هماهنگی كلیه امور مرتبط با انتصابات و ساختار سازمانی و تصمیم گیری های مربوطه 

 ای عملیات و ایجاد داشبورد مدیریتی  وپیگیری انجام صحیح فرآیندها و اجر  تدوین 

 ای( برنامه )روشه هماهنگی وهمكاری درآنالیز و گزارش دهی و رفع نقص های سیستمی مربوط به چرخه تولید با بكارگیری جدیدترین

 ریزی و بهینه سازی زنجیره ارزش

 رفرماه كاب ایجاد ارتباطات موثر و جلسات مدون با كلیه ذینفعان در راستای بهبود چرخه تولید و ارجاع گزارشات مربوطه 

  برنامه ریزی،  هماهنگی و گزارش دهی فنی و تفصیلی كلیه امور مرتبط با پشتیبانی 

 مدیریت داركات كاالانی، تانعقاد قرارداد با نیروهای متخصص و باتجربه و یا بكارگیری مشاوره در زمینه های مختلف اعم از منابع انس ،

 دانش و ... 

 هره ات، روسای بتاسیس حوه عملكرد افراد و پرسنل زیرمجموعه اعم از نماینده امور فنی، رئیسیكپارچه سازی، هماهنگی و نظارت بر ن

 …و  HSEبرداری، تعمیرات، بازرسی فنی، 

  های ذینفع در حیطه مرتبط های مدیریت دانش و تعامل با سایر گروهبكارگیری تكنیك 

 بكارگیری سیستم  EAM  یاCMMS اری اطالعات با اولویت گذو كنترل روند اجرایی و صحهEAM 

 و مقررات مربوط به حداكثر ینو قوان پیمانمفاد  تیبا رعا و ... زاتیو تجه كاال ، تأمینی، مهندسیطراح یاز كارها ییهابخش ی واگذار 

 كالن ملی در راستای تحقق اهداف یرانیا ها و اشخاصها، سازمانشركت به یداخل از توان استفاده
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در  تاسیسات، (Reliability) قابل اطمینان بودن شرایط را با كنترل (stability)پیمانكار و تیم مدیریت ایشان، می بایستی پایداری تولید :تبصره

و  (Maintainability) كلیه ادوات در زنجیره تولید و بهره برداری، قابلیت تعمیر پذیری تجهیزات و دستگاه ها  (Availability)دسترس بودن

وابط ایمنی، محیط ضمقررات و  ،  همواره مد نظر قرار داده و  O&Mرا در اجرای پیمان (Safety) تجهیزات وتاسیسات مچنین سالمت و ایمنیه

 نماید. ا ارائهگزارشات مربوطه را بصورت مشخص )از جمله روزانه و یا در ساعات خاص( به كارفرم زیست و بهداشت را رعایت نماید و

يي و عملیاتيب: خدمات اجرا  
 خدمات تجهیز كارگاه 

 خدمات بهره برداری و كنترل تولید و فرایندها 

 خدمات نگهداری از تاسیسات و تجهیزات 

 خدمات تعمیرات اساسی و سایر تعمیرات 

 خدمات بازرسی و كنترل فتی 

  سایر خدمات 

 ج: تحلیل و مهندسي قابلیت اطمینان
 سازی برنامهبهینه( های نگهداری و تعمیراتPMO) 

 تحلیل علل ریشه(ای خرابیRCA) : 

  شاخصها و عوامل كنترلی همانند  بررسیRAMS  تفاده از متد هاییمیزان ریسك پذیری و سایر معیار های تولید و عملكرد با اس و 

 استاندارد.

  بررسی  مهندسی ارزش در سطوح مختلف از جمله تاسیسات ، تجهیزات و دستگاه ها 

 يت دارايي فیزيکي  د: تخصص در زمینه مدير

ه دول زير آوردجدر  هاصتخص شركت متقاضي بايد در زمينه مديريت دارايي فيزيكي تخصص هاي الزمه را داشته باشد كه بصورت نمونه برخي از اين 

 شده است.

 تخصص در زمينه مدیریت دارایی فيزیکی -2جدول 
 ردیف

 عنوان تخصص

o دوين نقشه راه بهبودارزيابي مديريت دارايي هاي فيزيكي و ت 

o اهداف ، استراتژي ها و فرآيندهاي اجرايي 

o زنجيره تامين و تحليل قطعات يدكي 
o يامور منابع انساني و ساختار سازماني و مديريت تغيير فرهنگ سازمان 
o برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها 

o ( پايش وضعيت و نگهداري پيشگويانهPdM) 

o ( نگهداري پيشگيرانهPM) 
o راسيون و كنترل كيفيتسيستم كاليب 
o تعميرات اساسي دوره اي 
o سيستم آناليز روغن و عيب يابي 
o سيستم ترموگرافي و عيب يابي 
o سيستم ارتعاش سنجي و عيب يابي 
o سيستم صداسنجي و عيب يابي 
o سيستم آناليزجريان و عيب يابي 
o سيستم حفاظت كاتدي و آندي و عيب يابي 
o  تستهاي مخرب و غير مخرب بازرسي فني 
o آرا( 5ستگي محيط كار و خانه داري صنعتيS) 

 
تدددوين برنامدده هددا ،  مسددتندات، ارزيددابي و  

تحليددل نمددام  جددامع مددديريت نگهددداري و 

-تعميرات مبتني بر اصدول مدديريت دارايدي   

 هاي فيزيكي صنعت نفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نيتدو و يطراح

برنامه ها و 

1 
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o شاخص( هاKPIمميزي و مديريت عملكرد ،) 

o ارزيابي مديريت خوردگي و تدوين نقشه راه بهبود 

o ( مديريت بازرسي بر مبناي ريسكRBI) 

o ( نت مبتني بر قابليت اطمينانRCM) 

o ( آناليز ريشه اي عيوب و رخداد هاي نامنطبقRCA) 

o ( هزينه چرخه عمرLCC) 
o مط( العه مخاطرات فرآينديHazop) 

o ( ايمني فرآيند و مسئوليتهاي اجتماعيPSSR) 

o ( نت بهره ور فراگيرTPM) 

o شش سيگما 

o ( مديريت نت بر مبناي ريسكRBM) 

o ( بازنگري مخاطرات فرآينديPHAR) 

o  خوردگي و انتخاب مواد 

o مواد بازدارنده و رويين كننده ها ي خوردگي 

o ي پوشش ها و رنگ هاي محافظ خوردگ 

o مديريت اصول مهندسي خوردگي 

o ( ارزيابي مناسب بودن براي سرويس دهي تجهيزاتFFS) 

ندات  بهره مست 

برداري، نگهداري 

و تعميرات و 

ارزيابي و تحليل 

  عملكرد
تدوين مسدتندات ، ارزيدابي و تحليدل نمدام     

جامع مديريت صيانت از تاسيسات و سالمت 

-تجهيزات مبتني بر اصول مدديريت دارايدي  

 هاي فيزيكي صنعت نفت

هد گرفت در سرفصل كه توسط ارزیاب/مشاور مورد بررسی قرار خوا O&Mار جهت راهنمایی بیشتر، توضیحات تكمیلی تخصص های الزمه پیمانك

 های زیر قابل دسته بندی می باشد:

 - دسدتور كدار   "، “ارزيابي و تحليل عملكدرد  “،  ”بهره برداري، نگهداري و تعميرات“از جمله  نمامات   طراحي و تدوين  دستورالعملها -الف

 :باشدزير مي هايحداقل  شامل تخصص و ... كه "در شرايط عملياتي و بحراني

 :اصول مديريت مبتني بر ، نگهداري و تعميرات يبهره بردار يو راهبر تيريمدمستندات ارزيابي و تحليل نمام جامع  تخصص اول 

 هاي خاص  هاي فيزيكي صنعت نفت با گرايشدارايي

 ديريت مد اطميندان و بازرسدي فندي مبتندي بدر اصدول        : مستندات نحوه ارزيابي و تحليل نمام  جامع مديريت قابليتتخصص دوم

 هاي خاص  هاي فيزيكي صنعت نفت با گرايشدارايي

 :ا گرايشهاي فيزيكي صنعت نفت بمستندات نحوه مستند سازي و مديريت دانش، مبتني بر اصول مديريت دارايي  تخصص سوم-

 هاي خاص  

  ار، مبتني بدر ي و بحراني و نحوه گردش اطالعات و شناسنامه هاي ك:  مستندات  و دستورات كار در شرايط عملياتتخصص چهارم 

 هاي خاص  هاي فيزيكي صنعت نفت با گرايشاصول مديريت دارايي

 -  :اجراي فرايند ها و فعاليتهاي بهره برداري، نگهداري وتعميرات  و خدمات مهندسي مربوطه:  ب 

 :هاي خاص مندرج در جددول شدماره   با گرايش  29داري، نگهداري و تعميراتتدوين و اجراي برنامه جامع اجرايي بهره بر تخصص اول

 باشد.مي اين پيوست 2

  :بهدره بدرداري، نگهدداري و        ترسيم نقشه راه و نحوه نمارت بر اجراي برنامه جامع اجرايي  فرايندد هدا و فعاليتهداي    تخصص دوم

و... در حيطه صديانت و سدالمت تجهيدزات و  بازرسدي       RCM , RBI, RCAتعميرات و همچنين  نحوه پايش و كنترل برنامه هاي 

 باشد.مياين پيوست   2جدول شماره هاي خاص مندرج در و يا مديريت آن با گرايش ,  30فني

                                                      
29 . operation & Maintenance Program 

30 . Technical Inspection Program 

www.t.me\ISCCchannel 
www.acco.ir



   

 

 

  شناسه سند

 صالحیت پیمانکاران  ارزيابيدستورالعمل 

 (  O&Mبهره برداري،  نگهداري و تعمیرات )

 در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي   

  يرايششماره و

 ندارد بنديطبقه

 
  :اجراي برنامه جامع اجرايي  فرايند ها و فعاليتهاي بهره برداري، نگهداري و تعميرات و همچنين  اجراي برنامده هداي   تخصص سوم

و يدا مدديريت    ,  31و... در حيطه صيانت و سالمت تجهيزات و  بازرسي فندي  RCM , RBI, RCA شده در راستاي برنامه هاي تدوين 

 باشد.مي اين پيوست  2جدول شماره  هاي خاص مندرج در آن با گرايش

  بهدره بدرداري، نگهدداري و         ي: نمارت و مديريت بريكپارچگي و اجراي برنامه جامع اجرايي  فرايند ها و فعاليتهدا تخصص چهارم

و... در حيطده صديانت و سدالمت      RCM , RBI, RCAتعميرات و همچنين  اجراي برنامه هاي تدوين شده در راستاي برنامه هاي 

 باشد.مياين پيوست  2جدول شماره هاي خاص مندرج در و يا مديريت آن با گرايش ,  32تجهيزات و  بازرسي فني

 پيمانكدار/مجري  صيانت و سالمت تجهيزات )از مراحل آغازين تا انتهاي تحويل كار به كافرما يدا هاي عاليتاجرايي ف پنجم: تخصص 

 باشد.مياين پيوست   2جدول شماره هاي خاص مندرج در با گرايش  …,RCM,RBI,RCAبعدي( از جمله تحليل هاي 

 :رايشهاي فيزيكي صنعت نفت با گد مديريت دارايياجراي سيستم مستند سازي و مديريت دانش، مبتني بر اصول  تخصص ششم-

 باشد.مياين پيوست   2جدول شماره هاي خاص مندرج در 

  :افزارهاي بهره بدرداري، نگهدداري و تعميراتدي و بكدار گيدري آنهدا در فرايندد قدرارداد از جملده          نيازسنجي، ارزيابي و انتخاب نرم گروه ج

EAM,CMMS  :و... شامل 

  افزارهاي بهره برداري نرمبكارگيري تخصص اول: انتخاب و 

  افزارهاي نگهداري و تعميرات نرمتخصص دوم: انتخاب و بكارگيري 

  و...افزارهاي قابليت اطمينان و بازرسي فني نرمتخصص سوم: انتخاب و بكارگيري 

  ارگيري سيسدتم  انيزه و يدا بكد  افزارهاي فوق االشاره )اعم از وجود سيسدتم مكد  نرمتخصص چهارم:ايجاد يكپارچگي و تحليل توامان

 دستي و كاغذي معادل نرم افزارها و نيز گزارش دهي و پاسخگويي به كارفرما  

  داشبورد مديريتي و كنترل تخصص پنجم: انتخاب و بكارگيريKPI هاي مديريتي و مهندسي   

  :شامل تخصص رات و نحوه تحويل و تحول كارهاي اجرايي بهره برداري، نگهداري و تعميانجام مراحل آغازين و پاياني پروژه گروه د-

 هاي زير :

  آغدازين و  ،مراحل نگهداري و تعميرات )از مراحل انعقداد قدرارداد   ،بهره برداريهاي آغازين پروژه ها ي : اجراي فعاليتاولتخصص 

 باشد... ميل شماره .هاي خاص مندرج در جدوتحويل سايت و كار تا انتهاي تحويل كار به كافرما و خروج از سايت( با گرايش

 اعم از  تخصص(دوم: اجراي سيستمهاي كنترلي ، گزارش دهيKPI         هدا و مدوارد مطدرد شدده در سدايت و يدا پيرامدون پدروژ)در  ه

 تحويل و تحول كار و سايت به كارفرما و خروج از سايت(  هاي آغازين تافعاليت

 سایر  -ه
  ستورالعمل ررات و دطبق استانداردهاي موجود، مق هاكليه تجهيزات و سيستماز و نگهداري برداريبهرهمديريت و اجراي فرآيندهاي

 هاي سازنده/ طراد

  ت، الزاما با قسب و مطابرفع مشكالت و ايرادات در زمان منااصالحي، اساسي ،،برنامه ريزي شده پيشگيرانه، اضطراري انجام تعميرات

 ي موجودهادستورالعملاستانداردها و 

  اساسي حين بهره برداري و بر اساس پايش وضعيت  انجام تعميراتCBM و ساير موارد تخصصي 

 انجام خدمات HSE و مديريت آن 

 آن و مديريت بازرسي فني انجام خدمات 

 ذيربط به كارفرماو ارسال گزارشات  تنميم 

 تامين و تداركات كاال 

                                                      
31 . Technical Inspection Program 

32 . Technical Inspection Program 
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 ياجرائ و فنيبرنامه ريزي،  مديريت O&M 

  كارگاه تجهيز 

   دانش مديريت(KM )راتيتعم و ينگهدار زهيمكان ستميس و اطالعات مديريت و  

  لجستيك ريزي برنامه و )خريد و تامين(كاال تداركات   

   حراست  

 ،اطالعات يفناور و مخابرات ارتباطات(ICT&IT) 

 آموزش و انساني نيروي 

  صنعتي غير و يصنعت هاي محوطه يپسماندها تيريمدنمافت و 

 در صورت لزوم(سبز يفضا و ها ساختمان شتنگهدا( 

 .ساير مواردي كه در پيمان و شرايط خصوصي آن درج گرديده است  
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 3پیوست

 

 (و رتبه بندي تعريف سطوح قابل واگذاري ) جهت استفاده در تعیین پايه

 
ن طعات تا پیماقی تجمیعی با تامین پیمان سپاری ، پیمانهااز پیمان های موجود از جمله تامین منابع انسانی،  به منظور بررسی امكان واگذاری تاسیسات

یر مورد ئی، موارد زاجتما برون سپاری كامل و محصول محور ، با توجه به حجم تاسیسات  و حیاتی بودن آنها و سایر مسائل ومعیارهای حرفه ای و

 مشخص میگردد: رد و سطح قابل واگذاری به پیمانكار بررسی قرار میگی

 :واگذاري سطح قابل 

ه برداری و یریتی(،  بهرات اساسی)عملیاتی یا مدقابلیت واگذاری كار ، پیمانكار / مجری قابلیت  انجام  فرایند های تعمیرات،  تعمیر 1سطح در  -1 

رداد طرفین قرا یظیفه اونگهداشت را در مدت معین و معیارهای كنترلی و با یا بدون احتساب تامین كاال و قطعات یدكی دارد  و حیطه های 

ت انجام ندی الزم جهتوانم مشخص و تقسیم اختیارات و مسئولیتهای مربوطه  و نحوه نظارت و شاخصهای كنترلی انجام میگیرد بطوریكه پیمانكار

ول قراراد، در ط ارفرماكاری كمسئولیتهای تفویض شده از سوی كارفرما ،در حیطه بهره برداری و نگهداشت تاسیسات  واگذار شده را دارد و با هم

 برای ایشان مهیا گردد .  2سطح آمادگی قبول مسئولیتهای 

در  مدیریت بهره برداری و نگهداشتابلیت انجام فوق االشاره، ق 1قابلیت واگذاری كار ، پیمانكار / مجری عالوه بر توانمندی سطح  2سطح در  -2  

ه ارد، بطوریكددكی را كنترلی  و با یا بدون احتساب تامین كاال و قطعات یمدت معین و با لحاظ نمودن معیارها و شاخص های مدیریتی و 

ریت  یسات  و مدیشت تاسپیمانكار/مجری توانمندی الزم جهت انجام مسئولیتهای تفویض شده از سوی كارفرما ،در حیطه بهره برداری و نگهدا

 .   برای ایشان مهیا گردد 3سطح ل مسئولیتهای واگذار شده را دارد و با همكاری كارفرما در طول قراراد آمادگی قبو

 تحلیلو نیز خدمات اجرایی و عملیاتی بلیت انجام فوق االشاره، ، قا 2قابلیت واگذاری كار ، پیمانكار / مجری عالوه بر توانمندی سطح  3سطح در  -3 

ه برداری و دمات بهربصورت مدیریت و اجرای كلیه خدر مدت معین و معیارهای مدیریتی، مهندسی و كنترلی،   و مهندسی قابلیت اطمینان،

كه دكی را دارد بطورییو...  با مجری/پیمانكار ذیصالح و با احتساب خرید كاال و قطعات  HSEنگهداشت ، تعمیرات اساسی، بازرسی فنی و 

مه ریزی جهت وری ، برنا ء بهرهعملكرد ، ارتقا كارفرما در تمام مراحل و خدمات انجام كار، نظارت كامل داشته و راهنمایی های الزم جهت بهبود

ان مهیا برای ایش 4ح سطهای تضمین  سالمت تجهیزات و تاسیسات  را ارائه مینماید و با همكاری كارفرما در طول قراراد آمادگی قبول مسئولیت

 میگردد .  

 بلیت انجام كلیه فرایند های مدیریت یكپارچه درفوق االشاره، ، قا 3قابلیت واگذاری كار ، پیمانكار / مجری عالوه بر توانمندی سطح  4سطح در  -4 

هده عده به قرارداد برون سپاری كامل و بصورت محصول محور را دارد و كلیه وظایف و اختیارات در محدوده تاسیسات  واگذار ش

ه نظارت، كنترل و بف شده در قرارداد نسبت تعری (KPI)مجری/پیمانكار خواهد بود و كارفرما با توجه به معیارها و شاخصهای عملكردی

د و زمان رارداتا انتهای ق نهایی) در صورت نیاز محصوالت میانی نیز مد نظر قرار میگیرد(،  پرداخت صورت حسابهای مربوطه با محوریت محصول

 تحویل و تحول كار، اقدام خواهد نمود 
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  (    Lسطح واگذاري :) 3-4-6

 :1قابل واگذاري سطح  امتیاز -3-4-6-1

 : 1سطح قابل واگذاري: امتیاز 12جدول شماره

 حداكثر امتیاز موضوع ردیف

 10 انجام  فرایند های تعمیرات موردی، اضطراری 1

 10 انجام  فرایند های تعمیرات اساسی)عملیاتی(، 2

 10 انجام  فرایند های تعمیرات،  تعمیرات اساسی)مدیریتی(، 3

 20 ول(عمیرات،  تعمیرات اساسی)نظارت ، پایش و تحویل و تحانجام فرایند های ت 4

 20 انجام  فرایند های تعمیرات،  تعمیرات اساسی)تجزیه و تحلیل( 5

 20 انجام  فرایند های نگهداری از تاسیسات )در رشته مرتبط( 6

 20 انجام  فرایند های بهره برداری از تاسیسات )در رشته مرتبط( 7

 30 رتبط(های تامین وخرید كاال وقطعات یدكیدر تاسیسات )در رشته مانجام فرایند  8

 :2سطح قابل واگذاري  امتیاز-3-4-6-2

 : 2سطح قابل واگذاري: امتیاز 13جدول شماره

 حداكثر امتیاز موضوع ردیف

 10 از تاسیسات )در رشته مرتبط( مدیریت بهره برداریانجام  فرایند های  1

 10 از تاسیسات )در رشته مرتبط( دیریت نگهداریمانجام  فرایند های  2

 زیكی و)دوره ای و موردی(در دارایی های فیمدیریت تعمیرات انجام  فرایند های  3

 تجهیزات مشابه )در تاسیسات مرتبط(

10 

 20 )سفارش گذاری و ترخیص(تامین كاالوقطعات یدكیانجام فرایندهای مدیریت  4

 20 حول(و ت )خرید، پایش و تحویلمین كاالوقطعات یدكیتاانجام فرایندهای مدیریت  5

 :3سطح قابل واگذاري  امتیاز -3-4-6-3

 :3سطح قابل واگذاري: امتیاز 14جدول شماره

 حداكثر امتیاز موضوع ردیف

 10 خدمات تجهیز كارگاهانجام  فرایند های  1

 30 لیدمنجربه توخدمات بهره برداری وكنترل تولید وفرایندهای انجام فرایندهای  2

 10 ط()در تاسیسات مشابه و مرتبخدمات نگهداری از تاسیسات و تجهیزات انجام   3

 20 )در تاسیسات مشابه و مرتبط(خدمات تعمیرات اساسی و سایر تعمیراتانجام  4

 20 )در تاسیسات مشابه و مرتبط( خدمات بازرسی و كنترل فتیانجام   5

 30 )درتاسیسات مشابه ومرتبط((PMOهداری وتعمیرات)های نگسازی برنامهبهینه 6

 20 )در تاسیسات مشابه و مرتبط( (RCAای خرابی)تحلیل علل ریشهانجام   7
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 RAMS   30شاخصها و عوامل كنترلی همانند  بررسی انجام فرایند های  8

 یسكرمیزان شاخصهای مدیریتی و عوامل كنترلی همانند  بررسیانجام فرایند های  9

ثیرات رد.)تاانداپذیری و معیار های تولید و عملكرد تواماً با استفاده از متد هایی است

   متقابل (

30 

 30   شكالتتولید )افزایش بهره وری، راندمان و... و یا مبررسی انجام فرایند های  10

 30 )در تاسیسات مشابه و یامرتبط( و مهندسی ارزش بررسی انجام فرایند های  11

 :4سطح قابل واگذاري  امتیاز -3-4-6-4

 : 4سطح قابل واگذاري: امتیاز 14جدول شماره

 حداكثر امتیاز موضوع ردیف

 40 یكپارچه در قراردادهای برون سپاری كاملمدیریت انجام  فرایند های  1

 50 مدیریت دارایی فیزیكیانجام  فرایند های مدیریتی سیستم ها همانند  2

 30 ای برون سپاری تولید یا محصول محور انجام  قرارداد ه 3

 20 مالی در قراردادهای مشابهانجام فرایندهای مدیریت  4

 20 انجام فرایندهای سرمایه گذاری  5

 20 انجام فرایندهای مشاركت عمومی و یا خاص )در تاسیسات مشابه و یامرتبط( 5

 

 :1تبصره

 سطح اعالم نضم هستند موظف شركتها و شده تكمیل خوداظهاری صورت به قاضیمت شركتهای توسط ارزیابی اول دوره در  سطوح این

 .نمایند ارائه را بودبه قابل نقاط اصالح و ارتقاء برای دوساله Action plan و برنامه  و كرده مشخص را خود بهبود قابل نقاط خود،

 :2تبصره

 بیارزیا فرآیند در مشاور/یابارز توسط رتبه و واگذاری سطح تعیین جهت ابیارزی نوع این ای، دوره های ارزیابی در یا ارزیابی دوم دوره در

 .دش خواهد اعالم صالحیت ارزیابی تهیكم سوی از مقطع آن در ارزیابی در آن تاثیر نحوه .شد خواهد انجام صالحیت
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 عملکرد ضريب ارزشیابي جدول محاسبه 

 رتبه وزن معیار ردیف

 های دارایی از صیانت جهت متناسب و مناسب روشهای گیری بكار و استفاده با سیستم هدایت و راهبری 1

 كارفرما هماهنگی با فیزیكی،

  

 سازی یادهپ و صالحیت دارای ای حرفه اشخاص یا و مجریان و مشاوران از اعم متخصصین از استفاده 2

 كارفرما همكاری با فیزیكی های دارایی مدیریت

  

 رآو الزام كارفرما رفط از كه پیمان در استناد مورد های مصوبه و ها بخشنامه ، ها دستورالعملحقق میزان ت 3

 می باشند.

  

 تدوین وربمنظ كارفرما به شده معرفی افراد حضور با O&M طرح مدیریت تجربی و تخصصی تیم ایجاد 4

 پربازده و بهینه ، چابك اجرای های رویه و ها سیاست

  

 مورد العاتاط و ها داده گردآوری جمله از تحول و تحویل اجرایی دستورالعملهای تدوین رد مشاركت 5

 گیری نتیجه و ،تحلیل نیاز

  

   KPI حصول قابل و متناسب های شاخص تعیین در مشاركت 6

  ربطذی های شاخص هب توجه با طرح اهداف یابی بهینه بمنظور  خبره، تیم یا و متخصص  افراد از گیری بهره 7

 KPI گر تحلیل و  ناظر بكارگیری جمله از

  

   بمتناس و مناسب مدیریتی سیستم ایجاد و O&M طرح اجرای دقیق بندی زمان و ریزی برنامه 8

 ، تعمیرات داركات،ت تولید، مشخصات جمله از ها داده ذخیره قابلیت با( مكانیزه) برخط های سیستم ایجاد 9

 ...و دستمزد حقوق، مالی،  انسانی، منابع

  

   مربوطه های گیری تصمیم و سازمانی ساختار و انتصابات با مرتبط امور كلیه هماهنگی 10

   عملیات اجرای و فرآیندها صحیح انجام پیگیری و  مدیریتی داشبورد ایجاد و تدوین 11

 بكارگیری با ولیدت چرخه به مربوط سیستمی های نقص رفع و دهی گزارش و درآنالیز همكاری و هماهنگی 12

 ارزش زنجیره سازی بهینه و ریزی برنامه( روشهای) جدیدترین

  

 گزارشات رجاعا و تولید چرخه بهبود راستای در ذینفعان كلیه با مدون جلسات و موثر ارتباطات ایجاد 13

 كارفرما به مربوطه

  

   پشتیبانی با مرتبط امور كلیه تفصیلی و فنی دهی گزارش و هماهنگی  ریزی، برنامه 14

 منابع از اعم تلفمخ های زمینه در مشاوره بكارگیری یا و باتجربه و متخصص نیروهای با قرارداد انعقاد 15

 دانش  مدیریت كاال، تداركات انسانی،

  

 فنی، امور ایندهنم از اعم زیرمجموعه پرسنل و افراد عملكرد نحوه بر نظارت و هماهنگی سازی، یكپارچه 16

 … و HSE فنی، بازرسی تعمیرات، برداری، بهره روسای سیسات،تا رئیس
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 نکات :

 در تاسیسات،( Reliability) اطمینان قابل شرایط كنترل با را( Sustainability)تولید پایداری بایستی می ایشان، مدیریت تیم و پیمانكار 

 و( Maintainability) ها دستگاه و تجهیزات پذیری تعمیر قابلیت برداری، بهره و تولید زنجیره در ادوات كلیه( Availability)بودن دسترس

 محیط ایمنی، ضوابط و مقررات و داده قرار نظر مد همواره  ، O&Mپیمان یاجرا در را( Safety) وتاسیسات تجهیزات ایمنی و سالمت همچنین

 نماید  ارائه اكارفرم به( خاص ساعات در یا و روزانه جمله از) مشخص بصورت را مربوطه گزارشات و نماید رعایت را بهداشت و زیست

ط اردادی مرتبایف قرتعریف شود كه درصورت عدم انجام وظ معیارهای مندرج در محاسبه ضریب ارزشیابی می بایست توسط ارزیاب به گونه ای

 توسط پیمانكار، بتواند به صورت شفاف در ضریب ارزشیابی تاثیر مستقیم گذاشته و اعمال گردد.

یص تشخردد، با گمشخص  چنانچه پیمانكار مستمرا عملكرد نامطلوبی داشته باشد و نتیجه آن در ضریب ارزشیابی حسب بررسی كارفرما/ ارزیاب

ات جام و اقداموریت انفصالحیت و ابالغ معاونت مهندسی بررسی مجدد صالحیت پیمانكار در هرمرحله ای كه باشد مجددا و با كمیته ارزیابی 

 همانند، تعلیق موقت، كاهش حوزه های تایید صالحیت شده قبلی، ردصالحیت كامل، برنامه ریزی و اجرایی خواهد شد.

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   مرتبط حیطه در ذینفع هایگرو  سایر با تعامل و دانش مدیریت های تكنیك بكارگیری 17

   EAM اولویت با اطالعات گذاری صحه و اجرایی روند كنترل و CMMS یا EAM  سیستم بكارگیری 18

 وانینق و پیمان مفاد رعایت با...  و تجهیزات و كاال تأمین ،مهندسی ،طراحی كارهای از بخشهایی  واگذاری 19

 قتحق راستای در ایرانی اشخاص و سازمانها شركتها، به داخلی توان از استفاده حداكثر به مربوط مقررات و

 ملی كالن اهداف
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 O&Mجزئیات فرآيند ارزيابي پیمانکاران  -5پیوست

 
 
 
 

 تشكيل  كميته ارزيابي صالحيت 

تشكيل  كارگروه هاي تخصصي 

بكار كيري افراد متخصص و و 

 مجرب

 

 اخذ مجوز هاي الزم جهت ابالغ 

اعالم نتيجه ارزيابي كيفي 

 به شركتهاي متقاضي

 O&M از هاي عملياتياخذ ني

 

فراخوان عمومي و اطالع رساني 

 جهت شناسايي پيمانكاران

O&M  و ثبت نام در سامانه 

ه سازي ليست واجدين آماد

شرايط ارزيابي و ارزيابي صالحيت  

 عمومي و كيفي آنها

با بررسي و ارزيابي صالحيت  

شركتهاي همكاري 

 ديريت هاي تابعهاصلي/فرعي/م

 

در )الزم و موارد مطرد شده و انجام اصالحات  پيشنهاداتبررسي 

ه يلي اشاره شدمستندات تكم  سايرآماده سازي صورت لزوم ( و 

 فرآيند.اجرايي  ايدر دستورالعمل و نهايي سازي روشه

  /اطالع رساني  ابالغ مصوبه

ليست جمع آوري شناسايي و

شركتهاي موجود در رابطه با ارائه 

 O&Mخدمات 

 (O&M)اطالعات شركتهاياخذ 

سال گذشته در صنعت نفت و  5كه طي 

  گاز و پتروشيمي فعال بوده اند

بررسي كارشناسي و بازديد توسط تيم 

 يابكارفرما و  انجام ارزيابي توسط مشاور ارز

در مورد سطح قابليت واگذاري كار و 

 (O&M)شركتهاي ارزشيابي عملكرد

با ذي نفعان در تعبير و همكاري 

موارد و ابهامات احتمالي  تفسير

  در شيوه  و اجراي كار 

فني  –جمع آوري بانك اطالعاتي تخصصي   

بررسي و شناسايي واحدهاي داراي 

 O&Mقابليت واگذاري از طريق 

درج درفهرست بلند دستگاه 

 مركزي

دوره اي  ارزيابي كيفيانجام 

رتبه بندي و با لحاظ كردن 

 يت واگذاريتعيين سطح قابل

اندازه گيري سطح تهيه و تدوين دستورالعمل 

ا برتبه بندي و تعيين پايه  و قابليت واگذاري

 ارزياب/اخذ مشاور

اخذ بارخورد از ذي نفعان و انجام 

 اصالحات الزم با همكاري مشاور

نهايي كردن دستورالعمل ارزيابي 

 برمبناي تعيين پايه و رتبه بندي

ن با لحاظ كرد جديد / دوره ايانجام ارزيابي 

 ي و صدور گواهينامه صالحيترتبه بند

 

 فني –اعالم نتيجه ارزيابي تخصصي 

 

 بروز رساني فهرست بلند دستگاه مركزي
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 6پیوست 

 (S pam)ه و تخصص در حوزه هاي مديريت دارايي فیزيکي بتجر

 
 الزامات و يكل يها استيس" سند همانندمديريت دارايي فيزيكي وزارت نفت از جمله اسناد باالدستي  براساساين تجربه،  

 دارايي هاي فيزيكياز  صيانتمديريت و ا هدف ب (24/1/1399 مورخ 130۸2/99 ابالغ شماره) "يكيزيف يدارا تيريمد نمام

موسسه ارائه شده در بر مبناي رويكرد و مدل  نيزو 55000در راستاي مجموعه استانداردهاي خانواده ايزو  صنعت نفت و

  ستانگلستان تنميم شده ا 33دارايي مديريت

ر رشته و ا مشابه دتقريب ارزيابي تجربه پيمانكار )سابقه اجرايي( بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه يا

ارايي دديريت مگرايش  كار در پنج سال گذشته تعيين مي شود و در صورتيكه با اسناد باالدستي وزارت نفت در حوزه 

 مربوطه لحاظ خواهد شد .  تيازامفيزيكي مطابقت داشته باشد، حداكثر

عملكرد  ستنداتمجهت انجام فرآيند ارزيابي در اين حوزه توسط كارفرما، شركت متقاضي مي بايست به صورت خوداظهاري 

 تهيه و ارسال نمايد . موضوعات قيد شده در جدول زيرخود را مشابه با 

ارايي اي مديريت ده و تخصص در حوزه هبامتياز در تجر يك ،در جدول زيرامتياز از موارد قيد شده  10به ازاي كسب هر 

 لحاظ خواهد شد   O&M، براي پيمانكارفيزيكي

 
 امتياز مبنای محاسبه امتياز موضوع

ساس اي بر حداقل تعداد پروژه هاي خاتمه يافته يا جاري مرتبط با مديريت دارايي هاي فيزيك

 5000مجموعه استاندارد ايزو 

 1 پروژه 1

 2 پروژه 2

 3 پروژه 3

 4 پروژه 4

سال  ي پنجمجموعه مبالغ پيمان هاي مرتبط با پياده سازي نمام مديريت دارايي هاي فيزيكي ط

 گذشته )ريال( *

 

2.000.000000 1 

4.200.000000 2 

6.700.000000 3 

9.980.000000 4 

14.480.000000 5 

 5 در صورت وجود متخصص مديريت دارايي هاي فيزيكي تفاهم نامه يا مشاركت عملي با شركت هاي داخلي

 10 در صورت وجود تفاهم نامه يا مشاركت عملي با شركت هاي خارجي متخصص مديريت دارايي هاي فيزيكي

رايي تفاهم نامه يا مشاركت عملي با شركت هاي داخلي يا خارجي متخصص مديريت سالمت دا

 (AIMهاي فيزيكي )
 7 در صورت وجود

                                                      
33 Inistitute of Asset Management, IAM 
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 5 در صورت وجود IAMموضوع اصلي در مدل  39ت در مجامع علمي و تخصصي ملي مرتبط با هر كدام از عضوي

ت يا عميراتعضويت در مجامع علمي و تخصصي بين المللي مرتبط با مهندسي/مديريت برنامه ريزي 

 مديريت دارايي
 10 در صورت وجود

 هاي فيزيكي حداقل تعداد پروژه هاي مرتبط با مديريت سالمت دارايي 

 1 پروژه 1

 2 پروژه 2

 3 پروژه 3

 4 پروژه 4

 

 از پنج كدامر هر د وزيران هيات سوي از اعالمي بزرگ معامالت حدنصابدر اين ارقام بر اساس انجام حداقل يك پروژه * 

كه در صورت  ،ندتعيين شده ااز همين سند  4.1طبق جدول شماره و ( 1399تا  1394سال گذشته )بازه زماني سال هاي 

 .، در سال مورد نمر، تغيير و مطابق با نسبت آن اصالد ميگرددبزرگ معامالت حدنصابتعديل 
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7پیوست   

و منابع مد نظر اسامی كارشناسان و افراد همكار در نگارش، اصالح و تدوین این دستورالعمل  

 

 
 

 
 

 منابع

 جمهور ییسر راهبردی نظارت و ریزی برنامه (، معاونت1392پیمانكاران) تشخیص صالحیت رویه وحدت دستورالعمل (1

صنعت  در فرایندی و دوار اساسی ماشین های تعمیرات خدمات شركتهای بندی رتبه تشخیص صالحیت و آیین نامه (2

 پروژه مدیریت و استانداردها كل خودكفایی، اداره و مهندسی (، معاونت1391ت)نف

 ه 48530 ت/ 168318 (، مصوبه هیئت محترم وزیران،  شماره1391ای) حرفه صالحیت نظام نامه آیین (3

 لی قره داغلی  ع -(، مرتضی بخشی1396كتاب فرم ها و اسناد برگزاری مناقصه و مذاكره) (4

 مجلس شورای اسالمی 1391رات وزارت نفت مصوب سال قانون وظایف و اختیا (5

 یرودستورالعمل تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانكاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات وزارت ن (6

 نمونه آیین نامه ارزیابی كیفی كمیته فنی بازرگانی شركت نفت و گاز پارس و شركتهای تابعه (7

 با كد 24/1/1399 مورخ 130۸2/99 ابالغ شماره) "يكيزيف يدارا تيريمد نمام الزامات و يكل يها استيس" سند (۸

 (MOP-AM-PAR-01 سند

يش و شيوه نامه ارزيابي صالحيت مشاوران مديريت دارايي هاي فيزيكي در صنعت نفت، گاز، پاال"سند   (9

 (MOP-AM-CAG-0Aبا كد سند  12/03/99)تاريخ ابالغ  "پتروشيمي

 
 

نام خانوادگی نام و نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 
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