


 
  



 

  
  
  

  

  
  

  پیوست فناوري
  نفتدر قراردادهاي صنعت

ها)شرایط عمومی و پیوست( 
  



 

 
 

  قدمهم
نفت درخصوص محترم وزیر 3/6/1399مورخ  424 هاي پیوست فناوري، به استناد ابالغ شمارةهاي اجراي رویهدستورالعملضوابط و 

ستاد  24/07/1395مورخ  87610نامه) و نیز ابالغ شمارة نظامآن  12 (مادة "و تجاري سازي وزارت نفتي پژوهش، فناوري نامهنظام"
به عنوان چارچوبی استاندارد براي تهیۀ  جهت حمایت از شرکت هاي دانش بنیان و نوآور، ده است تافرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین ش

  پیوست فناوريِ قراردادهاي وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت هاي تابعه اصلی و فرعی به کار برده شود. 

 يامهناجرائی در مفاد قراردادهاي موضوع نظام توسط دستگاهموارد ذیل  ،راستاي تحقق اهداف پیوست فناوري، حسب شرایط طرح/پروژهدر 
  گردد:پیوست فناوري منظور می

 .طرح/محصول)هاي ایرانی و خارجی (انتقال دانشِ طراحی و مدیریت همکاري بین شرکت یاهاي ایرانی تواگذاريِ انجام کار به شرک .1

 .انسانیِ متخصص ایرانی در اجراي طرح و ارتقاء دانشِ تخصصی و مهارت نیروي انسانی حداکثرِ به کارگیريِ منابع .2

 .مینِ مواد مورد نیاز پروژه و اجراي آنها از داخلِ کشورأهاي داخلی و حداکثرِ تانتقال فناوري به شرکت .3

 .انتقال فناوريِ تعمیر، نگهداري و بهره برداري .4

 .خارجی هايالمللیِ شرکتهاي ایرانی به زنجیرة تأمینِ بینرود شرکتشرکت مجريِ داخلی و و صادرات محور بودنِ همکاري .5

 .هاي توسعۀ کارآفرینیِ دانش بنیانمشارکت در زمینۀ فعالیت .6

 .هاي دانش بنیانِ داخلیو شرکتمراکز علمی، پژوهشیِ داراي مجوز تحقیق و توسعۀ مشترك با  .7

کامل (یعنی فرآیند کلیِ هدایت، پیوستن، گسترش و  این دستورالعمل در نظر دارد تا براي نیل به اهداف نهائیِ یک انتقال فناوريِلذا 
هاي توسعۀ اقتصادي و اجتماعیِ گیرندة فناوري)، در قالب این هاي نو با توجه به برنامهاوريِ موجود و نیز تحصیلِ فناوريارتقاء سطحِ فن

ي مصادیق تعیین شده توسط کمیته هاي مورد نظر در زمینهثر و هدفمندي را براي جذب فناوريؤهاي مهاي آن، گاممیمهپیوست و ض
  نفت بردارد.سازي وزارت نامه پژوهش، فناوري و تجاريپایش انتقال فناوري و در چارچوب نظام

 3مادة موضوع-»بزرگ معامالت« انجام هايروش نفت، تمامی ي پژوهش، فناوري و تجاري سازي وزارتنظامنامه 1-12به استناد بند 
 ابالغی- نفت صنعت هايپروژه و هاطرح اجرایی و فنی نظام) 2-1( بند موضوع ذیل که قراردادهایی تمامی و -مناقصات برگزاري قانون

 منعقد یخارج/یا ایرانی ایرانی /مشارکتشرکت یک با با تابعه /اصلی هايشرکت مابینفی -نفت وزارت فناوري و پژوهش مهندسی، معاونت
 باشند.می قرارداد الینفک جزء عنوانبه فناوري پیوست داشتن به ملزم شود،می

هاي صنعتی ) در اغلب پروژه006( نشریه  EP ،) 007( نشریه  PC) ، 4390( نشریه  EPCبا توجه به بکارگیري اسناد همسان پیمان هاي 
 O&Mدر دیگر اسناد همسان پیمان همانند اسناد همسان پیمان باشد. ، اسناد مذکور میهاو پیوست وادم بنديمبناي شمارهوزارت نفت، 

هاي مربوط، بنا بر تشخیص کارفرما بنديشماره) و ...، 071(نشریه  کیالکترون حفاظت هايستمیس زاتیتجه نصب و دیخر)، 093(نشریه 
  گیرد.هاي تابعه وزارت نفت) صورت می(شرکت

  شرایط عمومی
   گردد:اضافه میمفاهیم مطروحه در پیوست فناوري  با توجه به تعاریف در شرایط عمومیموارد زیر به منظور تکمیل 

  ها: تعریف1ماده 
 و نمود هاماشین و تجهیزات ابزارها، اشیاء، مانند مادي هايقالب ات و محصوالت که درزاي از تجهیمجموعه فناوري سخت: ·



 

 
 

   .دارند تجسم
  هاي داخلی.، خدمات و کاالهاي ارائه شده توسط شرکتتجهیزاتاستفاده از نیروي انسانی داخلی و  داخل:توسعه سهم  ·
 تهساخ نمونه یا و نشده ساخته کشور داخل در آن از کاربردي و موفق نمونه هیچ تاکنون که ايفناورانه محصول :اول بار ساخت ·

 محصول چنینهم و گیردمی قرار اول خرید فرایند در کاربردي نمونه چند یا یک ایجاد جهت و است نشده عملیاتی آزمون شده،
 قرار انبوه تولید و سازيتجاري فرایند در ولی شده تولید داخلی سازنده توسط محصول کاربردي و موفق نمونه که ايفناورانه
  است. نگرفته

یري گهاي بهتر یا کامالً جدید از طریق بهرهها و موقعیتخلق فناوري نوین براي محصوالت، فرایندها، سیستم توسعه فناوري: ·
هاي فناوري ها و یافتهاز فناوري اکتساب شده و دانش، تجربه و مهارت حاصل از آن و تلفیق این دانش و تجربه و مهارت با داده

  موجود.
هایی عه یک فناوري و طراحی فنی تجهیزات به نحوي که دریافت کننده آن بتواند پیشرفت: درك کامل فرایند توسجذب فناوري ·

  در فناوري اکتسابی به دست آورد و آن را بر حسب ضروریات بومی مورد استفاده قرار دهد. 
رکت فناوريِ ش و پژوهش گذار (مدیرفناوريِ دستگاه مناقصه و پژوهش مدیر از کمیته پایش کارگروهی متشکل ِي پایش:کمیته ·

ي این کمیته، راهبري فرآیند کسب فناوري، پایش و طرف قرارداد است. وظیفه با حضورو  کارفرما نماینده تابعه وزارت نفت)،
  بهبود و ابالغ موارد الزم به طرف قرارداد است.قابل کشف نقاط فناوري و پیوست تحقق جامع  برنامه ارزیابی اجراي

بر فرآیند جذب فناوري در  نظارت انجام براي که استیا حقیقی  یحقوق شخصی :فرآیند جذب فناوريبر  دستگاه نظارت ·
 .شودیم کارگرفتهبه کارفرما توسط(پیوست فناوري)  12پیمان طبق مفاد پیوست 

 

  )هاي پیمانکارتعهدات و مسئولیت: کلیات ( 24ماده 
  کند:صورت زیر تغییر میبه "12طبق پیوست انتقال تکنولوژي و آموزش کارکنان کارفرما  -"بند 

ي سهم داخل (واگذاري هاي مدیریتی و نیز توسعهي قابلیتهاي سخت، توسعهي فناورياعم از توسعه فناورانه توانمندي ارتقا -
  .12آموزش کارکنان کارفرما طبق پیوست هاي ایرانی، افزایش عمق ساخت داخل و ساخت بار اول) و کار به شرکت

  : شمول مبلغ پیمان52ه ماد
  (بند ذیل به این ماده اضافه شود)

ي سهم داخل هاي مدیریتی و نیز توسعهي قابلیتهاي سخت، توسعهي فناورياعم از توسعه فناورانه توانمندي ءهاي ارتقا. هزینه52-8-9
   .12 وستیپ طبق ،هاي ایرانی، افزایش عمق ساخت داخل و ساخت بار اول)(واگذاري کار به شرکت

  

  

  

  

  



 

 
 

  پیوست فناوري مختلف هايبخش براي پیمان مبلغ تفکیک جدول: یکپیوست 
هاي مدیریتی و ي قابلیتهاي سخت، توسعهي فناوريتوسعههاي مختلف پیوست فناوري، اعم از بخش براي پیمان مبلغ تفکیک جداول

ورت جداول ذیل در به صهاي ایرانی، افزایش عمق ساخت داخل و ساخت بار اول) ي سهم داخل (اعم از واگذاري کار به شرکتنیز توسعه
  شود. میاضافه  هادر دیگر پیمان مبلغ تفکیک یا پیوست جدول EPC، EP، PCهاي پیماندر  1پیوست 

  

  

  

  
  پیوست فناوري مختلف هايبخش ها برايپرداخت: پیوست پنج

هاي پیمان از 5 پیوستدر  ،مربوط هايزمانی پرداخت ۀکسورات و برنام پرداخت ةمرتبط با پیوست فناوري اعم از نحوهاي نحوه پرداخت
EPC ،EP، PC شود.ها ذکر میپیمان در دیگر هایا پیوست پرداخت   

  هاي سختتوسعه فناوري -1جدول 

  مبلغ ارزي (واحد)  مبلغ ریالی  شرح عنوان فناوري ردیف

1        

2        

...        

      جمع مبلغ

  هاي مدیریتیتوسعه قابلیت  -2جدول 

  مبلغ ارزي (واحد)  مبلغ ریالی  عنوان قابلیت مدیریتی ردیف

1        

2        

...        

      جمع مبلغ

  توسعه سهم داخل  -3جدول 
  مبلغ ارزي (واحد)  مبلغ ریالی  عنوان محصول/ شرح کار ردیف

1        
2        
...        

      جمع مبلغ



 

 
 

  پیوست دوازده: پیوست فناوري 
ي در تکنولوژ انتقال یا در پیوست مرتبط با EPC ،EP، PCهاي پیمان12مفاد پیوست فناوري که در ذیل بیان شده است، در پیوست 

  .شودمیذکر ها پیمان دیگر
 

  هاي هدفتوسعه فناوريشرح جزییات   - 1 ماده 
شامل موارد ذیل بوده و طرف در این پیمان هاي قابل انتقال سازي وزارت نفت، فناورينامه پژوهش، فناوري و تجارينظاممفاد مطابق با 
 ،"ختس هايفناوري توسعه" عملیاتی پیوست فناوري، شامل ۀکردن مصادیق و برناممتعهد به اجرائی ،ي تفصیلیبرنامه طبققرارداد 

  . باشدمیمربوط  دستیابی هدف سطوح و "مدیریتی هايقابلیت ارتقاء" و "داخل سهم توسعه"
 تحقق جامع برنامه" دیبا سازي وزارت نفت، پیمانکارنامه پژوهش، فناوري و تجارينظام 7-12 بندذیل   4تبصره  براساسدر همین راستا 

 آورالزام تعهدات جزء ،قرارداد از یبخش عنوان به کارفرما دییتأ از پس برنامه نیا. دینما ارائهکارفرما  به و هیته را "يفناور وستیپ قیمصاد
  باشد.پیمانکار می

  هاي سخت و سطح دستیابی مورد نظر:شرح جزییات توسعه فناوري   -1-1

، "استفاده از فناوري"سطح  5که یکی از هدف دستیابی سطح  .باشدمی 1جدول  طبقو سطح دستیابی مورد نظر هاي سخت فناوري
ه به توسع مربوط مصادیق تحقق در این جدول مشخص شده است. باشدمی "طراحی یا نوآوري"، "ساخت"، "مونتاژ"، "نگهداري و تعمیر"

  .پذیردمی دستگاه نظارت صورت/پایش کمیته توسط ،هاي سختفناوري

  

  هاي سختتوسعه فناوري -1 جدول

  هدف دستیابی سطح  عنوان فناوري  ردیف

شود
ده 

ک ز
تی

  

  لیست اقدامات (حداکثر یکساله)
زمان الزم براي انجام 

  اقدام (ماه)

1    

    يفناور از استفاده

    
    نگهداري و تعمیر

    مونتاژ
    ساخت

    طراحی یا نوآوري  
2          

000          

  
  
  
  
  



 

 
 

  هاي مدیریتی:قابلیت هاي مرتبط با دستیابی بهشرح جزییات توسعه فناوري -1-2

همچون  موارديمربوط هدف باشد. عناوین فناوري می 2هاي مدیریتی مورد نظر طبق جدول هاي مرتبط با دستیابی به قابلیتفناوري
 دستی نفت (شناسایی، ارزیابی وو پایین باالدستی وريافن مدیریت و توسعه" ،"استراتژي و نقشه راه کسب و کار انداز،چشم توسعه"

 تمدیری"، "ریسک مدیریت"، "محیط بهداشت و ایمنی مدیریت"، "خارجی نفعانکارفرما و سایر ذي با ارتباطات مدیریت"، "اکتساب)
 خدمات مدیریت"، "انسانی سرمایه مدیریت و توسعه"، ")JV( مشارکت و همکاري"، "تأمین مالی و بازاریابی"، "کار و کسب فرایندهاي

 مدیریت" ،"مالی منابع مدیریت" ،"کیفیت مدیریت" ،")IT( اطالعات فناوري مدیریت"، "دانش مدیریت"، "هادارائی مدیریت"، "مشتري
  متناظر با هر یک از این اهداف، سطح هدف دستیابی مربوط مشخص شده است.   باشد.می "پروژه کنترل و

 مصادیق تحقق وضعیت نفت، بررسیوزارتو تجاري سازي پژوهش و فناوري  نامهنظام 8-12مادة ذیل  8همچنین بر اساس مفاد تبصره 
 ساسا بر ،)کارفرما منتخب شرکت(شده  صالحیت تأیید هايشرکت/پایش کمیته توسط مدیریتی هايقابلیت توسعه به مربوط
الی  57وزارت نفت (صفحه  سازيو تجاري پژوهش و فناوري نامهنظام يضمیمه هاي مدیریتیهاي برنامه دستیابی به قابلیتنامهپرسش

  .پذیردمی ) صورتمذکور نامهنظام 99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  هاي مدیریتیتوسعه قابلیت -2جدول

  سطح هدف دستیابی  فناوري هدفعنوان   ردیف

ده 
ک ز

تی
ود
ش

  

لیست اقدامات (حداکثر 
  یکساله)

زمان الزم براي انجام 
  اقدام (ماه)

1  
استراتژي و نقشه راه کسب  انداز، چشم توسعه

  و کار

    ها رویه و فرایندها تهیه

    
    ها رویه اجراي و استقرار

    بازخوردگیري و ارزیابی

    نتایج تحقق

2  
و  باالدستی فناوري مدیریت و توسعه

  دستی نفت (شناسایی ارزیابی و اکتساب)پایین

    ها رویه و فرایندها تهیه

    
    ها رویه اجراي و استقرار

    بازخوردگیري و ارزیابی

    نتایج تحقق

3  
 نفعانکارفرما و سایر ذي با ارتباطات مدیریت

  خارجی 
...      

      ...  محیط  بهداشت و ایمنی مدیریت  4

        ریسک مدیریت  5

        کار  و کسب فرایندهاي مدیریت   6

        تأمین مالی و بازاریابی   7

         )JV( مشارکت و همکاري  8

        انسانی  سرمایه مدیریت و توسعه  9

        مشتري  خدمات مدیریت  10

        ها دارائی مدیریت  11

        دانش مدیریت  12

         )IT( اطالعات فناوري مدیریت  13

        کیفیت  مدیریت  14

        مالی  منابع مدیریت  15

        پروژه کنترل و مدیریت  16

 



 

 
 

  توسعه سهم داخل: -1-3

 3طبق جدول  ،باشدسهم داخل به همراه لیست اقدامات متناظر و مدت زمان نیل به این اهداف که در تعهد پیمانکار می ۀاهداف توسع
 توان از استفاده حداکثر قانون) 4( ماده) الف( بند) 3( جزء ییاجرا نامه نییآهمچنین درصد عمق ساخت داخل بر اساس بیان شده است. 

  .شودیم نییتع) IPI( جزء به جزء ارزش يهاشاخص روشبر اساس  12/07/99ی مصوب رانیا يکاال از تیحما و کشور یخدمات و يدیتول

  

  توسعه سهم داخل -3جدول

  ردیف
عنوان محصول/ 

  خدمت
    عنوان فعالیت سهم داخل

سطح هدف 
  دستیابی

لیست اقدامات 
  (حداکثر یکساله)

زمان الزم براي 
  اقدام (ماه)انجام 

1    

  ....درصد  ایرانی هاي شرکت به کار واگذاري

  ....درصد  داخل ساخت عمق افزایش      

  .... ریال  اول بار ساخت

2            

  ي پایشکمیته   -1-4

 مدیر از کارگروهی متشکل پایش کمیته، نفت وزارت يساز يتجار و يفناور پژوهش، نامهنظام 12 مادة 8-12بند  با عنایت به مفاد
 .طرف قرارداد است با حضورو  کارفرما نماینده ،فناوريِ شرکت تابعه وزارت نفت) و پژوهش گذار (مدیردستگاه مناقصه فناوريِ و پژوهش
و بهبود  لقاب کشف نقاط فناوري و پیوست تحقق  جامع برنامه اهبري فرآیند کسب فناوري، پایش و ارزیابی اجراياین کمیته، ري وظیفه

  به طرف قرارداد است. ابالغ موارد الزم
 پیوست تحقق جامع برنامه اجراي به مربوط مثبته اسناد و ي پژوهش و فناوري وزارت نفت، مستنداتنامهنظام 8-12مطابق با مفاد 

 بهبودقابل نقاط وقرار گرفته  ارزیابیمورد  پایش، کمیته توسطماهه/ ماهانه) ........................... (ساالنه/ ششهاي زمانی ، در دورهفناوري
  گردد.می ابالغ قرارداد طرف به، توسط این کمیته اصالح جهت
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مات از خد ،تعهدات پیمانکار در خصوص پیوست فناوري بر نظارتراي ب خود اراتیاخت و فیوظا از یبخش انجام منظورهبتواند می کارفرما
   نماید.میاستفاده به شرح ذیل  "دستگاه نظارت بر فرآیند جذب فناوري"

------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------  
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ستیابی به کلی  شامل اهداف      ۀد ست که  شده در این پیو سعه " اهداف ذکر  سعه " ،"سخت  هايفناوري تو  ارتقاء" و "داخل سهم  تو
ستیابی  هدف سطوح  و "مدیریتی هايقابلیت ست  مربوط د صورت عدم   پیمانکار می آورالزام تعهدات جزء، به هریک از آنها ا شد و در  با

  شود. اقدام میطبق مفاد شرایط عمومی  هاتحقق آن
 هر تحقق انحراف زانیم در ،این پیوست  جداول در مندرج اقدام انجام نهیهز ضرب حاصل  اساس  برو  49کاهش کاري طبق مفاد ماده 

  .شد خواهد اعمال و محاسبه )درصد به( شده نییتع هدف مقدار با قیمصاد از کی
 
  




