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  پيشگفتار
هاي صنعت نفت به عنوان  ها و پروژه هاي مطالعه و اجراي طرحفرآيندسازي  اي و همسان سازي مفاهيم پايه يكسان

ساله جمهوري  انداز بيست هاي كالن كشور در راستاي اهداف سند چشم ريزي سنگ بناي توسعه، بنيان تحقق برنامه
 هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح. شود محسوب مي هاي اقتصاد مقاومتيو سياستاسالمي ايران 

هاي راهبردي صنعت  قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مبني بر تدوين برنامه 3بند الف ماده  2به استناد جزء 
ه هاي صنعت نفت به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي خاص اين بخش باشد، تدوين شد نفت، با رويكرد تخصصي به طرح

ها از مرحله  حيات طرح هاي اصلي، ساختارها، نقش ذينفعان و وظايف آنها در چرخهفرآينداست و رويكردها و 
ترين سند مرتبط با  باال هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح. نمايدبرداري را تعيين مي پيدايش تا بهره
به تحقق اهداف مندرج در قانون  اين سند است كه منجر 1-3هاي موضوع بند  ريزي و مديريت طرح تعريف، برنامه

موثر در مسير دستيابي به اقتصاد حركت و  نفت، قانون اصالح قانون نفت و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
رويكرد جهش توسعه با  ها ه براي مديريت كليه مراحل طرحشود و به منظور استقرار نظامي يكپارچ مي بنياندانش

در ، هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح .االجرا است الزم ،از تاريخ ابالغ فناوري در صنعت نفت و گاز،
  :وزارت نفت، با تركيب اعضاي زير نهايي شده است معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريكميته تخصصي 

 رئيس كميته تخصصي        مهندس محمدرضا ابوطالبآقاي  -1
 كميته تخصصيعضو دبير و           امير فرجيدكتر آقاي  -2
 عضو كميته تخصصي        حبوبه سليمانيمهندس مخانم  -3
 كميته تخصصيعضو       زاده مهندس محمدرضا طبيبآقاي  -4
 عضو كميته تخصصي        مهندس عبدالرضا فروغيآقاي  -5
 عضو كميته تخصصي          آقاي دكتر شهاب گرامي -6
 عضو كميته تخصصي          آيه كاتبيخانم  -7
 عضو كميته تخصصي        مهندس خشايار اسفندياريآقاي  -8
 كميته تخصصيعضو         مهندس شهرام حالجآقاي  -9
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  مقدمه
، به معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريدر كميته تخصصي  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح

 و فناوري ، پژوهشمعاونت مهندسي 004نشريه شماره  "هاي صنعت نفت نظام اجرايي طرح"عنوان سند جايگزين 
مديريت . ريزي، طراحي و تدوين شده است برنامه) 8/6/1378مورخ  8/32-1507ابالغيه وزارتي شماره ( وزارت نفت

هاي طراحي و ساخت پروژه از فرآيندرساني  انجام راهبردي طرح يا پروژه، مفهومي عمومي براي تشريح چگونگي به
ها و تعهدات  حقوق، مسئوليت و نيز ها، روابط قراردادي روندها، تقدم و تاخر فعاليتطريق تبيين مراحل اجرايي و 

گيري در  ريزي، تدارك و تصميم برنامه. باشد منظور دستيابي بهينه به اهداف پروژه مي ذينفعان كليدي در پروژه به
 .شود ه طرح يا پروژه محسوب ميرابطه با مديريت راهبردي پروژه، مهمترين وظيفه بخش كارفرمايي در فازهاي اولي

ماده طراحي  10اين نظام با هدف تشريح مفاهيم كليدي كه بايد در فازهاي مختلف پروژه مورد توجه قرار گيرند، در 
. اند اختصاص يافته است و تعاريف اصطالحاتي كه نياز به شرح داشتهنظام يات كلبه  2و  1اد وم. و تنظيم شده است

مراحل فازها يا  4در ماده . اند بندي شده از دو منظر نوع و اندازه تقسيم صنعت نفت يها پروژه ها و طرح، 3 در ماده
در دو حوزه با هدف تعيين محدوده مسئوليت هر يك از ذينفعان در مراحل مختلف  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح

هاي تقريباً مرتبط  توسط تخصص مرحله هر بر اين اساس كهاين ماده . تنظيم شده استدست،  باالدست و پايين
دهد و خروجي كامالً مشخصي دارد كه به  شود، بخش قابل توجهي از زمان پروژه را به خود اختصاص مي انجام مي

 يها ها و پروژه طرح يريتمد هايفرآيندبه  5 ماده. شود، توسعه يافته است عنوان ورودي مراحل بعد شناخته مي
معتبر و  صنعت نفت يها و پروژه ها طرح ياجرا ي كه براياسناد و مدارك 6 ر مادهد .اختصاص يافته است صنعت نفت

كه مسئوليت انجام  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يديكل ينفعانذ .اند بندي شده مالك عمل خواهند بود، طبقه
 8 در ماده. اند شناسايي شده 7 مورد اصلي در ماده 14را برعهده خواهند داشت، در  4تمام يا بخشي از فازهاي ماده 

هاي مبتني بر تامين منابع مالي  در دو بخش اصلي روش صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يواگذار ي مجازها روش
هاي مبتني بر نحوه انجام كار  شود و روش پروژه كه در آنها از منابع مالي بخش خصوصي استفاده مي/طرح
الزامات و  يديكل ينفعانانتخاب ذ يها روشارزيابي صالحيت و تيب به به تر 10و  9 مواد. اند بندي شده دسته
  .پردازند مي ،صنعت نفت يها ها و پروژه طرحريزي و مديريت  برنامه
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  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح ياتكل -1ماده 
  هدف - 1- 1

ها و  پديدآوري طرحو مراحل  ذينفعان كليديها،  ايجاد نظام و درك مشترك از اهداف، شيوهاستانداردسازي، 
نمودن  و لحاظ قوانين و مقررات كشور و وزرات نفت در چارچوب و گاز نفت دست باالدست و پايين هاي پروژه
ي ها ها و پروژه ي و اثربخشي طرحايكاروري از طريق ارتقاي  بهرهافزايش به منظور  جهاني هاي متداول رويه

  .صنعت نفت
  كاربرددامنه  - 2- 1

برداري از آنها اهداف مندرج  كه با بهره وزارت نفتنفت و گاز در  دست باالدست و پايين هاي ها و پروژه طرح
هاي توسعه  و قوانين برنامه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت انون نفت، قانون اصالح قانون نفت،در ق
  .شود ميمحقق  كشور

  .هاي تحقيقاتي، پژوهشي و يا فناوري اطالعات در دامنه اين سند قرار ندارند ها و پروژه طرح :1تبصره 
  قوانين و مقررات حاكم - 3- 1

قوانين كالن كشور از جمله قانون اساسي جمهوري با وزارت نفت بايد هاي  ها و پروژه طرحتمامي مراحل 
هاي  برنامهاسالمي ايران، قانون وظايف و اختيارت وزارت نفت، قانون نفت، قانون اصالح قانون نفت، قوانين 

هاي  نامه ، قوانين بودجه ساالنه و ساير قوانين موضوعه از جمله قانون برگزاري مناقصات و آيينتوسعه كشور
  .يات تطابق كامل داشته باشندو مال يمهبمربوط به  ينانقواجرايي آن و 

  ها ها و پروژه هاي اجرايي مرتبط با طرح نامه ها و آيين ها، دستورالعمل بخشنامه - 4- 1
هاي  نامه ها و آيين ها، دستورالعمل وزارت نفت بايد در تطابق كامل با مفاد بخشنامههاي  ها و پروژه طرح

الذكر در شرايط وجود مدارك با مضامين مشابه،  انجام شوند و اسناد فوقاجرايي اختصاصي وزارت نفت 
چنانچه در مواردي اسناد باال توسط وزارت نفت، تدوين و ابالغ نشده . همواره در اولويت استفاده قرار دارند

، به تشخيص امور وزارت نفت معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريباشد، الزم است ضمن اطالع مراتب به 
شده توسط مراجع ذيصالح از جمله مجلس شوراي  ترين اسناد و مدارك ابالغ قوقي كارفرما از مناسبح

  .استفاده شود سازمان برنامه و بودجه كشوراسالمي، هيات وزيران و يا 
، به عنوان بخشي از نظام جامع صنعت نفت، براي هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح - 5- 1

وزارت نفت طراحي،  معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريعملياتي شدن با روندها و ابزارهايي كه توسط 
  .د، پشتيباني خواهد شدنشو سازي و ابالغ مي پياده
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  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح يفتعار -2ماده 
  هاي صنعت نفت ها و پروژه و اجرايي طرحنظام فني  - 1- 2

باالدست و هاي  ها و پروژه طرحهاي فرآيندو  مراحلو اسناد مربوط به ها  روش ،مباني مفاهيم، مجموعهبه 
  .شود اطالق مي صنعت نفت و گاز دست پايين

  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح يباناسناد پشت - 2- 2
نظام فني و هاي  نمودن سياست عملياتي مداركي كه به استناد مواد سند حاضر و با هدفمجموعه اسناد و 

معاونت توسط  ،اين سندمندرج در  تدقيق و يا تكميل مفاهيمو  هاي صنعت نفت ها و پروژه اجرايي طرح
  .شوند وزارت نفت تدوين و ابالغ مي مهندسي، پژوهش و فناوري

  طرح - 3- 2
پااليش ساختماني مرتبط با يكديگر در حوزه نفت، گاز، /هاي صنعتياي از پروژهمجموعهطرح در اين نظام به 

هدف برداري از آن،  شود كه با اتمام و بهره پتروشيمي و جهت نيل به هدف مشخص اطالق ميو پخش و 
  .شود ين و بخشي از عمليات نفتي مندرج در قانون نفت محقق ميمات گذاري يهسرما از مورد انتظار

  پروژه - 4- 2
كه ) محصول يا خدمات(و پايدار  مشخصين براي دستيابي به نتايج با منابع معهاي موقتي  مجموعه فعاليت

  .تواند بخشي از عمليات يك طرح باشد مي
واژگان طرح و پروژه در اين نظام ممكن است بسته به نياز مفهومي متن، معادل يكديگر و يا به  :1تبصره 

  .پروژه به كار رفته باشند/صورت طرح
  پروژه/مديريت طرح - 5- 2

به منظور تحقق اهداف، نيازها و انتظارات  پروژه/طرحهاي  ها و فنون در انجام فعاليت كاربرد دانش، مهارت
  .باشد مي پروژه/طرحعوامل ذينفع از 

  مهندسي ارزش -6- 2
پروژه در جهت بهبود كيفيت و /هاي يك طرح يافته با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليت ي سازمانفرآيند

  .ستها كاهش هزينه
  مديريت دانش - 7- 2
بنايي سنجيده، صريح و اصولي براي تجديد و استفاده از دانايي در جهت افزايش تأثير و بازگشت دانش م
ها و  كارفرما و ارتقاي كيفيت انجام طرح دستيابي به اهداف سازمان در راستايربوط به سرمايه دانايي م

  .باشد مي ها پروژه
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 دانش فني - 8- 2

اي متنوع و بسيار گسترده از دانش و اطالعات فني، اقتصادي، مهندسي و طراحي حاصل از انجام  مجموعه
سازي و  هاي متفاوت، شبيه عملياتي در مقياس شده ريزي برنامهمدون و هاي  مطالعات فراگير، آزمايش

ي براي فرآيندشده و دارنده را قادر به ارائه  فرآيندكه منجر به تسلط كامل بر آن  فرآيندسازي يك  مدل
  .نمايد توليد محصول با روشي انحصاري مي

  1جهش فناوري - 9- 2
شكاف فناورانه خود با صنعت پيشرو و پيرو به دنبال كاهش  ي است كه در طي آن صنعتفرآيند
  .باشد گرفتن از آن مي پيشي

  نفت پروژه صنعتي/طرح - 10- 2
هاي زنجيره ارزش به هم پيوسته صنعت نفت و گاز كه طي آن  اي كه به تحقق يكي از بخش طرح يا پروژه

هاي  ها و پروژه طرح. گردد شوند، منجر مي منابع هيدروكربني به محصوالت نهايي قابل استفاده تبديل مي
اند و به صورت مفهومي، قراردادي يا فيزيكي به يكديگر مرتبط هستند و اين  نفتي به طور ماهوي پيوسته

ها ممكن است زير نظر يك شركت يا از طريق چند شركت و درون يا ميان مرزهاي دو يا چند كشور  ارتباط
  .رخ دهد

  شده پروژه تكميل/طرح - 11- 2
به طور كامل انجام و اهداف مورد نظر از عمليات  هاي مسئول تعهدات طرفشرايطي كه طي آن 

  .محقق شده است ،پذيرفته صورت
  شده پروژه تعطيل/طرح - 12- 2

شرايطي كه طي آن فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد يا انفساخ قرارداد به وقوع پيوسته است و اهداف مورد نظر از 
، در قالب مفاد قرارداد يا خارج از آن، از شمول پروژه/يا تعليق طرحتوقف . پروژه كنار گذاشته شده است/طرح

  .اين تعريف خارج است
  قرارداد همسان - 13- 2

معاونت مهندسي، كننده تعهدات و حقوق طرفين در آن توسط  سندي است كه شرايط و ضوابط تبيين
المللي تنظيم شده است و  يا مراجع معتبر بين سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت نفت يا  پژوهش و فناوري

  .شود از آن بدون اعمال تغيير و يا اصالح شرايط عمومي استفاده مي
  

                                  
1 Technological Catch-up 



 
  

ان ی ا   وری اسال
ت   وزارت 

ناوری  ش و  ی، ژپو ند   عاو 
ا  ی ظام  ت ی  و رپوژه ح  یو ا   ت 

 7   
  
 

 

  فهرست بهاي اختصاصي صنعت نفت - 14- 2
ها و  هاي نفتي متناسب با ويژگي ها و پروژه هاي طرح سندي كه در آن بهاي هريك از اقالم كاري و فعاليت

شود و به صورت ساالنه توسط  نعت نفت و براساس نرخ عوامل اختصاصي ذكر ميهاي ص شرايط خاص رشته
  .شود وزارت نفت ابالغ مي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

  1يا گازي ميدان نفتي - 15- 2
فالت  ي،ساحل ي،داخل هاي آب ين،داخل سرزم يماتدر تقس ينيروزم يا يرزمينيمخازن ز يااز منابع  يكهر 

كه احتمال وجود نفت در آن است و  المللي ينآزاد ب هاي كشور و آب يمجاور مرزها المللي ينقاره و ب
  .گردد يآن توسط وزارت نفت مشخص م ياييو مختصات جغراف يمشخصات فن

  2يا گاز مخزن طبيعي نفت - 16- 2
از  يبيترك يا يدروكربنيهمواد  يحاو يهرگونه تله ساختار يا اي ينهچ هاي ساختمان، ها يسهر كدام از تاقد

  .و فشار مستقل باشد يالخواص سنگ، س يآنها كه دارا
  3شده مخزن طبيعي كشف/ ميدان - 17- 2
  .باشد يشده كه آماده ورود به مرحله توسعه م كشف يگاز يا ينفت مخزن/ يدانم
  4فتهيا مخزن طبيعي توسعه/ ميدان - 18- 2
  .است يدهرس يدو تول برداري كه قبالً به بهره يمخزن/ يدانم
  5عمليات بهبود ضريب بازيافت - 19- 2

با هدف افزايش تخليه مخزن نفت متحرك و غيرمتحرك كه منجربه نگهداشت سطح  ياتاز عمل يا مجموعه
سازي و توصيف  ها، مشخصه اي شامل مديريت داده چندمرحله فرآينديك ، طي افزايش دبي توليد يد ياتول

هنگام  تواند يو م گردد يديناميكي مخزن، ارزيابي ريسك و اجراي ميداني مسازي استاتيكي و  مخزن، مدل
افزايش انرژي طبيعي (توليد در مرحله ثانويه  يا )مصنوعيتخليه طبيعي و فرازآوري (توليد در مرحله اوليه 

  .حسب مورد انجام شود) مخزن با تزريق آب يا گاز
  
  
  

                                  
1 Oil/Gas Field 
2 Oil/Gas Reservoir 
3 Green Field/Reservoir 
4 Brown Field/Reservoir 
5 Improved Oil/Gas Recovery (IOR/IGR) 
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  1عمليات افزايش ضريب بازيافت - 20- 2
استفاده  باي ميكروسكوپي و ماكروسكوپي در تزريق سيال به محيط متخلخل سنگ يسازي بازده جابجا بهينه

هاي تزريق  روش ،)ي و مواد فعال در سطحيكنترل پوياهمچون (ي يهاي شيميا روش مشتمل بر ييها از روش
همچون هاي نوين  وشو ر )تزريق بخار يا احتراق درجانظير (هاي حرارتي  گاز امتزاجي و غيرامتزاجي، روش

مواد معدني سطح سنگ  ييه با توجه به تركيبات شيمياباشد ك مي هاي الكتريكي روشو هاي ميكروبي  روش
انواع  يريازدياد برداشت در مورد گاز شامل به كارگ. شود و سيال درون فضاي متخلخل سنگ تعيين مي

حداكثر  ينو همچن يدانم يافشار مخزن  يتتثب يا ييكه منجربه فشارافزا ياروز دن يشرفتهپ هاي يفناور
  .باشد گردد، مي يم يدانم ياگاز از مخزن  يافتباز يبضر يشافزا يجهو در نتيي جا جابه

  
  تصنعت نف ارزش زنجيرههاي  پروژهها و  طرح -3ماده 

  براساس نوع پروژه تصنعت نف هاي ها و پروژه طرح - 1- 3
ها و  كليه مطالعات، فعاليتمشتمل بر  صنعت نفت باالدستيصنعت نفت در دو بخش هاي   پروژهها و  طرح

، انتقال، و گازي و صيانت از منابع نفتي ، برچيدنبرداري اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره
شود و نيز احداث و  و گاز سازي و يا هر فعاليتي كه منجربه برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفت ذخيره

در حد و گاز كردن نفت  سيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود براي عمليات توليد و قابل عرضهاتوسعه ت
 دستي صنعت نفت پايينو بخش دستي  جداسازي اوليه، صادرات، استفاده و يا عرضه براي عمليات پايين

 يشيپاال ساتيدر تأس يشو پاال يهتصف ياتو اقدامات مربوط به عمل ها يتمطالعات، فعال يهكلمشتمل بر 
 سازي، يرهمحصوالت پتروشيمي و انتقال، ذخ يدتول يو استفاده از آنها برا و گاز نفت يها فرآورده يدجهت تول

. باشد مي به شرح اين بند و پتروشيمي و گاز نفت يها صادرات و واردات فرآورده ي،فروش داخل يع،توز
طراحي، احداث،  انتقال فناوري، مطالعه، اقدامات از هريك انجاممشتمل بر ي صنعت نفت ها پروژهها و  طرح

  :شوند بندي مي به صورت ذيل دسته صنعت نفت ارزش مراحل زنجيره برداري و نگهداري در توسعه، بهره
 و ارزيابي اكتشاف -1- 1- 3

 شده و توليد هاي كشف مخزن/ توسعه ميدان -2- 1- 3

 يافته هاي توسعه مخزن/ برداشت در ميدان ضريبافزايش /بهبودهاي  پروژه -3- 1- 3

 )دريا و خشكي(خطوط لوله انتقال و تاسيسات وابسته  -4- 1- 3

 گاز طبيعي 2شنفت و فرآور 1واحدهاي پااليش -5- 1- 3

                                  
1 Enhanced Oil/Gas Recovery (EOR/EGR) 
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 هاي پتروشيمي مجتمع -6- 1- 3

 هاي صادراتي و اسكله هاي نفتي وردهآو فر گاز ،سازي نفت انبارها و مخازن ذخيره -7- 1- 3

 هاي نفت و گاز تاسيسات عرضه و پخش فرآورده -8- 1- 3

 )دستي تجهيزات ميادين نفتي، خطوط لوله و تاسيسات پايين(هاي تعميرات اساسي  پروژه -9- 1- 3

  كارايي انرژي هاي بهبود پروژه  - 10- 1- 3
انجام  يااصالحات و  ي،شده شامل بازرس بندي زمانيرات تعممشتمل بر  تعميرات اساسي هاي پروژه :1تبصره 

روي  حسب مورد برنشده  بندي زمانتعميرات  توليدكننده يادستورالعمل كارخانه  براساس الزم ييراتتغ
  .باشد مي و خطوط لوله در صنعت نفت يساتها، تاس دستگاه يزات،تجه

  براساس اندازه پروژه تصنعت نف هاي ها و پروژه طرح - 2- 3
برابر حد  30000كه برآورد هزينه هر يك از آنها از  هايي وژهها و پر طرح: هاي بزرگ ها و پروژه طرح -1- 2- 3

  .نصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن بيشتر باشد
برابر حد  6000كه برآورد هزينه هر يك از آنها از  هايي ها و پروژه طرح: هاي متوسط ها و پروژه طرح -2- 2- 3

يا معادل ارزي  حد نصاب معامالت بزرگبرابر  30000و از  نصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن بيشتر
  .باشد آن كمتر

برابر حد  6000كه برآورد هزينه هر يك از آنها از  هايي ها و پروژه طرح: هاي كوچك ها و پروژه طرح -3- 2- 3
  .تر باشدكمنصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن 

در اين بند بمنظور تعيين يكي از  س اندازه پروژهبراسا تصنعت نف هاي ها و پروژه بندي طرح تقسيم :2تبصره 
پروژه در صنعت نفت صورت گرفته است و ساير /معيارهاي كمي جهت ساماندهي ساختارهاي اجرايي طرح

  .جايگاه قانوني خود را دارند ،ها در قوانين و مقررات از جمله قانون برگزاري مناقصات بندي تقسيم
توسط به صورت ساالنه قانون برگزاري مناقصات  3ماده  1حد نصاب معامالت به استناد تبصره  :3تبصره 

  .شود هيات محترم وزيران تصويب و ابالغ مي
هاي پروژه، نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  مبناي محاسبه معادل ارزي هزينه :4تبصره 

  .است
بندي كه ، برآورد كل هزينه از سقف طبقهپروژه/و اجراي طرحچنانچه در هر مرحله از طراحي  :5تبصره 

  .باالتر خواهد شد دسته ضوابط مشمول پروژه/در آن واقع شده است تجاوز نمايد، طرح پروژه/طرح

                                                                                                         
1 Refining 
2 Processing 
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  هاي صنعت نفت ها و پروژه طرحمراحل  - 4ماده 
اهداف  يينتعهاي كالن و از باال به پايين به شرح  ريزي محصول برنامه ،ها ها و پروژه طرح تعريف عناوين

برنامه  يندو، تبلندمدت هاي برنامه يندو، تبلندمدت هاي ياستراتژ يينتع، )زسند چشم اندا(بلندمدت كشور 
 يندو، ت)ها با توجه به مزايا طرح مكان يينو تع يتنوع فعال يت،جمع توزيع( اي و منطقه يمل يشآما
 انتخاب(ساله  5 هاي برنامه يندو، ت)يمقدمات يسنج مشخص با امكان هاي طرح(ساله  10 هاي نامهبر

 ينتدوو ) تر يقدق سنجي گزارش امكان يهدارند و ته تري مناسبي مقدمات يسنج امكان كه هايي طرح
هاي  ها و پروژه طرحمراحل  .باشد يي مينها سنجي ها با امكان و انتخاب طرح) بودجه( يكساله هاي برنامه

  :باشد دستي به شرح زير مي صنعت نفت در دو بخش باالدستي و پايين
  هاي باالدستي صنعت نفت ها و پروژه مراحل طرح - 1- 4

 كه برمبناي زنجيره ارزش يهايفرآينداي باالدستي عبارت است از  هاي توسعه منظور از مرحله در طرح
  :صنعت نفت به شرح زير قابل تفكيك هستند

 پروژه /طرحتعريف  -1- 1- 4

 و صيانتي از حل در راستاي استحصال بهينه مجموعه اقدامات الزم جهت تعيين اهداف و انتخاب بهترين راه
هاي باالدست صنعت نفت و به منظور ايفاي الزامات  ها و پروژه منابع هيدروكربني نفت و گاز، در قالب طرح

  .باشد مقرر در قوانين حاكم مي
  1اكتشاف -2- 1- 4

هاي علمي،  هاي رسوبي زيرسطحي كه مبتني بر روش جستجو براي منابع نفت و گاز در حوزه فرآيند
سازي حوضچه  شناسي و ژئوفيزيك، مدل مشتمل بر مطالعات زمينشناختي  و خالقانه زمين ، نوآورانهفناورانه

 كهاست هاي اوليه، خدمات جانبي و بعضاً توليد زودهنگام  اي، تحصيل اراضي، حفاري رسوبي، مطالعات لرزه
  .گردد مي عمليات توسعهمنتهي به توليد اسناد قابل اتكا براي انجام 

 2و مهندسي يكپارچه ارزيابي -3- 1- 4

مجدد   جهت انجام مطالعات و عمليات اجرايي تكميلي، پردازش  ريزي ها مشتمل بر برنامه عاليتمجموعه ف
، كسب اطالعات و توصيفي هاي ارزيابي ، حفاري چاه3حيطيم شده، سنجش اثرات زيست هاي كسب داده

مربوط به مخزن شامل برآورد حجم اوليه نفت و گاز موجود در محل و شناخت رفتار جرياني سيال در مخزن 
بمنظور  مفهومي توسعه ميدانبرنامه سازي سناريوهاي توسعه مخزن و تهيه سند  است كه با هدف بهينه

                                  
1 Exploration 
2 Appraisal and FEED 
3 Environmental Impact assessment (EIA) 
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هاي فرآيند، تهيه اسناد ، مهندسي يكپارچهنو زما ينههاي توسعه، انجام برآوردهاي اوليه هز شناسايي گزينه
  .شود انجام ميبراي توسعه و توليد نهايي اجرايي و اتخاذ تصميم 

  1توسعه -4- 1- 4
برنامه ي بر اساس هيدروكربنها كه با هدف دستيابي به بيشينه توليد صيانتي مواد  اي از فعاليت مجموعه

 - 2هاي تجديدنظرشده توسعه ميدان،  تهيه برنامهمطالعات تكميلي و  -1مشتمل بر انجام  توسعه ميدان
سازي،  شامل راه) خشكي و يا دريا(طراحي و احداث  -3و  2اي و خدمات ميدان نفتي هاي توسعه حفاري

چاهي و تاسيسات سرچاهي، خطوط لوله جرياني، تاسيسات  هاي درون سازي، نصب تلمبه ساختمان
زيست و مخازن نگهداري و  هاي حفاظت از محيط سيستم برداري، پمپاژ، جداسازي مايعات گازي، بهره

  .شوند انجام ميهاي صادراتي حسب مورد  اسكله
  3بازيافتافزايش ضريب / بهبودو  توليد -5- 1- 4

شوند مشتمل بر  ي ميهيدروكربنهايي كه منجربه تداوم استخراج بهينه و اقتصادي مواد  مجموعه فعاليت
و عمليات افزايش ضريب بازيافت حسب مورد و  ات بهبود ضريب بازيافتمديريت ميدان و مخزن، انجام عملي

  .هاي جديد در صورت نياز انجام حفاري
  4تاسيسات برچيدنترك مخزن و  -6- 1- 4

، تاسيساتاز  ميدان نفتي يا گازي هايي كه منجر به پاكسازي منطقه عبارت است از مجموعه فعاليت
از قبيل سكوهاي تاسيسات گردد شامل برچيدن  تجهيزات و مواد آالينده و احياي مجدد محيط مي

محيطي و محفوظ و دربسته  برداري و اسكان، قراردادن چاه در شرايط ايمن مطابق با مالحظات زيست بهره
  .بع هيدروكربني باقيمانده در مخزنداشتن منا نگاه

  دستي صنعت نفت پايينهاي  ها و پروژه مراحل طرح - 2- 4
و به هم پيوسته  هماهنگهاي  فعاليت  مجموعهعبارت است از دستي  هاي پايين در طرحمنظور از مرحله 

انجام به عنوان ورودي مراحل بعد قابل تحويل اقالم  بازه زماني مربوطه براي توليد در كه  طرح يا پروژه
  .گيرد مي
  
 

                                  
1 Development 
2 Oilfield Services 
3 Production & IOR,IGR/EOR,EGR 
4 Abandonment & Decommissioning 
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 1پروژه/طرحتعريف  -1- 2- 4

هاي صنعت نفت  ها و پروژه حل تبديل تقاضا به عنوان طرح اقدامات الزم براي رسيدن به بهترين راهمجموعه 
  .به منظور ايفاي الزامات مقرر در قوانين حاكم است

  2سنجي مطالعات امكان -2- 2- 4
و پروژه مشتمل بر فني، مالي، اقتصادي /طرحهاي مختلف  بررسي جنبهبه منظور كه است  اتيمطالعمجموعه 

سنجي  هاي مطالعات فرصت، مطالعات امكان پذيرد و در بخش محيطي و ايمني انجام مي اجتماعي، زيست
  .يابد سنجي نهايي تكامل مي اوليه و مطالعات امكان

شناسي شناسي و آب خيزي، زمينهايي كه به علت شرايط ژئوتكنيكي و لرزه ها و پروژه در طرح :1تبصره 
حدي توسعه يابد كه برآوردهاي حاصله دقت مورد نياز را پاسخگو  ت و طراحي تاساختگاه، الزم است مطالعا

  .سنجي آنها بايد براساس طراحي پايه انجام شود باشد، مطالعات امكان
پروژه را به استناد /طرحريزي شيوه تامين منابع مالي  كارفرما موظف است گزارش مطالعات و برنامه :2تبصره 
قانون برگزاري مناقصات، به عنوان سند مبناي حل و فصل  10عمومي و ماده قانون محاسبات  93ماده 

مورد نياز براي  تامين و تخصيص منابع ماليهاي شناسايي، فرآينددعاوي مرتبط با منابع مالي، مشتمل بر 
پروژه در /هاي نقدينگي ورودي براي طرح روزرساني جريان پروژه و با تمركز بر منابع تامين و يا به/طرح

  . وزارت نفت ارسال كند معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريسنجي تهيه و به  مرحله مطالعات امكان
استقراض يا فاينانس، هاي مختلف تامين منابع مالي، از جمله استفاده از منابع دولتي،  كارفرما بايد روش

سند حاضر و يا هر روش مقتضي ديگر  8اي مطابق با بخش الف ماده  هاي پروژه فروش اوراق مشاركت، روش
ترين گزينه براساس مالحظات  سنجي نمايد و جهت استفاده از مناسب را مطابق با قوانين، شناسايي و امكان

  .ريزي و اقدام نمايد برنامه ها كقانوني و قراردادي، شرايط اقتصادي و تحليل ريس
  3طراحي مفهومي -3- 2- 4

هاي بهينه پاسخگويي به تقاضا مبتني بر  حل پروژه است كه براساس راه/طرحطراحي  فرآينداولين بخش از 
كنندگان كاال، تجهيزات و خدمات دريافت نظرات ذينفعان كليدي پروژه از جمله صاحبان ليسانس، تامين

بمنظور انتخاب دانش فني مناسب، تعيين سيماي كلي پروژه و تدوين مباني طراحي در مراحل پايه و 
پروژه /دهنده طرح يلعمده تشك هاي يستمو كاركرد س ياصل هايفرآينددر اين مرحله . باشد تفصيلي مي

                                  
1 Project Initiation 
2 Feasibility Study 
3 Conceptual Design 
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با  يتو در نها شود يم يشنهادپ پروژه/ن هدف طرحبرآورده ساخت يبرا ينهگز يكاز  يشب شود و يم يينتع
  .شود يبرتر مشخص م ينهگز سنجي در صورت نياز، مطالعات امكانمجدد بخشي از انجام 

  1پايهطراحي  -4- 2- 4
پروژه كه در مرحله طراحي مفهومي /طرحكلي  مشخصاتطراحي است كه طي آن بر مبناي  فرآيندبخشي از 

كامل و ميداني و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا مشخص شده است و با بررسي 
 هاي يستمس يتمام ياصل يو كاركردها يينتع يبه روشن هافرآيندمرحله  يندر ا .شود پروژه تعيين مي

  .شود يمشخص م پروژه/دهنده طرح يلتشك
  2مهندسي يكپارچه -5- 2- 4

سازي مباني و الزامات طراحي طراحي است كه به منظور تدقيق طراحي پايه و يكپارچه فرآيندبخشي از 
و ساير مباني فني با هدف  فرآيندي، بسته طراحي اصل يزاتتجه يتمشخص كردن نوع و ظرفتفصيلي شامل 

  .شود انجام مي اريزگمناقصه فرآيندتعريف دقيق نيازها جهت دريافت پيشنهادهاي شفاف در 
  3طراحي تفصيلي -6- 2- 4

شود و طي آن  طراحي است كه براساس نتايج طراحي پايه و مهندسي يكپارچه انجام مي فرآيندبخشي از 
هاي مختلف، مبتني بر مهندسي ارزش، طراحي  ها و جزئيات اجرايي طرح يا پروژه در بخش مشخصات، نقشه

اد تداركات، ساختمان و نصب تهيه و تدوين شده و مدارك الزم براي انجام مراحل بعد با تمركز بر اسن
  .اري ميسر باشدزگمناقصه فرآيندشود، به نحوي كه در روش متعارف دريافت پيشنهادهاي شفاف در  مي
  4خريد و تداركات كاال و تجهيزات -7- 2- 4

پروژه است كه طي آن مواد و مصالح و اقالم حجمي، تجهيزات و اقالم اصلي و /طرحاي از دوره عمر مرحله
شود و در آن باقي ساير ملزومات يا خدمات مهندسي خريد كه در ايجاد محصول نهايي پروژه مصرف مي

هاي فني با توليدكنندگان، فروشندگان و يا  شوند، مشتمل بر هماهنگي مانند، خريداري و تدارك مي مي
 يبند و زمان ريزي امهشامل برنو تداركات كاال و تجهيزات  يدخر. كنندگان كاال، تجهيزات و خدمات تامين

كاال  يلتحو ي،خدمات پس از فروش، انتخاب بازرس فن بيني يشو پ يزاتتجه ترين انتخاب مناسب يد،خر
سازندگان كاال و  ينب يدر انبار، هماهنگ يزاتكاال و تجه يبرنامه نگهدار يهته ي،متناسب با مشخصات فن

  .باشد ينصب م يبرا يزاتكاال و تجه يلحواز گمرك و ت يصترخ وحمل و نقل  ريزي برنامه يزات،تجه

                                  
1 Basic Design 
2 FEED 
3 Detailed Design 
4 Procurement 
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عبارتند از اقالمي كه براساس وزن، حجم يا طول، سفارش، خريد و  1مواد و مصالح و اقالم حجمي :3تبصره 
، سازمان برنامه و بودجه كشور 55شوند مشتمل بر مواد و مصالح موضوع فصل دوم نشريه شماره  انبار مي

) 2كاالهاي ديرساخت و يا ديرتحويل(تجهيزات و اقالم اصلي . ساختمانيمشخصات فني عمومي كارهاي 
توجه نياز  )ماه 24تا  12به طور ميانگين ( عبارتند از اجزاي سيستم كه براي طراحي و توليد به زمان قابل

ياتي اندازي نهايي سيستم بحراني و ح كنند و براي راه دارند، تعهدات مالي قابل توجه براي طرفين ايجاد مي
هاي  دستورالعمل نحوه جبران هزينه 1-3شوند، مشتمل بر موارد ذكرشده در تبصره ذيل بند   محسوب مي

 1/28- 3381شماره  EPCو  P ،C ،PC ،EPناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي 
  .وزارت نفت معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري 7/2/87مورخ 

  3پروژه/طرح و نصب ساختمان -8- 2- 4
پروژه به /ها و تداركات صورت پذيرفته و يا در حال انجام، طرحدر اين مرحله براساس مطالعات، طراحي

ريزي شود و مشتمل بر سازماندهي و برنامهبرداري آماده مياندازي و بهره آيد و براي راه مرحله اجرا در مي
اين . هاي ساختمان و نصب استجهت انجام فعاليتآالت الزم اجراي پروژه، تدارك نيروي انساني و ماشين

و پروژه /طرح يزاتنصب تجه و غيرصنعتي، يصنعت يها و ساختمان ها يرساختمرحله شامل احداث ز
  . باشد يمپروژه /طرحاندازي راه همچنين تكميل مكانيكي و پيش

انجام  يلمان و نصب، از قبساخت يلپس از تكم ياتعمل اندازي مشتمل بر مجموعهراه تكميل مكانيكي و پيش
كار موضوع  يبه نحوكه  يگرد يليتكم كارهاي و هر نوع هاي الزم ، صدور گواهينامهها يبازرس ها، يشآزما

هاي مختلف، شامل ها، آغاز به كار اجزا و بخش چك مشتمل بر لوپ كند يانداز راه پيشرا آماده  يمانپ
كشي، ابزار دقيق و مواردي از اين دست، به كي، برقي، لولههاي عمده اعم از تاسيسات و تجهيزات مكاني بخش

مرحله  ينا هاي ترين فعاليت از مهم. باشد مياندازي كل مجموعه بصورت يكپارچه ممكن شود،  نحوي كه راه
، زيست بهداشت، ايمني و محيط يفيت،ك يريتمد يي،اجرا هاي برنامه يهته يدي،استقرار افراد كلتوان به  مي

نصب  هاي ها و دستورالعمل نقشه ي، اسناد فني و انسان يروين ينمات مديريتآالت نصب،  ينماش ريزي برنامه
  .اشاره كردكامل  ياتبا جزئ

  
  
  

                                  
1 Bulk Material 
2 Long Lead Items (LLI) 
3 Construction & Installation 
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  1پروژه/طرحاندازي راه -9- 2- 4
ها،  ها، بازرسي از قبيل اخذ مجوزها، آزمايش اندازي راههاي پس از عمليات تكميل مكانيكي و پيش فعاليت
پروژه در شرايط عملياتي، به منظور شروع /طرحها و به طور كلي انجام كارهاي الزم براي قراردادن  كنترل
به تأسيسات و كنترل ) مواد اوليه(اين مرحله با ورود خوراك . هاي الزم است برداري و صدور گواهي بهره

شود و تا رسيدن به ها آغاز ميا و مطابقت آنها با استانداردها و دستورالعملهو بررسي خروجي فرآيند
  .ظرفيت اسمي ادامه دارد

  2پروژه/طرحاز  برداري بهره - 10- 2- 4
ساخت با  پروژه بر پايه مستندات، محاسبات و مفروضات طراحي و اطالعات چون/برداري از نتيجه طرحبهره

برداري و نگهداري انجام هاي بهرهي طبق برنامه و دستورالعملردابرحضور و استقرار كامل گروه بهره
  .پذيرد مي

اندازي حضور پيمانكاران، سازندگان اندازي و راهراه در تمامي مراحل تكميل مكانيكي، پيش :4تبصره 
  .بردار الزامي استتجهيزات و بهره

هاي ها و پروژههستند، ليكن مراحل طرحتوالي فازها  دهندهنشان 4مراحل تعريف شده در ماده  :5تبصره 
صنعت نفت لزوماً در راستاي طولي يكديگر قرار ندارند و ممكن است با يك يا چند مرحله ديگر همپوشاني و 

  .يا رابطه مسيرسريع داشته باشند
بط و جزئيات دقيق و تفصيلي مربوط به اقالم قابل تحويل هر يك از مراحل تابع استانداردها، ضوا :6تبصره 

  :باشندهاي مربوطه با اولويت به ترتيب ذيل ميدستورالعمل
  )IPS150 ،IPS200 ،IPS260 ،IPS280به طور خاص (استانداردهاي صنعت نفت ايران  - الف
  .وزارت نفت ، پژوهش و فناوريهاي معاونت مهندسيضوابط و دستورالعمل -ب
  .سازمان برنامه و بودجه كشورهاي ضوابط و دستورالعمل -ج
  .ها و مقررات داخلي شركت كارفرمايي نامه آيين -د

با هدف عملياتي شدن  "هاي صنعت نفت ها و پروژه راهنماي تعيين اقالم قابل تحويل مراحل طرح" :7تبصره 
  .وزارت نفت تدوين و ابالغ خواهد شدمعاونت مهندسي، پژوهش و فناوري اين ماده، توسط 

  
  

                                  
1 Commissioning 
2 Operation 
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  هاي صنعت نفت پروژهها و  مديريت طرح -5ماده 
هاي صنعت نفت، بايد مجموعه  ها و پروژه كارفرما به منظور دستيابي به حداكثر فايده از اجراي طرح

مديريت . ريزي، سازماندهي، راهبري، هدايت و كنترل پروژه را هماهنگ نمايد هاي الزم براي برنامه فعاليت
ي و سيستمي، بكارگيري استانداردهاي مديريت پروژه، هماهنگي فرآيندپروژه شامل اتخاذ رويكرد /طرح

دار، توليد،  پروژه در مدت و اعتبار مصوب، استفاده موثر از نيروهاي صالحيت/طرحعوامل ذينفع، اتمام 
آوري، توزيع و مستندسازي اطالعات و اسناد در زمان مقرر و به طور مناسب، مديريت ريسك و تامين  جمع

  .باشد هاي الزم در مديريت پروژه ميفرآيندپروژه از طريق /طرحمورد نياز كاال و خدمات 
  پروژه/طرحساختار سازماني  - 1- 5

اي،  پروژه بايد به نحوي سازماندهي شود كه با اولويت رويكرد سازماني پروژه/طرحساختار زيرمجموعه مجري 
  :كم متخصصان زير را شامل شود دست
هاي مهم  ريزي و كنترل حوزه كارشناسان مرتبط براي مديريت، برنامهپروژه و /طرحمسئول كنترل  - الف

اي با  هاي دوره و تهيه گزارش) زيست مانند زمان، هزينه، كيفيت، ريسك، ايمني و محيط(مديريت پروژه 
  هدف شناسايي عالئم هشداردهنده اوليه جهت انعكاس به مجري؛

  ط؛مسئول امور حقوقي و قرارداد و كارشناسان مرتب -ب
  مسئول مالي و حسابداري پروژه و كارشناسان مرتبط؛ -ج
) برداري هاي طراحي، اجرا و بهرهفرآيندبا محدوده وظايف ارزشيابي و پايش (مسئول امور فني و مهندسي  -د

  و كارشناسان مرتبط؛
 و كارشناسان) ساخت هاي چون بندي نقشه مشتمل بر تجارب، دانش فني، طبقه(مسئول مستندسازي  - هـ

  مرتبط؛
  .مسئول امور كاال و كارشناسان مرتبط -و
  پروژه/طرح ريزي برنامه - 2- 5

پروژه متناسب /طرح، اندازه و اهداف پروژه است و بايد با محدوده/طرحريزي تالشي مستمر در سراسر برنامه
هاي استاندارد و  ريزي بايد از الگوها و چارچوب هاي برنامهفرآيندروند . باشد و به صورت مستمر بازنگري شود

ريزي  هاي برنامهفرآيند. ها انجام شودپروژه/طرحشده تبعيت كند و با ترتيبي مشابه براي همه  تعريف
محدوده، زمان، هزينه و ريسك پروژه مشتمل ريزي شناسايي، جذب و انتقال فناوري،  برنامهكم شامل  دست

ريزي تامين  ها، برنامه ها و تعيين توالي آنها، برآورد مدت زمان فعاليت ه، تعريف فعاليتبر تعريف محدود
همچنين الزم است . باشد مي بندي و برنامه مديريت دانش بندي، برآورد هزينه، بودجه منابع، تهيه زمان
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ازمان اجرايي، جذب هايي مشتمل بر كيفيت، س ريزيها نيز برنامهفرآيندبمنظور تسهيل تعامالت ميان ساير 
  .نيروي انساني متخصص و شايسته، ارتباطات، تداركات و خريد انجام شود

  پروژه/طرح رساني امجنا بهمديريت  - 3- 5
كننده مشتمل بر  هاي تسهيلفرآيندهاي اصلي و فرآيندپروژه دربرگيرنده /طرحرساني  امجنا هاي بهفرآيند

هاي مطالعات و طراحي، كنترل و فرآيندپروژه، مديريت /طرحشناسايي، جذب و انتقال فناوري  اجراي برنامه
ها و  كنندگان كاال و خدمات، استعالم تضمين كيفيت، ايجاد و توسعه سازمان اجرايي، شناسايي تامين

. باشد ها، برگزاري مناقصات، طراحي و مديريت الگوهاي قراردادي، مديريت دانش و ايمني مي فراخوان
زماني، اطالعات پروژه مشتمل بر /طرح رساني امجنا له بهمرح ياطالعات عملكردكارفرما بايد گزارش تفصيلي 

هاي  در پروژهو  به صورت ماهيانهدستي  هاي پايين براي پروژهرساني را  امجنا اي، كيفيت و مشكالت به هزينه
وزارت نفت ارسال  معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريو با شكل معين تهيه و به  ساالنهبه صورت باالدستي 

  .كند
  پروژه/طرح رساني امجنا بهكنترل پايش و  - 4- 5

پروژه بايد به منظور شناسايي انحراف از برنامه، معيارها و مشخصات فني بطور منظم توسط /طرحعملكرد 
پروژه بايد كنترل شوند /طرحهاي ها در تمامي حوزه مغايرت. گيري شود كارفرما يا نماينده وي، پايش و اندازه

ريزي و با  هاي مقتضي برنامهفرآينددهند، بايد با تكرار  هايي كه اهداف پروژه را تحت تاثير قرار ميو مغايرت
پروژه دارند، مورد رسيدگي /طرحاي بر  هايي كه اثرات ويژه هاي زنجيره بحراني و يا فعاليت تمركز بر فعاليت

ها نيز  الحي بمنظور جبران كاستيكنترل همچنين دربرگيرنده پيشنهاد و اتخاذ اقدامات اص. قرار گيرند
تغييرات  نحوه تحقق اهداف برنامه شناسايي، جذب و انتقال فناوري، كنترلكم مشتمل بر  باشد و دست مي

دهي عملكرد سيستم  ها و گزارش زيست، ريسك بندي، هزينه، كيفيت، محيط ، زمانپروژه/طرحمحدوده 
  .باشد كنترلي مي

  پروژه/طرحدهي  پايان - 5- 5
پيمان به منظور اتمام و حل و فصل دعاوي دهي  پايانعبارتند از  پروژه/طرحدهي  پايانهاي اصلي ندفرآي

تدوين گزارش جذب و اداري كار مشتمل بر دهي  پايانشامل رسيدگي به كليه اقالم تعيين تكليف نشده و 
دار براي رسميت  تآوري و اشاعه اطالعات براي مراجع صالحيتوليد، جمعانتقال فناوري و دانش فني، 

 فرآيند. ها استآموخته تدوين درس و پروژه/طرحكه در برگيرنده ارزيابي  پروژه/طرحدهي  پايانبخشيدن به 
هايي از قبيل رسيدگي به حقوق اشخاص ثالث اعم از دولتي يا غيردولتي  شامل فعاليت پروژه/طرحدهي  پايان

وضعيت قطعي، تحويل موقت، تحويل قطعي، رسيدگي به  ، تهيه صورت)مانند بيمه تامين اجتماعي و ماليات(
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 پروژه/حطركارفرما موظف است گزارش اختتام . باشد تاخيرات و يا تسريع در كار و رسيدگي به تضامين مي
 پروژه/طرحنهايي  ارزيابيشده به عنوان مهمترين سند  شده يا به هرطريق تعطيل تكميل پروژه/طرحبراي يك 

تعطيل /است را ظرف مدت دو ماه پس از تكميل پروژه/طرحكه مبتني بر دستيابي يا كنار گذاشتن اهداف 
دهي  پايانگزارش . رسال نمايدوزارت نفت ا معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريتهيه و به  پروژه/طرح
اي، مشكالت اجرايي و كليه رخدادها و  زماني، هزينه انتقال فناوري، كم حاوي اطالعات بايد دست پروژه/طرح

 .هاي به وقوع پيوسته اعم از مثبت و منفي باشد ريسك
 وهش و فناوريمعاونت مهندسي، پژهاي موضوع اين ماده را  ها و فرم ها، گزارش ساختار برنامه :1تبصره 

  .نمايد وزارت نفت تهيه و ابالغ مي
  

  هاي صنعت نفت پروژه ها و اسناد و مدارك اجراي طرح - 6ماده 
از نظر موضوع شامل اسناد مديريت و اسناد پديدآوري  صنعت نفتهاي  ها و پروژه طرحو مدارك اسناد 

كيفيت، هزينه، زمان، ايمني،  انتقال فناوري، هاي كم بايد با رعايت جنبه دستاسناد و مدارك اين . باشد مي
پروژه و با در نظر گرفتن قوانين، /طرحغيرعامل به منظور دستيابي بيشينه به اهداف  محيطي و پدافند زيست

براي هر يك از تدوين شده و  وزارت نفت توسط معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريمقررات و شرايط كشور 
  :شوندو ابالغ تهيه اين سند به شرح ذيل  8، موضوع ماده صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يواگذار يها روش
  كليدي ذينفعانكسب و كار و شرح خدمات هاي فرآيندراهنماي  -
  كليدي ذينفعانصالحيت  ارزيابي هاي مدل -
  د همسان پيماناسنا -
  نامه عملياتي، گردش كار و روندهاي اجرايي  شيوه -
  كليدي ذينفعانانتخاب و واگذاري كار به  نامه شيوه -
  كليدي ذينفعان/ هاي ارزشيابي عملكرد پروژه نامه شيوه -
  پروژه/ عنوان نظام بهينه اجرا در يك طرح به انتخاب نظام اجرايي مربوطه  راهنماي شيوه -
  دستورالعمل الزامات و الگوي انتقال فناوري -
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  پروژه/طرحاسناد مديريت  -1- 6
اين سند، مشتمل بر ساختار سازماني  5پروژه موضوع ماده /طرحاست از اسناد و مدارك مديريت عبارت 

پيشرفت و  هاي هاي مديريت مشتمل بر زمان، هزينه، كيفيت و ريسك، گزارش ريزي حوزه پروژه، برنامه/طرح
  .ها و مواردي از اين دست كنترل، صورتجلسات، كاربرگ

  پروژه/طرحاسناد پديدآوري  -2- 6
عبارت است از مجموعه اسناد و مدارك مالي و فني مشتمل بر اسناد مناقصات، قراردادها، صورتجلسات، 

ها، مشخصات فني، دستورات تغيير، دستورات و فاكتورهاي خريد و مواردي از اين دست مشتمل بر  نقشه
  .پروژه/طرحاز  برداري هرهاندازي و ب اسناد مربوط به تعريف، طراحي، خريد و تداركات، ساختمان و نصب، راه

پروژه بايد مطابق با استانداردهاي صنعت نفت ايران و /طرحاسناد و مدارك مربوط به پديدآوري  :1تبصره 
معاونت مهندسي، پژوهش و ها و راهنماهاي مراجع ذيصالح قانوني و با اولويت اسناد  نامه ساير مقررات، آيين

 .شوندابر تهيه وزارت نفت در شرايط بر فناوري

  قرارداداسناد  -2-1- 6
  :هاي صنعت نفت بايد از اسناد قراردادي با اولويت زير استفاده شود ها و پروژه به منظور واگذاري طرح

نفت تدوين وزارت معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري صنعت نفت كه توسط  اسناد همسان قراردادهاي - 1
  .شوند و ابالغ مي

  .سازمان برنامه و بودجه كشوراسناد همسان قراردادي  - 2
هايي كه به صالحديد كارفرما نياز به تهيه شرايط خاص  ها و پروژه موردي؛ براي طرح قراردادهاي - 3

 معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريتوان پس از اعالم مراتب به  قراردادي خارج از اسناد همسان است، مي
اسناد همساني كه شرايط عمومي آنها با . اي موردي نمودوزارت نفت جهت اطالع، اقدام به تدوين قرارداده

  .شوند پروژه مورد تغيير قرار گيرند، جزء قراردادهاي موردي محسوب مي/طرحتوجه به مقتضيات 
  پروژه/فناوري و دانش فني طرح و توسعه انتقال برنامه شناسايي، جذب، -2-2- 6

جذب، انتقال و  هاي روش بندي با هدف شناسايي و دسته اوليه براساس نتايج مطالعاتكه  سندي است
انواع و با توجه به بمنظور رفع خالءهاي دانشي در زنجيره ارزش نفت و گاز كشور  انواع دانش فناورانهتوسعه 
و يادگيري  1يادگيري به صورت اقدام، استفاده و تعاملشامل يادگيري  هاي يادگيري در نظام نوآوري روش

و انتقال  هاي شناسايي، جذب، ها، روندها و رويهفرآيندتفصيلي به صورت ، 2فناوري و نوآوريعلم، به روش 

                                  
1 Doing, Using, Interacting (DUI) 
2 Science, Technology, Innovation (STI) 
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و  با در نظر گرفتن الزاماتو  استراتژي جهش فناوريبا رعايت  را پروژه/فناوري و دانش فني طرحتوسعه 
ها و وظايف و  ها، مسئوليت تعيين نقشدست صنعت نفت و  پايين باالدست وهاي  پروژه هاي خاص ويژگي

هاي  موسسات پژوهشي و شركت/ دانشگاههمكاري با ساير ذينفعان كليدي، باالخص همچنين شيوه 
معاونت كارفرما به اطالع تاييد شود و پس از  ميتهيه و تدوين پيش از مرحله طراحي مفهومي  ،بنيان دانش

حداكثر شش ماه هاي اجرايي و عملياتي اين برنامه،  رويه. رسد ميمهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت 
  .گيرد و مورد تاييد كارفرما قرار ميتدوين  پس از آغاز هر مرحله از پروژه

  ميدان و توليد برنامه توسعه -2-3- 6
شده،  كشف هاي مخزن يا ها يدانمخزن كه در شروع مرحله توسعه اعم از م يا يدانم و توليد برنامه توسعه

قرارداد  ينطرف ييدامورد ت يددر حال تول هاي مخزن يا ها يدانم يافتباز يبضر يشبهبود و افزا ياتانجام عمل
قابل  يدمخزن در مراحل تول يا يدانم يدر هنگام توسعه و رفتار واقع يدجد ايه يافتهواقع شده و متناسب با 

به مرحله  سهدر  در هر مقطع زماني ترين برنامه اين برنامه بايد بمنظور دستيابي به بهينه. باشد يم يبازنگر
  :شرح زير تدوين گردد

كه با هدف شناسايي اقدامات مرحله توسعه در سطح مفهومي در پايان  1مفهومي توسعه ميدانبرنامه  - 1
  .گردد مرحله ارزيابي تهيه مي

گردد و در معرض  كه با هدف تعيين مبناي انجام اقدامات در مرحله توسعه تهيه مي 2برنامه توسعه ميدان - 2
  .هاي پيمان قرار گيرد اسناد و پيوست ءاصالحات آتي با توافق طرفين قرار داشته و در ابتدا بايد جز

 يا يدانم يدر هنگام توسعه و رفتار واقع يدجد ايه يافته كه براساس 3برنامه تجديدنظرشده توسعه ميدان - 3
  .گردد ميروزآوري  و براساس نياز بهتهيه  مخزن

ريزي قرار  هاي در حال توليد كه با هدف افزايش ضريب بازيافت مورد برنامه در مورد ميدان - 2تبصره 
  .گيرد گيرند، خط پايه تخليه در مرحله تهيه برنامه توسعه ميدان مورد توافق قرار مي مي

  بها هاي تفهرس -2-4- 6
ي كه حلاپروژه در مر/طرحاي  هاي دوره انجام پرداخت ياپروژه و /طرحهاي  هزينهاوليه به منظور برآورد 

، بايد به )اين سند 10- 2- 4تا  8- 2- 4و  6- 1-4تا  2-1-4اجزاي موضوع ( شود عمليات اجرايي انجام مي
گذاري و پرداخت استفاده  متي قيانمبيكي از  هاي بها با اولويت زير و به عنوان تفهرسترتيب از يكي از 

  :شود
                                  
1 Conceptual Development Plan (CDP) 
2 Field Development Plan (FDP) 
3 Revised Development Plan  (RDP) 
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 معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريهاي بهاي اختصاصي تاسيسات صنعت نفت كه توسط  تفهرس) الف
  .شوند و ابالغ مي روزآوري ، بهوزارت نفت تدوين

  .سازمان برنامه و بودجه كشورهاي بهاي  تفهرس) ب
پروژه صنعت نفت، فهرست بهاي اختصاصي آن /طرحچنانچه براي اجراي يك . هاي بهاي موردي تفهرس) ج

ها و اقالم كاري مشابه ميسر نباشد،  رشته تدوين نشده باشد و همچنين امكان استفاده از فهرست بها با رديف
باال  "ب"و  "الف"هاي  رديفتواند از فهرست بهاي موردي تهيه شده در سطح شركت و خارج از  كارفرما مي

سازي با نرخ عوامل اختصاصي صنعت نفت و  اي موردي فوق بايد براساس مشابهفهرست به. استفاده نمايند
فهرست بهاي موردي به همراه آناليز بها و مصوبات آن بايد . هاي موجود تهيه شود آناليز اقالم كاري فهرست

  .وزارت نفت ارسال شود معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريجهت اطالع به 
هاي مبتني بر تامين  روش( 8هاي مشروح بخش الف ماده  به يكي از روش ي كههاي پروژه/طرح :3تبصره 
  .هاي بها مستثني هستند اند، از شمول ضوابط پرداخت برمبناي فهرست واگذار شده) مالي منابع

  1صنعت نفت ايراناستانداردهاي  -2-5- 6
صنعت نفت ايران اجرا اي استانداردههاي صنعت نفت بايد در تطابق كامل با  ها و پروژه كليه مراحل طرح

  .باشد صنعت نفت ايران مياستانداردهاي  ها، ها و پروژه شوند و تنها مرجع فني ارزيابي كيفي مراحل طرح
صنعت نفت ايران در موضوع خاصي در دسترس استانداردهاي چنانچه بنابه تشخيص كارفرما  :4تبصره 

پروژه شود، مرجع فني /عملكرد، زمان يا هزينه طرحنباشد و يا استفاده از ساير استانداردها سبب بهبود 
  .المللي انتخاب شود تواند توسط كارفرما از يكي از استانداردهاي معتبر بين مي

  پروژه/طرح محيطي معيارهاي فني، مهندسي، ايمني و زيست - 2-6- 6
و راهنماهاي مرتبط با ضوابط فني و مهندسي مشتمل بر  ها ها، دستورالعمل بخشنامه ها، نامه مجموعه آيين

و شيمي مواد،  فرآيندسازي و مخازن،  ذخيره شناسي، مهندسي مخزن، زمين مهندسي نفت و اكتشاف،
زيست كه توسط  و محيط ايمني، برق و ابزاردقيق، عمران، يمكانيك تاسيسات خطوط انتقال و مخابرات،

شوند و  وزارت نفت تدوين و ابالغ و يا حسب مورد معرفي يا پيشنهاد مي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري
  .توانند اجباري، اختياري يا راهنما باشند مي

  پروژه/ي مرتبط با اجراي طرحها دستورالعمل و ها بخشنامه -2-7- 6
عارف و پروژه به منظور پوشش شرايط نامت/ايي كه در زمان اجراي طرحه دستورالعملها و  مجموعه بخشنامه
هاي تعديل و جبران  شوند مشتمل بر دستورالعمل هاي موجود تدوين و ابالغ مي يا اصالح رويه

                                  
1 Iranian Petroleum Standards (IPS) 
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 معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريي ها ها و دستورالعمل بخشنامههاي نرخ كاالها، با اولويت  التفاوت مابه
  .االجرا هستند پروژه مشمول الزم/براي طرح كه سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت نفت و سپس 

پروژه و در چارچوب قوانين، مقررات و مفاد اين ماده، از اسناد و /چنانچه حسب ضرورت طرح :5 تبصره
وزارت نفت استفاده نشود و اسناد موردي مالك عمل قرار  معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريمدارك 
هاي  وزارت نفت، در چارچوب معاونت مهندسي، پژوهش و فناوريه كارفرما بايد ضمن اعالم موضوع ب ،گيرند
پروژه /اقدام به تهيه مدارك موردي براي طرح مذكورمعاونت شده در قوانين كشور و اسناد و مدارك  تعيين

  .مورد نظر نمايد
  

  ي صنعت نفتها و پروژه ها طرح ذينفعان كليدي -7ماده 
  كارفرما - 1- 7

مسئوليت خود است كه بنابر تكاليف قانوني  )فرعي/ شركت اصلي( وزارت نفت هتابع حقوقي شخصيت
اين امر را از طريق قرارداد يا قراردادهايي با هاي صنعت نفت را بر عهده دارد و  ها و پروژه پديدآوري طرح

  .رساند ديگر ذينفعان كليدي پروژه به انجام مي
   مجري - 2- 7

ساير ذينفعان كليدي و كارفرما وظيفه دارد با بكارگيري ز طرف ابه نمايندگي است كه حقيقي  شخصيتي
  .به انجام رساندرا  پروژه/طرح، مديريت و ايجاد هماهنگي ميان آنها

 مدير طرح - 3- 7

انجام رساندن بخشي يا راي به ، باست كه براساس تخصص و صالحيتمستقل از كارفرمشخصيت حقوقي 
  .تشخيص صالحيت شده است، طريق انعقاد قرارداد با كارفرما، از تمام وظايف قابل واگذاري كارفرما

  مشاور - 4- 7
هاي اقتصادي، مالي،  در هر يك از حوزه مشاورهانجام خدمات براي حقوقي است كه  حقيقي يا شخصيت

تشخيص صالحيت شده  فني، مهندسي و مديريتي و ارائه اطالعات به شكل مورد نياز و سفارش كارفرما،
  .است

  پيمانكار - 5- 7
با هدف  مشتمل بر ارائه انواع خدمات عملياتي خدمات پيمانكاريشخصيتي حقوقي است كه براي انجام 

  .تشخيص صالحيت شده استتبديل وضعيت موجود به وضعيت مطلوب مورد نياز و سفارش كارفرما، 
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  فروشنده مواد و مصالح و يا تجهيزات/كننده تامين/توليدكننده -6- 7
  .كند مي  پروژه را تامين/طرحشخصيت حقيقي يا حقوقي واجد صالحيتي است كه كاال و يا تجهيزات 

  1و احداث طرحپيمانكار  - 7- 7
انجام  پروژه/طرحدر را ساخت  ، تامين كاال وطراحي توأم خدماتاست كه  واجد صالحيتي حقوقي شخصيت

  .دهدمي
  2پيمانكار عمومي - 8- 7

دانش فني، توسعه فناوري و  انتقال هاي حوزه مديريتتوانايي است كه  واجد صالحيتي حقوقي شخصيت
 طريقرا از  هاها و پروژهطرحي تامين و تدارك تجهيزات، ساخت و اجرا ي،مال منابع ينماطراحي مهندسي، ت

 هاييتفعالسازي يكپارچهسازماني و  مديريت پروژه به صورت درون و هاي توسعه فناوري انجام فعاليت
  .باشد ميدارا سپاري،  به صورت برون يتخصص

  كننده منابع مالي تامين - 9- 7
پروژه را بر /طرحسازمان، نهاد يا شخصيت حقوقي كه در چارچوب قانون، تامين و يا تخصيص منابع مالي 

  .عهده دارد
  مليات حفاريعپيمانكار  - 10- 7

مسئوليت انجام عمليات حفاري با هدف حفر چاه با مشخصات  كه واجد صالحيتي است شخصيت حقوقي
تامين دستگاه حفاري، تامين پرسنل متخصص و  از جملهتعهدات اصلي با انجام شده از سوي كارفرما  ارائه
خدمات از جمله  جانبي حفاريتخصصي و خدمات خريد تامين يا  وصالح و اجراي كامل عمليات حفاري  ذي

، دمات تكميل چاه، خيابي دمات ماندهي، خدمات نمودارگيري، خگير دمات مغزهخ، كاري جانبي سيمان
  .دعهده داررب را گذاري خدمات جدارهو  خدمات اسيدكاري، آزمايي خدمات چاه، خدمات حفاري انحرافي

  بردار بهره - 11- 7
و در تمامي  استبرداري و نگهداري آن  كه متصدي بهره پروژه/كننده نتيجه طرح دريافتشخصيت حقوقي 

  .دخود هماهنگي و مشاركت دار وظايفبراي ايفاي  كارفرمابا  پروژه/هاي پديدآوري طرحفرآيند
  3توليدشركت اكتشاف و  - 12- 7

ت زيربنايي و اسيسااحداث تريزي  برنامهتوانايي  و داراي دانش، فناوري واجد صالحيت شخصيت حقوقي
، اكتشافمديريت زنجيره با تمركز بر كه صنعت نفت  ها در بخش باالدست گسترده دادهحجم مديريت 

                                  
1 Engineering, Procurement, Construction (EPC) Contractor 
2 General Contractor (GC) 
3 Exploration & Production Company (E&P) 
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همچون  هايياز طريق فعاليت تاسيساتو برچيدن  ، بهبود و افزايش ضريب بازيافتتوليد ارزيابي، توسعه،
از طريق بكارگيري ساير ذينفعان كليدي و  مخزن، تامين مالي و مديريت پروژهبهينه  و مديريت مهندسي

  .كند را محقق مي مورد نياز كارفرمانتايج  ،پذيرش ريسك عملكرد آنها
  1فناورياستفاده از دهنده مجوز  شركت ارائه - 13- 7

را به  مالكيت معنوي آن متعلق به وي استيا حقوقي كه مجوز استفاده از فناوري كه  يشخصيتي حقيق
شده بدون انتقال مالكيت و معموالً از طريق  طرف ديگر از طريق ارائه مجوز رسمي استفاده از فناوري ثبت

  .كند ارائه بسته طراحي مهندسي با هدف تضمين كيفيت محصوالت نهايي مورد نياز كارفرما اعطا مي
  بنيان دانش هاي موسسات پژوهشي و شركت /دانشگاه - 14- 7

خصوصي و دولتي  بنيان و مهندسي داخل كشور اعم از هاي دانش ها، شركت پژوهشگاهشگاهي، مراكز دانكليه 
ايجاد دانش  كه توانايي علمي، فني، نيروي انساني، مديريتي، تجهيزات آزمايشگاهي و پايلوتي آنان جهت

و به  ارندهاي مورد نياز صنعت نفت فعاليت د فني و گسترش فناوري به اثبات رسيده و در حوزه فناوري
با  با بهره گيري از همكاري مشتركبنيان  سازي دانش فني، بازوي علمي و دانش عنوان ركن اصلي بومي

شده قبلي، مدارك مهندسي موجود اين  هاي خريداري ليسانسساير ذينفعان كليدي موضوع اين ماده، 
ت تحت مالكيت خود و نيز سود تجهيزات آزمايشگاهي و واحدهاي پايلو هاي فني اعم از پايه و تفصيلي دانش

فني  ها، امكان توليد دانش پذيرفته در داخل اين مراكز و نيز دانشگاه و پايه صورت نظريجستن از تحقيقات 
  .آورند فراهم ميداخلي را 
هاي عمومي ذينفعان كليدي ها و مسئوليت صالحيت، شرح وظايف، نقش ارزيابينحوه  :1تبصره 

معاونت مهندسي، پژوهش و هاي صادره توسط  هاي صنعت نفت بر اساس ضوابط و دستورالعمل پروژه/طرح
  .شود تعيين مي فناوري وزارت نفت

  
  هاي صنعت نفت ها و پروژه هاي واگذاري طرح روش -8ماده 
هايي كه از طريق آنها  عبارت است از مجموعه گزينه صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يواگذارهاي  روش

هاي  ها و پروژه ان كليدي طرحهاي ذينفع دامنه كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات و مسئوليت
  .شود ت مشخص ميصنعت نف پروژه/طرح هاي مراحل فعاليت در اقدامات مربوط به صنعت نفت

  
  

                                  
1 Licensor 
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  پروژه/طرحهاي مبتني بر تامين منابع مالي  روش - 1- 8
برداري  قراردادهاي بلندمدت با هدف تامين مالي، طراحي، ساخت و در صورت نياز بهره ،ها در اين روش

شود و با توجه به شرايط  منعقد مي شركت اكتشاف و توليد/ ميان كارفرما و پيمانكار عمومي پروژه/طرح
پروژه /طرح ها، بهاي محصول، انتقال پروژه و مالكيت برداري، انجام پرداخت تامين مالي، نوع ساخت، بهره

  :باشد هاي زير مي شامل مواردي از قبيل روش
  1برداري، انتقال ساخت، بهره -1- 1- 8

پروژه به /طرحشود و انتقال  واگذار ميپيمانكار عمومي پروژه به يك /طرحبرداري  در اين روش ساخت و بهره
مسئوليت كامل تجميع و تامين تمامي  عموميپيمانكار . شود  كارفرما پس از طي مدت معيني محقق مي

  .عهده دارد رپروژه را ب/طرحبرداري از خدمات طراحي، تدارك، ساخت، تامين مالي و بهره
  2برداريساخت، تملك، بهره -2- 1- 8

برداري و نگهداري  بهره تملك، ،ساخت، ، تامين ماليطراحينسبت به  پيمانكار عموميدر اين روش 
در اين روش درآمد  .ساخته شده به كارفرما ندارد پروژه/تعهدي براي انتقال طرحكند و  ياقدام م پروژه/طرح

 گيرد و تعلق مي پيمانكار عموميبه سود تحقق سرمايه اوليه و  جبرانبه منظور  پروژه/حاصل از اجراي طرح
  .ماندباقي مي پروژه/طرحمحصول به صورت مشتري و يا خريدار نهايي  كارفرما

  3انتقال ،برداريبهره ،خت، تملكسا -3- 1- 8
به  برداريده و بهرهكررا تأمين  پروژه/اجراي طرح برايگذاري الزم سرمايه ،پيمانكار عموميدر اين روش 
گيرد و پس از آن تأسيسات احداثي را به را براي مدت زمان معين برعهده مي پروژه/از طرح عنوان مالك

ي را در گذار سرمايههاي  در اين روش، ريسكپيمانكار عمومي واگذاري تملك به . دكن منتقل ميكارفرما 
  .دهد موارد غيرجذاب كاهش مي

  4برداريساخت، انتقال، بهره -4- 1- 8
 ،هاي ساخت ها و مخاطرات ناشي از افزايش هزينهدن ريسككربا لحاظ  پيمانكار عموميدر اين روش 

، استپس از دوره ساخت مالك اصلي  كارفرماكه  و در حالي احداث كردهاز طريق تامين مالي را  پروژه/طرح
  .دهد پروژه را انجام مي/برداري طرح دوره بهرههاي  مسئوليتاي طي توافقنامه

  

                                  
1 Build, Operate, Transfer (BOT) 
2 Build, Own, Operate (BOO) 
3 Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) 
4 Build, Transfer, Operate (BTO) 
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  1انتقالبرداري،  ، بهرهاجاره، ساخت -5- 1- 8
هاي مربوط به هزينه فرماده و كاركراقدام  پروژه/نسبت به ساخت طرح پيمانكار عموميدر اين روش 

ها در آن  بندي پرداخت طي يك توافقنامه كه شرايط و زمان پروژه/گذاري را از طريق اجاره دادن طرحسرمايه
  .كند پرداخت مي پيمانكار عموميبه  ،منعكس شده است

  2انتقال ،برداريبهرهنوسازي،  -6- 1- 8
قرارداد بين  ييربناهاي زي بخشدر اين روش به منظور تعميرات و بازسازي مستحدثات، تاسيسات و يا 

برداري  اقدام به بهره پس از انجام تعهدات پروژه،پيمانكار عمومي  شود و منعقد ميپيمانكار عمومي كارفرما و 
ه و پس از استهالك كامل دنمواندازي پروژه را كسب  راهحاصل از دوره درآمدهاي اين در و  نمايد مي

تواند در ساختمان و اثاثيه يا در  تعميرات و بازسازي مي. گيرد صورت ميگذاري انتقال به كارفرما  سرمايه
  .باشد ته و غيرهها، تجهيزات، ابزارآالت با فناوري پيشرف آالت، دستگاه ماشين

  3متقابل روش بيع -7- 1- 8
طراحي، حفاري، توسعه شامل تواند ارائه هرگونه خدمات از جمله اكتشاف،  در اين روش، موضوع قرارداد مي

شركت اكتشاف الزحمه  و حق ي به منظور توليد محصول باشد كه اصل پولفرآيند ساخت و تامين تجهيزات
  .شد درآمدهاي حاصل از توسعه ميدان طي برنامه زماني توافق شده بازپرداخت خواهد از محلو توليد 

  4قراردادهاي نفتي ايران -8- 1- 8
كه با اهم اهداف شامل افزايش ظرفيت  شركت اكتشاف و توليد با عبارت است از مجموعه ترتيبات قراردادي

هاي نوين بمنظور تشويق و  توليد نفت و گاز طبيعي و اطمينان از توليد صيانتي از مخازن با استفاده از شيوه
در بخش باالدست صنعت نفت مورد استفاده قرار ، هاي داخلي و خارجي حمايت از جذب و هدايت سرمايه

  .گيرد مي
  هاي مبتني بر نحوه انجام كار وشر - 2- 8
  5رف اجراي پروژهروش متعا -1- 2- 8

ابتدا . دهد پروژه را انجام مي/طرحو پيمانكار،  مشاوردر اين روش كارفرما از طريق قراردادهاي جداگانه با 
پروژه به يك يا /طرحشود و سپس اجراي  تكميل مي مشاورهاي مربوطه توسط  طراحي در محدوده ريسك

مسئوليت . شده به انجام برسد شود تا كار بر اساس طراحي و مشخصات فني تهيهچند پيمانكار واگذار مي
                                  
1 Build, Lease, Operate, Transfer (BLOT) 
2 Rehabilitate , Own, Transfer (ROT) 
3 Buy Back 
4 Iranian Petroleum Contract (IPC) 
5 Conventional System (Engineering+Procurement+Construction) 
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شود، برعهده  هاي اجرايي پيمانكار مربوط ميفرآيندجز مواردي كه به پروژه در اين روش، ب/طرحعملكردي 
 جزء    ذيل  3ضوع تبصره مو(هاي تداركات و خريد بجز مواد و مصالح و اقالم حجمي فرآيند. كارفرماست

  .در اين روش برعهده كارفرماست) اين سند 7- 2- 4
  1ساخت -روش مهندسي و تداركات -2- 2- 8

كند و سپس از  پروژه را واگذار مي/طرح، خدمات طراحي مشاوردر اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با 
پروژه را تامين /طرحطريق انتخاب يك يا چند پيمانكار خدمات تهيه و تامين كاال و تجهيزات و اجراي 

  .نمايد مي
  2تداركات و ساخت - روش مهندسي -3- 2- 8

صورت توام پروژه را به /طرح، خدمات طراحي و تداركات مشاوردر اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با 
پروژه انتخاب /طرحنمايد و در ادامه يك يا چند پيمانكار را براي ارائه خدمات نصب و اجراي  تامين مي

  .كند مي
 3ساخت -تداركات - روش مهندسي -4- 2- 8

، خدمات طراحي، تهيه و تامين كاال و پيمانكار طرح و احداثدر اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با 
اندازي پروژه محدود به ريسك كارفرما در راه. نمايد پروژه را واگذار مي/طرحمان و نصب تجهيزات و ساخت

گزاري و يا مذاكره براي واگذاري قرارداد توسط  مسئوليت مرتبط با اطالعاتي است كه در مرحله مناقصه
پيمانكار هاي عملكردي بر عهده  پروژه منجمله مسئوليت/طرحهاي  كارفرما ارائه شده است و ساير ريسك

در اين روش از ابتداي مرحله طراحي پايه تا  پيمانكار طرح و احداثمحدوده وظايف . است طرح و احداث
  .اندازي است پايان مرحله راه

ون پروژه توسط بخش غيردولتي هستند، بايد بد/طرحهايي كه مبتني بر مالكيت محصول  روش :1تبصره 
  . انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن مورد استفاده قرار گيرند

مجري، بوسيله / مجري در اين نظام ممكن است با صالحديد كارفرما/ بخشي از وظايف كارفرما :2تبصره 
  .انجام شود مشاور

به شرايط و هاي اشاره شده در باال با توجه  بمنظور دستيابي به مناسبترين روش از گزينه :3تبصره 
هاي صنعت  ها و پروژه راهنماي نحوه انتخاب روش بهينه اجراي طرح" پروژه، سند/طرحهاي خاص هر  ويژگي
  .وزارت نفت تدوين و ابالغ خواهد شد ، پژوهش و فناوريتوسط معاونت مهندسي "نفت

                                  
1 Engineering+Procurement,Construction (E+PC) 
2 Engineering,Procurement+Construction (EP+C) 
3 Engineering, Procurement, Construction (EPC) 
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ما و يا نماينده پروژه بايد توسط كارفر/طرحشده براي يك  گزارش توجيهي روش واگذاري انتخاب :4تبصره 
  .اين ماده و يا ساير اسناد و مدارك معتبر تهيه شود 3وي براساس سند موضوع تبصره 

 "هاي صنعت نفت ها و پروژه هاي ذينفعان كليدي طرح ها و مسئوليت چارچوب توزيع نقش"سند  :5تبصره 
  .دشو ميوزارت نفت تدوين و ابالغ  ، پژوهش و فناوريمعاونت مهندسيتوسط 
توان از يك يا چند روش  مي) هاي يك مگاپروژه يا زيربخش(هاي زيرمجموعه يك طرح  براي پروژه :6 تبصره

  .استفاده نمود 8مطرح در ماده 
 

  هاي صنعت نفت ها و پروژه هاي انتخاب ذينفعان كليدي طرح روشارزيابي صالحيت و  -9ماده 
هاي تخصصي صنعت نفت و گاز و تهيه  رشتهاين سند در  7يدي، موضوع ماده كل ينفعانذ يتصالح يابيارز

شده در معاونت مهندسي، پژوهش و   و ضوابط ارزيابي تدوين ها مدلتابع  ،هاي بلند دستگاه مركزي فهرست
عبارت است  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يديكل ينفعانذهاي انتخاب  روش. باشد مي وزارت نفت فناوري

صاحب صالحيت براي  يديكل ينفعانذهايي كه جهت انتخاب  نامه از مجموعه قوانين، مقررات و آيين
حداكثر استفاده از توان توليدي "رعايت قانون . االجرا هستند الزم ها ها و پروژه واگذاري مراحل مختلف طرح

هاي  قانون ماليات 104و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
حداكثري از توان  و ساير مقررات مربوط به استفادهمجلس شوراي اسالمي  1/5/1391مصوب  "مستقيم
  .جهت اجراي مفاد اين ماده الزامي است 1داخلي

  مجريانتخاب  - 1- 9
در اين  وزارت نفتهاي  نامه ها و شيوه نامه هاي صنعت نفت كشور تابع آيين ها يا پروژه در طرح مجريانتخاب 

  .باشد خصوص مي
  پيمانكار عمومي /پيمانكار طرح و احداث/ انتخاب پيمانكار - 2- 9
تابع قانون ، صاحب صالحيت پيمانكار عمومي/ پيمانكار طرح و احداث/ به پيمانكار واگذاري قرارداد -1- 2- 9

هاي  هاي اجرايي و بخشنامه نامه مجلس شوراي اسالمي و آيين 3/11/1383برگزاري مناقصات مصوب مورخ 
  .مربوطه است

در  صالحيت صاحبپيمانكار عمومي / پيمانكار طرح و احداث/ واگذاري قرارداد به پيمانكار -2- 2- 9
 11هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده  طرح

                                  
1 Local Content 
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الت شركت ملي نفت ايران مصوب نامه معام قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، با تاييد وزير نفت تابع آيين
  .باشد هاي مربوط به آن مي نامه شيوهاصالحات و و  31/4/1339
  انتخاب شركت اكتشاف و توليد - 3- 9

شده توسط وزارت نفت تابع ضوابط و مقررات  تشخيص صالحيت شركت اكتشاف و توليد واگذاري قرارداد به
  .باشد وزارت نفت مي

  انتخاب مشاور - 4- 9
هاي صنعت نفت كشور تابع قانون  ها يا پروژه در طرحصاحب صالحيت  واگذاري قرارداد به مشاور -1- 4- 9

 سازمان برنامه و بودجه كشور 18/7/1388نامه خريد خدمات مشاوره مصوب  برگزاري مناقصات و آيين
  .باشد ميو اصالحات بعدي آن قانون برگزاري مناقصات  29ماده  "هـ"موضوع بند 

هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و  طرحدر صاحب صالحيت اري قرارداد به مشاور واگذ -2- 4- 9
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، با تاييد وزير  11نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده 

هاي مربوط به  نامه شيوهاصالحات و و 31/4/1339ت ملي نفت ايران مصوب نامه معامالت شرك نفت تابع آيين
  .باشد آن مي

  انتخاب مديرطرح - 5- 9
هاي صنعت نفت كشور تابع  ها يا پروژه در طرحصاحب صالحيت  مديرطرحواگذاري قرارداد به  -1- 5- 9

 سازمان برنامه و بودجه كشور 18/7/1388نامه خريد خدمات مشاوره مصوب  قانون برگزاري مناقصات و آيين
  .باشد مي و اصالحات بعدي آن قانون برگزاري مناقصات 29 ماده "هـ"موضوع بند 

هاي مربوط به  طرحشده توسط وزارت نفت در  واگذاري قرارداد به مديرطرح تشخيص صالحيت -2- 5- 9
قانون وظايف و  11اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده 

و 31/4/1339نامه معامالت شركت ملي نفت ايران مصوب  اييد وزير نفت تابع آييناختيارات وزارت نفت، با ت
  .باشد هاي مربوط به آن مي نامه شيوه

  فروشنده مواد و مصالح و يا تجهيزات/كننده تامين/انتخاب توليدكننده -6- 9
 منابع واحد اجرايي نامه آيين تابع فروشنده مواد و مصالح و يا تجهيزات، كننده تامينانتخاب توليدكننده، 

  .باشد ميهاي مرتبط  نامه و ساير آيين دستگاه مركزي وزارت نفت
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هاي  ها و پروژه هاي مربوط به انتخاب ذينفعان كليدي طرح ها و بخشنامه نامه ها، شيوه نامه اهم آيين - 7- 9
  :صنعت نفت به شرح جدول زير است

  ابالغمرجع   مرجع تصويب  تاريخ تصويب  شماره  موضوع  رديف

/593  قانون وظايف و اختيارات نفت  1
مجلس شوراي   19/2/1391  10118

  رئيس جمهور  اسالمي

نامه معامالت شركت ملي نفت ايران و اصالحات  آيين  2
  هاي مربوطه نامه ها و شيوه بعدي آن و بخشنامه

 
31/3/1339  

مجمع عمومي 
شركت ملي نفت 

  ايران

شركت ملي نفت 
  ايران

  وزير نفت  وزير نفت  8/7/1391 289400 شوراي هماهنگي منابع واحد دستگاه مركزينامه  آيين 3

مجلس شوراي   3/11/1383  130890  قانون برگزاري مناقصات  4
  رئيس جمهور  اسالمي

ت/108972   رساني مناقصات و اطالع نامه نظام مستندسازي ينآي  5
معاون اول رئيس   هيأت وزيران  5/9/1385  32260/

  جمهور

قانون برگزاري26نامه اجرايي بند الف مادهآيين  6
  مناقصات

/ت/84217
معاون اول رئيس   هيأت وزيران  16/7/1385  33772

  جمهور

12بند ج ماده(گرانمناقصهنامه ارزيابي كيفي ينآي  7
  )قانون برگزاري مناقصات

ت/84136
معاون اول رئيس   هيأت وزيران  16/7/1385  ه  33560

  جمهور

قانون29بند هـ ماده(نامه خريد خدمات مشاوره ينآي  8
  و اصالحات بعدي آن)  برگزاري مناقصات

ت/193542
معاون اول رئيس   هيأت وزيران  1/10/1388  ك42986/

  جمهور

9  
قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون
العمل  برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي و دستور

  مربوطه
مجلس شوراي   26/12/1388  68362/60

  رئيس جمهور  اسالمي

 متناسب هاي ين دامنه قيمتيتع دستورالعمل  10
  14/8/1391  65663/100  اي و دومرحله اي پيشنهادي در مناقصات يك مرحله

ريزي  معاونت برنامه
و نظارت راهبردي 
  رياست جمهوري

معاونت 
ريزي و  برنامه

نظارت راهبردي 
  رياست جمهوري

كاركنانوزرا، نمايندگان مجلس ومداخله  منعقانون   11
   كشوريو دولت در معامالت دولتي 

  مجلس سنا  مجلس سنا  22/10/1337 

و اصالحاتينامه تضمين براي معامالت دولت ينآي  12
  بعدي آن

ت/123402
  هيأت وزيران  هيأت وزيران  22/9/1394  هـ50659

13  
خدماتي درقانون استفاده از حداكثر توان توليدي و

تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و 
  قانون مالياتهاي مستقيم 104اصالح ماده 

مجلس شوراي   6/6/1391  30560
  رئيس جمهور  اسالمي
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  هاي صنعت نفت پروژه ها و ريزي و مديريت طرح الزامات برنامه - 10ماده 
  :رعايت شوندهاي صنعت نفت  ها و پروژه موارد زير بايد در طرح

هاي اقتصاد  هاي صنعت نفت بايد در تطابق كامل با الزامات سياست ها و پروژه كليه مراحل طرح - 10-1
دانش، حمايت از توليد ملي و استفاده حداكثري  مبتني برحركت پيشتاز در يك مسير مشتمل بر مقاومتي 

هاي نوين و دانش  تمركز بر انتقال فناوري همچنين با و گرا و برونزا  بنيان، درون ، عدالتاز زمان و ساير منابع
  .ريزي و اجرا گردند برنامهفني روز بمنظور رفع نقايص موجود در زنجيره تامين كاال و خدمات در كشور 

پروژه بايد به عنوان مبناي /هاي مراحل مختلف طرح ماتريس مسئوليت عوامل ذينفع براي فعاليت - 10-2
  .هاي احتمالي توسط كارفرما تهيه شود الفحل و فصل ادعاها و اخت

 و بهداشت، پروژه بايد در تطابق كامل با قوانين و مالحظات پدافند غيرعامل/كليه مراحل اجراي طرح - 10-3
  .باشد 1زيست محيطو  ايمني

اولويت پروژه امكان استفاده از منابع مالي غيردولتي را بررسي كرده و در /كارفرما بايد در اجراي طرح - 10-4
  .كار قرار دهد

هاي بزرگ و متوسط بايد به صورت دقيق و با در نظر گرفتن ها و پروژهسنجي طرح مطالعات امكان - 10-5
در هر سه بخش مطالعات فرصت، ) در صورت وجود(هاي آمايشي  هاي توسعه كشور و طرح اهداف برنامه

ه شوند و با تاييد كارفرما، جهت اطالع به سنجي نهايي تهي سنجي اوليه و مطالعات امكان مطالعات امكان
  .وزارت نفت ارسال شوند معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

دهد و پروژه را كاهش مي/هاي عملياتي طرحهاي نوين كه هزينه كارفرما بايد از استفاده از فناوري - 10-6
  .سازند، اطمينان حاصل كندوري دوران توليد را محقق مي بيشترين بهره

پروژه با /آوري طرحاين سند، روش واگذاري مناسب را براي پديد 8كارفرما بايد در چارچوب ماده  - 10-7
  .، انتخاب نمايد8هاي مطرح در بخش الف ماده و با اولويت روش) 3موضوع ماده (توجه به نوع و اندازه آن 

اجرايي را با هدف  كارفرما بايد سيستم مديريت دانش مناسب به منظور مستندسازي تجارب - 10-8
پروژه /هاي آتي سازمان، در سطح سازمان اجرايي و در سطح طرحها و پروژهجلوگيري از اتالف منابع در طرح

  .مستقر نمايد
پروژه را بصورت تفصيلي تهيه نمايد و بمنظور /بندي تفكيكي و ساليانه طرح كارفرما بايد بودجه - 10-9

  .م تعهدات مالي، از تأمين اعتبار ساالنه اطمينان حاصل كنداجتناب از توقف كار ناشي از عدم انجا

                                  
1 Health, Safety, Environment (HSE) 
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اي، برقراري ارتباطات ويژه كارفرما بايد زمينه رعايت اخالق حرفهپروژه به/ذينفعان كليدي طرح -10-10
  .شفاف و تعامالت سازنده را فرآهم آورند

هاي قراردادي در  ختالفكارفرما بايد سيستم مديريت پيمان را به نحوي تنظيم نمايد كه ا -10-11
  .حل و فصل شوند ،آوري ترين سطح الزام كوتاهترين مدت و در پايين

سازماني خود اقدام به تعريف يكجاي  هاي درونها و ظرفيتكارفرما الزم است با توجه به توانمندي -10-12
  .كار به صورت طرح يا شكستن كار در قالب چندين پروژه نمايد

هاي الزم را ريزياست بمنظور استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور، برنامهكارفرما الزم  -10-13
هاي مهندسي، مشاوره، پيمانكاري، توليد و مديريت بخش خصوصي داخلي را در شرايط  انجام دهد و بخش

  .هاي خصوصي اقدام نمايديكسان در اولويت كاري قرار دهد و در جهت توانمندسازي بخش
اري و انعقاد قرارداد، كليه ملزومات اجرايي زگهاي مناقصهفرآيندرما بايد پيش از ورود به كارف -10-14

  .محيطي و ميراث فرهنگي را تامين كرده باشدپروژه از جمله استمالك اراضي، اخذ مجوزهاي زيست/طرح
، 1مله جلسه آغازينپروژه از ج/ت طرححيا هاي اوليه نقاط كليدي چرخهريزيكارفرما بايد در برنامه -10-15

تحويل كارگاه، تحويل موقت كار، تحويل قطعي كار و آزادسازي تضامين را بمنظور پايش دقيق اين نقاط و 
  .نتايج حاصل از آنها مشخص نمايد

   

                                  
1 kick-off meeting 
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ناوری  ش و  ی، ژپو ند   عاو 
ل  ا  یظام  اداره  ح و ا ی  یا    ی و ارز

ی و  ح ظام  ی  ا ت  و رپوژه ا ت   ی 


