




هاوستیپ



مانیپمبلغکیتفکجدول: کیوستیپ- 1
يمبنـا بـر هـا آنمبلغازیبخشکهییهامانیپيبراو نرخ عوامل کارهاواحدهايبوریمقادفهرست: دووستیپ-2

.شودیممحاسبهبها فهرست
نیتأممانکاریپلهیوسبهمشروطمبالغمحلازکهزاتیتجهومصالحنیتأمخدمات،کارها،ازیاقالم: سهوستیپ- 3

.شودیم
)هاي صنعت نفتطبق دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان(لیتعدروش: چهاروستیپ-4
هاپرداخت: پنجوستیپ- 5

پرداختنحوه- 5-1
هاپرداختیزمانبرنامه- 5-2
مبناي نرخ تسعیر - 5-3

نحوه محاسبه جرایم تاخیر و شرایط تعلیق: پیوست شش- 6
هامهیب: هفتوستیپ-7

مانکاریپتعهددريهانامهمهیبانواع- 7-1
کارفرماتعهددريهانامهمهیبانواع- 7-2

ياسناداعتباروتضامینکاربرگ : هشتوستیپ-8
پرداختشیپتضامینکاربرگ - 8-1
تعهداتانجامتضامینکاربرگ - 8-2
حسن اجراي کارکسوراستردادتضامینکاربرگ - 8-3
اعتبارشیگشابیترتوياسناداعتبارکاربرگ - 8-4

و بازرس فنیدستگاه نظارتاراتیاختوفیوظاشرح : نهوستیپ-9
هاي تحویل و تحول کارفرایند و صورتجلسه: دهوستیپ- 10
مانکاریپتعهددريکارهاشرح: ازدهیوستیپ-11

،هـا دسـتورالعمل جهت تجهیز کارگاه و نیز تعیـین الزامـات،   آالتماشینوتجهیزات،ابزارها(کارگاهتجهیز-11-1
)مربوطهايرویه

شرح کار مدیریت بهره برداري-11-2
شرح کار مهندسی و قابلیت اطمینان-11-3
مربوطآالتماشینوتجهیزات،ابزارهاو برداريبهرهشرح کار خدمات-11-4
وتجهیـزات ،ابزارهـا مصـرفی، مـواد یـدکی، قطعـات ،لوازمو لیست راتیتعموينگهدارخدماتشرح کار -11-5

مربوطآالتماشین
خدمات تعمیرات اساسی ماشین آالت دوار و لیست قطعات یدکی و مصرفی مربوطهشرح کار - 11-6
اندي که تعمیر اساسی شدهدواريهانیماشوزاتیتجهنقصرفعمسئولیتدورهشرح وظایف پیمانکار در -11-7
برداري، نگهداري و تعمیرات تضمین بهرهمسئولیتدورهشرح وظایف پیمانکار در -11-8
لجستیکوریزيبرنامه،یاجرائوفنیمدیریتخدماتشرح -11-9
اطالعاتحفاظتوحراستخدماتشرح -11-10
فنیبازرسیالزاماتوخدماتشرح -11-11
یم مربوطجراجدولوعاملریغپدافندو) HSE(ستیزطیمحویمنیابهداشت،الزاماتوخدماتشرح -11-12



محل کارتنظیفاتخدماتشرح -11-13
ی در تعهد پیمانکارمصرفموادویدکیلوازمیعمومفهرست: دوازدهوستیپ- 12
مانکاریپو مدیریت دانش ، نحوه گردش کارهاکارکنانآموزشساختار سازمانی، : زدهیسوستیپ- 13

هـاي در بخـش هاي کلیدي پیمانکارساختار سازمانی، حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز و شرح وظایف پست-13-1
HSEبرداري، نگهداري و تعمیرات، و بهره

ايحرفهصالحیتگواهینامهدر تعهد پیمانکار، و معیارهاي مهارت و آموزشلیست و زمانبندي دوره هاي -13-2
کارکنان پیمانکار 

نحوه گردش کارها -13-3
مدیریت دانش -13-4

کارهاانجاموزاتیتجهوکاالنیتأمکار،ياجرامحللیتحودرکارفرماتعهدات: چهاردهوستیپ- 14
کارفرماتعهددرزاتیتجهوکاالنیتأمو، امکاناتکارهاشرح-14-1
کارفرماتعهداتیزمانبرنامه-14-2

کارياجرای جامعزمانبرنامه: پانزدهوستیپ-15
دومدستمانکارانیپوسازندگان/کنندگانتامینفهرست: شانزدهوستیپ-16
یفنمداركواسناد: هفدهوستیپ- 17

استانداردهاوکدها-17-1
مانیپیفناسنادریساهاي و ی، نقشهفنمشخصات-17-2
برداري، تعمیرات و نگهداريهاي بهرهدستورالعمل-17-3
.شودیمابالغمانکاریپبهوهیتهکارفرمالهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد-17-4
.رسدیمکارفرمااطالعایبیتصوبهوهیتهمانکاریپلهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد-17-5
صورتجلسات دوره مسئولیت رفع نقصاسناد و - 17-6
کارفرماموردنظر يوتریکامپيهابرنامهفهرست-17-7
HSEي مدیریت هاهیروضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و -17-8

زاتیتجهو، تخلیه و انبار کاالحمل،يریبارگبندي، بستهفرایند و نحوه: هجدهوستیپ-18
طـرف مانکـاران یپریسـا ومشاورانکارفرما،کارکنانبایهماهنگويهمکاروکارهاگردشنحوه: نوزدهوستیپ- 19

یقانونينهادهاکارکنانوکارفرمامانیپ
هاي کلیدي عملکرد  و فرایند نظارت بر شاخص) KPI(هاي کلیدي عملکرد شاخص: بیستپیوست - 20
)RCA(اي خرابی ي و کمیته تحلیل علل ریشهقرارداديهااختالفحلنامهوهیش: بیست و یکوستیپ- 21



:1وستیپ
مانیپمبلغکیتفکجدول



بخش غیر مشروطO&Mپیمان خدمات راهبري و اجرایی کل خالصه قیمت )  1- 1جدول 

شرحردیف
ریالی بر اساس پرداخت 

درصدهاي ذیل از مبلغ کل 
ریالی غیر مشروط قرارداد

بر اساس ) واحد(مبلغ ارزي
ز مبلغ کل درصدهاي ذیل ا

قراردادریالی غیر مشروط 

تفکیکی نسبت به بخش درصد
قراردادغیر مشروط

بهره برداريمدیریت 1

خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان2

نگهداري و تعمیراتخدمات و عملیات 3

بهره برداريعملیاتخدمات و 4

بهداشت و محیط زیست،ایمنیخدمات 5

بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی خدمات 6

تدارکات و امور کاالخدمات 7

فناوري اطالعات و ارتباطاتخدمات 8

پشتیبانی و خدمات اداريخدمات 9

اساسیتعمیراتخدمات و عملیات 10

حراستخدمات 11

...

100ها در پیمانجمع قابل پرداخت در این بخش



قیمت بخش مدیریت بهره برداري)2- 1جدول
درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 

1
2
...

جمع مبلغ

قیمت بخش خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان)3- 1جدول

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

قیمت بخش خدمات و عملیات نگهداري و تعمیرات)4- 1جدول

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

بهره برداريقیمت بخش خدمات و عملیات)5- 1جدول

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

بهداشت و محیط زیست،قیمت بخش خدمات ایمنی)6- 1جدول

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ



قیمت بخش خدمات بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی) 7- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

و امور کاالقیمت بخش خدمات تدارکات ) 8- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

قیمت بخش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات) 9- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(ارزيمبلغ تعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

قیمت بخش خدمات پشتیبانی و خدمات اداري) 10- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

قیمت بخش خدمات و عملیات تعمیرات اساسی) 11- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ



قیمت بخش خدمات حراست) 12- 1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ

...قیمت بخش ) ...-1جدول 

درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

جمع مبلغ



:2وستیپ
وکارهاواحديبهاوریمقادفهرست

یبخشکهییهامانیپيبراعواملنرخ
بهافهرستيمبنابرهاآنمبلغاز

.شودیممحاسبه



بهـایی فهرسـت صـورت بـه ،1پیوستموضوعپیمان،مبلغازبخشیبرآوردچنانچه. میباشد1پیوستهاپرداختمحاسباتمبناي
یابهاهايفهرستبراساسموردحسببایدنقصانی،واضافیکارهايهمچنینوشدهاجراواقعیمقادیرمحاسبهباشد،شدهانجام

ونفتصنعتعواملنرخوبهاهايفهرستباترتیببهقیمتیهايپایهاولویت. شودانجامپیوستاینموضوععواملنرخفهرست
. باشدمیبودجهوبرنامهسازمانسپس

کارهاواحدبهايومقادیرفهرست-2-1
.............................................................................

عواملنرخفهرست-2-2
............................................................................



:3وستیپ
مصالحنیتأمخدمات،کارها،ازیاقالم

مشروطمبالغمحلازکهزاتیتجهو
.شودیمنیتأممانکاریپلهیوسبه



بخش مشروطO&Mپیمان خدمات راهبري و اجرایی کل خالصه قیمت )  1- 3جدول 

شرحردیف
پرداخت ریالی بر اساس 

رصدهاي ذیل از مبلغ کل د
قراردادمشروط ریالی 

بر اساس ) واحد(مبلغ ارزي
ز مبلغ کل درصدهاي ذیل ا

قراردادریالی مشروط 

تفکیکی نسبت به بخش درصد
قراردادمشروط

بهره برداريمدیریت 1

خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان2

نگهداري و تعمیراتخدمات و عملیات 3

بهره برداريعملیاتخدمات و 4

بهداشت و محیط زیست،ایمنیخدمات 5

بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی خدمات 6

تدارکات و امور کاالخدمات 7

فناوري اطالعات و ارتباطاتخدمات 8

پشتیبانی و خدمات اداريخدمات 9

اساسیتعمیراتخدمات و عملیات 10

حراستخدمات 11

...

100ها در پیمانپرداخت در این بخشجمع قابل

در بخش مشروطقیمت بخش مدیریت بهره برداري)2- 3جدول
درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/کاالشرح اقالمردیف 

1
2
...

جمع مبلغ



در بخش مشروطمهندسی و قابلیت اطمینانقیمت بخش )3- 3جدول
درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيتعداد در مدت پیمانخدمات/کار/کاالشرح اقالمردیف 

1
2
...

جمع مبلغ

در بخش مشروط... قیمت بخش )4- 3جدول
درصد تفکیکیمبلغ ریالی)واحد(مبلغ ارزيپیمانتعداد در مدت خدمات/کار/کاالشرح اقالمردیف 

1
2
...

جمع مبلغ

شـده اجـرا واقعیمقادیرمحاسبهباشد،شدهانجامبهاییفهرستصورتبه،در بخش مشروطپیمانمبلغازبخشیبرآوردچنانچه
باترتیببهقیمتیهايپایهاولویت. شودانجامپیوستاینموضوععواملنرخفهرستیابهاهايفهرستبراساسموردحسبباید

. باشدمیبودجهوبرنامهسازمانسپسونفتصنعتعواملنرخوبهاهايفهرست

کارهاواحدبهايومقادیرفهرست-2-1
.............................................................................

عواملنرخفهرست-2-2
............................................................................



:4وستیپ
لیتعدروش



. صورت می پذیرد..... مورخ .......به شماره نفتصنعتيهامانیپلیتعدمحاسبهنحوهدستورالعملطبقتعدیل در این پیمان 



:5وستیپ
هاپرداخت



پرداختنحوه-5-1

: باشدمیذیلشرحبههاپرداختخصوصدرپیمانکاروکارفرماتوافقموردشرایط

پرداختپیش

.........................................................................

موقتهايوضعیتصورت

.........................................................................

قانونیکسورات

:میگردداعمالپیمانکارصورتحساببهپرداخت،هردرزیرکسورات

......................................................................

هاپرداختیزمانبرنامه-5-2
:کندمیتسلیمکارفرمابهوتهیهراشدهانجامکارهايموقتوضعیتصورتذیلشرحبهزمانیهايبازهدرپیمانکار

...........................................................................

مبناي نرخ تسعیر-3- 5
...........................................................................



:6وستیپ
تاخیرجرایممحاسبهنحوه

قیتعلطیشراو



به این پیوست و شرایط تعلیق محاسبه جرایم تاخیر در خصوص ) شرایط عمومی و شرایط اختصاصی(پیمان شرایطکه در در صورتی
.ارجاع شده باشد تکمیل این پیوست الزامی است



:7وستیپ
هامهیب



مانکاریپتعهددريهانامهمهیبانواع-7-1
بیمه مرکزي ایران تأیید از بیمه گذارهاي مورد آنها موظف به تهیه تشپوشش تعهدامنظوربهپیمانکاری که هاینامهبیمه
به صورت ها و شیوه نامه هاي مربوط ، مطابق موارد و دستورالعملنامه، مدت اعتباربا ذکر عنوان بیمه نامه، مفاد بیمه،باشدمی

.باشدزیر می

اي پیمانکارتعهدات بیمه

توضیحاتمدات اعتبارمفاد بیمهعنوان بیمهردیف

1

2

...

کارفرماتعهددريهانامهمهیبانواع-7-2
بیمه مرکزي ایران تأیید آنها از بیمه گذارهاي مورد موظف به تهیه تشپوشش تعهدامنظورکارفرما بهی که هاینامهبیمه
ها و شیوه نامه هاي مربوط به صورت نامه، مدت اعتبار، مطابق موارد و دستورالعملبیمهباشد، با ذکر عنوان بیمه نامه، مفاد می

.باشدزیر می

اي کارفرماتعهدات بیمه

توضیحاتمدات اعتبارمفاد بیمهعنوان بیمهردیف

1

2

...



:8وستیپ
ياسناداعتبارونیتضامکاربرگ



درمنـدرج ايهـ کاربرگـه مطـابق راکـار اجـراي حسنکسوراستردادوتعهداتانجامپرداخت،پیشهايضمانتنامهبایدپیمانکار
کارفرمـا بـه وتهیهذیلشرحبهوپیمانمداركاسنادمطابقدولتیمعامالتتضامینآخرین آیین نامه بهمربوطمقرراتوقوانین
: نمایدتسلیم

پرداختپیشنامهضمانتکاربرگ-8-1



تعهداتانجامنامهضمانتکاربرگ-8-2



کاراجرايحسننامهضمانتکاربرگ-8-3



اعتبارگشایشترتیبواسنادياعتبارکاربرگ-8-4
:گرددمیاقدامذیلشرحبهپیمانموضوعاجرايباارتباطدراسنادياعتبارگشایشبهنیازصورتدر



:9وستیپ
اراتیاختوفیوظاشرح
یفنبازرسونظارتدستگاه



نظارتارات دستگاهیاختوفیوظاشرح 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

بازرس فنیارات یاختوفیوظاشرح 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................



:10وستیپ
يهاصورتجلسهوندیفرا

کارتحولوتحویل



: توضیح
:باشدزیر میدموارو نه محدود به شامل این پیوست

به پیمانکار با تحویل تاسیسات، تجهیزات هاي مرتبط ها و چک لیستفرایندها، دستورالعمل-
و کارفرمـا بـه زاتیـ تجهتاسیسـات و  لیتحوقطعی ولیتحو، موقتلیتحومرتبط باهاي ها و چک لیستو دستورالعملفرایندها -

.ستینپایان کاردریبازرسقابلکهاي شدهبستهزاتیتجهتحولولیتحواسنادستیلهمچنین ارایه 
تحویل و تحول براي انجام فرایند مشاور شرکتنحوه بکارگیري از-
کلیه اطالعات و داده ها، مدارك، شرایط عملیاتی، آزمایشات تحویل و تحول -



:11وستیپ
مانکاریپتعهددريکارهاشرح



ها،دستورالعملالزامات،نییتعزینوکارگاهزیتجهجهتآالتماشینوتجهیزاتابزارها،(کارگاهتجهیز- 11-1
) مربوطهايرویه

: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 
:را در نظر بگیردموارد زیر،پیمانکار بایستی در راستاي انجام مراحل بهره برداري، نگهداري و تعمیرات،در تجهیز کارگاه

.ها  که مورد نیاز پیمان باشد و مجوز آن از کارفرما اخذ شودها، راهداربست،ها، تأسیساتاحداث ساختمان- 
برقی، ابزار دقیق وسایر وسایل و آالت اصلی و کمکی،هاي دوار، ماشینآماده سازي تجهیزات کارگاهی شامل کلیه دستگاه- 

در صورت درخواست پیمانکار، جهت انجام کلیه بندهاي مربوط به شرح خدمات پیمان،کارفرما بعضی از (ادوات مورد نیاز
). این موارد را میتوانددر اختیار پیمانکار قرار دهد

آزمایش و تعمیرات برخی تجهیزات ظیم، ها و وسایلی که مخصوص تنتهیه، تجهیز و بکارگیري ابزارهاي تخصصی، دستگاه- 
خاص میباشند و یا استفاده از امکانات سایر ذیصالحان مورد تایید کارفرما

که در بازار، به جز از فروشندگان یا سازندگان اولیه امکان پذیر (تهیه لوازم و قطعات اختصاصی نصب شده در تجهیزات - 
.)نبوده و پیمانکار موظف به تامین آن می باشد

ها، تنظیفات، ها، المپها، پیچمانند اورینگ(تهیه واستفاده از لوازم و قطعات یدکی و مصالح عمومی مورد تأیید کارفرما - 
).روغن، گریس، مواد شستشو دهنده و سندبالست، عایق و غیره

عمومی پیمان و اخذ رعایت زمان مقرر و محدوده موضوع پیمان مربوط، به تجهیز کارگاه طبق شرایط مندرج در شرایط- 
تاییدات الزم  از کارفرما 

در تجهیز کارگاه پیمانکار می بایست کلیه دستورالعمل ها و رویه هاي منضم به شرایط عمومی اعم از تجهیز کارگاه دائمی - 
. و موقتی  را در دستور کار قرار دهد

ناحیه و محدوده موضوع پیمان و صورت برداري پیمانکار موظف است قبل از تجهیز کارگاه کلیه عملیات مربوط به بررسی - 
از اقالم را انجام داده و گزارشات و پیشنهادات خود را به کارفرما تا پیش از اتمام مدت معین در شرایط عمومی ارسال 

.نماید
منطقه  /ناحیهHSEپیش از تجهیز کارگاه می بایست لیست اقالم در ذمه پیمانکار و کارفرما مشخص و تحویل حراست و- 

.پیمان گردد
پیش از تجهیز کارگاه می بایست لیست افراد کارگاهی و مورد نیاز این عملیات از طرف پیمانکار مشخص و تحویل - 

. منطقه  پیمان گردد/ناحیهHSEو حراست
بندي موضوعی انبار پیمانکار می بایست کلیه رویه ها و استاندارد هاي کارفرما در مورد نحوه انبارش و انبار گردانی و دسته - 

. و کارگاه هاي مربوطه را با تایید دستگاه نظارت رعایت نموده و لیستی به تفکیک هر بخش به وي ارائه نماید
اقالم ورودي به تاسیسات و یا موجود در آن، مگر با مجوز کتبی کارفرما قابل انتقال به خارج از تاسیسات یا اسقاط و دپو - 

.نمی باشند
برداريبهرهمدیریتکارشرح-11-2

: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 
هاي مناسب و متناسب جهت صیانت از دارایی هاي فیزیکی، با راهبري و هدایت سیستم با استفاده و بکار گیري روش- 

فه اي داراي صالحیت و پیاده هماهنگی کارفرما و نیز استفاده از متخصصین در این رابطه، اعم از مشاوران و یا اشخاص حر
سازي مدیریت دارایی هاي فیزیکی با همکاري کارفرما و یکپارچه سازي فرایند ها و عملیات 

می بایست دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و مصوبه هاي ) بهره برداري، نگهداري و تعمیرات( در راستاي اجراي این  پیمان - 
.ا الزام آور میباشند،را محقق گرداندمورد استناد در پیمان که از طرف کارفرم



هاي اجرایی تحویل وتحول ازجمله گردآوري داده هاواطالعات موردنیاز، تحلیل ونتیجه مشارکت در تدوین دستورالعمل- 
گیري

و فرایند اخذ و صحه گذاري اطالعات مربوطه و گزارش دهیKPIمشارکت در تعیین شاخص هاي متناسب و قابل حصول - 
از جمله از افراد  متخصص و یا تیم خبره،  بمنظور بهینه یابی اهداف طرح با توجه به شاخص هاي ذیربطبهره گیري- 

KPIبکارگیري ناظر  و تحلیل گر 

و ایجاد سیستم مدیریتی مناسب و متناسبO&Mبرنامه ریزي و زمان بندي دقیق اجراي طرح - 
ه ها از جمله مشخصات تولید، تدارکات، تعمیرات ، منابع انسانی،  با قابلیت ذخیره داد) مکانیزه(ایجاد سیستم هاي برخط - 

...مالی ، حقوق ، دستمزد و
هماهنگی کلیه امور مرتبط با انتصابات و ساختار سازمانی و تصمیم گیري هاي مربوطه- 
و ایجاد داشبورد مدیریتی  وپیگیري انجام صحیح فرآیندها و اجراي عملیات تدوین- 
درآنالیز و گزارش دهی و رفع نقص هاي سیستمی مربوط به چرخه تولید با بکارگیري جدیدترین هماهنگی وهمکاري - 

برنامه ریزي و بهینه سازي زنجیره ارزش) روشهاي(
ایجاد ارتباطات موثر و جلسات مدون با کلیه ذینفعان در راستاي بهبود چرخه تولید و ارجاع گزارشات مربوطه به کارفرما- 
برنامه ریزي،  هماهنگی و گزارش دهی فنی و تفصیلی کلیه امور مرتبط با پشتیبانی - 
انعقاد قرارداد با نیروهاي متخصص و باتجربه و یا بکارگیري مشاوره در زمینه هاي مختلف اعم از منابع انسانی، تدارکات - 

... کاال، مدیریت دانش و 
افراد و پرسنل زیرمجموعه اعم از نماینده امور فنی، رئیس تاسیسات، یکپارچه سازي، هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد- 

…و HSEروساي بهره برداري، تعمیرات، بازرسی فنی، 

هاي ذینفع در حیطه مرتبط هاي مدیریت دانش و تعامل با سایر گروهبکارگیري تکنیک- 
EAMت با اولویت گذاري اطالعاو کنترل روند اجرایی و صحهCMMSیا EAMبکارگیري سیستم- 

مفاد پیمان و قوانین و مقررات با رعایت... و کاال و تجهیزات، تأمین، مهندسیطراحیاز کارهايهاییواگذاري  بخش- 
در راستاي تحقق اهداف کالن ملیایرانیها و اشخاصها، سازمانشرکتاز توان داخلی بهمربوط به حداکثر استفاده

تاسیسات، در دسترس (Reliability)و تیم مدیریت ایشان، می بایست شرایط قابل اطمینان بودن پیمانکار:تبصره
کلیه ادوات در زنجیره تولید و بهره برداري، قابلیت تعمیر پذیري تجهیزات و دستگاه ها (Availability)بودن

(Maintainability)را در اجراي پیمانO&Mقررات و ضوابط ایمنی، محیط زیست و ،  همواره مد نظر قرار داده و م
به کارفرما ارائه ) از جمله روزانه و یا در ساعات خاص(بهداشت را رعایت نماید و گزارشات مربوطه را بصورت مشخص 

.نماید

اطمینانقابلیتومهندسیکارشرح- 11-3
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 

تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش با این بخش میباشد که ...وRCA ،RBI ،RCMانجام کلیه امور تحلیلی و کنترلی از جمله 
و نه محدود بایستی با هماهنگی سایر بخش ها انجام پذیرد و گزارش هاي مربوطه ارائه گردد که تعدادي از آنها بشرح ذیل

:می باشدبه آنها



)PMO(هاي نگهداري و تعمیرات سازي برنامهبهینه- 
ها مطابق با آخرین ویرایش روش اجرایی کارفرما اي خرابیمسئولیت تحلیل علل ریشه): RCA(اي خرابیتحلیل علل ریشه- 

بدیهی است حضور یک نفر نماینده  کارفرما با حقوق و تکالیفی هم . و بر عهده پیمانکار است RCAزیر  نظر مسئول 
.باشدرده نفرات پیمانکار و عضو در تیم تحلیل ریشه یابی خرابی ضروري می

متد هایی بررسی قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، میزان ریسک پذیري و سایر معیار هاي تولید و عملکرد با استفاده از - 
.الزامی استRBI, RCMاز جمله  

تجهیزات و دستگاه ها و ارائه گزارش به کارفرما ،بررسی  مهندسی ارزش در سطوح مختلف از جمله تاسیسات- 
بخش از طریق پیمانکار تشکیل میگردد و در آن الزم است که یک نفر متخصص، از طرف کارفرما حضور فعال /این واحد- 

.داشته باشد
وجود اختالف نظر در تحلیل موارد فوق بین کارفرما و پیمانکار کمیته اي  از نمایندگان طرفین به تعداد در صورت- 

و بازرس فنی شخص ثالت مورد تایید وزارت نفت و مرضی الطرفین تشکیل و به موارد اختالف ) نفر3حداکثر (یکسان
)هرکدام از طرفین با یک راي( رسیدگی و اعالم نتیجه می نمایند 

مربوطآالتماشینوتجهیزاتابزارها،وبرداريبهرهخدماتکارشرح-11-4
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 

برداري از تاسیسات و تجهیزات مربوطه بر اساس استانداردها، عبارت از انجام کلیه خدمات بهره: خدمات بهره برداري
اعم از (برداري مورد تایید کارفرما در طول مدت پیمان در محدوده  تأسیسات  میباشدها و مدارك بهرهدستورالعمل

که در شرایط خصوصی پیمان به ریز آورده شده وبخشی از آن ... )خانه و تلمبه/ هاي تزریق و تقویت فشار گازایستگاه
:ها به شرح ذیل می باشندفعالیت

رداري بر اساس دستورالعمل ها، کنترل، ضمن مدیریت کلیه عملیات بهره ببهره بردار اتاق: فعالیت هاي اتاق کنترل
بایست نسبت به اعالم و هماهنگی و ارائه گزارش زمان شروع و اتمام عملیات تعمیراتی بر اساس اعالن ها و خطاهاي می

ل فرایندها و فعالیت هاي دریافتی از سیستم و نیز نحوه انجام کار با اخذ گزارش از واحدهاي تعمیراتی نسبت به کنتر
:موارد ذیل بخشی از فعالیت ها می باشد. تأسیسات اقدام نماید

تخلیه، هوا زدایی، گازدارکردن، راه اندازي و از (راه اندازي و از سرویس خارج کردن تأسیسات و تجهیزات در موارد نیاز - 
مواردي از این قبیل بایستی مطابق سرویس خارج کردن تاسیسات و تجهیزات در شرایط عادي و یا اضطراري و 

).دستورالعمل ها، رویه ها و فرایندهاي کاري  مورد انتظار کارفرما توسط پیمانکار انجام پذیرد
پایش وضعیت ماشین آالت دوار و ثابت و سایر ادوات و سنجش عملکرد صحیح و قابلیت اطمینان کارکردي ماشین آالت و- 

سایر ادوات از نظر کارکرد بر اساس برنامه اقدامات پیش گیرانه و یا پیش گویانه جهت  بهبود وضعیت و  افزایش قابلیت 
بررسی عملکرد ماشین  و ثبت داده هاي الزم از جمله ارتعاش، دما، فشار، آنالیز روغن، : (اطمینان شامل مواردي از قبیل

و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از تجهیزات و استخراج اطالعات مورد نیاز، آنالیز صدا و تست کارایی ماشین، تجزیه 
مقایسه وضعیت ماشین با استاندارد و مدارك سازنده و یا وضعیت قبلی آن، شناسایی عیب و  علت یا علل ایجاد آن و 

ز تکرار عیب، تشخیص براي شناسایی علل و ارائه راهکار مناسب براي جلوگیري اRCAدرصورت نیاز درخواست انجام 
درجه عیب که آیا با عیب موجود بدون صدمه ماشین می تواند کار خود را ادامه دهد ویا اینکه توقف فوري ضروري است، 
تشخیص نوع عیب و اقداماتی که باید براي رفع عیب روي ماشین انجام شود، کنترل عملکرد ماشین پس از رفع عیوب و 

مات انجام شده، بررسی دائمی سیگنالهاي دریافتی از سیستمهاي کنترلی و انجام اقدام سنجش کارامدي فعالیتها و اقدا
مناسب در اسرع وقت، حصول اطمینان از آماده بکاربودن سیستمهاي ایمنی، مانیتورینگ پارامترهاي فرایندي مهم و 

در شرایط عادي و اضطراري، اصالح وضعیت موجود در صورت لزوم، هماهنگی در راه اندازي و متوقف نمودن تجهیزات 
تکمیل روزانه الگ شیت ها  و تهیه گزارشات منظم بر اساس دستورالعمل ها و رویه هاي بهره برداري، استفاده از سیستم



EAMویاCMMSبا اولویتEAM طبق دستورالعمل هاي مربوطه و وارد نمودن صحیح اطالعات مورد نیاز در سیستم
.....)مذکور و 

ح  عملیات  در محیط صنعتی و ایمنی و آتش نشانی مرتبط با ناحیه پیمانراهبري صحی- 
بازبینی، بررسی و پایش برخط و لحظه اي متغیر هاي مربوط به فرایندها، تاسیسات ، تجهیزات، خطوط لوله و سایر - 

داخل اتاق کنترلپارامترها از
انجام کلیه محاسبات مورد نیاز براي ذخیره سازي و ثبت اطالعات و نیز گزارش دهی اعم از ساعت کارکرد تجهیزات، میزان - 

....تنظیمات فشار، دما و 
پیش بینی وانجام اقدامات فوري در راستاي کاهش کلیه ریسک هاي عملیاتی و جلوگیري از بروز خسارات احتمالی- 
وستگی چرخه تولید  وهمکاري مستمر در بهبود زنجیره ارزش دارایی هاي فیزیکیمراقبت و اطمینان از پی- 
.تهیه و تدوین ریز گزارشات فعالیت هاي روزانه و ارائه برنامه ي کارهاي آتی بصورت منظم و  پیوسته- 
)Permit(مدیریت و نظارت کامل بر کلیه فرایندهاي عملیات تعمیراتی و صدور یا فسخ مجوز کار - 
(KPI)، هماهنگی و ارائه گزارشات تحلیلی در زمینه تعیین ،سنجش و اندازه گیري شاخص هاي کلیدي عملکردهمکاري- 

ریزي، هماهنگی و نظارت بر تولید ناب و مطابق با معیارها و شاخص هاي قرارداديهمکاري در راستاي اجرا، برنامه- 
سازي ریسک اجراي فرآیندهاي تولید و بهینههمکاري وهماهنگی در راستاي اجرا ، برنامه ریزي، و نظارت بر - 
سازي هزینه هاوري ونیز کاهش و یا بهینههمکاري در راستاي اجرا ، برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر افزایش بهره- 
همکاري در راستاي  تدوین  و بکارگیري دستورالعمل تخصصی - 
اسی و رفع موانع تولید شنهمکاري در راستاي اجرا ، برنامه ریزي، هماهنگی و آسیب- 
ارائه گزارشات روزانه و دوره اي و ذخیره سازي بهینه اطالعات و داده ها ومدیریت دانش و صحه گذاري آنها - 

برگه (بازدید از تجهیزات و دستگاهها و ماشین آالت، بررسی نشتی ها، تکمیل الگ شیت ها: فعالیت هاي روزانه در سایت
حصول اطمینان از آماده بکار بودن کلیه تجهیزات بویژه تجهیزات استراتژیک و مهم در و فرم گزارشات،) ثبت عملیات

برداري ار و یا نماینده وي یا رئیس بهرهبایست پیمانکدر همین راستا می...تولید اعم از شیرهاي فرایندي، اقالم ابزاردقیق و 
:موارد زیر را در دستور کار قرار دهد

اعم از توربین ، کمپرسور ْژنراتور و چک ( صحیح دستگاه ها و تجهیزات و ثبت اطالعات مربوطه بازدید و بررسی عملکرد - 
مداوم عدم وجود نشتی روغن و آب، عدم وجود آالرم در پنل مربوطه، آماده بودن ژنراتور و درصورت در سرویس قرار 

، عدم وجود لرزش و صداي اضافی، بازدید داشتن ژنراتور تکمیل الگ شیت، اطمینان از صحت عملکرد ژنراتور و کولرها
...)ابزاردقیق و 

هماهنگی جهت انجام امور نظارتی و کنترلی- 
ریزي تحویل و تحول و انجام فرآیندهاي آن در ابتدا و انتهاي پیمان و در شیفت هاي کاري برنامه- 
سازي ارگیري نتایج آن به منظور بهینهها ي مرتبط با تولید و بهره برداري  و بکKPIریزي جهت  اخذ و محاسبه برنامه- 

فرآیندها 
هاي متناسب و نویناستفاده از روش ها و فناوري- 
بکار گیري روشهاي مناسب و متناسب جهت صیانت از دارایی هاي فیزیکی با هماهنگی کارفرما- 

برداريبهرهبخش خدمات به مربوطآالتماشینوتجهیزاتابزارها،) 1- 11جدول

تعداد در مدت پیمانشرح اقالم ردیف 
1
2
...



وتجهیزاتابزارها،،یمصرفموادیدکی،قطعاتلوازم،ستیلوراتیتعموينگهدارخدماتکارشرح- 11-5
مربوطآالتماشین
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 

راتیتعموينگهدارخدماتبخشبه مربوطآالت ماشینوتجهیزاتابزارها،،یمصرفموادیدکی،قطعاتلوازم،) 2- 11جدول

تعداد در مدت پیمانشرح اقالم ردیف 
1
2
...

نگهداري تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق، برقی و الکترونیکی و نیز نگهداري ساختمان و مستغالت خدمات نگهداري شامل 
:می باشد) و نه محدود به آن( تعمیراتی آن  بصورت ذیلمیباشد و  دسته بندي 

...، تعمیرات پیش بینی نشده، موردي و یا اتفاقی و...)دوره اي ، تعمیرات اساسی و(تعمیرات برنامه ریزي شده- 
بکار گیري روشهاي مناسب و متناسب جهت صیانت از دارایی هاي فیزیکی  با هماهنگی کارفرما و استفاده از متخصصین - 

در این رابطه اعم از مشاوران و یا اشخاص حرفه اي داراي صالحیت 
بکارگیري دستورالعمل ها و ضوابط تدوین شده وزارت نفت و دستورالعمل هاي خاص تجهیزات و دستگاه ها - 
دوار را پیمانکار موظف است به منظور حفظ سالمت تجهیزات و اطالع یافتن از ایرادات و اشکاالت احتمالی، کلیه تجهیزات - 

. بندي مد نظر کارفرما براي مدت زمان معمول راه اندازي و در سرویس و با باالترین بهره وري نگه داردمطابق برنامه زمان
.هاي خارج از شرایط نیاز بهره برداري استاین امر مربوط به زمان

آالتماشینوتجهیزات،ابزارهامصرفی،موادیدکی،قطعات،لوازمبرنامه ریزي جهت تهیه ؛ نگهداري و استفاده مناسب از - 
مربوط

دایمنسبت به راه اندازي دوره اي تجهیزات اصلی که بصورتنموده ورعایترا دستورالعمل هاي تعمیراتی و بهره برداري - 
اصل می باشند مبادرت ورزد تا از شرایط در دسترس بودن و قابلیت اطمینان آنها اطمینان ح)(stand byیا آماده بکار

.نماید
هاي داخلی و سایر تجهیزات مرتبط با مخابرات و تله و شبکهRTUهاي ارتباطی و مخابراتی، نگهداري و تعمیرات سیستم- 

همراه با ارایه گزارش مربوطهپیمانکار صورت خواهد گرفت/توسط کارفرماکه باید متري 
ارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه  وي و با تأیید خرید، تهیه و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه مو- 

.رفرما منضم به پیمان صورت پذیردنماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کا
طی صورتجلسه اي با توافق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده می شود که اگر ابزار خاصی تحت اختیار کارفرما باشد - 

.مصوب میان طرفین مندرج در صورتجلسه، بعد از اتمام کار مربوط به آن ابزار به کارفرما عودت داده میشودوتحت شرایط 
در خصوص فعالیت هاي مرتبط با مهندسی کاال، پیمانکار موظف است نسبت به پیش بینی و تهیه فهرستی از قطعات - 

همچنین مستندات سفارش و کنترل . الت اقدام نمایدیدکی مورد استفاده با توجه به زمانبندي تعمیرات اساسی ماشین آ
.کاال در گزارش هاي مستمر به کارفرما ارائه گردد

-CBMپایش یا مانیتورینگ از قبیل اجراي سیستمهاي ریزيبرنامه-  CMو انجام فرآیندها ... وسیستمهاي نظارتیو سایر
را در زمانبندي ذیربط و فعالیتهاي مربوطه

و اخذ تاییدات مربوطهHSEریزي با واحد برنامههماهنگی و - 
تاییدیه هاي مربوطههماهنگی و برنامه ریزي با واحد بازرسی فنی و اخذ- 



ریزي و انجام هماهنگی  با خدمات کاال برنامه- 
سازي ریسک ریزي جهت کاهش و یا  بهینهبرنامه- 
ویا پیمانکارهاي کارفرما KPIتعمیرات بر اساس نگهداري ورد امودر ارزیابی عملکرد تجهیزات - 
...وRCA ،RBI ،RCMهماهنگی جهت انجام امور نظارتی و کنترلی از جمله - 
از جمله منابع انسانی حرفه اي شایستهاستفاده از منابع - 
هاي تخصصی تحلیل خرابی و انجام تعمیرات با کمترین اتالف سرمایه، زمان و نیروي انسانی ایجاد کارگاه- 
تامین و بکارگیري ابزارآالت خاص مورد نیاز در تاسیسات و کالیبره نمودن تجهیزات باالخص تجهیزات ابزار دقیق - 
ریزي نشدههاي  برنامهریزي اجراي فرآیندها و فعالیتزمانبندي و برنامه- 
اخذ گزارشات و پیشنهادات خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان و برنامه ریزي جهت تحقق آنها- 
هاي ذینفع برداري ونیز واحدهاي نظارتی و سایرگروهکاري تنگاتنگ با  واحد مدیریت و خدمات بهرههم- 
بندي کارها و سایر موارد ، اولویت) 14224ایزو (بندي، طبقه...)و18000OHSASو90001(بکارگیري استانداردهاي ایزو- 

ذیربط و هماهنگی جهت برداشت و ارایه گزارشات 
استانداردکه مورد تایید کارفرما می هاي نگهداري و تعمیرات بر اساس آخرین ویرایش روش هاي اجراییبازنگري برنامه- 

.باشد
هاي جدیدي در دستورکار PMیاها حذف و PMتعدادي ازPMOدر صورتی که به صالحدید کارفرما و در نتیجه برنامه- 

ها تغییر یابد، پیمانکار موظف به بروزرسانی برنامه هاي PMزقرار گیرد و یا عنوان، نحوه انجام یا بازه زمانی هر یک ا
کاهش یا افزایش %25بدیهی است کاهش و افزایش کاري مترتب آن در محدوده . تعمیراتی بر این اساس خواهد بود

.محاسبه خواهد شد

طمینان میباشد لذا مطابق مسئولیت تحلیل ها از جمله علل ریشه اي خرابی ها به عهده بخش خدمات مهندسی و قابلیت ا- 
و با همکاري بخش خدمات بهره RCAاین کار بایستی زیر نظر مسئولENG-PR-08آخرین ویرایش روش اجرایی

برداري و نیز نگهداري و تعمیرات انجام پذیرد بدیهی است حضور نفرات نماینده پیمانکار و کارفرما در تیم تحلیل ریشه 
.یابی خرابی ضروري می باشد

موجود HSEهاي فنی و الزامات تاکید میگردد که در تمامی فرایند ها و عملیات تعمیراتی الزم است، دستورالعمل: تبصره
.به طور کامل رعایت شوند.............................  درکشور، وزارت نفت و شرکت

خدمات نگهداري وتعمیرات و اجرائی برق
انجام تعمیرات دوره اي ، موردي و اساسی، ارتقا و اصالح کلیه تجهیزات برقی و الکترونیکی مانند الکترو موتورها، - 

ترانسفورماتورها، مسیرهاي روشنایی ، باکس هاي تقسیم، کلیه کابل کشی ها و تمام ادوات مرتبط با برق موجود در ناحیه 
.EMو PMقراردادي تا در قالب  

وم به سیستم هاي ارت کلیه تجهیزات موجود در  ناحیه قرارداديرسیدگی مدا- 
همکاري توامان با کارفرما و رعایت برنامه زمان بندي  تسلیمی تعمیرات به کارفرما- 
پیمانکار موظف به حفظ و  پایدارسازي  جریان برق تاسیسات با توقف صفر،  در تمام طول مدت پیمان بویژه خطوط اصلی - 

برق می باشدانتقال و توزیع 

خدمات  نگهداري و تعمیرات تجهیزات برقی و الکترونیکی
اساسبرتجهیزات برقلیستطبقبرقیهايسیستمبامرتبطاشکاالترفعوتعمیراتنگهداري،عملیاتگونههرانجام- 

شده شامل رله هاي حفاظتی، الکتروموتورها، تعریفيمحدودهدرمربوطههايدستورالعملوفنیمداركوهانقشه
UPS هايAC وDCتوربو و دیزلی(، کلید هاي فشار قوي و ضعیف، ترانس هاي قدرت، ژنراتورها( ،VFD ،VSD ،PLC ،ها



ها و جرثقیل هاي سقفی، هیترها، تابلوهاي توزیع، سیستمهاي روشنایی، MCCسویچگیرها، PMSسیستمهاي کنترل و 
.ت و صاعقه گیر و دیگر تجهیزات نصب شده با رعایت الزامات ایمنیسیستم هاي ار

و عیب یابی کابل هاي ) مفصل بندي و سرکابل بندي(انجام هر گونه عملیات نگهداري و در صورت نیاز تعمیرات موردي - 
العمل هاي فشار قوي و ضعیف مربوط به سیستم ها و دستگاه هاي الکتریکی بر اساس نقشه ها و مدارك فنی و دستور

مربوطه با داشتن توانایی تعیین محل خطا با استفاده از دستگاه هاي مربوطه و با استفاده از تست هاي مربوطه
تهیه ي کلیه ابزارآالت تست کابل، مفصل بندي و سرکابل بندي مورد نیاز- 
تجهیزات مربوطهانجام کلیهی آزمایش ها و تنظیمات تست، اصالحات مورد نیاز و کالیبراسیون سیستمها و - 
تهیه ي کلیه ي تجهیزات تست و اندازه گیري- 
مختلف از قبیل تجهیزاتوهاسیستمدرشدهاستفادهموجودالکترونیکیهايکارتانواعتستانجامونگهداري ، تعمیر- 

ها، سیستمهاي کنترل، انواع رله هاي حفاظتی، باالستهاي UPS ،VFD ،VSD ،PLC،)توربو و دیزلی(کارت هاي ژنراتورها
....الکترونیکی و 

عملیاتتهیه ي دستگاه هاي خاص شارژ و دشارژ باطري و سایر ملزومات مورد نیاز تعمیرات و نگهداري باطري ها  و انجام- 
نهاییهاي آزمایشانجامورایجاستانداردهايوایمنیاصولرعایتبادشارژوشارژ

گریس کاري و روغن کاري و در صورت نیاز، تعمیرات کلیه ي الکتروموتورهاي تأسیسات بر اساس دستورالعمل هاي - 
موجود

انجام عملیات تصفیه و شارژ روغن و گاز نیتروژن در صورت نیاز، تعمیر و یا تعویض قطعات مختلف از جمله سیم پیچ و - 
روي روغنهسته و همچنین انواع آزمایش ها تخصصی بر 

...روغن و يتصفیهوتستوکارانجامهاي مختلفدستگاهيتهیه- 
انجام تعمیرات بر روي کلیه الکتروموتورهاي فشار قوي و فشار ضعیف موجود در تاسیسات که شامل مونتاژ و دمونتاژ - 

ایت اصول و استانداردهاي رایج قسمتهاي مکانیکی الکتروموتور ، مولدها و ترانسفورماتورهاي فشار ضعیف و فشار قوي با رع
.و انجام آزمایشهاي نهایی مربوطه

خدمات نگهداري وتعمیرات و اجرائی ابزار دقیق
طبق الزامات پیمانکار در Cو B,Aاجراي برنامه هاي روتین یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و دوساالنه و چند ساالنه نوع 

:شرایط خصوصی پیمان شامل
لیست دقیق صورت برداري شده تجهیزات و ادوات و دستگاههاي تست ابزار دقیق و اخذ تاییدیه کارفرماارائه - 
ارائه برنامه زمان بندي تست ها و بازدید هاي مربوط به تجهیزات و ادوات ابزار دقیق- 
نظافت و بررسی سیستم هاي تهویه- 
...و UPSو PLCبازدید چشمی تابلو هاي کنترلی مانند - 
ت و بررسی و بازدید کلیه رایانه ها و سیستمهاي کامپیوتري صنعتی و تجهیزات جانبی آنهانظاف- 
بازدید و بررسی دقیق، نظافت و تست باتري ها و اتاقک هاي باتري- 
...ابزار دقیق اعم از سویچ ها، گیج ها، ترانسمیتر ها، ثقل سنج و ... کالیبره کردن کلیه قطعات، تجهیزات و - 
.یبراسیون میبایست از بین شرکت هاي صاحب صالحیت و بروز و مورد تایید کارفرما انتخاب گردندشرکت هاي کال- 
... از ولوها و تجهیزات  کنترلی ،ایمنی و ) به درخواست واحد هاي تعمیراتی مربوط به فیلد( بازدید دوره اي و موردي- 

مربوط به واحد خدمات ابزار دقیق 
موجود در ... ات اندازي گیري و کنترلی و ایمن کننده فرآیند مانند شیرهاي اطمینان و تست و کالیبره کردن کلیه تجهیز- 

ناحیه قرارداد



 -PM و تستهاي مختلف ... هاي ساالنه کلیه ادوات و تجهیزات ثابت و دوار اعم از مخازن و توربو کمپرسورها ، پمپ ها و
رتبط به آن تجهیزات بر روي تجهیزات ابزار دقیق و م....  مانند لرزش ،حرارت و

بر روي ... بررسی کلیه نشتی هاي موجود مرتبط با تجهیزات و قطعات ابزار دقیق و عملیات فیکسینگ و روغن کاري و - 
تجهیزات مربوطه

کابل کشی و یا تعویض کابل یا مسیرهاي انتقال کابل در صورت نیاز - 
کیفی هنگام اورهال و تعمیرات برنامه اي و غیر برنامه اي و همکاري توامان واحدهاي مختلف تعمیراتی و نظارتی و کنترل - 

تهیه گزارش فنی و ارائه به کارفرما
براي موارد مذکور در پیوست مربوطهKPIو نیز برآورد دقیق RCAهمکاري با تیم تخصصی - 
ن بندي تست و نگهداري و ارائه برنامه مدون زمان بندي به کارفرما و عدم قصور یا تاخیر غیر مجاز در اجراي برنامه زما- 

تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق
ثبت سیستماتیک کلیه تغییرات، تعویض،  اصالحات، تعمیرات، نتایج تست ها و آزمون ها و حصول اطمینان از درج در - 

شناسنامه و سوابق تعمیراتی تجهیز اصلی،  فرعی و ابزار دقیق

خدمات نگهداري و تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق
Fieldخش ب- 

کارهاي مرتبط با انجام نگهداري و تعمیرات، تنظیم، کالیبراسیون و نصب تجهیزات ابزار دقیق فیلد بر اساس درخواست
و تعمیرات اضطراري است که باید سرویس هاي برنامه ریزي شده روزانه و روزمره، تعمیرات پیش گیرانهتعمیرات و

آنهاتعمیراتدیگر، هايفعالیتسایرکارگاه انجام گیرد، ورد نظر و یا دربراساس استانداردهاي شرکت و در محل هاي م
.می شودشاملکاري راهايمحدودهوتنظماتانجامهمچنینو

 ،تعمیرات کلیه تجهیزات ابزار دقیقی فیلد مانند شیرهاي کنترلیpositioner ،ها ، ترانسمیترها، رگالتورها، لوپ ها
ها، دماسنج ها، سطح سنجها، دبی سنج ها، آناالیزرها، کابل هاي ابزار RTDسولونوئید ولو ها، گیج ها، ترموکوپل ها و 

... در سایت و ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی و F&Gدقیق، کابلهاي نوري، تیوبینگ ابزار دقیقی، تجهیزات فیلد 
.می شودشامل 

 کاندویت کشی، کانالهاي ابزار دقیقی، رفع گرفتگی الین ها، تیوب کشی، الین کشی و سایر فعالیتهاي دیگر تعمیرات آنها
.و همچنین انجام تنظیمات و محدوده هاي کاري را شامل می شود

سیستمبخش- 
:مانندکنترل هايسیستمازاشکالرفعوتعمیراتونگهداريفعالیتهرگونهانجام

روزانهصورتبهکنترلهايسیستمادواتکلیهازاي میدانیدورهبررسی
منظوربهروزشبانهمدتتمامدرواحدهاکنترلیشرایطبررسیوخدمات مربوط به نگهداري و تعمیراتهرگونهانجام

افزارسختوافزارنرمدرتغییروکنترلهايسیستمبه)Online(برخطاتصالبدونادواتایمنیوتولیدحفظ
شودمیتولیدتوقفباعثکهکنترلی هايسیستمازناشیاشکاالتازگزارشيارایهویابیعیبوبررسی.
عیبدراستفادهبرايکارفرماتشخیصبهکهپشتیبانهاينسخهوهالیسانسوافزارهانرمنگهداريوحفاظت، صیانت

شدخواهدواگذاریابی
کارفرماکنترلهايسیستمسایبريدفاعضوابطيکلیهرعایت

دقیقابزارکارگاهخشب- 
و الکترونیکینیوماتیکی،ابزاردقیقتجهیزاتکالیبراسیوننگهداري و تعمیرات وخدماتارایهونگهداشتانجام

دقیقابزارکارگاهدرهیدرولیکی



ایندرتخصصیهايشرکتبهیا واگذاريوسایتدرمتخصصنفراتازاستفادهباابزار دقیققطعاتتعمیر و نگهداري
.زمینه

خدمات نگهداري وتعمیرات اجرایی تاسیسات مکانیکی و تجهیزات ذیربط
ماشین آالت دوار- 

Work(و اضطراري مورد نیاز تمامی ماشین آالت دوار، طبق فرآیند درخواست تعمیر) جاري(نگهداري و تعمیرات معمول

order ( براساس نیاز عملیاتی یا برنامه پیش گیرانه و با رعایت اولویت تعیین شده در درخواست کارها با اخذ مجوز کار
.الزم و طبق دستورالعمل هاي ایمنی و زیست محیطی کارفرما انجام می گیرد

ماشین آالت ثابت- 
تجهیزات ثابت، طبق درخواست تعمیر صادره نگهداري و تعمیرات جاري، اضطراري و تعمیرات اساسی مورد نیاز تمامی 

براساس نیاز عملیاتی یا برنامه ي پیش گیرانه و با رعایت اولویت تعیین شده در درخواست هاي تعمیر با اخذ مجوز کار 
.الزم و طبق دستورالعمل هاي ایمنی و زیست محیطی تاسیسات انجام می گیرد

سایر تجهیزات و ادوات موجود در تاسیسات - 
تجهیزات و ادوات موجود در تاسیسات  ، طبق هداري و تعمیرات جاري، اضطراري و تعمیرات اساسی مورد نیاز سایرنگ

هاي گیرانه و با رعایت اولویت تعیین شده در درخواستي پیشدرخواست تعمیر صادره براساس نیاز عملیاتی یا برنامه
.محیطی تاسیسات انجام می گیردیمنی و زیستهاي اتعمیر با اخذ مجوز کار الزم و طبق دستورالعمل

تعمیرات برنامه ریزي شده
تعمیرات دوره اي-1

این تعمیرات که بنا بر نوع تجهیز و مستندات مربوطه، می بایست در دوره هاي زمانی مشخص یا ساعت کارکرد مشخص 
کلیه فعالیت هاي مندرج شامل . مشخص شده اندO&Mبراي هر تجهیز صورت گیرند در جدول برنامه ریزي اجرایی طرح 

اجرا و تأمین کاالي مورد نیاز بر اساس دستورالعمل مربوطه می باشد و پیمانکار می بایست هزینه اجرا و کاالي مربوطه را 
:در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید، لذا در این راستا اقدامات ذیل می بایست صورت پذیرد

یش گیرانه و برنامه اي ونگهداري و تعمیرات پ) ...PM(:اي عملیات تعمیرات پیشگیرانه ، برنامه)PM ( و با استفاده از
و سایر برنامه ها که مطابق برنامه تنظیم شده توسط پیمانکار و یا همکاري یا مشارکت (CM)گزارشات پایش وضعیت 

ت مهندسی و قابلیت اطمینان و با  تأییدات کارفرما در کارفرما و بر اساس دستورالعملهاي سازنده تجهیزات ویا نتایح خدما
.شوندزمان برنامه ریزي شده، انجام می

انجام تعمیرات : تعمیرات دوره اي انواع توربین ها، کمپرسورها، پمپ ها، توربوکمپرسورها، ژنراتور ها و انواع تجهیزات دوار
عمل هاي کارفرما و برنامه زمانبندي تعمیراتی در ساعت دوره اي مشخص بر اساس دستورالعمل هاي سازندگان، دستورال

.A-B -C-D-Eکارکردهاي مشخص و درسطوح مختلف
انجام تعمیرات دوره اي مشخص بر اساس دستورالعمل : تعمیرات دوره اي انواع تجهیزات ثابت و خطوط لوله و پایپینگ

.A-B-C-D-Eدرسطوح مختلفهاي سازندگان، دستورالعمل هاي کارفرما و برنامه زمانبندي و 
از پیمانکاران داراي گواهی صالحیت الزم  از کمیته تشخیص صالحیت پیمانکار متعهد است جهت انجام سطوح تعمیراتی

پیمانکاران وزارت نفت و به تأیید کارفرما استفاده نماید
ش هاي معمول کارفرما صورت پذیردانجام سطوح تعمیراتی می بایست بر اساس دستورالعمل هاي سازنده و مطابق با رو.



 خرید و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید
.نماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کارفرما صورت پذیرد

یمانکار ممنوع است، مگر اینکه تفاوت کیفیت کاالي خارجی با خرید کاالي خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پ
.نمونه داخلی بنا بر نظر کارشناسان بازرسی کاال و کارفرما فاحش باشد

 زمانبندي اولیه مورد نظر کارفرما براي انجام هر اقدام تعمیراتی پس از واگذاري پیمان به پیمانکار برنده اعالم خواهد شد و
د بود برنامه زمان بندي در سطوح مختلف را تهیه و به تأیید کارفرما برساند و تعمیر مربوطه را قبل پیمانکار موظف خواه

.تعیین شده بر اساس برنامه ریزي یه انجام برساند(Deadline)از رسیدن به زمان توقف 
موارد مندرج در پیوستکاهش کاري بر اساس/کاهش تعداد دفعات انجام هر فعالیت به صورت اضافه/کارفرما حق افزایش

.خواهد داشتPM Optimization )را بر اساس برنامه( مقادیر کارهاي اضافی و نقصانی

ایجاد سیستم طبقه بندي قطعات براي ماشین آالت دمونتاژ شده و تعمیراتی و گزارش دهی به کارفرما
رفرمااستفاده از تجهیزات تعمیراتی و نگهداشت بروز و قابل اطمینان با نظر کا
تعمیرات دوره اي می بایست در باالترین کیفیت و در کوتاهترین زمان و کمترین توقف تولید ممکن صورت پذیرد
 خرید، تهیه و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید

همچنین اگر ابزار خاصی تحت اختیار . العمل هاي کارفرما منضم به پیمان صورت پذیردنماینده کارفرما و با رعایت دستور
کارفرما باشد طی صورتجلسه اي با توافق کارفرما در اختیار پیمانکار و تحت شرایط مصوب میان طرفین مندرج در 

.صورتجلسه، بعد از اتمام کار مربوط به آن ابزار به کارفرما عودت داده میشود
ري برنامه هاي نگهداري و تعمیرات بر اساس آخرین ویرایش روش اجرایی استاندارد مربوطه و یاروش اجرایی مورد بازنگ

.انجام می شودتایید کارفرما

در صورتی که به صالحدید کارفرما و در نتیجه برنامهPMOتعدادي ازPMها حذف و یاPM هاي جدیدي در
ها تغییر یابد، پیمانکار موظف به بروزرسانی برنامه PMنحوه انجام یا بازه زمانی هر یک ازدستورکار قرار گیرد و یا عنوان، 

کاهش یا % 25بدیهی است کاهش و افزایش کاري مترتب آن در محدوده . هاي تعمیراتی بر این اساس خواهد بود
.افزایش محاسبه خواهد شد

ابق آخرین ویرایش روش اجراییپیمانکار مسئولیت تحلیل علل ریشه اي خرابی ها را مطENG-PR-08) آخرین ویرایش
بدیهی است . بر عهده داردRCAزیر نظر مسئول)روش اجرایی استاندارد مربوطه و یاروش اجرایی مورد تایید کارفرما

.حضور یک نفر نماینده کارفرما در تیم تحلیل ریشه یابی خرابی ضروري می باشد

سازي ریسک با هماهنگی کارفرما هینهریزي جهت کاهش و یا  ببرنامه
 ارزیابی عملکرد تجهیزات مورد تعمیرات بر اساسKPI  ها با هماهنگی کارفرما
 هماهنگی جهت انجام امور نظارتی و کنترلی از جملهRCA ،RBI ،RCMو...

)اتفاقی(اصالحی /تعمیرات پیش بینی نشده یا موردي-2
بینی نشده بروز می کنند و الزم است در که به صورت اتفاقی و پیشCMاجراي فراینداصالحی از جمله /تعمیرات موردي

بندي تأیید شده ناي و تقویمی که بر اساس زمااسرع وقت و با هماهنگی با کارفرما صورت پذیرند؛ عالوه بر تعمیرات دوره
که به دالیل مختلف از جمله خرابی قطعات اصالحی/شود، انجام تعمیرات مورديتوسط کارفرما به صورت روتین انجام می

باشد، لذا در میاالجرا شوند نیز در محدوده کاري این پیمانو تجهیزات، اتفاقات تصادفی و سایر عوامل ممکن است الزم
:این راستا اقدامات ذیل می بایست صورت پذیرد

ست، مگر اینکه تفاوت کیفیت کاالي خارجی با خرید کاالي خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع ا
.نمونه داخلی بنا بر نظر کارشناسان بازرسی کاال و کارفرما فاحش باشد

همکاري منسجم و یکپارچه پیمانکار با کارفرما یا نماینده کارفرما و دستگاه نظارت



ترین توقف تولید صورت پذیرداصالحی می بایست در باالترین کیفیت و در کوتاهترین زمان و کم/تعمیرات موردي
 خرید و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید

.نماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کارفرما صورت پذیرد
العات حاصل از تعمیرات موردي بمنظور ارتقاي تجهیزات و اکتساب، جمع آوري، ذخیره سازي و تحلیل کلیه داده ها و اط

-هاي مدیریت دانش و تعامل با سایر گروهبهینه سازي فرآیندها بر اساس درخواست و تایید کارفرما و بکارگیري تکنیک

.(KM)هاي ذینفع در حیطه 
 بکارگیري سیستمEAM)Enterprise Asset Management ( یاCMMS)Computerize Maintenance

Management System( با اولویتEAMگذاري اطالعاتو کنترل روند اجرایی و صحه
برنامه ریزي و برون سپاري خدمات تعمیرات موردي و تامین قطعات و تدارکات کاال
 ، تعمیرات و برنامه ریزي و برآورد کاالها و تجهیزات، قطعات و مصالح با هماهنگی واحد هاي مهندسی ، بهره برداري

خدمات کاال
 بکارگیري مجریان، مشاوران و پیمانکاران متخصص در زمینه هاي مختلف تعمیرات
 اجراي آخرین ابالغیه ها و بخش نامه هاي وزیر محترم نفت جمهوري اسالمی ایران مربوط به تعمیرات و برنامه ریزي و

یکپارچگی تعمیرات
 پذیرد و در صورت تعدد تعمیرات بایستی اولویت بندي بصورت فرآیند تعمیرات موردي می بایست در اسرع وقت صورت

.قابل اطمینان ضمیمه پرونده تعمیراتی گردد
تعمیرات موردي می بایست براي کلیه اقالم و تجهیزات اعم از  دوار ثابت انجام شده و به کارفرما گزارش دهی شود.
تواند به منظور کاهش توقفات نبار کارفرما موجود باشد، کارفرما میدر صورتی که کاالي مورد نیاز در تعمیرات موردي در ا

پیمانکار موظف است نسبت به تأمین کاالي مذکور . عملیاتی، کاالي مذکور را به صورت امانی در اختیار پیمانکار قرار دهد
.کندایجاد نمیگونه تعهدي براي کارفرمااین موضوع هیچ. در اسرع وقت اقدام و کاالي امانی را عودت دهد

 قبل، حین و بعد از تعمیرات میبایست کلیه هماهنگی هاي مربوط به مستندسازي و تهیه گزارشات الزم با دستگاه نظارت
.صورت پذیردRCAو تیم تحلیل 

 در صورتی که عامل بروز تعمیرات موردي، پیمانکار تشخیص داده شود، پرداختی در این بخش به پیمانکار صورت نمی
.گیرد

مربوطهیمصرفویدکیقطعاتستیلودوارآالتنیماشیاساسراتیتعمخدماتکارشرح-11-6
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 

دوارآالتنیماشیاساسراتیتعمخدماتبخشیمصرفویدکیقطعات) 3- 11جدول

تعداد در مدت پیمانشرح اقالم ردیف 
1
2
...

این تعمیرات که بنا بر نوع تجهیز و مستندات و ارزیابی هاي مربوطه، می بایست در دوره هاي زمانی مشخص یا ساعت 
خدمات مهندسی وقابلیت اطمینان /بازرسان فنی داخلی/ اعالم مسئول دستگاه نظارت (کارکرد معین و یا برحسب نیاز

کلیه فعالیت هاي مندرج . مشخص شده استO&Mبراي هر تجهیز صورت گیرند که در جدول برنامه ریزي اجرایی ...) و



ار می بایست هزینه اجرا و تامین شامل اجرا و تأمین کاالي مورد نیاز بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه می باشد و پیمانک
:کاال هاي مربوطه را در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نماید، لذا در این راستا اقدامات ذیل می بایست صورت پذیرد

مطابق برنامه تنظیم شده توسط پیمانکار و یا همکاري یا مشارکت کارفرما و بر اساس دستورالعملهاي سازنده تجهیزات ویا - 
.شوندهندسی و قابلیت اطمینان و با  تأییدات کارفرما در زمان برنامه ریزي شده، انجام مینتایح خدمات م

انجام تعمیرات (تعمیرات اساسی انواع توربین ها، کمپرسورها، پمپ ها، توربوکمپرسورها، ژنراتور ها و انواع تجهیزات دوار- 
ي کارفرما و برنامه زمانبندي تعمیراتی در ساعت دوره اي مشخص بر اساس دستورالعمل هاي سازندگان، دستورالعمل ها

).کارکردهاي مشخص
انجام تعمیرات دوره اي مشخص بر اساس دستورالعمل هاي سازندگان، دستورالعمل : تعمیرات اساسی انواع تجهیزات ثابت- 

هاي کارفرما و برنامه زمانبندي 
ارشناسی شده و مکتوب بمنظور پرهیز از اتالف زمان و مطالعه و اجراي دقیق اولویت هاي تعمیرات اساسی بصورت اسناد ک- 

در راستاي افزایش راندمان تولید
ایجاد سیستم طبقه بندي قطعات براي ماشین آالت دمونتاژ شده و تعمیراتی و گزارش دهی به کارفرما- 
استفاده از تجهیزات تعمیراتی و نگهداشت بروز و قابل اطمینان با نظر کارفرما- 
ه مورد نظر کارفرما براي انجام هر اقدام تعمیراتی پس از واگذاري پیمان به پیمانکار برنده اعالم خواهد شد زمانبندي اولی- 

که رعایت مفاد آن اجباري است و پیمانکار موظف خواهد بود برنامه زمان بندي در سطوح مختلف را تهیه و به تأیید 
.ی تعیین شده بر اساس برنامه ریزي یه انجام و اتمام برساندکارفرما برساند و تعمیر مربوطه را قبل از محدوده زمان

موارد مندرج در پیوستکاهش کاري بر اساس/کاهش تعداد دفعات انجام هر فعالیت به صورت اضافه/کارفرما حق افزایش- 
.خواهد داشتPM Optimization )را بر اساس برنامه سیستم بهینه سازي( مقادیر کارهاي اضافی و نقصانی

خرید کاالي خارجی که مشابه تولید داخلی دارد توسط پیمانکار ممنوع است، مگر اینکه تفاوت فاحش کیفیت کاالي - 
.خارجی با نمونه داخلی بنا بر نظر کارشناسان بازرسی فنی کاال که مورد تایید کارفرما است، قرار گرفته باشد

تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید خرید و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد- 
.نماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کارفرما صورت پذیرد

لیست تجهیزاتی که بایستی تعمیر اساسی گردند و در قالب ابالغیه منضم به پیمان به پیمانکار ابالغ گردیده است - 
.  گرددO&Mبرنامه هاي زمان بندي، مدیریت تولید و برنامه ریزي طرح میبایست بصورت سیستمی ثبت و وارد

خرید، تهیه و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید - 
همچنین اگر ابزار خاصی تحت اختیار . ذیردنماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کارفرما منضم به پیمان صورت پ

کارفرما باشد طی صورتجلسه اي با توافق کارفرما در اختیار پیمانکار و تحت شرایط مصوب میان طرفین مندرج در 
.صورتجلسه، بعد از اتمام کار مربوط به آن ابزار به کارفرما عودت داده میشود

اده ها و اطالعات حاصل از تعمیرات اساسی بمنظور ارتقاي تجهیزات و اکتساب، جمع آوري، ذخیره سازي و تحلیل کلیه د- 
بهینه سازي فرآیندها بر اساس درخواست و تایید کارفرما که منطبق با دستورالعمل هاي وزارت نفت ویا منابع ذیصالح و 

.سیستم مکانیزه مربوطه، باشد
هاي جدیدي در دستورکار PMها حذف و یاPMدي ازتعداPMOدر صورتی که به صالحدید کارفرما و در نتیجه برنامه- 

ها تغییر یابد، پیمانکار موظف به بروزرسانی برنامه هاي PMقرار گیرد و یا عنوان، نحوه انجام یا بازه زمانی هر یک از
افزایش کاهش یا % 25بدیهی است کاهش و افزایش کاري مترتب آن در محدوده . تعمیراتی بر این اساس خواهد بود

.محاسبه خواهد شد

دستورالعمل هاي صنعت نفت زیر نظر مسئولیت تحلیل علل ریشه اي خرابی ها را مطابق آخرین ویرایش روش اجرایی- 
بدیهی است حضور یک نفر . تیم مربوطه معین و مورد تایید طرفین میباشد، بر عهده دارد/که توسط کمیتهRCAمسئول

.ریشه یابی خرابی ضروري می باشدنماینده کارفرما در تیم تحلیل 



ریزي و برون سپاري خدمات تعمیرات اساسی ویا تامین قطعات و تدارکات کاال با اخذ تاییدیه  و نظارت کارفرما برنامه- 
.انجام شود

الوه رین کیفیت و در کوتاهترین زمان و کمترین توقف تولید ممکن و انجام موارد زیر می بایست عتتعمیرات اساسی در باال
:بر موارد فوق نیز صورت پذیرد

برداري ، تعمیرات و ریزي  و برآورد کاالها و تجهیزات، قطعات و مصالح با هماهنگی واحد هاي مهندسی ، بهرهبرنامه- 
خدمات کاال

بکارگیري مجریان، مشاوران و پیمانکاران متخصص در زمینه هاي مختلف تعمیرات در حین تعمیرات اساسی - 
ابالغیه ها و بخش نامه هاي وزارت نفت، مربوط به تعمیرات اساسی و برنامه ریزي و یکپارچگی تعمیراتاجراي آخرین- 
همکاري منسجم و یکپارچه پیمانکار با کارفرما یا نماینده کارفرما و دستگاه نظارت- 
.نعت نفتبازنگري برنامه هاي نگهداري و تعمیرات بر اساس آخرین ویرایش روش اجراي  دستورالعمل هاي ص- 
سازي ریسک ریزي جهت کاهش و یا  بهینهبرنامه- 
هاي کارفرما و با هماهنگی ایشانKPIارزیابی عملکرد تجهیزات مورد تعمیرات بر اساس - 
...وRCA ،RBI ،RCMهماهنگی جهت انجام امور نظارتی و کنترلی از جمله - 
CMMS/EAMهماهنگی و بروزرسانی در سیستم - 

توسط پیمانکار و یا کارفرما اصالح و ارتقا یابد، پیمانکار بایستی هر گونه همکاري CMMS/EAMافزاردر صورتی که نرم 
در نصب و راه اندازي سیستم جدید را به عمل آورد و با شرکت کردن در جلسات آموزشی مرتبط، زمینه به کارگیري 

ستم جدید، بهره برداري از  آن مطابق بدیهی است پس از نصب سی. سیستم جدید را در مجموعه خود فراهم آورد
.قرار گیردO&Mدستورالعمل هاي ابالغ شده کارفرما می بایست در دستور کاربخش تعمیرات اساسی در 

CMMS/EAMبگارگیري سیستم پشتیبانی  و نگهداري نرم افزار- 

و در صورتی که نرم افزار(پیمانکار تامین زیر ساخت و مسئولیت پشتبانی  و نگهداري سیستم نرم افزار مربوطه به عهده 
CMMS/EAMو استفاده و تزریق اطالعات به عهده مسئولین در گیر در ) توسط کارفرما تهیه شده باشد به عهده کارفرما

واحدهاي مربوطه از جمله دست اندر کاران تعمیرات اساسی است

اندشدهیاساسریتعمکهيدواريهانیماشوزاتیتجهنقصرفعمسئولیتدورهدرمانکاریپفیوظاشرح-11-7
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه*** 

 --------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------ -------------------------------

 -------------------------------------------------------------------

راتیتعموينگهدار،يبرداربهرهنیتضممسئولیتدورهدرمانکاریپفیوظاشرح-11-8
 --------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------ -------------------------------
 -------------------------------------------------------------------

لجستیکوریزيبرنامه،یاجرائوفنیمدیریتخدماتشرح-11-9
: اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***



:O&Mخدمات مدیریت فنی و اجرائی) الف
هاي فیزیکی، با هاي مناسب و متناسب جهت صیانت از داراییوبکارگیري روشهدایت سیستم با استفادهوراهبري- 

هماهنگی کارفرما و نیز استفاده از متخصصین در این رابطه، اعم از مشاوران و یا اشخاص حرفه اي داراي صالحیت و پیاده 
) بهره برداري، نگهداري و تعمیرات( ستاي اجراي این پیمان در راسازي مدیریت دارایی هاي فیزیکی با همکاري کارفرما

را باشند،بایست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مصوبه هاي مورد استناد در پیمان که از طرف کارفرما الزام آور میمی
.محقق گرداند

ر تدوین سیاست ها و رویه با حضور افراد معرفی شده به کارفرما بمنظوO&Mایجاد تیم تخصصی و تجربی مدیریت طرح - 
بهینه و پربازده ،هاي اجراي چابک

و    تحلیلها و اطالعات مورد نیاز،مشارکت در تدوین دستورالعملهاي اجرایی تحویل و تحول از جمله گردآوري داده- 
نتیجه گیري

KPIمشارکت در تعیین شاخص هاي متناسب و قابل حصول - 

از جمله خبره، به منظور بهینه یابی اهداف طرح با توجه به شاخص هاي ذیربطبهره گیري از افراد متخصص و یا تیم- 
KPIبکارگیري ناظر و تحلیل گر 

و ایجاد سیستم مدیریتی مناسب و متناسبO&Mبرنامه ریزي و زمان بندي دقیق اجراي طرح - 
تدارکات، تعمیرات، منابع انسانی،  با قابلیت ذخیره داده ها از جمله مشخصات تولید،) مکانیزه(ایجاد سیستم هاي برخط - 

...دستمزد و،حقوق،مالی
هماهنگی کلیه امور مرتبط با انتصابات و ساختار سازمانی و تصمیم گیري هاي مربوطه- 
و ایجاد داشبورد مدیریتی وپیگیري انجام صحیح فرآیندها و اجراي عملیات تدوین- 
هاي سیستمی مربوط به چرخه تولید با بکارگیري جدیدترین هماهنگی وهمکاري درآنالیز و گزارش دهی و رفع نقص- 

برنامه ریزي و بهینه سازي زنجیره ارزش) روشهاي(
ایجاد ارتباطات موثر و جلسات مدون با کلیه ذینفعان در راستاي بهبود چرخه تولید و ارجاع گزارشات مربوطه به کارفرما- 
لیه امور مرتبط با پشتیبانی برنامه ریزي، هماهنگی و گزارش دهی فنی و تفصیلی ک- 
انعقاد قرارداد با نیروهاي متخصص و باتجربه و یا بکارگیري مشاوره در زمینه هاي مختلف اعم از منابع انسانی، تدارکات - 

... کاال، مدیریت دانش و 
، رئیس تاسیسات، یکپارچه سازي، هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد افراد و پرسنل زیرمجموعه اعم از نماینده امور فنی- 

…و HSEروساي بهره برداري، تعمیرات، بازرسی فنی، 

هاي ذینفع در حیطه مرتبط هاي مدیریت دانش و تعامل با سایر گروهبکارگیري تکنیک- 
EAMگذاري اطالعات با اولویت و کنترل روند اجرایی و صحهCMMSیا EAMبکارگیري سیستم- 

مفاد پیمان و قوانین و مقررات با رعایت... و کاال و تجهیزات، تأمین، مهندسیطراحیاز کارهايهاییواگذاري بخش- 
در راستاي تحقق اهداف کالن ملیایرانیها و اشخاصها، سازمانشرکتاز توان داخلی بهمربوط به حداکثر استفاده

تاسیسات، در دسترس (Reliability)نان بودن پیمانکار و تیم مدیریت ایشان، می بایست شرایط قابل اطمی: تبصره
کلیه ادوات در زنجیره تولید و بهره برداري، قابلیت تعمیر پذیري تجهیزات و دستگاه ها (Availability)بودن



(Maintainability)را در اجراي پیمانO&M، همواره مد نظر قرار داده و مقررات و ضوابط ایمنی، محیط زیست و بهداشت
.به کارفرما ارائه نماید) از جمله روزانه و یا در ساعات خاص(یت نماید و گزارشات مربوطه را بصورت مشخص را رعا

خدمات برنامه ریزي و لجستیک  ) ب
:به عهده پیمانکار می باشدکلیه موارد زیر

برداري، تعمیرات و نگهداريریزي خرید کاالها، قطعات مصرفی و غیر مصرفی و تجهیزات مرتبط با بهره هماهنگی و برنامه- 
در تامین کاال، تجهیزات و انبارداري می بایست آخرین شیوه نامه ها، ابالغیه ها، دستورالعمل ها و استانداردهاي فنی  - 

.وکیفی مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت رعایت گردند
مهندسی و بازرسی فنیریزي جهت تعیین عمر مفید تجهیزات با استفاده از خدماتهماهنگی وبرنامه- 
ریزي جهت انبارش و تحویل و تحول کاالها، قطعات مصرفی و غیر مصرفی و تجهیزات مرتبط با تعمیرات، بهره برنامه- 

برداري و نگهداري
)فرایند اسقاط(ریزي جهت محاسبات اقتصادي و انجام فرایند خارج نمودن از سرویس و دپو هماهنگی و برنامه- 
نهادات خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان و برنامه ریزي جهت تحقق آنهااخذ گزارشات و پیش- 
هاي ذینفع برداري و واحدهاي نظارتی و سایرگروههمکاري تنگاتنگ با  واحد بهره- 
بندي و سایر موارد ذیربطبندي، اولویتبکارگیري استانداردهاي ایزو و طبقه- 
و اخذ  تاییدیه هاي مربوطهHSEریزي با واحد هماهنگی و برنامه- 
هماهنگی و برنامه ریزي با واحد بازرسی فنی و اخذ تاییدیه هاي مربوطه- 
خرید، تهیه و حمل کلیه اقالم مورد نیاز براي انجام کلیه موارد تعمیراتی باید توسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید - 

همچنین اگر ابزار خاصی تحت اختیار . رفرما منضم به پیمان صورت پذیردنماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي کا
کارفرما باشد طی صورتجلسه اي با توافق کارفرما در اختیار پیمانکار و تحت شرایط مصوب میان طرفین و مندرج در 

.شودمیصورتجلسه، بعد از اتمام کار مربوط به آن ابزار به کارفرما عودت داده 
هاي مرتبط با مهندسی کاال، پیمانکار موظف است نسبت به پیش بینی و تهیه فهرستی از قطعات در خصوص فعالیت- 

همچنین مستندات سفارش و کنترل . یدکی مورد استفاده با توجه به زمانبندي تعمیرات اساسی ماشین آالت اقدام نماید
.کاال در گزارش هاي مستمر به کارفرما ارائه گردد

د کاالها و تجهیزات، قطعات و مصالح با هماهنگی واحد هاي مهندسی، بهره برداري، تعمیرات و خدمات برنامه ریزي و برآور- 
کاال

بکارگیري مجریان، مشاوران و پیمانکاران متخصص در زمینه هاي مختلف تامین،  تدارکات و خرید کاال و تجهیزات و - 
ماشین آالت و قطعات

دارد توسط پیمانکار ممنوع است، مگر اینکه تفاوت کیفیت کاالي خارجی با خرید کاالي خارجی که مشابه تولید داخلی - 
.نمونه داخلی بنا بر نظر کارشناسان بازرسی کاال و کارفرما فاحش باشد

همکاري منسجم و یکپارچه پیمانکار با کارفرما یا نماینده کارفرما و دستگاه نظارت- 
ت و در کوتاه ترین زمان و کمترین توقف تولید ممکن صورت پذیردتدارکات و تامین کاال می بایست در باالترین کیفی- 
باید O&Mخرید، حمل و نقل و انتقال کلیه اقالم و نیروي انسانی مورد نیاز براي انجام کلیه موارد مربوط به قرارداد - 

.کارفرما صورت پذیردتوسط پیمانکار و با هزینه پیمانکار و با تأیید نماینده کارفرما و با رعایت دستورالعمل هاي 
به ... اکتساب، جمع آوري، ذخیره سازي و تحلیل کلیه داده ها و اطالعات حاصل از تدارکات و تامین کاال و تجهیزات و - 

هاي مدیریت دانش منظور ارتقاي تجهیزات و بهینه سازي فرآیندها بر اساس درخواست و تایید کارفرما و بکارگیري تکنیک
.(KM: Knowledge Management)هاي ذینفع در حیطه و تعامل با سایر گروه

گذاري اطالعاتو کنترل روند اجرایی و صحهCMMSبکارگیري سیستم - 
برنامه ریزي و برون سپاري خدمات تامین قطعات و تدارکات کاال- 



مورد نیاز اجراي ... تامین، بهره برداري،  تعمیرات و نگهداري کلیه ماشین آالت سبک و آمبوالنس و موتور سیکلت و  - 
O&Mبعهده پیمانکار می باشد مگر اینکه رویه دیگري توافق شده باشد.

اطالعاتحفاظتوحراستخدماتشرح- 11-10
:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

اطالعات طبقه بندي شده، ظت از در صورت تعهد پیمانکار بر حراست فیزیکی و حفاظت ناحیه قرارداد و نیز حراست و حفا
:بایست اقدامات ذیل را در دستور فعالیت هاي خود قرار داده و به نماینده پیمانکار و کارفرما ابالغ نمایدمی

.پیمانکار و کارکنان وي مکلف به رعایت مقررات حراستی و حفاظتی ابالغی از طرف کارفرما می باشند- 
بر عهده کارفرما است، اما پیمانکار موظف O&Mسیسات مورد برونسپاري مسئولیت حراست از تجهیزات و ابنیه هاي تأ- 

است در صورتی که هرگونه تعرض، سرقت و یا اقدام به تخریب از طرف اشخاص درخصوص اموال، ماشین آالت و تأسیسات 
ر در محل اجراي کار کارفرما صورت پذیرد موضوع را بی درنگ و به هر وسیله ممکن به نماینده کارفرما و یا حراست مستق

.اطالع داده و سپس مراتب را در اولین فرصت به صورت کتبی گزارش دهد

حفظ و نگهداري از اموال، ماشین آالت و مصالح تحویل شده به پیمانکار و نیز حفاظت از اموال پیمانکار در داخل کارگاه از - 
ات پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی وظایف پیمانکار بوده و جبران خسارات ناشی از مفقودي آن از تعهد

.ندارد

پیگیري و اخذ کلیه مجوزهاي ورود و خروج و تردد پیمانکار و کارکنان وي در محل کار و کارگاه هاي اجراي پیمان، ورود - 
رگاه باید از طریق مجوز و خروج کلیه اموال و خودروهاي پیمانکار و یا اموال کارفرما که در اختیار پیمانکار است در محل کا

.حراست کارفرما صورت پذیرد

همکاري منسجم و یکپارچه پیمانکار با کارفرما یا نماینده کارفرما و دستگاه نظارت- 
و اخذ تاییدیه هاي مربوطهHSEریزي با واحد هماهنگی و برنامه- 
هاي ذینفع برداري،  واحدهاي نظارتی و سایرگروههمکاري تنگاتنگ با واحد بهره- 
بندي و سایر موارد ذیربطبندي، اولویتبکارگیري استانداردهاي ایزو و طبقه- 
پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، صورت اسامی کارکنان خود را با قید مشخصات کامل، همراه با مدارك الزم - 

چنانچه در طول مدت قرارداد، . م نمایدجهت پذیرش، نگهداري و صدور کارت شناسایی به نماینده کارفرما و حراست تسلی
به هردلیلی تعداد کارکنان پیمانکار افزایش یا کاهش یابد، پیمانکار موظف است قبل از شروع کار ایشان تغییر مشخصات 

.کامل کارکنان جدید یا کاهش یافته را کتباً منضم به مدارك الزم به نماینده کارفرما منعکس نماید

تردد افراد خود به محل هاي غیر مجاز جلوگیري به عمل آورده و افراد مجاز هستند فقط در پیمانکار موظف است از- 
پرداخت هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت این بند پیمان طبق نظر . ساعات کار در محل کارگاه حضور داشته باشند

.اشدکارفرما به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف به جبران خسارت وارده می ب

.حراست کارفرما از تردد افراد بدون مجوز به داخل کارگاه یا محل غیر مجاز جلوگیري به عمل خواهد آورد- 

پیمانکار موظف است کلیه تدابیر حفاظتی و فنی الزم براي جلوگیري از ورود خسارت به اموال و کارکنان کارفرما در محل - 
ت مالی وجانی ناشی از عدم رعایت این بند کلیات شرح خدمات کار را به عمل آورد، مسئولیت پرداخت هرگونه خسار

.پیمان به عهده پیمانکار می باشد



مدیر عامل شرکت پیمانکاري که مسئولیت تمامی کارها را بر عهده دارد می بایست از طریق کارفرما به صورت مکتوب به - 
.حراست معرفی گردد

می باشند را کتباً به ... جهت ورود و خروج کاال، تجهیزات و نفرات وپیمانکار موظف است اشخاصی که داراي امضا مجاز - 
.حراست معرفی و ورود و خروج کلیه اقالم و تجهیزات در این مراکز باید با امضا مجاز و تأیید حراست کارفرما باشد

ار دعوت به عمل آورد چنانچه پیمانکار در نظر دارد حسب شرایط کاري از کارشناسان خارجی به منظور بازدید از محل ک- 
.می بایستی موضوع را کتباً به حراست کارفرما منعکس نماید تا هماهنگی هاي الزم معمول گردد

فیلم برداري نماید باید یک هفته /چنانچه پیمانکار در نظر دارد از فعالیت هاي انجام شده خود در تأسیسات عکس برداري - 
.هنگی هاي الزم معمول گرددقبل با حراست کارفرما مکاتبه نماید تا هما

به منظور هماهنگی بیشتر در امور کاري در صورت اعالم نماینده کارفرما جلسات ماهانه بین پیمانکار و حراست کارفرما - 
.برگزار خواهد شد

جهت سایر موارد که دربند هاي باال درج نگردیده است حسب شرایط کاري و محیطی، پیمانکار می بایست با حراست - 
.ما هماهنگی به عمل آوردکارفر

فنیبازرسیالزاماتوخدماتشرحنمونه -11-11
:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

در اجراي قراردادهاي بهره برداري، تعمیرات و نگهداري، خدمات مربوط به بازرسی فنی و کنترل کیفیت نقش بسیار حائز 
افزایش ضریب اطمینان تجهیزات و قطعات مورد استفاده دارد، لذا پیمانکار و کارفرما اهمیتی در پایش وضعیت سیستم و 

می بایست طی یک برنامه مدون و پروژه محور بازرسی فنی و کنترل کیفیت، در راستاي تامین قطعات مناسب، استفاده 
در پیمان حاضر خدمات بازرسی . درست و بموقع قطعات و تجهیزات تایید شده و رفع نقص هاي احتمالی مبادرت ورزند

هاي موردي یا بوده و این خدمات شامل سه دسته بازرسی دوره اي، بازرسی...................................... فنی مورد نیاز در محدوده 
ارت نفت دار وزفنی صالحیتهاي بازرسیفنی باید از فهرست شرکتشرکت خدماتی بازرسی. باشداتفاقی و بازرسی کاال می

هاي اصلی تابعه وزارت نفت انتخاب شده و همچنین بازرسین فنی قبل از انجام بازرسی باید توسط کارفرما  ارزیابی و شرکت
هاي کارفرما و هاي بازرسی فنی پیمانکار باید شامل کلیه الزامات و دستورالعملدستورالعمل. و تأیید صالحیت گردند

تأیید بازرسی فنی و دستگاه نظارت کارفرما برسد، در همین راستا پیمانکار می بایست نکات استانداردهاي مربوطه بوده و به 
و اقدامات ذیل را در دستور کار خود  بعنوان کلیاتی در تشریح خدمات مورد انتظار کارفرما  در زمینه بازرسی فنی و کنترل 

: کیفیت قرار دهد
الزم به . باشدگیري و نظایرآن بر عهده پیمانکار  میمخرب و مخرب، اندازهفنی، آزمایشات غیرتأمین کلیه تجهیزات بازرسی- 

.ذکر است این تجهیزات باید داراي گواهی کالیبراسیون معتبر باشند
.باشداستفاده از تمامی ابزارآالت  و تجهیزات منوط به صدور گواهینامه و سالمت تجهیز توسط پیمانکار  می- 
،مطابق مدارك و الزامات فنی و استانداردهاي پیوست ارائه شدهبایستمید ماشین آالت آزمایشات و تست هاي عملکر- 

مورد تأیید دستگاه نظارت بوده و در حضور نماینده کارفرما و در صورت نیاز و تأیید کارفرما در آزمایشگاه ها و یا کارگاهها 
.ه و عیناً صورتجلسه گرددو سایر مراکز صحت سنجی معتبر و مورد تأیید کارفرما انجام گردید

پیمانکار موظف به تضمین کیفیت و کارکرد قطعات تعمیري و یا تعویض شده مطابق استانداردها و چرخه عمر تجهیزات - 
.طبق مستندات تسلیمی از طرف یا مورد تأیید کارخانه سازنده به کارفرما می باشد



ازي و بهره برداري، نگهداري و تعمیرات بصورت پایش دوره بازرسی تجهیز در طول مراحل خرید تجهیز تا نصب و راه اند- 
انجام و کلیه گزارشات موردي، روزانه، هفتگی، ماهانه و جمع بندي سال اي و اتفاقی طبق دستورالعمل هاي الصاقی پیمان

.توسط پیمانکار تنظیم و با حضور نمایندگان رسمی طرفین طی یک صورتجلسه امضاء و بایگانی خواهد شد
.باشدمیکاالبازرسیواتفاقیومورديهايبازرسیادواري،بازرسیدستهسهشاملمات بازرسیخد- 
شرکت تابعه اصلی دار وزارت نفت یا صالحیتفنیبازرسیشرکتهاياز فهرستبایدفنیبازرسیدهندهانجامشرکت- 

.طرف قرارداد در این پیمان انتخاب شود
تأییدوارزیابی................................................شرکت  فنیبازرسیباید توسطو بازرسیتست انجامازقبلفنیبازرسین- 

.گردندصالحیت
شامل کلیه استانداردهاي مورد استناد در مفاد شرایط عمومی و خصوصی بایدپیمانکارفنیبازرسیهايدستورالعمل- 

بایستی بهوبوده...................................شرکتهايدستورالعملالزامات و. ..و IPS،IGS،API ،ASMEپیمان از جمله 
.برسد......................................شرکت فنیبازرسیتأیید

بهالزم.باشدمیبازرسیپیمانکارعهدهبرغیرهوگیرياندازهمخرب،غیرآزمایشاتفنی،بازرسیتجهیزاتکلیهتأمین- 
.باشندمعتبرکالیبراسیونگواهیدارايبایداین تجهیزاتاستذکر

ارایهنحوه.باشدمیفنیبازرسیپیمانکارتوسطتجهیزسالمتوگواهینامهصدوربهمنوطتجهیزاتتمامیازاستفاده- 
تهیه و طی صورتجلسه اي با بدین ترتیب می باشد که گزارشات در سه نسخه) دوره اي و اتفاقی(فنیبازرسیهايگزارش

و یک نسخه به نسخه نماینده پیمانکارکارفرما، یکنمایندهبهنسخهیکحضور نمایندگان رسمی طرفین امضا می شوند و
.می گرددارایهرئیس تاسیسات

اطالقO&Mفنی مربوط به پیمان بازرسینیازموردخدماتازبخشیبازرسی فنی دوره اي به: فنی دوره ايبازرسی- 
در کارفرما وفنیبازرسیهايدستورالعملبر اساسزمانی مشخص وهايبازهدربنديبرنامه زمانمطابقکهشودمی

شودمیدر این بخش  پیشنهاد : می گرددبصورت مستند و متناوب و برنامه ریزي شده و قابل تحلیل انجامزیرمواردقالب
. استانداردهاي  مرتبط هر بخش با تاریخ اعتبار آن درج گردد

بازرسیگزارشبایستیپایاندروبودهپیمانکارعهدهبهلزومموردتعمیراتیهايدستورالعملاجرايبرنظارت: 1تبصره
.پیمانکاراستعهدهبهتعمیراتصحتمسئولیتاستبدیهی. گرددارایهکارفرمابهانجام شدههاي

اعالم درگزارشرابعديبازرسیتاریخوبودهتجهیزاتسالمتگواهیاعتباروسوابقبررسیبهموظفپیمانکار:2تبصره 
.نماید

:باشدزیرمواردحاويبایستمیدستگاههرازبازرسیگزارشارایه:3تبصره 

نمایدتعیینکارفرماکهدیگرياستانداردهریامذکوراستانداردهايبامطابقبازرسیهايلیستچک.

نیازموردتعمیراتیهايدستورالعملموجود و ارایهکاستی هايوفهرست نواقص
آزمون ها و محدوده هاي کاري و عملکردي تجهیزات موجودنتایج.

و اطالعات مربوط به نحوه بهره برداريبرداريبهرهگواهینامهصدور
تأسیسات را بایگانیوفنیاسنادمراکزازراگزارشارایهجهتنیازمورداطالعاتکلیهاستموظفپیمانکار: 4تبصره 

.نمایداستخراج



اقداممذکوردستگاهازمجددبازرسیبهنسبتدستگاههايکاستیونواقصرفعازپساستپیمانکارموظف: 5تبصره 
ثبتمکانیزهبایگانیوسوابقدررانتایجوگزارشونمودهصادربرداريبهرهگواهینامهالزماز آزمایشاتپسونماید
.نماید

درومشخصرابعديبازرسیتاریخوبودهتجهیزاتسالمتگواهیاعتباروسوابقبررسیبهموظفپیمانکار: 6تبصره 
.نمایداعالمگواهینامه/گزارش

میاطالقفنیبازرسینیازکارفرما در زمینهموردخدماتازبخشیبهمورديهايبازرسی: اتفاقیموردي یاهايبازرسی- 
هاسازيبهینهوهااصالحیهانجامیاوتأسیساتتعمیراتنگهداري وجریاندرکارفرماتقاضايوموردحسببرکهشود

.انجام می گرددنماید،تعیینداخل ناحیه قراردادي که کارفرمادیگريمحلهریاوتأسیساتدر
کلیهوگردیدهرعایتبایدوضوابط کارفرما و شرکت هاي سازنده درکلیه فرآیندهاهااستانداردالزامات مربوط به: 1تبصره

گردد و نیز تمامی ناظرین اعم از ارایهفنیبازرسیتأییدباوتهیهپیمانکارتوسطگزارشات مربوطهومستنداتمدارك،
می بایست داراي گواهینامه تایید صالحیت نظارت از مراجع صاحب صالحیت و مورد ناظران کارفرما و ناظران پیمانکار 

.تایید کارفرما باشند
برداربهرهدرخواستبهعطفکهشودمیاطالقفنیبازرسینیازموردخدماتازبخشیبهکاالبازرسی: کاالبازرسی- 

پیوستمفادرعایتبابایدکهاست،نیازموردکاالکنندگانتأمینانباریاسازندههايهاي شرکتکارگاهدرتأسیسات
ضوابط،مطابقراکاالبازرسیفرایندبایستمیگردندمیخریداريپیمانکارتوسطکهکاالهاییکلیه.گرددانجاممربوطه

.برسانندانجامبهفرایندهاي کارفرماوهادستورالعمل

:شوندمیتقسیمزیربخشدوبهخدماتاین

:ساختحینبازرسی) الف
اولیهخامموادکیفیکنترلمداركبررسی
ساختمراحلکیفیکنترلبرنامهتأییدوبررسی(Quality Plan)استشدهارایهسازندهطرفازکه
برنامهمطابقنیازموردهايآزمایشوساختمراحلبرنظارتوبازرسیوسازندهشرکتکارگاهدرحضور
ايمرحلهگزارشاتارایهوکیفیکنترل
مربوطهاستانداردبامطابقتوسازندهطرفازشدهارایهفنیمداركواسنادبررسی
مربوطهاستانداردمطابقنهاییآزمایشهايانجاموساختمرحلهپایاندرکاالازبازرسی
کاالترخیصوبارگیريبندي،بستهنهایتدروانبارشنحوهبرنظارت
فوقکلیه مراحلنتایجحاويبایدوکاالبازرسیازپسروزسهحداکثرکهشدهانجامکارهاينهاییگزارشارایه

.باشد

:خریدحینشده، قبل وساختهکااليازبازرسی) ب
مربوطهاستانداردهايبامطابقتوتقاضاموردپروندهفنیمدراكوسوابقبررسی.

کنندهتأمینکارگاهیاانباردرحضورجهتکنندهتأمینباهماهنگی
هايگزارشارایهومربوطهاستانداردمطابقنیازموردهايآزمایشانجاموکاالازبازرسیNCRاحتمالی یا

Release Noteکاالبازرسیازپسروزسهحداکثر
کنندتأمینیاسازندهطرفازشدهارایههايگواهینامهوفنیاسنادبررسی.

کاالنگهدارينحوهوتخلیهبارگیري،بندي،بستهبرنظارت
باشدفوقبندهاينتایجحاويبایدکهشدهانجامکارهايازنهاییگزارشارایه
بازرسیگواهینامهصدور



مکانیزهبایگانیوسوابقدرگزارشاتضبطوثبت
.باشدمیممنوعباشند،نکردهسپريراکارفرماتوسطتأییدوکاالبازرسیفرایندکهکاالهاییازاستفاده: 1تبصره

.بودپیمانکارخواهدعهدهبهکاالتأییدعدمیاتأییدازناشیهايمسؤلیتکلیه: 2تبصره

کارفرمانمایندهتأییدبهکهساخترایجاستانداردبهآگاهوکاالبازرسیمجربکارشناستوسطبایدکاالبازرسی: 3تبصره
.گرددانجاماست،رسیده 

.نمایداقدامکاالبازرسیانجامبهنسبتکارفرماکتبیاعالمازپسروزدوحداکثراستموظفپیمانکار: 4تبصره

زمانحداقلدربایدشده،تهیههايگزارشکلیهوشدهانجامهايبازرسینتایج: فنیبازرسیاطالعاتسازيمستند- 
.گرددثبت،...و EAM, CMMSمانندمکانیزهسیستمدرچنینهموهر بخشازتجهیزهربهمربوطپروندهدرممکن

.و بعد از تعمیر باشدتجهیزهايسوابق خرابیازنیازموردتصویرهايحاويبایدپیمانکارهايگزارش
انجام آزمون هاي بازرسی فنی- 

یافتن و راستی منظوربه... و VT, UT, RT, MT, PTمانند مخربغیرهايآزمون و یا آزمایش:مخربغیرهايآزمون
تعمیراتزمان اجرايدرکه. شدخواهدانجام...تجهیزات و یاقطعاتبدنهها،جوشدرنهفته و آشکارعیوبآزمایی
نمایدتعیینکارفرما کهزمانهریاقطعاتوکاالبازرسیزماندریاوهاپروژهیاهااصالحیهانجاماساسی،یاموردي
اعالمپس ازساعت24حداکثرکارفرمااعالموموردحسببراستموظفپیمانکارشدخواهدانجامپیمانکارتوسط

این آزمونجزییات.نمایداقدامنظرموردمناطقبهمخربغیرهايآزمایشدهندهانجامهايگروهاعزامبهنسبتکارفرما
:استزیرقراربهها

شرکتدارصالحیتفنیبازرسیهايشرکتفهرستازبایدمخربغیرهايآزموندهندهانجامشرکت
شده و کلیه اپراتورها می بایست داراي گواهی نامه هاي تایید صالحیت فنی بروز انتخاب........................................... 

. از   شرکت ها یا سازمان هاي ذیصالح باشند
واحدمدنظرمواردایمنینکاتبهمربوطاستانداردهايکلیهرعایتبهموظفپیمانکارHSEباشدمیکارفرما.

شودانجاماستانداردهاي مورد تایید کارفرمایاوطرحفنیمشخصاتمطابقبایدآزمایش.

بودپیمانکارخواهدهزینهوعهدهبهآزمایشنیازموردمصرفیموادوادواتوابزارتهیه.

نمایدارایهاستاندارد به کارفرمافرمتقالبدررانتایجآزمونانجامازپساستنکارموظفپیما.

آزمون هاي مخرب
قطعاتبدنهها،جوشدرنهفتهعیوبیافتنمنظوربه... مانند تست هاي سختی، استحکام، کشش و مخربهايآزمایش

زماندریاوهاپروژهیاهااصالحیهانجاماساسی،یامورديتعمیراتزمان اجرايدرشد کهخواهدانجام...تجهیزات و یا
حسببراستموظفپیمانکار. شدخواهدانجامپیمانکارتوسطنمایدکارفرما تعیینکهزمانهریاقطعاتوکاالبازرسی

اقداممخرب با رعایت موارد ذیلهايآزمایشانجامنسبتکارفرمااعالمپس ازساعت24حداکثرکارفرمااعالمومورد
:نماید

.باشدتایید دستگاه نظارتموردبایدهاآزموندهندهانجامشرکت
به...و متالوگرافیهايآزمایشوخمشضربه،کشش،مکانیکیهايآزمایشجملهازآزمایشگاهیدریافت خدماتوهماهنگی

.می باشدپیمانکارعهده
مربوطهاستاندارداساسبرآزمایشگاهدرکاريماشینوبرشگذاري،عالمتشاملبردارينمونه.

هاتلرانسوابعادثبتوآزمایشموردهاينمونهابعاديکنترل



کتبیگزارشارایهوآزمایشگاهدرآزمایشهايدستگاهارزیابی
کنندهکنترلموسسهگزارشوآزمایشهايدستگاهکالیبراسیونکنترل
آزمایشانجاممراحلکلیهبرنظارت
فوقمراحلکلیهنتایجنهایی حاويگزارشارایه
بایگانیوسوابقدرنتایجثبت

خدمات کنترل کیفیت- 
پیمانکار در جهت ارتقاء و پایدار سازي کیفیت تولید و دستیابی به محصول بهینه بر اساس شاخص هاي تعریف شده در 

:در مورد کیفیت محصول می بایست اقدامات ذیل را در دستور کار خود قرار دهدKPIپیوست مربوط به 
بکارگیري نیروهاي متخصص و آزمایشگاهی بمنظور تست کیفی محصوالت
 آموزش پرسنل شاغل در آزمایشگاه کنترل کیفیت بصورت تخصصی و حرفه اي با در نظر گرفتن جدید ترین

کنترل کیفیت محصولتجهیزات آزمایشگاهی و روش هاي نوین 
تجهیز کامل آزمایشگاه کنترل کیفیت با تجهیزات بروز و مواد با کیفیت باال و مور تایید کارفرما
 تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت به سیستم نرم افزاري بروز، هوشمند و قابل اطمینان مورد تایید کارفرما بمنظور

یتذخیره و تحلیل نمودن داده هاي حاصل از کنترل کیف
 کنترل کیفیت می بایست بر روي خوراك و محصول بصورت توامان، آنالین، قابل ردیابی و ذخیره سازي انجام

پذیرد 
 ،همکاري توامان با رئیس تاسیسات و نماینده پیمانکار، واحد بهره برداري، تعمیرات، بازرسی فنیHSE و واحد

.اور و وابستههاي کنترل کیفیت زنجیره ارزش محصول در تاسیسات هاي مج
 بنا به درخواست کارفرما و نیز واحد هاي بهره ... گزارش دهی بصورت شیفتی، روزانه، هفتگی، ماهانه، دوره اي و

بصورت داده هاي خام و قابل تحلیل نرم افزاري و نیز ترند هاي نموداري و قابل تحلیل و آنالیز ... برداري و 
عملیاتی

ور جلوگیري از بروز هرگونه اختالل در سیستم ها و تجهیزات اندازه گیري، واحد کنترل کیفیت موظف است بمنظ
.مراتب را به رئیس تاسیسات جهت اقدامات و مکاتبات مقتضی با مراجع ذیربط گزارش دهد

 مرتبط با واحد کنترل کیفیت توسط شرکت هاي صاحب ... پیمانکار موظف به کالیبره کردن بموقع تجهیزات و
.تایید کارفرما می باشدصالحیت و مورد 

 پیمانکار موظف است بصورت آنالین هرگونه اختالف ویا انحراف از شاخصKPI را جهت بررسی و اقدامات فوري و
.الزم به پیمانکار گزارش دهد

پیمانکار موظف است در صورت درخواست کارفرما از آزمایشگاههاي ثالث جهت برخی تست ها استفاده نماید.
بازرسی فنینمونه هاي - 

:بازرسی فنی دوره اي
 بازرسی مرتبط با جرثقیل متحرك با استانداردBS1757 وIGS-I-GN-005 وASME B30.5 یا سایر

استانداردهاي مورد تایید کارفرما
 بازرسی از جرثقیل سقفی مطابق با دستورالعملINS-WI-03 و استانداردASNE B30.2 یا سایر ،

استانداردهاي مورد تایید کارفرما
مطابق با دستورالعمل ) بلت ها(بازرسی از  سیم بکسل ها و تسمه هاINS-WI-06 یا سایر استانداردهاي مورد

تایید کارفرما



 بازرسی ازChain Block مطابق با دستورالعملINS-WI-01یا سایر استانداردهاي مورد تایید کارفرما
 مطابق با دستورالعمل بازرسی از لیفتراك هاINS-WI- یا سایر استانداردهاي مورد تایید کارفرما04
 بازرسی از سیستمهاي لوله کشی و کلیه اجزاي مربوطه مطابق استانداردهايAPI570 ،API579 ،IPS ،

IGS574و  یا سایر استانداردهاي مورد تایید کارفرما
 بازرسی از مخازن ذخیره مطابق استانداردAPI653 ،API650 ،API575 ،API 579 و یا سایر استانداردهاي

مورد تایید کارفرما
 بازرسی از مخازن تحت فشار مطابق استانداردهايAPI510 ،API572 ،API579 ،ASME SEC.8 یا سایر

استانداردهاي مورد تایید کارفرما
:ددموارد تکمیلی زیر نیز مد نظر قرار گرفته و با محتواي ذیربط تهیه و گزارش گر

قرار گیرندبازرسیموردبایدکهیا تجهیزاتوتأسیساتازبخشیساختیاطراحیکدسوابق،بررسیومطالعه
نیاز و تحلیل آنهاموردکاالهايلیستواجراییهاينقشهبررسی
وتعمیراتیونصبهايدستورالعملتهیه) در صورت نیاز(تعمیراتی و یا ونصبهايدستورالعملاستفاده از

مربوطهاستانداردیاطراحیکد و استاندارداساسبرنیازموردهايآزمایش
 آزمون، تست ویا تأیید صالحیت جوشکاران و سایر نیروهاي متخصص پیمانکار در زمینه هاي مختلف عملیات و

نگهداري و تعمیرات
نیازحسبآزمایشات مربوطه برونیازموردمخربمخرب و غیرهايآزمونانجام.

اجراحیندرنواقصگزارشارایهواجراي عملیات تعمیرات و راه اندازي و تستمراحلکلیهبرنظارت.

بازرسی بر اساس دستور العمل مربوط به تجهیز
پکیجتستتهیهوفنیبازرسیمداركآوريجمع
آزمایشاتانجامبرنظارتودستورالعملارایه
بازرسی و اطمینان از صحت عملکرد مراحلاتمامازپسمذکورتجهیز یا دستگاهازبرداريبهرهمجوزصدور

.تجهیز

باشدمیفنیبازرسیعهدهبربهره برداري و نگهداري و تعمیراتاستانداردهايبامطابقکهخدماتیگونههر.
تهیهبرنظارتPQR,WPSآناجرايبرنظارتواستانداردهاي مربوطهاساسبر.

شدهانجامفعالیت هاينهاییگزارشارایه
مکانیزهبایگانیوسوابقدرگزارشاتثبت
کشیلولههايکلیه تجهیزات ثابت اعم از سیستمازبازرسی)Piping(، شیرهاي اطمینان مخازن ذخیره

و کلیه اجزا مربوطهاتمسفریک و تحت فشار
 بازرسی و تست هاي عملکردي تجهیزات دوار و دستگاهها و تجهیزات مرتبط مانند جرثقیل ها، لیفتراك، باالبر

...و ساید بوم و سیم بکسل ها، زنجیرها، شگل ها،  قالب ها و Chain Blockنفر و 
سازندههاي کارفرما و شرکت هاي دستورالعملاساسبرگیرصاعقهوارتها، سیستمرلهازبازرسی
و بعد از تعمیر تجهیزنصبازمجدد قبلتستانجام
کنترل کلیه انواع نشتی هاي تجهیزات و پایپینگ و خطوط لوله انتقال در محدوده ناحیه قرارداد
بازدید، بازرسی و اندازه گیري سیستم هاي حفاظت کاتدیک و پایش خوردگی
یاپوششتعویضدرصورترنگ،یاپوششاعمالمراحلوسطحسازيآمادهازبازرسی رنگ و پوشش و بازرسی

پوششورنگبازرسیدستورالعملمطابقهالولهوآمیزي تجهیزاترنگ
جوشکاران و سایر نیروهاي متخصص پیمانکار در زمینه هاي مختلف عملیات و صالحیتتأییدویاآزمون، تست

نگهداري و تعمیرات



 کمیت هاي قابل اندازه گیري  و مورد نیاز ... گیري اعم از ضخامت سنجی و اجراي کلیه عملیات مرتبط با اندازه
دستگاهها و تجهیزات ناحیه قرارداد و براي تحلیل و ارائه پیشنهادات تعمیراتی

باشدزیرمطالبحاويبایستمیجداگانهبطورشدهانجامهايبازرسیگزارشات ارایه:

مربوطه بصورت روزانه، هفتگی،  ماهانه، دوره اي و ساالنه و مورد استانداردبامطابقبازرسیگزارشولیستچک
نظر و تایید کارفرما

محل  دربازرستشخیصوتأسیساتسوابقبهتوجهبا(بحرانینقاطازسنجیضخامتنتایج(

سوابق مربوطهبامختلفنقاطسنجیضخامتنتایجمقایسه
 اعم از شماتیک، ایزومتریک، نظارت بر تهیه کلیه نقشه هاas built وP&IDمربوطهاطالعاتثبتو
تأییدکارفرماکهدیگرياستانداردهریاوالذکرفوقهاياستانداردبامطابقموجودهايکاستیونواقصفهرست

.نماید
تعمیراتی و جوشکاري و دستورالعملصدور...
الزمهايدستورالعملوموجودهايکاستییانواقصرفعجهتراهکاریااصالحیهارایه
ثبت نتایج در سوابق و بایگانی مکانیزه

:بازرسی فنی موردي یا اتفاقی- 
قرار گیرندبازرسیموردبایدکهیا تجهیزاتوتأسیساتازبخشیساختیاطراحیکدسوابق،بررسیومطالعه.
نیازموردکااليلیستواجراییهاينقشهبررسی
وتعمیراتیونصبهايدستورالعملتعمیراتی و یا در صورت نیاز تهیهونصبهايدستورالعملاستفاده از

مربوطهاستانداردیاطراحیکد و استاندارداساسبرنیازموردهايآزمایش
ات و آزمون، تست ویا تأیید صالحیت جوشکاران و سایر نیروهاي متخصص پیمانکار در زمینه هاي مختلف عملی

نگهداري و تعمیرات
نیازحسبآزمایشات مربوطه برونیازموردمخربمخرب و غیرهايآزمونانجام.

اجراحیندرنواقصگزارشارایهواجراي عملیات تعمیرات و راه اندازي و تستمراحلکلیهبرنظارت.

بازرسی بر اساس دستور العمل مربوط به تجهیز
پکیجتستتهیهوفنیبازرسیمداركآوريجمع
آزمایشاتانجامبرنظارتودستورالعملارایه
بازرسیمراحلاتمامازپسمذکورتجهیز یا دستگاهازبرداريبهرهمجوزصدور.

باشدمیفنیبازرسیعهدهبربهره برداري و نگهداري و تعمیراتاستانداردهايبامطابقکهخدماتیگونههر
تهیهبرنظارتPQR,WPSآناجرايبرنظارتواستانداردهاي مربوطهاساسبر.

شدهانجامفعالیت هاينهاییگزارشارایه
مکانیزهبایگانیوسوابقدرگزارشاتثبت
نیز اقدامات زیر میبایست در مواقع لزوم بمنظور بازرسی اتفاقی یا موردي انجام گردد:
کشیلولههايکلیه تجهیزات ثابت اعم از سیستمازبازرسی)Piping(،مربوطه، اجزاشیرهاي اطمینان و کلیه

و کلیه اجزا مربوطهمخازن ذخیره اتمسفریک و تحت فشار
 بازرسی و تست هاي عملکردي تجهیزات دوار و دستگاهها و تجهیزات مرتبط مانند جرثقیل ها،، لیفتراك، باالبر

...ها،  قالب ها و و ساید بوم و سیم بکسل ها، زنجیرها، شگل Chain Blockنفر و 
هاي کارفرما و شرکت هاي سازندهدستورالعملاساسبرگیرصاعقهوارتها، سیستمرلهازبازرسی
و بعد از تعمیر تجهیزنصبازمجدد قبلتستانجام



کنترل کلیه انواع نشتی هاي تجهیزات و پایپینگ و خطوط لوله انتقال در محدوده ناحیه قرارداد
ی و اندازه گیري سیستم هاي حفاظت کاتدیک و پایش خوردگیبازدید، بازرس
یاپوششتعویضدرصورترنگ،یاپوششاعمالمراحلوسطحسازيآمادهازبازرسی رنگ و پوشش و بازرسی

پوششورنگبازرسیدستورالعملمطابقهالولهوآمیزي تجهیزاترنگ
نیروهاي متخصص پیمانکار در زمینه هاي مختلف عملیات و جوشکاران و سایر صالحیتتأییدویاآزمون، تست

نگهداري و تعمیرات
 کمیت هاي قابل اندازه گیري  و مورد نیاز ... اجراي کلیه عملیات مرتبط با اندازه گیري اعم از ضخامت سنجی و

دستگاهها و تجهیزات ناحیه قرارداد و براي تحلیل و ارائه پیشنهادات تعمیراتی
باشدزیرمطالبحاويبایستمیجداگانهبطورشدهانجامهايبازرسیت گزارشاارایه:

مربوطه بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، دوره اي و ساالنه و مورد استانداردبامطابقبازرسیگزارشولیستچک
نظر و تایید کارفرما

محل  دربازرستشخیصوتأسیساتسوابقبهتوجهبا(بحرانینقاطازسنجیضخامتنتایج(

سوابق مربوطهبامختلفنقاطسنجیضخامتنتایجمقایسه
 نقشه ها اعم از شماتیک، ایزومتریک، نظارت بر تهیه کلیهas built وP&IDمربوطهاطالعاتثبتو
تأییدکارفرماکهدیگرياستانداردهریاوالذکرفوقهاياستانداردبامطابقموجودهايکاستیونواقصفهرست

نماید
تعمیراتی و جوشکاري و دستورالعملصدور...
الزمهايدستورالعملوموجودهايکاستییانواقصرفعجهتراهکاریااصالحیهارایه

میجراوجدولعاملریغپدافندو) HSE(ستیزطیمحویمنیابهداشت،الزاماتوخدماتشرحنمونه - 11-12
مربوط

:از این بخش پیوست به صورت زیر می باشداي نمونه***
هاي سیستم،مسئولیت رعایت  ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وخدمات مربوطه

پیمانکار و با نظارت کارفرما  و همچنین خدمات مربوط به پدافند غیر عامل و مدیریت آن  برعهده HSEمدیریت 
.باشدمی

برنامه ریزي جهت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد که شامل HSEهدف از 
.می باشد) و نه محدود به آن(موارد زیر 

HSEو الزامات HSEهاي مدیریت سیستم- 

شامل سیستم ایمنی، بهداشت و محیط HSEهاي مدیریتی در زمینه پیمانکار ملزم به استقرار، اجرا و نگهداري سیستم
بر اساس راهنماي استقرار و توسعه نظام بهداشت، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت، سیستم مدیریت (HSE-MS)زیست 

OSHAوISO 14001:2015زیست و سیستم مدیریت محیطISO 45001:2018ایمنی و بهداشت حرفه اي 

ي، نگهداري، تعمیرات،ُ بازرسی فنی، پشتیبانی و غیره و همچنین رعایت کلیه بردارفرآیندها شامل بهرهدر تمامی18001
در زمینه ایمنی، بهداشت، محیط ) ………........………وزارت نفت، شرکت (الزامات قانونی کشور و الزامات قانونی کارفرما 

سازي ها و منابع جاريروشبر این اساس پیمانکار باید ساختار،.باشدزیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می
برداري، نگهداري، تعمیرات و سایر خدمات کارفرما باشد، در بطن خدمات بهرهHSEکه مورد تایید HSEسیستم مدیریت

.بینی نمایدموضوع پیمان به طور جداگانه پیش
HSEساختار- 



ات(پیمانکار موظف به ارایه ساختار و معرفی نفر (HSE و تأیید از سوي به کارفرما جهت بررسیHSEباشد که کارفرما می
در این . باشدHSEاین ساختار پیشنهادي باید متناسب با حجم و نوع فعالیت هاي تعیین شده در جداول شرح خدمات 

به صورت تمام وقت، که داراي تأییدیه صالحیت HSEیا کارشناس HSEنفر ذیصالح به عنوان مسئول ....... حداقل ساختار
باشند باید از سوي پیمانکار معرفی می) اداره بازرسی کار(ن مسئول ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوا

.گردد
 پیمانکار ملزم به معرفی نفر جایگزین داراي صالحیت و مورد تأیید براي روزهایی که مسئول یا کارشناسHSE در محل

.باشدکار حضور ندارد، می
 ان(کارشناس/ مسئول (HSEهاي دوره مبانی و الزامات سیستم مدیریت بایست گواهینامهمربوطه میHSE دوره ،HSE

کارفرما مطابق الزامات مندرج در ضمائم قرارداد را HSEهاي عمومی و تخصصی مورد نظر پیمانکاران و همچنین سایر دوره
.دارا باشند

 ان(سکارشنا/ در صورت عدم صالحیت مسئول(HSE، پیمانکار باید نسبت به معرفی نفرات جدید و اخذ تأییدیه کارفرما
.روز  اقدام نماید.......... ظرف مدت 

 نمایندگان /شرح وظایف نمایندهHSE پیمانکار بر اساس دستورالعملHSE و ...................................... پیمانکاران شرکت
.ون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ضوابط مندرج در ضمائم قرارداد می باشدنامه ابالغی وزارت تعاآیین

گویی در مسئولیت بهداشت، ایمنی و آتش نشانی، محیط زیست، پدافند غیر عامل و مدیریت بحران پیمان و پاسخ: 1تبصره
یا دیگر عوامل پیمانکار، رافع پیمانکار وHSEباشد و شرح وظایف درج شده براي نمایندهعهده پیمانکار میاین زمینه به 

.باشدگویی پیمانکار نمیمسئولیت یا پاسخ
بحرانمدیریتوغیرعاملپدافندوHSEخدماتشرح- 

:باشدمیذیلشرحبهبحرانمدیریتوغیرعاملپدافندوHSEحوزهدرپیمانکارهايفعالیت
استفادهبااصالحیوکنترلیگیرانه،پیشاقداماتتعیینوریسکارزیابیخطرات،شناساییاساسبربایدریسکمدیریت

قبولموردحدتاریسککاهشبرايالزمساختارومنابعوشدهاجراواستقراراستاندارد،وشدهشناختههاياز روش
.گرددفراهمایشان،مشیخطو رئوسکارفرما

الزاماتودستورالعملهامفاداستموظفپیمانکارHSEریسکهايکاهشوخطراتحذفمنظوربهونمودهرعایترا
اقداماتبایستمیوباشدمیریسکمدیریتوارزیابیخطرات،شناساییبهملزمزیستیمحیطوایمنی، بهداشت

:نمایدبرقرارواجراایجاد،تعیین،زیرکنترلیمراتبسلسلهازاستفادهرا بامؤثرومناسبکنترلی

خطراتحذف
خطرترکمتجهیزاتیاموادعملیات،فرایندها،باجایگزینی
کارمجددسازماندهیومهندسیهايکنترلازاستفاده
آموزشجملهازاداري،هايکنترلازاستفاده
مناسبفرديحفاظتوسایلازاستفاده

دارايافرادازاستفادهکار،انجامازمتأثروکارانجاممحلمحوطهسازيایمنمانندکنترلیاقداماتانجامبهملزمپیمانکار
نصبمناسب،تجهیزاتوابزارآالت،ماشینازاستفادهفعالیتها،انجامپایشونظارترسانی،اطالعصالحیت، آموزش،

فردي، ملزوماتی مانند جعبه کمک هاي اولیه، کپسول هاي اطفاء حریق وحفاظتتجهیزاتو ایمنی،دهندههشدارعالیم
. می باشدغیره

مقررات خصوصدرراخودامرتحتپرسنلکلیهاستموظفپیمانکارHSE و هم چنین مقررات و دستورالعمل هاي
اجرایی، هايروشودستورالعملهامربوط به بکارگیريHSEمربوطه آموزش دهد، هم چنین می بایست آموزش هاي 



راهنما،ودهندههشدارعالیم)5S(کارگاهینظافتمدیریتی، رعایتهايجایگزینی، ارزیابی ریسک ها و خطرات، کنترل
.فردي در محل انجام کار به صورت متناوب انجام گرددحفاظتتجهیزات

 سرفصل و مدت زمان دوره هاي آموزشی داراي کد وزارت نفت بر اساس سرفصل هاي وزرات نفت و براي دوره هاي وزارت
.کار بوده و کلیه هزینه هاي آن متوجه پیمانکار خواهد بودکار بر اساس سرفصل هاي وزارت 

پیمانکار همچنین موظف به انجام موارد ذیل می باشد:
کارکنانايدورهواستخدامبدومعاینات
وبهداشتسازمانارتفاعدرکاربرايپزشکیصدور صالحیتودارندارتفاعدرکارکهکارکنانیپزشکیمعاینات

نفتصنعتدرمان
معاینات انجامنحوهدستورالعملبامطابقدارند، کاروسرغذاییموادبانحوهربهکهکارکنانیپزشکیمعاینات

نفتصنعتدرمانوبهداشتسازمانغذاییمواداماکنکارکناندرپزشکیصالحیتصدوروپزشکی
رانندگان درپزشکیصالحیتصدوروپزشکیاتمعاینانجامنحوهدستورالعملبامطابقرانندگان،پزشکیمعاینات

نفتصنعت
باکارنفت و مراکزصنعتدرپرتوکارانپزشکیمعایناتنحوه انجامدستورالعملبامطابقپرتوکاران،پزشکیمعاینات

اتمی ایرانانرژيسازماناشعهبرابردرحفاظتاموردفترپرتو

وزیستمحیطسازمانتأییدموردمراکزبهآنتحویلو)ویژهصنعتیعادي(پسماندهاکلیهآوريجمعوتفکیک
کارفرماHSEنمایندهنظارتتحتشهرداري


گزارشباهمراهراشدهتکمیلجدولوهاي خود را مشخصفعالیتازناشیپسماندهايفهرستاستملزمپیمانکار

.نمایدارایهکارفرمابهماهانه

برآنازناشیخسارتجبرانوممنوعپیمانکارتوسط...وهواخاك،آب،آلودگیازاعممحیطیزیستآسیبهرگونه
.میباشدعهده پیمانکار

کارشناسمسئول یاوکاراجرايمسئولمحوطه،مسئولعنوانبهذیصالحنفراتمعرفیHSE،موردهايزمینهدرکه
.باشدمیپیمانکارعهدهبرکارفرمانمایندهبهرسمیوکتبیصورتبهباشند،میفنیمهارتوتجربهنظر داراي

باشدمیپیمانکارعهدهبرتأسیساتدرکارهايپروانهصدورمقرراتمجموعهالزاماتکلیهسازيپیاده.

اموروکارفرمامقیمنمایندهبهفوراًبایدایمنناشرایطیاحادثهشبهحادثه،هرگونهHSEو گردیدهرسانیاطالعکارفرما
.گرددمستندوقتاسرعدر

گواهیو داراي محلشرایطوکارنوعبامتناسباستاندار،سالم،ایمن،آالتماشینوابزارآالتتجهیزات،ازبایدپیمانکار
.استفاده نمایدفنیسالمت

 ،ساختمانی، باربرداري، لیفتراك وکلیه رانندگان و اپراتورهاي ماشین آالت ویژه مانند ساختمانی فوق سنگین، سنگین...

.باید داراي گواهینامه ویژه مرتبط با کار و گواهی سالمت از مراکز معتبر باشند
روزهايشب،درمثالطوربه(معمولساعاتازخارجهمچنینوانفراديصورتبهفرآینديهايمحوطهدرحضور

دقیقنظارتومربوطهمجوزهاياخذوبیشترتوجهورعایتباضرورت،موارددرویافتهکاهشحداقلبهباید)تعطیل
.گرددرعایتکاملطوربهبایدنفتمحترموزیرابالغیهراستا،ایندر.کار باشداجرايمسوول

 در صورت به کارگیري از پیمانکاران جز، کلیه پیمانکاران جز باید داراي گواهی تأیید صالحیت ایمنی امور پیمانکاري
.دباشن



و تواناییمهارت،دانش،نظر،موردمشاغلبافردسالمتیوفیزیکیتناسب(کارکنانفنیصالحیتازاطمینان:2تبصره
میممنوعاکیداًصالحیت،فاقدنفراتبکارگیريگاز،ونفتصنعتبااليریسکبهتوجهباوبودهپیمانکارعهدهبه)تجربه
.باشد

ممنوع        پیمانطولدرHSEنمایندهحضوربدونکارانجاموHSEنمایندهتأییدومعرفیازقبلکاربهشروع:3تبصره
.باشدمی

HSEالزامات- 

بوده و پیمانکار ملزم به رعایت و پیاده سازي آن در تمامی فرایندها و مراحل بهره HSEاین بخش شامل الزامات مربوط به
وزارت نفت، شرکت (شامل الزامات قانونی کشور و الزامات قانونی کارفرما این الزامات.برداري،نگهداري و تعمیرات می باشد

در ............................................. (، شرکت فرعی تابعه وزارت نفت یعنی ...............................................اصلی تابعه وزارت نفت یعنی 
محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد که شامل استانداردها، قوانین، آیین نامه زمینه ایمنی، بهداشت،

ها،مصوبه ها، دستورالعملها، سیستم هاي مدیریتی، روش هاي اجرایی و راهنماها در زمینه ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
. و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد

کارمحلتنظیفاتخدماتشرحنمونه - 11-13
:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

در پیمان هاي بهره برداري، نگهداري و تعمیرات و در طول مدت اجراي پیمان  ناحیه قراردادي تحت اختیار پیمانکار بوده 
می بایست استانداردهاي سازمان  و وي مسئول کلیه مسائل مربوط به نظافت و پاکسازي می باشد، لذا در این راستا 

حفاظت محیط زیست و وزارت نفت موارد زیر را در قالب کلیات شرح تنظیفات و مدیریت پسماند ها در دستور کار قرار 
:دهد

/ لوازم اداري،توالت ها،دستشویی ها،پله ها،نظافت روزانه کلیه اتاق ها با اولویت اتاق کنترل و داخل کلیه پنل ها، راهروها- 
.با مواد پاك کننده استاندارد... الکترونیکی، محوطه تأسیسات، درب ها، کف و / تحریري

جمع آوري و جداسازي و بسته بندي استاندارد کلیه زباله اعم از صنعتی و غیر صنعتی و کلیه پسماندهاي مربوطه با - 
به محل هاي مجاز HSEرعایت مسایل

جمع آوري نخاله و زباله هاي حاصل از ،تأسیسات و اطراف فضاي سبز، پیاده روهانظافت محوطه هاي آسفالته در محدوده - 
پاك سازي محیط و انتقال آن به محیط خارج از محدوده تأسیسات 

بصورت هفتگی... درب ها و ،ضدعفونی کردن کلیه دستشویی ها وتوالت ها و محیط هاي آبدارخانه- 
نظافت پشت بام ساختمان ها و زیر زمین و انباري ها بصورت ماهیانه،هاکرکره و درب و پنجره ،تمیز کردن شیشه ها- 
HSEسم پاشی اماکن عمومی و ساختمان ها بصورت دو بار در سال با نظارت واحد- 

مانند فضاهاي اداري و (پاکسازي و تمیز نگه داشتن دائمی کلیه فضاهاي داخل ناحیه پیمان مانند فضاهاي تنظیفات- 
مانند اتاق (، فضاهاي ارتباطی... )مانند نمازخانه، آبدارخانه، مکان هاي ورزشی و محل غذاخوري و (فاهی، فضاهاي ر)وابسته

مانند ورودي (، فضاهاي رفاهی... )کالس هاي آموزشی و،هاي کار، سالن هاي کارگروهی، بایگانی جاري، سالن اجتماعات
، )ا، پشت بام ها، راه هاي اختصاصی دسترسی به مکان هاها، راهروها، سطوح زیرساختی و مسیرهاي تأسیساتی، شیب روه

...)کارگاه هاي تعمیرات تأسیسات و /مانند سوله هاي انبار(فضاهاي پشتیبانی و فضاهاي صنعتی



قبل و بعد از هر گونه ... نظافت و شستشوي محوطه مربوط به ادوات و تجهیزات مانند توربوکمپرسورها، توربو پمپ ها و - 
ا اورهال و تمیزکاري محفظه فیلترها با رعایت الزامات ایمنی و نظافت و تمیزکاري کف محوطه پس از هرگونه تعمیرات و ی

.تعمیرات جزیی و اساسی کلیه دستگاه ها در حالت کار و یا حالت خارج از سرویس
ده پیمانداخل محدو... جمع آوري و نظافت نشتی ها و کثیفی هاي کلیه ادوات و تجهیزات و دستگاه ها و - 
چه درحالت کار و یا خارج از سرویس با رعایت الزامات ایمنی... نظافت کپسول ها اعم از آتش نشانی و - 
باشدمیپیمان،اسنادضمیمهدرجدولمندرجمتراژبهسبزفضاينگهداريجهتذیلخدماتشرح- 

آبیاري،دفاتر، اعم ازدرموجودهايسبز و گلدانفضايودرختاننگهداريجهتعملیاتکلیهبایستمیپیمانکار
کارفرماHSEپیوست و استاندارد هاي مورد قبول کارفرما و  امور خدماتکاملشرحاساسبررا... پاشی و سم

.باشدمیپیمانکارعهدهبه... و حمل و نقل و... کلیه هزینه هاي مربوطه اعم از تهیه کود، سم  و خاك و.دهدانجام

است برنامه زمانی و مواعد مقرر در شرح کار پیمان، حجم و مقدار تهیه و استفاده از اقالم مذکور در پیمانکارموظف
.بندهاي فوق را رعایت نماید

پیمانکارمیعهدهبهسبزفضايبهمربوط)... کنی و علف/ برداشت/داشت/کاشت(سبزفضاينگهداريعملیاتکلیه
.باشدداشتهمحلدرکاملبازدیدآنهابایستی ازقراردادعقدازقبلپیمانکاروباشد

و وارد شدن خدشه به فضاي سبز تأخیر یا توقف غیر مجاز در کلیه عملیات مربوط به این بندصورتدراستبدیهی
، تمامیسوزيآتشوحادثهگونههربروزهرز که موجب هايعلفشدنمربوط به  ناحیه پیمان و نیز خشک

باشد، طبق جرائم مندرج در پیوست شرح کار مربوط به فضاي سبز میپیمانکارعهدهبهآمدهبوجوداحتمالیعواقب
.برخورد خواهد شد

و )...سبز و فضايآبیاري/شستشو/شرب(مصرفیتهیه امکانات زیر ساختی اعم از آبموجود،امکاناتبهباتوجه ...
.شدخواهدتأمینارفرماپیمانکار توسط کبرايشدهذکرمنظور مصارفبه

موظفپیمانکار،نباشدشدهذکرمصارفجهتامکانات مذکور در بند فوقتأمینبهقادرکارفرمادلیلیهربهاگر
.گرددمیپرداختپیمانکاربهمعتبرفاکتورهايطبقآنبهايوتأمین نمایدراخودمصرفیآباست

ازکههايمحلبهوآوريجمعراسبزفضايخدماتانجاماثربرماندهجايبرضایعاتکهاستموظفپیمانکار
.نمایدتخلیهوحملنداردقانونیمنعدهیاري/بخشداري/نظر شهرداري

پیمان بازدیدشرحودرجداولمندرجهايمحلواماکنيکلیهازپیشنهادينرخارایهازقبلاستموظفپیمانکار
.آوردعملبه



:12وستیپ
موادویدکیلوازمیعمومفهرست

مانکاریپتعهددریمصرف



ات اساسی شده ي که تعمیرهاي دوارتجهیزات و ماشینبه مربوط دوره مسئولیت رفع نقص در یمصرفموادولیست لوازم یدکی
:باشداست به صورت زیر می

یمصرفموادویدکیلوازملیست ) 1-21جدول
تعداد لوازم یدکی و مواد مصرفیشرح اقالم ردیف 

1
2
...



:13وستیپ
کارکنان،آموزش،یسازمانساختار

دانشتیریمدوکارهاگردشنحوه
مانکاریپ



هـاي بخـش در هـاي کلیـدي پیمانکـار   ساختار سازمانی، حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز و شرح وظایف پسـت -1- 13
HSEبرداري، نگهداري و تعمیرات، و بهره

:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

پیمانکارتعمیراتونگهدارينیروهايتعدادحداقل)1- 13جدول

هـاي بخـش در هـاي کلیـدي پیمانکـار   ساختار سازمانی، حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز و شرح وظایف پسـت -1- 13
HSEبرداري، نگهداري و تعمیرات، و بهره

:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

پیمانکارتعمیراتونگهدارينیروهايتعدادحداقل)1- 13جدول

هـاي بخـش در هـاي کلیـدي پیمانکـار   ساختار سازمانی، حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز و شرح وظایف پسـت -1- 13
HSEبرداري، نگهداري و تعمیرات، و بهره

:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

پیمانکارتعمیراتونگهدارينیروهايتعدادحداقل)1- 13جدول



نیازموردتعداد)سال(نیازموردکارسابقهتحصیلیمدركسازمانیسمتردیف
کارشناس ارشد/کارشناستعمیراتونگهداريرئیس1

تعمیراتمهندسیوریزيبرنامهمسئول2
تعمیراتریزيبرنامهکارشناس3
دقیقابزارمهندسیکارشناس4
برقمهندسیکارشناس5
مکانیکمهندسیکارشناس6
دقیقابزارتعمیراتمسئول7
دقیقابزارتعمیراتمهندس8
کنترلسیستمهايمهندس9
دقیقابزارتکنسین10
برقتعمیراتمسئول11
برقتعمیراتکارشناس12
برقخطوطکارشناس13
برقتعمیراتتکنسین14
مکانیکتعمیراتمسئول15
ثابتتجهیزاتتعمیراتتکنسین16
ثابتیزاتتجهتعمیراتاستادکار17
دوارتآالماشینتعمیراتاستادکار18
)تشیف(مکانیکتعمیراتتکنسین19
جوشکار20
)فیتر(کارمونتاژ21
مستقالتوعمومیتعمیراتتکنسین22
مستقالتوعمومیتعمیراتاستادکار23
لولهخطوطتعمیراتتکنسین24
هیتهوراتیتعممسئول25

هیتهوراتیتعمنیتکنس26

مجموع

پیمانکارراهبريمدیریتنیروهايتعدادحداقل)2- 13جدول
نیازموردتعداد)سال(نیازکارموردسابقهتحصیلیمدركسازمانیسمتردیف

کارشناس ارشد/کارشناسمدیر تولید1

کارشناسمسئول دفتر مدیر تولید2

کارشناساسناد فنیمتصدي بایگانی3

4...
مجموع



تاسیساتعمومیخدماتوبرداريبهرهعملیاتنیروهايتعدادحداقل)3- 13جدول
نیازموردتعداد)سال(نیازکارموردسابقهتحصیلیمدركسازمانیسمتردیف

برداريبهرهعملیاترئیس1

برداريبهرهعملیاتنوبتکاريسرپرست2

ارشدمراقب3

کالسترهايمراقب4

تاسیساتوهاچاهارشدمراقب5

ساتیتاسوچاهمراقب6

تاسیساتوچاههاعمومیخدماتارشدمراقب7

تاسیساتوچاههاعمومیخدماتمراقب8

...
مجموع

...ينیروهاتعدادحداقل)4- 13جدول
نیازموردتعداد)سال(نیازکارموردسابقهتحصیلیمدركسازمانیسمتردیف

مجموع

شرکتقوانینوبوده)استراحتروزچهارکار،روزچهار(ساعته12کاراقمارينوبتوروزکارصورتبهپیمانکارنیروهايکارکرد- 
.باشدمیاالجراالزمخصوصایندرایراننفتملی

ايهزینهونمایدتأمینمرخصیقبیلازهایینزمادرراکارگاهدرحاضرافرادیجایگزیننیازموردنفراتتااستموظفپیمانکار- 
.شدنخواهدپرداختجداگانهصورتبهنیروهاتأمینبابت

ICTبخششبکهتحتوسازگاريهماهنگی،باوچهرهشناسایییااثرانگشتثبتبا(غیابوحضوردستگاه2بایدپیمانکار- 

.نمایدثبتهادستگاهاینتوسطراقرارداداینموضوعپرسنلترددونمایدنصبکارفرمانظرموردهايمحلدر)کارفرما
نیروهايسایرواداريپیمانکار،کااليانباردارجملهاز(غیرفنیوفنینیازموردپرسنلیرسابهمربوطهايهزینهبایدپیمانکار- 

.شدنخواهدپرداختپیمانکاربهبابتاینازايجداگانهمبلغونمایدلحاظخودپیشنهاديقیمتدررا)پشتیبانی
هايفوریتدارايوبودهسالایامکلیهدروساعته24ورتصبهقراردادماهیتکهباشدداشتهتوجهموضوعاینبهبایدپیمانکار- 

.داردوجودنیزشبشیفتصورتبهپیمانکارنیروهايازبرخیبکارگیريامکانکارفرماتشخیصبههمچنین.باشدمیمرتبط
خودقیمتدرراهمربوطهايهزینهپیمانکاراستالزموبودهپیمانکارعهدهبهHSEMSضوابططبقHSEنیروهايتأمین- 

.شدنخواهدانجامپیمانکاربهبابتاینازايجداگانهپرداختگونههیچونمایدلحاظ
:شودمیتعریفزیرصورتبهپرسنلحضوربرنامه- 

ساعته12اقماريغیرنوبتکار:چاهیدرونعملیات.
استراحتروزچهارکار،وزرچهار(ساعته12کاراقمارينوبت–ساعته8ثابتروزکار:برداريبهره.(
استراحتروزچهارکار،روزچهار(ساعته12کاراقمارينوبتو–ساعته8ثابتروزکار:تعمیراتونگهداري.(



8ثابتروزکار):نظافتچیوآبدارچیبجز(کمپخدماتسنگین،ترابريسبک،ترابريهايبخشدرپشتیبانیوخدمات
).استراحتروزچهارکار،روزچهار(ساعته12کاراقمارينوبتوساعته

ساعته8ثابتروزکار:ارتباطاتواطالعاتآوريفن.
ساعته8ثابتروزکار:کاالاموروتدارکات.
ساعته8ثابتروزکار:فلزاتخوردگیازحفاظتوفنیبازرسی.
استراحتروزچهارکار،روزچهار–ساعته12کاراقمارينوبت:کیفیتکنترلآزمایشگاه.
روزچهارکار،روزچهار(ساعته12کاراقمارينوبتو–ساعته8ثابتروزکار:ستیزطیمحوبهداشت،یمنیا

).استراحت
استراحتروزیکوکارروزدو(ساعته12نوبتکار- ساعته8ثابتروزکار:حراست.(
...

.باشدمیتغییرقابلپیمانکارکارکنانکاربرنامهکارفرماتشخیصونیازصورتدراستبدیهی- 
پرداختبینیپیشاجتماعیتأمینوکارادارهقوانینبهتوجهباومربوطهبنددرشدهتشریحانسانینیرويکارنوعیتبهتوجهبا- 

.باشدمیپیمانکارهزینهوعهدهبهکارکنانکارياضافه
 -...

ايحرفـه صـالحیت گواهینامـه در تعهد پیمانکار، و معیارهاي مهـارت و  آموزشلیست و زمانبندي دوره هاي -13-2
کارکنان پیمانکار 

:اي از این بخش پیوست به صورت زیر می باشدنمونه***

پیمانکارتعهددرهايدورهلیست)5- 13جدول
نفراتتعداددورهدرکنندهشرکتنفراتشرایطدورهمدتدورههايسرفصلومشخصاتآموزشیدورهنامردیف

1
2
3
4

:باشدتأییدقابلکارفرمابرايکهبصورتیباشدمیزیربشرحنیروتأمینبهموظفپیمانکار- 
یکارشناسحداقلمدركباومرتبطکارسابقهسال20حداقلبامتخصص:دیتولمعاون/مدیر.
کارشناسیحداقلمدركباومرتبطکارسابقهسال15حداقلبامتخصص:تولیدعملیاترئیس.
کارشناسیحداقلمدركباومرتبطکارسابقهسال10حداقلبامتخصص:ادارهرئیس.
مرتبطهايرشتهدرفنیکارشناسیحداقلمدركباومرتبطکارسابقهسال7حداقلبامتخصص:مسئول.
مرتبطهايرشتهدرفنیکارشناسیحداقلمدركباومرتبطکارقهسابسال5حداقلبامتخصص:کارشناس.
کاردانیحداقلمدركباومرتبطکارسابقهسال5حداقلبامتخصص:تکنسین.
دیپلمحداقلمدركبامرتبطکارسابقهسال4حداقلبامتخصص:استادکار.
سیکلمدركبامرتبطکارقهسابسال2حداقلوصالحیتهايگواهینامهداراينیروي:کارگر.
...

تیماین.نمایدمیپیداکاراجازهکارفرماتیمتوسطفنیمصاحبهدرموفقیتوپیمانکارپیشنهادازپسشدهیادانسانینیروي- 
.نمایدگیريتصمیمایشانبکارگیريخصوصدرپیشنهاديفرددرنظرموردشرایطمجموعگرفتننظردربااستمجاز



باشدهمعرفینیرويبکارگیريشغلی،مختلفهايردهبرايشدهمعرفینیروهايتوسطباالمندرجشرایطاحرازعدمورتصدر- 
هايهزینهسایروپیمانکارکارکناننیازموردوشخصیلوازمووسایلکلیهتأمین.بودخواهدکارفرمامصاحبهکارگروهتشخیص
.استپیمانکارهزینهوعهدهبهپیمانکارکارکنان

بابتاینازکارفرماونمایداقدامآنهاتأمینبهنسبتخودهزینهوعهدهبهاستموظفپیمانکاربیشتر،نیرويبهنیازصورتدر- 
.داشتنخواهدپیمانکاربهاضافیپرداختهیچگونه

بهداشتوسالمتکارتومعتبربهداشتیمراکزازاعتیادعدمتأییدیهکیفري،پیشینهسوءعدمخدمت،پایانکارتبودندارا- 
رانندگانبرايتدافعیرانندگیگواهینامهورانندگیمعتبرگواهینامهفوق،مذکورمداركبرعالوههمچنینوکارکنانکلیهبراي

.قراردادموضوع
 -...

نحوه گردش کارها -13-3
:باشدمیذیلشرحبهپیمانکارکلیديهايسمتوهابخشبینکارهاگردشنحوه

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

مدیریت دانش -13-4
موضـوع بـه مربـوط ينـدها یفرادراطالعـات زیآنالازحاصلجینتااخذزینوتغییرات،اعمال،اطالعاتوهادادههیکلمندنظامتیریمد

درمانکـار یپتوسـط بایسـت مـی وبودهدانشکشفواستفادهانتشار،،یسازماندهجاد،یابرمشتملحداقلکهشودمیشاملرامانیپ
تیریمـد بـه مربـوط جینتـا اسـتنباط واخـذ ويسازادهیپاجرا،نحوهابزارها،بهمربوطاطالعات.گردديسازادهیپمانیپياجراندیفرا

:باشدمیذیليهاهیرووهادستورالعملاساسبردانش



:14وستیپ
محللیتحودرکارفرماتعهدات

وزاتیتجهوکاالنیتأمکار،ياجرا
کارهاانجام



کارفرماتعهددرزاتیتجهوکاالنیتأمو، امکاناتکارهاشرح-14-1
شرح کارها، امکانات و تامین کاال و تجهیزات در تعهد کارفرما می تواند به صورت آیتم به آیـتم و مشـروح ذکـر    : توضیح(

.)شود و یا در قالب جداول ذیل بیان شود

بخش مدیریت بهره برداري) 1- 41جدول
پیمانتعداد در مدت خدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 

1
2
...

بخش خدمات مهندسی و قابلیت اطمینان)2- 41جدول

تعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

بخش خدمات و عملیات نگهداري و تعمیرات)3- 41جدول

تعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...

...بخش )4- 41جدول

تعداد در مدت پیمانخدمات/کار/ شرح اقالم کاالردیف 
1
2
...



کارفرماتعهداتیزمانبرنامه-14-2
:به شرخ ذیل می باشد1-14برنامه زمانبندي تعهدات کارفرما ذکر شده در بند 



:15وستیپ
کارياجراجامعیزمانبرنامه



:برنامه زمانی کلی اجراي کار پیمانکار به شرح زیر است

درونمـوده هیتهیلیتفصزمانبنديبرنامهپیمانطیشرابرنامه زمانی کلی اجراي کار و بامطابقاستموظفمانکاریپ* 
.برساندو کارفرمانظارتدستگاهدییتأبهیعمومطیشرادرمقررمهلت



:16وستیپ
سازندگان/کنندگاننیتامفهرست
دومدستمانکارانیپو



:استزیرشرحبهکارفرماتأییدموردکنندگانتأمینفهرست



:17وستیپ
یفنمداركواسناد



استانداردهاوکدها- 16-1

مانیپیفناسنادریساهاي و ی، نقشهفنمشخصات- 16-2

برداري، تعمیرات و نگهداريهاي بهرهدستورالعمل- 16-3
:این بخش پیوست می تواند شامل موراد زیر باشد***

1- Operating Procedures Manual برداري شاملهاي بهرهدستورالعمل
1-1- Start Up اندازيهاي راهدستورالعمل
1-2- Shut Down هاي متوقف نمودن دستورالعمل
1-3- Normal برداري در شرایط عاديهاي بهرهدستورالعمل
1-4- Emergency بردارهاي مقابله با شرایط اضطراري در فرآیندهاي بهرهدستورالعمل
1-5- Stand by هاي بکارگیري تجهیزات جایگزین و آماده بکاردستورالعمل
1-6- Max/Min Operating Limits )فشار، دما و غیره(برداري هاي مشخص شده براي بهرهمحدوده

2- Operation Processes Properties برداري از قبیلمشخصات فرآیندهاي بهره
2-1- Critical point, Welting Points ذوببحرانی همانند نقطه نقاط
2-2- Vapor Pressures / Boiling Points جوش و فشارهاي بخارعملیاتی همانند نقطهنقاط
2-3- Critical Pressures / Temperatures / Volumes هاي بحرانیحجم/ دماها / شارها عملیاتی فنقاط

3- Processes Equipments Specification Sheets فرآیندها شاملوهاي مشخصات تجهیزاتبرگه

3-1- Materials Of Construction (MOC) or repair ویا تعمیر الح مورد استفاده در ساختصمواد و م
3-2- Design Code- Deviation Report گزارشات انحرافات از آنها-کدهاي مورد استفاده در طراحی/ استانداردها 

4- Spill/ Leak Procedures ا و یا هدر رفت هاي غیر متعارف ویا متعارفههاي مقابله با نشتدستورالعمل

5- Projects Data Books (O&M) ي قبل ازبهره برداري هافنی پروژههاي اطالعات کتابچه

5-1- Process & Mechanical Drawings هاي مکانیک و فرآیندينقشه
5-2- Process Flow Diagrams (PFD) یندنمودار گردش جریان فرآ
5-3- Heat& Material Balance Data هااطالعات باالنس متریال و درجه حرارت
5-4- P & ID هاي فرآیند و ابزاردقیقنقشه
5-5- Electrical Diagrams )الکتریکی(هاي مدارات برقی نقشه
5-6- Isometric drawings هاي ایزومتریکنقشه

6- Main Process Equipment Lists و مستندات کارخانه اي هرکدام هاي تجهیزات اصلیفهرست



7- Operation&   Maintenance Procedure Manual تعمیراتی شاملنگهداري وهايدستورالعملهايکتابچه

7-1- Routine ریزي شدهایی و برنامههاي انجام تعمیرات دورهدستورالعمل
7-2- Non Routine هاي انجام کار در حالت غیر روتین از قبیلدستورالعمل

7-2-1- Maintenance For Shut Down تعمیرات در هنگام توقفات واحد یا تجهیزات
7-2-2- Restart Procedures اندازي مجدد واحد یا تجهیزاتهاي تعمیراتی در زمان راهدستورالعمل

7-3- Trouble Shooting یابی خرابی تجهیزاتهاي عیبدستورالعمل
7-4- Operation manual , work in process & condition reports بهره برداري و گزارش دهی هاي دستورالعمل

8- Operation & Maintenance Communication Procedures ...وارتباط با سایر اداراتهايدستورالعملفرایندها و

9- Work Permit Procedures هاي اخذ مجوزهادستورالعمل

10- Collecting Data Procedures )دستی و مکانیزه(آنها ، گردش وگزارش گیري اطالعات،ثبت آوريهاي جمعدستورالعمل

11- Condition Based Monitoring Procedures )مراقبت وضعیت تجهیزات( CM هاي اجرایی اموردستورالعمل
11-1- Vibration Monitoring مشاهده، ثبت، ضبط و آنالیز ارتعاشات تجهیزات
11-2- Thermograph Monitoring مشاهده، ثبت، ضبط و آنالیز درجه حرارت تجهیزات
11-3- Ultrasonic Thickness Analysis آنالیز ضخامت سنجی بر اساس روش التراسونیک
11-4- Measure Of Heat Transfer Performance گیري کارایی میزان انتقال حرارتاندازه
11-5- Temperature Monitor of Compressors ثبت، ضبط و آنالیز دماهاي کمپرسورها
11-6- Bearing Temperature Trends ثبت، ضبط و آنالیز دماهاي یاتاقان و روندهاي آن
11-7- Process unit Performance Monitoring مشاهده، ثبت، ضبط و آنالیز عملکرد فرآیندها
11-8- Control Valves Position Measurement )هااستروك کردن(گیري موقعیت کنترل ولوها اندازه
11-9- Safety Protective System )ها و غیرهها، ضدخوردگییکمانند حفاظت کاتود(هاي حفاظتی سیستم
11-10- Acoustic Monitoring صوتیبط و آنالیز ثبت، ض
11-11- Oil Analysis هاثبت، ضبط و آنالیز کیفیت روغن
11-12- Corrosion  Analysis آنالیز خوردگیثبت، ضبط و
11-13- Electrical usage Trends ثبت، ضبط و آنالیز توان مصرفی الکتریکی

12- Time Analysis & Their Indicators هاي مرتبطها و شاخصتجزیه و تحلیل زمان سنجی
13- Maintenance Modeling هاي تجزیه و تحلیلشامل روشو مهندسی قابلیت اطمینانتعمیراتنگهداري وسازيمدل

13-1- Functions Analysis عملکردهاي اجرایی و فرآیندها
13-2- HAZOP        (HAZOP)
13-3- FMEA       Failure Mode Effective Analysis (FMEA)
13-4- RCA   Rout Cause Analysis
13-5- FTA   Fault Tree Analysis
13-6- RBI    Risk Based Inspection
13-7- FFS   Fitness For Serivice
13-8- RCM Reliability Centred Maintenance

14- Maintenance Task&job Analyses تعمیراتگروه هاي درگیردر نگهداري ووظایفعملکرد ها تجزیه و تحلیل 



15- Level Of Repair (LORA) سطح انجام عملیات تعمیراتی
15-1- Maintenance Actions(Off-site service, On-site Service, Workshop)

هاي مجتمعآن و همچنین کارگاه هاي مختلف تعمیراتی در داخل واحدهاي تولیدي و بیرون ازانجام عملیات

16- ILSP(Logistics, Serviceability & Supportability) Based in Maintenance Plan

بر اساس برنامه تنظیمیتعمیراتینگهداري وخدماتی براي اموروپشتیبانیانجام عملیاتنحوه 
16-1- Man Power & Personnel: All The Persons For Maintenance Actions

هاي مورد استفاد در کارهاموارد مرتبط با کارکنان و نفر ساعت

16-2- Training Equipment هاي مورد نیاز یا اجرا شده مرتبط با تجهیزاتآموزش
16-3- Supply Support: Spares, Repairs, Consumables, Special Suppliers & Inventories, Support

Equipment Transportation & Handily equipment, Documentation Distribution.

و قطعات یدکی؛ تعمیرات، مواد مصرفی، کاالهاي و تجهیزات ویژه حمل و نقلموارد پشتیبانی مرتبط با نگهداري و تعمیرات از قبیل تامین و تدارك
تحویل تجهیزات و همچنین گردش اسناد در سازمان

16-4- Test & Support equipment: Tools, Condition Based Monitoring،Equipment, Calibrations

equipment، Packaging, Handling, Storage & Transportation

امور کالیبراسیون تجهیزات،، CMاستفاده، تجهیزات مورد استفاده براي امور موارد مرتبط با آزمایش تجهیزات و تست آنها از قبیل انواع ابزارها مورد
بندي، انبارداري و نحوه جابجایی آن در مجتمعبسته

16-5- Technical Data and data mining ت و داده کاوي آنهااطالعات فنی تجهیزا

17- Computer Resources  & Softwares EAM (Enterprice Asset management),CMMS(Computerised
maintenance Management System) و نرم افزارهاي موجود و یا مورد نیاز ونیز داشبورد مدیریتیايمنابع رایانه

18- Maintenance Plan برنامه تعمیرات
18-1- Preventive Plan Including : CM, PM,PdM,Scheduled , Maintenance Condition Based

Monitoring, predictive Maintenance

:        هاي انجام تعمیرات پیشگیرانهبرنامه
18-2- Corrective Maintenance Including: Immediate Maintenance, Delayed Maintenance

دادانجامتاخیرباتوان¬میکهتعمیراتیوآناجرايدروقفهگونههربدوننیازموردتعمیراتانجامقبیلازاصالحیتعمیرات



19- Records شامل اسناددر سیستمهاي دستی و یا مکانیزه از آنهاثبت وقایع و نگهداري 
19-1- Training آموزش
19-2- Calibration کالبیراسیون
19-3- Policy ها و اصول کلیمشیخط
19-4- Spares & Supports هاتامین و تدارکات قطعات و نیازمندي
19-5- Inspection امور بازرسی از تجهیزات
19-6- Monitoring هاي آنالیز آنهاانجام امور ثبت و ضبط وثایع و روش
19-7- Routine Maintenance and Repair ايتعمیرات دوره
19-8- Overhaul تعمیرات اساسی
19-9- Rebuilding or Turnaround مرتبط باو یا جایگزینی ها و احیاي ها بازسازي

19-9-1. Improvement انجام بهبودها در سیستم
19-9-2. Modification انجام تغییرات در سیستم

20- Repair انجام تعمیرات انواع تجهیزات سازمان
21- Maintenance & Analysis گیري و تجزیه و تحلیلهاي اندازهروش
22- Maintenance Technical indicator: هاي فنی عملکرد تعمیرات مانندشاخص

MTTR                                 Mean Time To Repair
MTTF                                 Mean Time Between Failures
MTBF                                 Mean Time To Failures
MLH                                   Mean Labor Hours
LDT                                     Logistics Delay Time
ADT                                    Administrative Delay Time

23- Maintenance Economical هاي محاسبه اقتصادي بودن امور تعمیرات مانندروش

23-1- FOM1= PERFOMANCE* AVAILABILITY

LIFE   CYCLE     COST

23-2- FOM2= SYSTEM CAPACITY
RENUES- COST

23-3- FOM3= LIFE CYCLE COST
FACILITY SPARE

23-4- FOM4= SUPPORTABILITY
LIFE CYCLE COST                       Effective Figures Of Merits= FOM

24- Improvement ها و اسناد مرتبط با بهبودهاي داده شدهروش



25- Modification انجام شدهها و اسناد مرتبط با تغییرات روش
26- Safety Protective System هاي حفاظت ایمنی از قبیلسیستم

26-1- Relief System Basis safety valve , rapture disk هاي سیستم
26-2- Ventilation Data HVAC هاي تهویه و سیستم
26-3- Fire / Gas Monitor Data آتش/دود/اي آشکار ساز گازهسیستم
26-4- Safety Interlock System هاي اینترالك برقیسیستم
26-5- Passive Protection System هاي نشتی و غیرهو نشاندهنده EDS حفاظت کاتدیک،هاي سیستم
26-6- Instrument System کنندههاس ابزاردقیق، آناالیزر و کنترلسیستم

27- Mechanical Design Data اطالعات طراحی تجهیزات براي
27-1- Piping Specifications کشی صنعتیسیستم لوله
27-2- Vessel Specifications مخازن معمولی و خصوصاً مخازن تحت فشار
27-3- Electrical Specifications هاي ثبت و به روزرسانی میزان انحرافات از مشخصات اولیه طراحیسیستم

28- Shipping Procedure حمل و نقل و جابجایی تجهیزات
29- Responsibility & Roles ها و وظایف افراد نسبت به کارهامسئولیت
30- Maintenance Department Chart تعمیراتنگهداري ونمودار سازمانی اداره
31- Personnel Skill List تعمیراتنگهداري وفهرست مهارت کارکنان شاغل در اداره
32- Management If Change Procedure تعمیراتنگهداري وها مدیریت امورچگونگی اعمال تغییرات در روش
33- Supplier & Spare Procedure هاي تامین و تدارکات کاالدستورالعمل
34- Key Performance indicator:RAMS (Reliability,Availability,Maintainability,Safety)

مانندمدیریتیعملکرد کلیديهاي شاخص

.شودیمابالغمانکاریپبهوهیتهکارفرمالهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد- 16-4

کارفرمااطالعایبیتصوبهوهیتهمانکاریپلهیوسبهکارياجراطولدرکهیفنمداركواسناد- 16-5
.رسدیم

اسناد و صورتجلسات دوره مسئولیت رفع نقص- 16-6

کارفرماموردنظر يوتریکامپيهابرنامهفهرست- 16-7



HSEي مدیریت هاهیروضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و - 16-8



:18وستیپ
،يریبارگ،يبندبستهنحوهوندیفرا

زاتیتجهوکاالانباروهیتخلحمل،



هـاي  هـا  و روش مطابق دسـتورالعمل زاتیتجهوکاالانباروهیتخلحمل،،يریبارگ،يبندبستهنحوهوندیفرا
:انجام پذیردبایستمیمربوط و به صورت زیر



:19وستیپ
ويهمکاروکارهاگردشنحوه

کارفرما،کارکنانبایهماهنگ
طرفمانکارانیپریساومشاوران

ينهادهاکارکنانوکارفرمامانیپ
یقانون



:میباشدذیلشرحبهپیمانذینفعانبینکارهاگردشنحوه
کــار دســتور محــل، تــاریخ، بـرمشـتمل)MEETING-OFF-KICK(پـروژهآغـازینجلسـهبرگـزارينحوهجزئیات- 

:عمومیشرایط3مادهمفادمطابقتصمیمگیريوطرحجهتنیازموردمداركوجلسـه
.............................................................................

:لزومدرصـورتپیمـان،اجـرايبـامـرتبطنهادهـايوذینفعـانسـایروپیمانکـار-کارفرمـابـینمکاتباتکارگردش- 
.............................................................................

:آنازپسهاياقداموکارفرماسويازکارتغییردستورابالغکارگردش- 
.............................................................................

:پیمانکارهايوضعیتصورتپرداختوتأییدتحویل،تهیه،کارگردش- 
.............................................................................

:پیمانفنیمداركواسنادتأییدوبررسیتسلیم،کارگردش- 
.............................................................................

:پیمانکار)ماهانه(ايدورههايگزارشچارچوب- 
.............................................................................

:مواردسایر- 
.............................................................................



:20وستیپ
) KPI(عملکرديدیکليهاشاخص

يهاشاخصبرنظارتندیفراو
عملکرديدیکل

موضوع پیمان، بایستی نحوه محاسبه پیوست ضمن اشاره به شاخصهاي کلیدي مدیریتی، فرایندي و عملیاتیاین در 
مربوط مقادیر هدف یا استانداردهمچنین . و فواصل زمانی ارائه به کارفرما مشخص شودشاخص هاي عملکردي

مورد نیاز را پس از در صورت عدول، اقدامات اصالحیموظف است و پیمانکار وده شاین پیوست مشخصدر بایستمی



.تایید کارفرما انجام دهد
ریدرگيهاگروهيعملکرديدیکليهاشاخصبرنظارتواستخراجهتجراینظارتگروهایفرداست،موظفمانکاریپ

بامورديایويادورهبصورترامربوط گزارشاتوبکارگماردهراتیتعموينگهدار،يبردابهرهاتیعملوندهایفرادر
باهمراهیاتیعملويندیفرا،یتیریمديهاKPIبهاطالعاتآنلیتبدهمراهبهشده،نییتعشیپازی مشخص وفرمت
یا موعد زمانهر درتا شودينگهداربایست به صورت الکترونیکیمیمستنداتهیکلودینماارائهآنهايهالیتحل
.شودلیتحوکارفرما بهتحولولیتحو

در پیشبرد اهداف پیمان، مطالبی براي آشنایی هاي کلیدي عملکردبا توجه به اهمیت پارامتر شاخص*** 
ذکر آن در اسناد پیمان به که صرفاً براي آگاهی بوده و شودخصوص بیان میدر اینبیشتر ذینفعان پیمان

: تشخیص کارفرما می باشد

هاي کمی هستند هاي کلیدي عملکرد سنجهشاخص: Performance IndicatorKeyیاکلیدي عملکردشاخص-
.گیري کنندکنند تا فرایند دستیابی به اهداف سازمانی را تعریف و اندازهها کمک میکه به سازمان

پیمانکار .گرددمدیریتی، فرایندي و عملیاتی در موضوع پیمان، تعریف میهايدر حوزهکلیدي عملکرد شاخص- 
از در صورت عدول.نمایدمیایهکارفرما اربه محاسبه و در فواصل زمانی مشخص شاخص هاي عملکردي مذکور را 

.پیمانکار موظف است اقدامات اصالحی مورد نیاز را پس از تایید کارفرما انجام دهد، مقادیر هدف و استاندارد مربوط
میزان عملکردهاي مهم و اساسی شرکت را کهگیري هستند اندازههاي کلیدي عملکرد، متغیرهاي قابلشاخص- 

کند که بتوانند اهداف فراهم میارشد و میانی این امکان را براي مدیران KPIپارامتراستفاده از.کنندارزیابی می
هاي آتی ثبت و ذخیره برداريخود را براي بهرهفعالیتاي از عملکرد دقیقی براي سازمان مشخص کرده و تاریخچه

.باشدمیهاي سازمانکنترل و بهبود عملیاتکه نتیجه آندنکن
ی ارایه شده توسط راتیتعموينگهدار،يبردابهره، يندیفرا،یتیریمديهاKPIت بر نظاربه کمک دستگاه کارفرما- 

.پیمانکار نظارت می نماید
:KPIپارامترهاي ویژگی- 

گرایانهواقع.1
سهولت در محاسبه و پایش.2
نفعاندرك توسط تمامی ذيقابل.3
کاويامکان بهینه.4
)در صورت کیفی بودن بایستی به کمی تبدیل گردد(گیرياندازهکمی و قابل.5
هاي پیشنگرتأکید بر شاخص.6
یکپارچگی فرایندهاي سازمان با فرایند مدیریت دارایی.7



هاشناسنامه شاخص- 
شاخص) فرمول(عنوان، شرح و روش محاسبه .8
این . شودآوري میهاي الزم جهت محاسبه شاخص جمعهایی است که دادهمنظور دوره: گیريدوره زمانی اندازه.9

گیري هاي زمانی متداول براي اندازهدوره. دوره زمانی بستگی به فاکتورهاي مختلفی از جمله نوع شاخص دارد
هاي است و براي شاخص... ، یک ماه، سه ماه و)ساعت24(روز ها شامل یک شیفت کاري، یک شبانهشاخص

.مختلف، متفاوت است
. هاي زمانی متفاوت، مختلف استگیري زمان در دورهابتدا و انتهاي اندازهمبناي : گیري زمانمبناي اندازه.10

روز، ساعت هاي ابتدا و انتهاي شیفت است و براي دوره زمانی شبانهکه براي دوره یک شیفت ساعتطوريبه
.نیمه شب همان روز است12صفر بامداد تا 

آوري ها را از منابع ذکر شده جمعربوط به شاخصهاي ممنظور فردي است که داده: گیري شاخصمسئول اندازه.11
این فرد معموالً به صالحدید مدیر واحد . کندهاي زمانی متفاوت محاسبه میها را براي دورهکرده و شاخص

.ها آموزش دیده باشدآوري صحیح دادهشود و الزم است در زمینه چک کردن، ثبت و جمعانتخاب می
.شودهاي الزم براي محاسبه شاخص از آنجا استخراج میمنابعی است که دادهمنظور : منابع استخراج شاخص.12
صورت مکتوب ارائه شده و جلساتی براي بررسی و تحلیل ها بهشود گزارشمعموالً توصیه می: نحوه گزارش دهی.13

.ها برگزار شودآماري آن
از وضعیت شاخص ارائه شود و دهنده سطحی از سازمان است که در آن باید گزارشینشان: سطح گزارش دهی.14

ها در سطح مدیران میانی و عنوان نمونه برخی شاخصبه. دهنده مسئول و پاسخگوي ارائه آن استسطح پاسخ
.شوندبرخی دیگر در سطح مدیران ارشد گزارش می

دهنده موظف است گزارش خود را در مورد شاخص به هایی است که گزارشمنظور نوبت: تناوب گزارش دهی.15
.سطح گزارش گیرنده ارائه دهد

عبارت است از مقدار از پیش تعیین شده شاخص که براي سازمان مطلوب به شمار : مقدار و یا محدوده هدف.16
.رودمی

کننده اینکه در صورت انحراف شاخص از مقدار هدف، تعیین: اقدام جبرانی در صورت انحراف از مقدار هدف.17
.د انجام شوددقیقا چه اقدامی و توسط چه کسی بای

:مقایسه و تحلیل،استخراج- 
.شودروش استخراج هر شاخص .1
از پیش تعیین شدهانجام مقایسه با محدوده ها وتعاریف.2
مشاهدة روندها در طی زمان .3
ها در طول زمان و علت یابی آنها مشاهدة توزیع و ترسیم چگونگی تغییرات  اندازه شاخص.4
هاي فرایند و سازمانبخشها در بین مشاهدة روابط  شاخص.5
تاثیر متقابل شاخص ها و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها.6
هاها و نیز بررسی معیارهاي ثانویه تاثیر گذار بر شاخصروشهاي گزارش دهی، صحه گذاري و اصالح شاخص.7



:هاهاي اصلی شاخصگروه- 
شده و معوق شده، انجامبنديزمان: دستور کارها.1
شده زمان واقعی صرفزمان تخمینی در مقابل.2
زمان توقف در مقابل زمان در دسترس .3
بودجۀ نگهداشت .4
زمان پاسخگویی .5
وري کارکنان نگهداشتبهره.6
نگهداشت پیشگیرانه در برابر نگهداشت واکنشی .7
شاخص هاي کلیدي عملکرد، مشوق ها و جرایم.8

:معیارهاي نگهداري- 
خروجی واحد/ هزینه نگهداري .1
ارزش داراي جایگزین/ هزینه نگهداري .2
کل هزینه ساخت/ کل هزینه نگهداري .3
کل فروش/ کل هزینه نگهداري.4

هانمودار گردش کار فرایند تعیین و انتخاب شاخص- 



کلیدي عملکرد نگهداري هاينمونه شاخص

جهانیطبقه بندي سطح هدف  شاخص کلیدي عملکرد اندازه گیري نوع اندازه گیري ردیف

متن خاص نگهداريهزینه  هزینه تاخیر نتایج 1

3-2% ارزش دارایی جایگزین کارخانه و /هزینه نگهداري
تجهیزات

هزینه تاخیر نتایج 2

<10-15% هزینه ساخت/ هزینه نگهداري هزینه تاخیر نتایج 3

خاصمتن خروجی واحد/ هزینه نگهداري هزینه تاخیر نتایج 4

8-6% مجموع فروش/ هزینه نگهداري هزینه تاخیر نتایج 5

خاصمتن )MTBF(میانگین زمانی مابین خرابی ها خرابی تاخیر نتایج 6

خاصمتن فرکانس خرابی خرابی تاخیر نتایج 7

خاصمتن توقف هاي برنامه ریزي نشده ناشی از تعمیر ونگهداري توقف تاخیر نتایج 8

خاصمتن توقف هاي برنامه ریزي شده ناشی از تعمیر ونگهداري توقف تاخیر نتایج 9

خاصمتن توقف بیش ازحد ناشی از تعمیر ونگهداري توقف تاخیر نتایج 10

از همه درخواست هاي کار باید 80%
برخی .روز و کمتر پردازش شود5در 

درخواست کارها به زمان بیشتري 
جهت بررسی احتیاج دارند اما باید به 

زمان پایان تاخیر یا تا زمان 
.درخواستی توجه شود

مشخص زمانیدر مدتدرصد درخواست هاي کاري
دهمانباقیدر وضعیت درخواستروز5ازکمتربراي

.است

شناسه کار راهبري فرآیند 11

75هدف براي کارهاي پیشگیرانه بین 
-5شناخت . درصد است 80تا 
-درصد از ویژگی هاي موجود نفر10

ساعت براي طراحی مجدد و اصالح 
درصد 10-5که این تقریبا )بهبود کار(

.واکنش پذیر باقی می ماند

آغاز (فعالساعت قابل استفاده براي کارهاي - درصد نفر
مشخصزمانیدر مدت) کار اصالحی

شناسه کار راهبري فرآیند 12



درصد 10-5انتظار می رود تا سطح 
.ساعت صرف کار اصالحی شود- نفر

بیشتردرساعت قابل استفاده بر تغییرات- درصد نفر
مشخصزمانیازمدت

شناسه کار راهبري فرآیند 13

سطح % 90دقت تخمین بیشتر از 
.مورد انتظار استعملکرد 

درصد 10ساعت با تخمین –درصد سفارشات کار با نفر 
مشخصزمانیمدتدرواقعی

برنامه ریزي کار راهبري فرآیند 14

انتظار می رود . باید انتظار داشت% 95
سطح باالیی براي همه قسمت ها 
مطابقت داشته باشد تا عملکرد 

.زمانبندي را فعال کند

همه زمینه هاي برنامه ریزي درصد سفارشات کار، با 
مشخصزمانیمدتدرشده پایان یافته

برنامه ریزي کار راهبري فرآیند 15

.تجاوز کند% 3- 2این سطح نباید از  درصد سفارشات کار مشخص شده در وضعیت کار 
در ماه گذشته)به علت نیاز به برنامه ریزي اضافی(مجدد

برنامه ریزي کار راهبري فرآیند 16

از همه درخواست هاي باید 80%
روز و کمتر داشته 5امکان پردازش در 

باشند برخی سفارشات کار براي برنامه 
ریزي به زمان بیشتري نیاز دارند اما 
.باید به زمان پایان تاخیر توجه شود

ت جدید یا وضعیدرشدهمشخصکارسفارشاتدرصد
گذشتهماهدرمجددکارروز 5برنامه ریزي کمتر از 

برنامه ریزي کار راهبري فرآیند 17

به منظور داشتانتظارباید% 95
حصول اطمینان، بیشتر سفارشات کار 
تا قبل از تاریخ پایان تاخیر انجام شده 

.باشد

در مدت زمان مشخص مشخص شده کارسفارشاتدرصد
داراي یک تاریخ برنامه ریزي شده زودتر یا برابر با پایان 

نیازکار یا تاریخ مورد 

زمانبندي کار راهبري فرآیند 18

ساعت براي کارهاي برنامه -از نفر% 80
ریزي شده اعمال شده راهدف قرار 

.دهیم

-ساعت به کل نفر-درصد برنامه زمانبندي موجود نفر
ساعت موجود درمدت زمان مشخص

زمانبندي کار راهبري فرآیند 19

.کندتجاوز% 5-3ازنبایدعدداین سفارشات کاري مشخص شده در وضعیت تاخیر درصد 
به دلیل در دسترس نبودن نیروي انسانی،تجهیزات،فضایا 

مشخصزماندرمدتخدمات

زمانبندي کار راهبري فرآیند 20

باید حاصل % 90مطابقت با برنامه 
.شود

درصد سفارشات کار تکمیل  شده در طی دوره زمابندي 
قبل اط

اجراي کار راهبري فرآیند 21

.باشد%3کار مجدد باید کمتر از  نگهداري نیازمند کار مجددکاريسفارشاتدرصد اجرا کار راهبري فرآیند 22



انتظار این است .حاصل شود% 95باید 
که همه سفارشات کار به درستی پایان 

.پذیرد

اي زمینه اي پایان با همه دادهکاريسفارشاتدرصد
مشخصزماندرمدتیافته 

اجرا کار راهبري فرآیند 23

استاینانتظار.شودحاصل% 95باید
الفاصله تجدید بکارسفارشاتکه

.نظرو بسته شود

درمدتروز3درصد سفارشات کاري بسته شده در طی 
مشخصزمان

پیگیري راهبري فرآیند 24

هیچ عددي صحیح نیست اما سطح 
زمانی که در . فعالیت نسبی مهم است

نامناسب وجود اجراي کار وقفه هاي 
.دارد هیچ اقدامی نباید صورت گیرد

که با اقدامات بهبودي آغاز اطمینانقابلداراییتعداد
زماندرمدتشده با تجزیه وتحلیل تابع هاي عملکردي 

مشخص

تجریه و تحلیل 
عملکرد

راهبري فرآیند 25

.این معیار موفقیت پروژه است اقدامات بهبودي تعداد تجهیزات قابل اطمینان که با  
آیا به بسته بودن شکاف عملکردي دست (حل شده است

)یافتیم 

تجریه و تحلیل 
عملکرد

راهبري فرآیند 26



:21وستیپ
يهااختالفحلنامهوهیش

علللیتحلتهیکمويقرارداد
) RCA(یخرابياشهیر













)RCA)Root Cause Analysisکمیته ی یاخرابياشهیرعلللیتحلتهیکم

متخصص مورد تایید کارفرما پیمانکار ثالثشخصومانکاریپ،کارفرماندگانینماازاین کمیته که تیم تخصصی متشکل 
"روش اجرایی تحلیل علل ریشه اي وقایع"دستورالعمل هاي مطابقراهایخرابياشهیرعلللیتحلتیمسئولباشد می

تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل "دستورالعمل و 27/11/93مورخ-1٠DEA-DSM-RCAبه شماره
18/12/94مورخ -2٠DEA-DSM-RCAبه شماره" ریشه اي علل ازکار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت

.بر عهده دارد
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