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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  پيشگفتار
ها و  سازي فرايندهاي مطالعه و اجراي طرح اي و همسان سازي مفاهيم پايه يكسان
هاي  ريزي هاي صنعت نفت به عنوان سنگ بناي توسعه، بنيان تحقق برنامه پروژه

ساله جمهوري اسالمي ايران  انداز بيست كالن كشور در راستاي اهداف سند چشم
به استناد جزء  هاي صنعت نفت روژهها و پ نظام فني و اجرايي طرح. شود محسوب مي

هاي  قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مبني بر تدوين برنامه 3بند الف ماده  2
هاي صنعت نفت به نحوي كه  راهبردي صنعت نفت، با رويكرد تخصصي به طرح

پاسخگوي نيازهاي خاص اين بخش باشد، تدوين شده است و رويكردها و 
ها از  حيات طرح ا، نقش ذينفعان و وظايف آنها در چرخهفرآيندهاي اصلي، ساختاره

ها و  نظام فني و اجرايي طرح. نمايدبرداري را تعيين مي مرحله پيدايش تا بهره
ريزي و مديريت  ترين سند مرتبط با تعريف، برنامه باال هاي صنعت نفت پروژه
اين سند است كه منجربه تحقق اهداف مندرج در قانون  1-3هاي موضوع بند  طرح

شوند و به  نفت، قانون اصالح قانون نفت و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مي
صنعت نفت از هاي  منظور استقرار نظامي يكپارچه براي مديريت كليه مراحل طرح

، با هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح .االجرا است تاريخ ابالغ الزم
گذاري  برگزاري حدود هزار نفرساعت جلسه و بررسي كارشناسي در شوراي سياست

و كميته تخصصي معاونت امور مهندسي وزارت نفت، با تركيب اعضاي زير نهايي 
  .شده است

  
  
  
  
  
  



 
ی  انوری اسال   ا

ت  وزارت 
ی ظام  ا ت ی و رپوژه  ح  ی و ا  ت 

 4   
  

  

  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  :گذاري معاونت امور مهندسي سياستاعضاي شوراي 
 رئيس شورا    مهندس سيد عماد حسيني -1
 عضو شورا    مهندس احمد شفاعت  -2
 عضو شورا  زاده مهندس محمدرضا طبيب -3
 عضو شورا    مهندس خشايار اسفندياري -4
 عضو شورا    مهندس شهرام حالج -5
 عضو شورا    مهندس منوچهر مايين  -6
 تخصصيدبير شورا و رئيس كميته     مهندس محمدرضا ابوطالب -7

  :اعضاي كميته تخصصي معاونت امور مهندسي
 عضو كميته تخصصي، طراح ساختار و نگارنده           دكتر امير فرجي -1
 عضو كميته تخصصي و نگارنده         مهندس محبوبه سليماني -2
 عضو كميته تخصصي         زاده مهندس سيروس كاظم -3
 عضو كميته تخصصي    پوريان مهندس حميدرضا نصرت -4
 كميته تخصصيعضو      دكتر سيد رامين اسعد سجادي -5
 

  مقدمه
گذاري و  در شوراي سياست هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح

نظام اجرايي "كميته تخصصي معاونت امور مهندسي، به عنوان سند جايگزين 
معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت  004نشريه شماره  "هاي صنعت نفت طرح

ريزي، طراحي و  برنامه) 8/6/1378مورخ  8/32- 1507ابالغيه وزارتي شماره (نفت، 
مديريت راهبردي طرح يا پروژه، مفهومي عمومي براي تشريح . تدوين شده است

رساني فرايندهاي طراحي و ساخت پروژه از طريق تبيين مراحل  انجام چگونگي به
ها و  ها، روابط قراردادي، حقوق، مسئوليت اجرايي و روندها، تقدم و تاخر فعاليت

. باشد منظور دستيابي بهينه به اهداف پروژه مي دات ذينفعان كليدي در پروژه بهتعه
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

گيري در رابطه با مديريت راهبردي پروژه، مهمترين  ريزي، تدارك و تصميم برنامه
اين نظام با  .شود وظيفه بخش كارفرمايي در فازهاي اوليه طرح يا پروژه محسوب مي

فازهاي مختلف پروژه مورد توجه قرار  هدف تشريح مفاهيم كليدي كه بايد در
و تعاريف نظام يات كلبه  2و  1اد وم. ماده طراحي و تنظيم شده است 10گيرند، در 

ها و  طرح 3 در ماده. اند اختصاص يافته است اصطالحاتي كه نياز به شرح داشته
ازها ف 4در ماده . اند بندي شده از دو منظر نوع و اندازه تقسيم صنعت نفت يها پروژه

با هدف تعيين محدوده مسئوليت هر يك  صنعت نفت يها ها و پروژه مراحل طرحيا 
اين ماده با توجه به اينكه يك . از ذينفعان در مراحل مختلف تنظيم شده است

شود، بخش قابل توجهي از زمان  هاي تقريباً مرتبط انجام مي مرحله توسط تخصص
دهد و خروجي كامالً مشخصي دارد كه به عنوان  پروژه را به خود اختصاص مي

 به فرايندهاي 5 ماده. شود، توسعه يافته است بعد شناخته ميورودي مراحل 
اسناد و  6 اختصاص يافته است و در ماده صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يريتمد

معتبر و مالك عمل خواهند  صنعت نفت يها و پروژه ها طرح ياجرا ي كه برايمدارك
كه  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يديكل ينفعانذ .اند بندي شده بود، طبقه

 10را برعهده خواهند داشت، در  4مسئوليت انجام تمام يا بخشي از فازهاي ماده 
ها  طرح يواگذار ي مجازها روش 8 در ماده. اند شناسايي شده 7 مورد اصلي در ماده

هاي مبتني بر تامين منابع مالي  در دو بخش اصلي روش صنعت نفت يها و پروژه
هاي  شود و روش منابع مالي بخش خصوصي استفاده ميپروژه كه در آنها از /طرح

 يها روشبه ترتيب به  10و  9 مواد. اند بندي شده مبتني بر نحوه انجام كار دسته
ريزي و  برنامهالزامات ت و صنعت نف يها ها و پروژه طرح يديكل ينفعانانتخاب ذ
  .پردازند مي صنعت نفت يها ها و پروژه طرحمديريت 
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح ياتكل -1ماده 
  هدف - 1-1

ها و  پديدآوري طرحها، عوامل و مراحل  ايجاد نظام و درك مشترك از اهداف، شيوه
قوانين و مقررات كشور و وزرات نفت به منظور  در چارچوبصنعت نفت هاي  پروژه

  .ي صنعت نفتها و پروژهها  ي و اثربخشي طرحايكاروري از طريق ارتقاي  بهرهافزايش 
  دامنه كاربرد - 1-2

هاي  ها و پروژه و طرح وزارت نفت ساختماني/صنعتي هاي ها و پروژه طرح
برداري از آنها  كه با بهره با بخش خصوصي وزارت نفتمشاركتي  ساختماني/صنعتي

اهداف مندرج در قانون نفت، قانون اصالح قانون نفت و قانون وظايف و اختيارات 
  .نفت محقق شودوزارت 
هاي تحقيقاتي، پژوهشي و يا فناوري اطالعات در دامنه اين  ها و پروژه طرح :1تبصره 

  .سند قرار ندارند
  قوانين و مقررات حاكم - 1-3

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

ساله توسعه، قوانين بودجه ساالنه و ساير  نفت، قانون اصالح قانون نفت، قوانين پنج
 ينقوانهاي اجرايي آن و  نامه قوانين موضوعه از جمله قانون برگزاري مناقصات و آيين

  .يات تطابق كامل داشته باشندو مال يمهبمربوط به 
  ها ها و پروژه هاي اجرايي مرتبط با طرح نامه ها و آيين دستورالعملها،  بخشنامه - 1-4

ها،  وزارت نفت بايد در تطابق كامل با مفاد بخشنامههاي  ها و پروژه طرح
هاي اجرايي اختصاصي وزارت نفت انجام شوند و اسناد  نامه ها و آيين دستورالعمل

اره در اولويت استفاده قرار الذكر در شرايط وجود مدارك با مضامين مشابه، همو فوق
چنانچه در مواردي اسناد باال توسط وزارت نفت، تدوين و ابالغ نشده باشد، . دارند

الزم است ضمن اطالع مراتب به معاونت امور مهندسي، به تشخيص امور حقوقي 
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

شده توسط مراجع ذيصالح از جمله  ترين اسناد و مدارك ابالغ كارفرما از مناسب
ريزي كشور  المي، هيات وزيران و يا سازمان مديريت و برنامهمجلس شوراي اس

  .استفاده شود
، به عنوان بخشي از نظام هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح - 1-5

جامع صنعت نفت، براي عملياتي شدن با روندها و ابزارهايي كه توسط معاونت امور 
، 1شود، مطابق با نمودار  الغ ميسازي و اب مهندسي وزارت نفت طراحي، پياده

  .پشتيباني خواهد شد

  
  

  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح يفتعار -2ماده 
  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح - 2-1

ها و  طرحو فرايندهاي  مراحلو اسناد مربوط به ها  روش ،مباني مفاهيم، مجموعه
  .صنعت نفتهاي  پروژه

  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرح يباناسناد پشت - 2-2
مجموعه اسناد و مداركي كه به استناد مواد سند حاضر و با هدف تدقيق و يا تكميل 

توسط معاونت امور  هاي صنعت نفت ها و پروژه نظام فني و اجرايي طرحمفاهيم 
  .شوند مهندسي وزارت نفت تدوين و ابالغ مي

  

ها و  نظام فني و اجرايي طرح
 هاي صنعت نفت پروژه

هاي مديريتي و ارزيابي  سامانه صنعت نفتيهاطرحاسناد و مدارك فني
 صنعت نفت يها طرح

ها،  ها، رويه مشي تعريف و تعيين خط
 سازي مفاهيم ها و همسان چارچوب

 استانداردهاي صنعت نفت ايران-1

  هاي بهاي اختصاصي صنعت نفت فهرست -2

  اسناد همسان قراردادي صنعت نفت -3

هاي تشخيص صالحيت و ارزشيابي  نامه آيين -4
  عوامل اجرا

فني و اجرايي  نظاماسناد پشتيبان 
 هاي صنعت نفت ها و پروژه طرح

اسناد نوين مديريت پروژه

 هاي صنعت نفت ها و پروژهروند عملياتي شدن نظام فني و اجرايي طرح-1نمودار

هاي راهبري، مديريت،  سامانه
 ها پايش، كنترل و ارزيابي پروژه
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  طرح - 2-3
ساختماني مرتبط با يكديگر در /هاي صنعتياي از پروژهنظام به مجموعه طرح در اين

حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش و پخش جهت نيل به هدف مشخص اطالق 
ين و مات گذاري يهسرما از مورد انتظارهدف برداري از آن،  شود كه با اتمام و بهره مي

  .شود يبخشي از عمليات نفتي مندرج در قانون نفت محقق م
  پروژه - 2-4

ين براي دستيابي به نتايج منحصربه فرد و با منابع معهاي موقتي  مجموعه فعاليت
  .تواند بخشي از عمليات يك طرح باشد كه مي) محصول يا خدمات(پايدار 
واژگان طرح و پروژه در اين نظام ممكن است بسته به نياز مفهومي متن،  :1تبصره 

  .پروژه به كار رفته باشند/معادل يكديگر و يا به صورت طرح
  پروژه/مديريت طرح - 2-5

به منظور تحقق  پروژه/طرحهاي  ها و فنون در انجام فعاليت كاربرد دانش، مهارت
  .پروژه/طرحاهداف، نيازها و انتظارات عوامل ذينفع از 

  مهندسي ارزش -2-6
پروژه در /هاي يك طرح يافته با هدف بررسي و تحليل تمام فعاليت فرايندي سازمان

  .ها جهت بهبود كيفيت و كاهش هزينه
  مديريت دانش - 2-7
بنايي سنجيده، صريح و اصولي براي تجديد و استفاده از دانايي در جهت افزايش م

دستيابي به اهداف  در راستايمايه دانايي تأثير و بازگشت دانش مربوط به سر
  .ها ها و پروژه كارفرما و ارتقاي كيفيت انجام طرح سازمان

  پروژه صنعتي وزارت نفت/طرح - 2-8
هاي نفتي و استفاده از آنها بوسيله  اي كه براي تبديل نفت خام يا فرآورده پروژه/طرح

ري و كنترل، فناوري گي آالت، اندازه هاي تخصصي، ابزارآالت و ماشين فناوري
  .شود استخراج، تبديل مواد خام و فرايندهاي توليدي نفت، گاز و پتروشيمي اجرا مي
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  شده پروژه تكميل/طرح - 2-9
شرايطي كه طي آن تعهدات طرفين به طور كامل انجام و اهداف مورد نظر از 

  .پذيرفته محقق شده است عمليات صورت
  شده پروژه تعطيل/طرح -2-10

طي آن فسخ قرارداد، خاتمه قرارداد يا انفساخ قرارداد به وقوع پيوسته  شرايطي كه
پروژه يا /توقف طرح. پروژه كنار گذاشته شده است/است و اهداف مورد نظر از طرح

  .تعليق كار، در قالب مفاد قرارداد يا خارج از آن، از شمول اين تعريف خارج است
  قرارداد همسان -2-11

كننده تعهدات و حقوق طرفين در آن توسط  وابط تبيينسندي است كه شرايط و ض
ريزي كشور يا مراجع  معاونت امور مهندسي وزارت نفت يا سازمان مديريت و برنامه

المللي تنظيم شده است و از آن بدون اعمال تغيير و يا اصالح شرايط  معتبر بين
  .شود عمومي استفاده مي

  فهرست بهاي اختصاصي صنعت نفت -2-12
هاي نفتي  ها و پروژه هاي طرح كه در آن بهاي هريك از اقالم كاري و فعاليتسندي 

هاي صنعت نفت و براساس نرخ عوامل  ها و شرايط خاص رشته متناسب با ويژگي
شود و به صورت ساالنه توسط معاونت امور مهندسي وزارت نفت  اختصاصي ذكر مي

  .شود ابالغ مي
  )IPS(استانداردهاي صنعت نفت ايران  -2-13

مجموعه اسنادي كه در آنها حداقل الزامات مورد نياز براي كارهاي مهندسي، ساخت 
و نصب، انتخاب مواد و ساير مواردي از اين دست، با هدف دستيابي به ميزان 
مشخصي از كيفيت در يك زمينه خاص تعيين شده است و توسط معاونت امور 

  .شود مهندسي وزارت نفت ابالغ مي
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  تهاي صنعت نف پروژهها و  طرح -3ماده 
  براساس نوع پروژه تصنعت نف هاي ها و پروژه طرح - 3-1

كليه مشتمل بر  صنعت نفت باالدستيصنعت نفت در دو بخش هاي   پروژهها و  طرح
برداري و  ها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره مطالعات، فعاليت

سازي و يا هر فعاليتي كه منجر به  ، انتقال، ذخيرهو گازي صيانت از منابع نفتي
شود و نيز احداث و توسعه تأسيسات  و گاز برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفت

در و گاز و صنايع وابسته، تحديد حدود براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت 
و بخش دستي  يات پايينحد جداسازي اوليه، صادرات، استفاده و يا عرضه براي عمل

و اقدامات مربوط به  ها يتمطالعات، فعال يهكلمشتمل بر  دستي صنعت نفت پايين
و  و گاز نفت يها فرآورده يدجهت تول يشيپاال يساتدر تأس يشو پاال يهتصف ياتعمل

 يع،توز سازي، يرهمحصوالت پتروشيمي و انتقال، ذخ يدتول ياستفاده از آنها برا
به شرح اين  و پتروشيمي و گاز نفت يها رات و واردات فرآوردهصاد ي،فروش داخل

ها بر اساس نوع عبارتند از انجام هريك از اقدامات مطالعه يا  پروژه. باشد مي بند
  :احداث يا توسعه يا بهبود كيفي يا تعميرات اساسي در

  هاي اكتشاف، حفاري و استخراج پروژه -1- 3-1
  برداري بهره هاي سكوهاي اقامت و پروژه -2- 3-1
ها و واحدهاي پااليشگاهي، پتروشيمي، كارخانجات گاز و گاز مايع مجتمع -3- 3-1

 سازي و روغن

-ها، ايستگاهخانه شامل تلمبه(خطوط لوله نفت و گاز و تاسيسات وابسته  -4- 3-1

  )هاي تقويت و كاهش فشار
  انبارها و مخازن نفت -5- 3-1
  هاي تعميرات اساسي پروژه - 6- 3-1
  آب/هاي بهبود كارايي انرژي پروژه -7- 3-1
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 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

اي ه و بهداري، مجتمع مشتمل بر بيمارستان(ساختماني /عمرانيهاي  پروژه -8- 3-1
  )ها خوابگاه و مسكوني و هاي اداري رفاهي، ساختمان

شده شامل  بندي زمانيرات تعممشتمل بر  تعميرات اساسي هاي پروژه :1تبصره 
توليدكننده دستورالعمل كارخانه  براساس الزم ييراتانجام تغ يااصالحات و  ي،بازرس

و  يساتها، تاس دستگاه يزات،روي تجه حسب مورد برنشده  بندي زمانتعميرات  يا
  .باشد مي خطوط لوله در صنعت نفت

  براساس اندازه پروژه تصنعت نف هاي ها و پروژه طرح - 3-2
كه برآورد هزينه هر يك از  هايي ها و پروژه طرح: هاي بزرگ ها و پروژه طرح -1- 3-2

  .برابر حد نصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن بيشتر باشد 3200آنها از 
كه برآورد هزينه هر يك  هايي ها و پروژه طرح: هاي متوسط ها و پروژه طرح -2- 3-2

 3200و از  برابر حد نصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن بيشتر 650از آنها از 
  .باشد يا معادل ارزي آن كمتر ب معامالت بزرگحد نصابرابر 

كه برآورد هزينه هر يك  هايي ها و پروژه طرح: هاي كوچك ها و پروژه طرح -3- 3-2
  .تر باشدكمبرابر حد نصاب معامالت بزرگ يا معادل ارزي آن  650از آنها از 

در اين  براساس اندازه پروژه تصنعت نف هاي ها و پروژه بندي طرح تقسيم :2تبصره 
بند بمنظور تعيين يكي از معيارهاي كمي جهت ساماندهي ساختارهاي اجرايي 

ها در قوانين و  بندي پروژه در صنعت نفت صورت گرفته است و ساير تقسيم/طرح
  .مقررات از جمله قانون برگزاري مناقصات جايگاه قانوني خود را دارند

به قانون برگزاري مناقصات  3ماده  1حد نصاب معامالت به استناد تبصره  :3تبصره 
  .شود توسط هيات محترم وزيران تصويب و ابالغ ميصورت ساالنه 

هاي پروژه، نرخ رسمي بانك مركزي  مبناي محاسبه معادل ارزي هزينه :4تبصره 
  .جمهوري اسالمي ايران است
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

، برآورد كل هزينه از پروژه/و اجراي طرحچنانچه در هر مرحله از طراحي  :5تبصره 
 پروژه/در آن واقع شده است تجاوز نمايد، طرح پروژه/بندي كه طرحسقف طبقه

  .باالتر خواهد شد دسته ضوابط مشمول
  

  هاي صنعت نفت ها و پروژه طرحمراحل  -4ماده 
و به هم پيوسته طرح  هماهنگهاي  فعاليت  مجموعهمنظور از مرحله عبارت است از 

به عنوان ورودي قابل تحويل اقالم  بازه زماني مربوطه براي توليد در كه  يا پروژه
هاي  ريزي ها محصول برنامه ها و پروژه طرح تعريف عناوين .گيرد انجام ميمراحل بعد 

  :باشند كالن و از باال به پايين به شرح زير مي
  )زشم انداسند چ(اهداف بلندمدت كشور  يينتع) الف
  بلندمدت هاي ياستراتژ يينتع) ب
 بلندمدت  هاي برنامه يندوت) ج

 مكان يينو تع يتنوع فعال يت،جمع توزيع( اي و منطقه يمل يشبرنامه آما يندوت) د
  )ها با توجه به مزايا طرح
  )يمقدمات يسنج مشخص با امكان هاي طرح(ساله  10 هاي برنامه يندوت) هـ
ي مقدمات يسنج امكان كه هايي طرح انتخاب(ساله  5 هاي برنامه يندوت) و

  )تر يقدق سنجي گزارش امكان يهدارند و ته تري مناسب
  يينها سنجي ها با امكان و انتخاب طرح) بودجه( يكساله هاي برنامه ينتدو) ز
 (Project Initiation)پروژه /طرحتعريف  - 4-1

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

  )Feasibility Study( سنجي مطالعات امكان - 4-2
پروژه مشتمل /طرحهاي مختلف  بررسي جنبهبه منظور كه است  اتيمطالعمجموعه 

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

خيزي، هايي كه به علت شرايط ژئوتكنيكي و لرزه ها و پروژه در طرح :1تبصره 
شناسي ساختگاه، الزم است مطالعات و طراحي تاحدي توسعه شناسي و آب زمين

سنجي  ابد كه برآوردهاي حاصله دقت مورد نياز را پاسخگو باشد، مطالعات امكاني
  .آنها بايد براساس طراحي پايه انجام شود

ريزي شيوه تامين منابع  كارفرما موظف است گزارش مطالعات و برنامه :2تبصره 
قانون  10قانون محاسبات عمومي و ماده  93پروژه را به استناد ماده /طرحمالي 

گزاري مناقصات، به عنوان سند مبناي حل و فصل دعاوي مرتبط با منابع مالي، بر
مورد نياز براي  تامين و تخصيص منابع ماليمشتمل بر فرايندهاي شناسايي، 

هاي نقدينگي ورودي  روزرساني جريان پروژه و با تمركز بر منابع تامين و يا به/طرح
ي تهيه و به معاونت امور مهندسي سنج پروژه در مرحله مطالعات امكان/براي طرح

  . وزارت نفت ارسال كند
هاي مختلف تامين منابع مالي، از جمله استفاده از منابع دولتي،  كارفرما بايد روش

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

  . ريزي و اقدام نمايد ها برنامه قراردادي، شرايط اقتصادي و تحليل ريسك
  )Conceptual Design(طراحي مفهومي  - 4-3

هاي بهينه  حل راهپروژه است كه براساس /طرحاولين بخش از فرآيند طراحي 
پاسخگويي به تقاضا مبتني بر دريافت نظرات ذينفعان كليدي پروژه از جمله 

كنندگان كاال، تجهيزات و خدمات بمنظور انتخاب دانش صاحبان ليسانس، تامين
فني مناسب، تعيين سيماي كلي پروژه و تدوين مباني طراحي در مراحل پايه و 

عمده  هاي يستمو كاركرد س ياصل يندهايفرادر اين مرحله . باشد تفصيلي مي
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برآورده ساختن  يبرا ينهگز يكاز  يشب شود و يم يينپروژه تع/دهنده طرح يلتشك
مطالعات مجدد بخشي از با انجام  يتو در نها شود يم يشنهادپ پروژه/هدف طرح

 .شود يبرتر مشخص م ينهگز سنجي در صورت نياز، امكان

  )Basic Design( پايهطراحي  - 4-4
پروژه كه در /طرحبخشي از فرآيند طراحي است كه طي آن بر مبناي سيماي كلي 

مرحله طراحي مفهومي مشخص شده است و با بررسي كامل و ميداني و انجام 
 يندر ا .شود محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه تعيين مي

 هاي يستمس يتمام ياصل يو كاركردها يينتع يبه روشن يندهامرحله فرا
  .شود يمشخص م پروژه/دهنده طرح يلتشك

  (FEED) مهندسي يكپارچه - 4-5
سازي بخشي از فرايند طراحي است كه به منظور تدقيق طراحي پايه و يكپارچه

 يزاتتجه يتمشخص كردن نوع و ظرفمباني و الزامات طراحي تفصيلي شامل 
ريف دقيق نيازها جهت ي، بسته طراحي فرايند و ساير مباني فني با هدف تعاصل

) EPCهايي مانند  در روش(گذاري دريافت پيشنهادهاي شفاف در فرآيند مناقصه
  .شود انجام مي

  )Detailed Design(طراحي تفصيلي  -4-6
بخشي از فرآيند طراحي است كه براساس نتايج طراحي پايه و مهندسي يكپارچه 

جرايي طرح يا پروژه در ها و جزئيات ا شود و طي آن مشخصات، نقشه انجام مي
هاي مختلف، مبتني بر مهندسي ارزش، طراحي و تدوين شده و مدارك الزم  بخش

شود،  براي انجام مراحل بعد با تمركز بر اسناد تداركات، ساختمان و نصب تهيه مي
گذاري به نحوي كه در روش متعارف دريافت پيشنهادهاي شفاف در فرآيند مناقصه

  .ميسر باشد
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  (Procurement)خريد و تداركات كاال و تجهيزات  - 4-7
پروژه است كه طي آن مواد و مصالح و اقالم حجمي، /طرحاي از دوره عمر مرحله

تجهيزات و اقالم اصلي و ساير ملزومات يا خدمات مهندسي خريد كه در ايجاد 
ك مانند، خريداري و تدار شود و در آن باقي ميمحصول نهايي پروژه مصرف مي

هاي فني با توليدكنندگان، فروشندگان و يا  شوند، مشتمل بر هماهنگي مي
  . كنندگان كاال، تجهيزات و خدمات تامين

انتخاب  يد،خر يبند و زمان ريزي شامل برنامهو تداركات كاال و تجهيزات  يدخر
 ي،خدمات پس از فروش، انتخاب بازرس فن بيني يشو پ يزاتتجه ترين مناسب

در  يزاتكاال و تجه يبرنامه نگهدار يهته ي،تناسب با مشخصات فنكاال م يلتحو
از  يصترخ وحمل و نقل  ريزي برنامه يزات،سازندگان كاال و تجه ينب يانبار، هماهنگ
  .باشد ينصب م يبرا يزاتكاال و تجه يلگمرك و تحو

مواد و مصالح و اقالم حجمي عبارتند از اقالمي كه براساس وزن، حجم يا  :3تبصره 
شوند مشتمل بر مواد و مصالح موضوع فصل دوم  طول، سفارش، خريد و انبار مي

، مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني سازمان مديريت و 55نشريه شماره 
) و يا ديرتحويل كاالهاي ديرساخت(تجهيزات و اقالم اصلي . ريزي كشور برنامه

به (عبارتند از اجزاي سيستم كه براي طراحي و توليد به زمان قابل توجه نياز دارند 
كنند و  ، تعهدات مالي قابل توجه براي طرفين ايجاد مي)ماه 24تا  12طور ميانگين 

شوند، مشتمل بر موارد   اندازي نهايي سيستم بحراني و حياتي محسوب مي براي راه
هاي ناشي از  دستورالعمل نحوه جبران هزينه 1-3صره ذيل بند ذكرشده در تب

شماره  EPCو  P ،C ،PC ،EPتغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي 
  .معاونت امور مهندسي و ساخت داخل وزارت نفت 7/2/87مورخ  1/28- 3381

  (Construction & Installation)پروژه /طرح و نصب ساختمان - 4-8
ها و تداركات صورت پذيرفته و يا در حال رحله براساس مطالعات، طراحيدر اين م

- برداري آماده مياندازي و بهره آيد و براي راه پروژه به مرحله اجرا در مي/انجام، طرح
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ريزي اجراي پروژه، تدارك نيروي انساني و شود و مشتمل بر سازماندهي و برنامه
مرحله شامل اين . ساختمان و نصب است هايآالت الزم جهت انجام فعاليتماشين

 يزاتنصب تجه و غيرصنعتي، يصنعت يها و ساختمان ها يرساختاحداث ز
  . باشد يمپروژه /طرحاندازي راه و همچنين تكميل مكانيكي و پيشپروژه /طرح

 يلپس از تكم ياتعمل اندازي مشتمل بر مجموعهراه تكميل مكانيكي و پيش
و  هاي الزم ، صدور گواهينامهها يبازرس ها، يشنجام آزماا يلساختمان و نصب، از قب

 يانداز راه پيشرا آماده  يمانكار موضوع پ يبه نحوكه  يگرد يليتكم كارهاي هر نوع
- هاي مختلف، شامل بخشها، آغاز به كار اجزا و بخش چك باشد، شامل لوپ كند مي

كشي، ابزار دقيق و هاي عمده اعم از تاسيسات و تجهيزات مكانيكي، برقي، لوله
اندازي كل مجموعه بصورت يكپارچه ممكن  مواردي از اين دست، به نحوي كه راه

 يهته يدي،استقرار افراد كلتوان به  ميمرحله  ينا هاي ترين فعاليت از مهم. شود
 مديريتآالت نصب،  ينماش ريزي برنامه، HSE يفيت،ك يريتمد يي،اجرا هاي برنامه

كامل  ياتنصب با جزئ هاي ها و دستورالعمل نقشه اسناد فني و ي، انسان يروين ينمات
  .اشاره كرد

  )Commissioning( پروژه/طرحاندازي راه - 4-9
از قبيل اخذ مجوزها،  اندازي راههاي پس از عمليات تكميل مكانيكي و پيش فعاليت
ها و به طور كلي انجام كارهاي الزم براي قراردادن  ها، كنترل ها، بازرسي آزمايش

هاي الزم  برداري و صدور گواهي پروژه در شرايط عملياتي، به منظور شروع بهره/طرح
به تأسيسات و كنترل فرايند و بررسي ) مواد اوليه(اين مرحله با ورود خوراك . است

شود و تا رسيدن به ها آغاز ميا و مطابقت آنها با استانداردها و دستورالعملهخروجي
  .ظرفيت اسمي ادامه دارد

  
  
  



 
ی  انوری اسال   ا

ت  وزارت 
ی ظام  ا ت ی و رپوژه  ح  ی و ا  ت 

 17   
  

  

  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

  )Operation(پروژه /طرحاز  برداري بهره -4-10
پروژه بر پايه مستندات، محاسبات و مفروضات طراحي و /برداري از نتيجه طرحبهره

برداي طبق برنامه و گروه بهرهساخت با حضور و استقرار كامل  اطالعات چون
  .پذيرد برداري و نگهداري انجام ميهاي بهرهدستورالعمل

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

توالي فازها هستند، ليكن  دهندهنشان 4مراحل تعريف شده در ماده  :5تبصره 
هاي صنعت نفت لزوماً در راستاي طولي يكديگر قرار ندارند و ها و پروژهمراحل طرح

ممكن است با يك يا چند مرحله ديگر همپوشاني و يا رابطه مسيرسريع داشته 
  .باشند

جزئيات دقيق و تفصيلي مربوط به اقالم قابل تحويل هر يك از مراحل تابع  :6تبصره 
  :باشندهاي مربوطه با اولويت به ترتيب ذيل مينداردها، ضوابط و دستورالعملاستا
،  IPS150  ،IPS200به طور خاص ( IPSاستانداردهاي صنعت نفت ايران  - الف

IPS260  ،IPS280(  
  .هاي معاونت امور مهندسي وزارت نفتضوابط و دستورالعمل -ب
  .ريزي كشور برنامههاي سازمان مديريت و ضوابط و دستورالعمل -ج
  .ها و مقررات داخلي شركت كارفرمايي نامه آيين -د

هاي صنعت  ها و پروژه راهنماي تعيين اقالم قابل تحويل مراحل طرح" :7تبصره 
با هدف عملياتي شدن اين ماده، توسط معاونت امور مهندسي وزارت نفت  "نفت

  .تدوين و ابالغ خواهد شد
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  هاي صنعت نفت پروژهها و  مديريت طرح -5ماده 
هاي صنعت  ها و پروژه كارفرما به منظور دستيابي به حداكثر فايده از اجراي طرح

ريزي، سازماندهي، راهبري، هدايت و  هاي الزم براي برنامه نفت، بايد مجموعه فعاليت
پروژه شامل اتخاذ رويكرد فرايندي و /طرحمديريت . كنترل پروژه را هماهنگ نمايد

رگيري استانداردهاي مديريت پروژه، هماهنگي عوامل ذينفع، اتمام سيستمي، بكا
دار، توليد،  پروژه در مدت و اعتبار مصوب، استفاده موثر از نيروهاي صالحيت/طرح
آوري، توزيع و مستندسازي اطالعات و اسناد در زمان مقرر و به طور مناسب،  جمع

روژه از طريق فرآيندهاي پ/طرحمديريت ريسك و تامين كاال و خدمات مورد نياز 
  .باشد الزم در مديريت پروژه مي

  پروژه/طرحساختار سازماني  - 5-1
پروژه بايد به نحوي سازماندهي شود كه با اولويت /طرحساختار زيرمجموعه مجري 

  :كم متخصصان زير را شامل شود اي، دست رويكرد سازماني پروژه
ريزي و  براي مديريت، برنامه پروژه و كارشناسان مرتبط/طرحمسئول كنترل ) الف

مانند زمان، هزينه، كيفيت، ريسك، ايمني و (هاي مهم مديريت پروژه  كنترل حوزه
اي با هدف شناسايي عالئم هشداردهنده اوليه  هاي دوره و تهيه گزارش) زيست محيط

  جهت انعكاس به مجري؛
  مسئول امور حقوقي و قرارداد و كارشناسان مرتبط؛) ب
  ي و حسابداري پروژه و كارشناسان مرتبط؛مسئول مال) ج
با محدوده وظايف ارزشيابي و پايش فرايندهاي (مسئول امور فني و مهندسي ) د

  و كارشناسان مرتبط؛) برداري طراحي، اجرا و بهره
هاي  بندي نقشه مشتمل بر تجارب، دانش فني، طبقه(مسئول مستندسازي ) هـ

  و كارشناسان مرتبط؛) ساخت چون
  .ل امور كاال و كارشناسان مرتبطمسئو) و
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  پروژه/طرح ريزي برنامه - 5-2
، اندازه و پروژه است و بايد با محدوده/طرحريزي تالشي مستمر در سراسر برنامه

روند فرآيندهاي . پروژه متناسب باشد و به صورت مستمر بازنگري شود/طرحاهداف 
شده تبعيت كند و با  هاي استاندارد و تعريف ريزي بايد از الگوها و چارچوب برنامه

  . ها انجام شودپروژه/طرحترتيبي مشابه براي همه 
ده، هاي محدو ريزيبرنامه: كم شامل اين موارد است ريزي دست فرآيندهاي برنامه

ها و تعيين  زمان، هزينه و ريسك پروژه مشتمل بر تعريف محدوده، تعريف فعاليت
بندي،  ريزي تامين منابع، تهيه زمان ها، برنامه توالي آنها، برآورد مدت زمان فعاليت

همچنين الزم است بمنظور . بندي و برنامه مديريت دانش برآورد هزينه، بودجه
هايي مشتمل بر كيفيت، سازمان  ريزيها نيز برنامهتسهيل تعامالت ميان ساير فرآيند

اجرايي، جذب نيروي انساني متخصص و شايسته، ارتباطات، تداركات و خريد انجام 
  .شود

  پروژه/طرح رساني امجنا بهمديريت  - 5-3
پروژه دربرگيرنده فرآيندهاي اصلي و فرآيندهاي /طرحرساني  امجنا فرآيندهاي به

پروژه، مديريت فرايندهاي مطالعات و /طرحكننده مشتمل بر اجراي برنامه  تسهيل
طراحي، كنترل و تضمين كيفيت، ايجاد و توسعه سازمان اجرايي، شناسايي 

ي و ها، برگزاري مناقصات، طراح ها و فراخوان كنندگان كاال و خدمات، استعالم تامين
كارفرما بايد گزارش . باشد مديريت الگوهاي قراردادي، مديريت دانش و ايمني مي

اطالعات پروژه مشتمل بر /طرح رساني امجنا مرحله به ياطالعات عملكردتفصيلي 
رساني را به صورت ماهيانه و با شكل  امجنا اي، كيفيت و مشكالت به زماني، هزينه

  .وزارت نفت ارسال كند معين تهيه و به معاونت امور مهندسي
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  پروژه/طرح رساني امجنا بهكنترل پايش و  - 5-4
پروژه بايد به منظور شناسايي انحراف از برنامه، معيارها و مشخصات /طرحعملكرد 

ها  مغايرت. گيري شود فني بطور منظم توسط كارفرما يا نماينده وي، پايش و اندازه
هايي كه اهداف پروژه را ل شوند و مغايرتپروژه بايد كنتر/طرحهاي در تمامي حوزه

ريزي و با تمركز بر  دهند، بايد با تكرار فرآيندهاي مقتضي برنامه تحت تاثير قرار مي
پروژه دارند، /طرحاي بر  هايي كه اثرات ويژه هاي زنجيره بحراني و يا فعاليت فعاليت

اتخاذ اقدامات كنترل همچنين دربرگيرنده پيشنهاد و . مورد رسيدگي قرار گيرند
كنترل تغييرات كم مشتمل بر  باشد و دست ها نيز مي اصالحي بمنظور جبران كاستي

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

  پروژه/طرحدهي  پايان - 5-5
پيمان به منظور اتمام و دهي  پايانعبارتند از  پروژه/طرحدهي  پايانفرايندهاي اصلي 

دهي  پايانحل و فصل دعاوي شامل رسيدگي به كليه اقالم تعيين تكليف نشده و 
دار  آوري و اشاعه اطالعات براي مراجع صالحيتاداري كار مشتمل بر توليد، جمع

 پروژه/طرحكه در برگيرنده ارزيابي  پروژه/طرحدهي  پايانبراي رسميت بخشيدن به 
هايي از  شامل فعاليت پروژه/طرحدهي  فرايند پايان. ها استآموخته و تدوين درس

مانند بيمه تامين (قبيل رسيدگي به حقوق اشخاص ثالث اعم از دولتي يا غيردولتي 
وضعيت قطعي، تحويل موقت، تحويل قطعي،  ، تهيه صورت)اجتماعي و ماليات

كارفرما . باشد رسيدگي به تضامين مي رسيدگي به تاخيرات و يا تسريع در كار و
شده يا به  تكميل پروژه/طرحبراي يك  پروژه/طرحموظف است گزارش اختتام 

كه مبتني بر  پروژه/طرحنهايي  ارزيابيشده به عنوان مهمترين سند  هرطريق تعطيل
است را ظرف مدت دو ماه پس از  پروژه/طرحدستيابي يا كنار گذاشتن اهداف 

. تهيه و به معاونت امور مهندسي وزارت نفت ارسال نمايد پروژه/حطرتعطيل /تكميل
اي،  كم حاوي اطالعات زماني، هزينه بايد دست پروژه/طرحدهي  پايانگزارش 



 
ی  انوری اسال   ا

ت  وزارت 
ی ظام  ا ت ی و رپوژه  ح  ی و ا  ت 

 21   
  

  

  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

هاي به وقوع پيوسته اعم از مثبت و منفي  مشكالت اجرايي و كليه رخدادها و ريسك
 .باشد

هاي موضوع اين ماده را معاونت امور  ها و فرم ها، گزارش ساختار برنامه :1تبصره 
  .نمايد مهندسي وزارت نفت تهيه و ابالغ مي

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

هاي  كم بايد با رعايت جنبه دستاسناد و مدارك اين . باشد يو اسناد پديدآوري م
محيطي و پدافندغيرعامل به منظور دستيابي  كيفيت، هزينه، زمان، ايمني، زيست

پروژه و با در نظر گرفتن قوانين، مقررات و شرايط كشور تهيه /طرحبيشينه به اهداف 
  .شوند

  پروژه/طرحاسناد مديريت  -6-1
اين سند، مشتمل  5پروژه موضوع ماده /طرحو مدارك مديريت  عبارت است از اسناد
هاي مديريت مشتمل بر زمان،  ريزي حوزه پروژه، برنامه/طرحبر ساختار سازماني 

ها و  هزينه، كيفيت و ريسك، گزارشات پيشرفت و كنترل، صورتجلسات، كاربرگ
  .مواردي از اين دست

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

ها، مشخصات فني، دستورات تغيير، دستورات و  قراردادها، صورتجلسات، نقشه
فاكتورهاي خريد و مواردي از اين دست مشتمل بر اسناد مربوط به تعريف، طراحي، 

  .پروژه/طرحاز  برداري اندازي و بهره خريد و تداركات، ساختمان و نصب، راه
پروژه بايد مطابق با /طرحاسناد و مدارك مربوط به پديدآوري  :1تبصره 

ها و راهنماهاي مراجع  نامه استانداردهاي صنعت نفت ايران و ساير مقررات، آيين
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ذيصالح قانوني و با اولويت اسناد معاونت امور مهندسي وزارت نفت در شرايط برابر 
 .تهيه شوند

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

  :زير استفاده شود
صنعت نفت كه توسط معاونت امور مهندسي وزارت  اسناد همسان قراردادهاي -1

  .شوند نفت تدوين و ابالغ مي
  ريزي كشور اسناد همسان قراردادي سازمان مديريت و برنامه -2
  المللي مانند فيديك اسناد همسان قراردادي مراجع معتبر بين -3
هايي كه به صالحديد كارفرما نياز به  ها و پروژه موردي؛ براي طرح قراردادهاي -4

توان پس از اعالم  تهيه شرايط خاص قراردادي خارج از اسناد همسان است، مي
م به تدوين قراردادهاي مراتب به معاونت امور مهندسي وزارت نفت جهت اطالع، اقدا

پروژه /طرحاسناد همساني كه شرايط عمومي آنها با توجه به مقتضيات . موردي نمود
  .شوند مورد تغيير قرار گيرند، جزء قراردادهاي موردي محسوب مي

 يها  پروژه(اين سند  1- 1-3موضوع بند  توسعه ميادين هاي پروژه/ها طرح :2تبصره 
  .قرارداد مستثني هستنداسناد ل ضوابط از شمو )باالدستي نفت و گاز

  بها هاي تفهرس - 6-2-2
اي  هاي دوره پروژه و همچنين انجام پرداخت/طرحهاي  به منظور برآورد هزينه

، بايد به ترتيب از )اين سند 8-4موضوع بند (و نصب  پروژه در مرحله ساخت/طرح
گذاري و پرداخت  قيمتهاي بها با اولويت زير و به عنوان مبناي  تفهرسيكي از 

  :استفاده شود
هاي بهاي اختصاصي تاسيسات صنعت نفت كه توسط معاونت امور  تفهرس) الف

  .شوند مهندسي وزارت نفت تدوين و ابالغ مي
  .ريزي كشور هاي بهاي سازمان مديريت و برنامه تفهرس) ب
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پروژه صنعت نفت، /طرحچنانچه براي اجراي يك . هاي بهاي موردي تفهرس) ج
فهرست بهاي اختصاصي آن رشته تدوين نشده باشد و همچنين امكان استفاده از 

تواند از فهرست  ها و اقالم كاري مشابه ميسر نباشد، كارفرما مي فهرست بها با رديف
باال استفاده  2و  1بهاي موردي تهيه شده در سطح شركت و خارج از بندهاي 

سازي با نرخ عوامل اختصاصي  مشابهفهرست بهاي موردي فوق بايد براساس . نمايند
فهرست بهاي موردي . هاي موجود تهيه شود صنعت نفت و آناليز اقالم كاري فهرست

به همراه آناليز بها و مصوبات آن بايد جهت اطالع به معاونت امور مهندسي وزارت 
  .نفت ارسال شود

 8ه هاي مشروح بخش الف ماد ي كه به يكي از روشهاي پروژه/طرح :3تبصره 
اند، از شمول ضوابط پرداخت برمبناي  واگذار شده) هاي مبتني بر تامين منابع روش(

  .هاي بها مستثني هستند فهرست
  )IPS(صنعت نفت ايران استانداردهاي  - 6-2-3

استانداردهاي هاي صنعت نفت بايد در تطابق كامل با  ها و پروژه كليه مراحل طرح
ها  تنها مرجع فني ارزيابي كيفي مراحل طرحاجرا شوند و ) IPS(صنعت نفت ايران 

  .باشد مي) IPS(صنعت نفت ايران استانداردهاي  ها، و پروژه
در ) IPS(صنعت نفت ايران استانداردهاي چنانچه بنا به تشخيص كارفرما  :4تبصره 

موضوع خاصي در دسترس نباشد و يا استفاده از ساير استانداردها سبب بهبود 
تواند توسط كارفرما از يكي  پروژه شود، مرجع فني مي/هزينه طرحعملكرد، زمان يا 

  .المللي انتخاب شود از استانداردهاي معتبر بين
  پروژه/طرح محيطي معيارهاي فني، مهندسي، ايمني و زيست - 6-2-4

و راهنماهاي مرتبط با ضوابط فني  ها ها، دستورالعمل بخشنامه ها، نامه مجموعه آيين
سازي و مخازن، فرايند و  ر مهندسي نفت و اكتشاف، ذخيرهو مهندسي مشتمل ب

شيمي مواد، خطوط انتقال و مخابرات، مكانيكال، برق و ابزاردقيق، عمران، زلزله و 
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زيست كه توسط معاونت امور مهندسي وزارت نفت تدوين و ابالغ و يا حسب  محيط
  .يا راهنما باشندتوانند اجباري، اختياري  شوند و مي مورد معرفي يا پيشنهاد مي

  پروژه/ي مرتبط با اجراي طرحها دستورالعمل و ها بخشنامه - 6-2-5
پروژه به منظور /ايي كه در زمان اجراي طرحه دستورالعملها و  مجموعه بخشنامه

شوند مشتمل  هاي موجود تدوين و ابالغ مي پوشش شرايط نامتعارف و يا اصالح رويه
هاي نرخ كاالها، با اولويت  التفاوت ابههاي تعديل و جبران م بر دستورالعمل

ي معاونت امور مهندسي وزارت نفت و سپس سازمان ها ها و دستورالعمل بخشنامه
  .االجرا هستند پروژه مشمول الزم/ريزي كشور براي طرح مديريت و برنامه

پروژه و در چارچوب قوانين، مقررات و مفاد /چنانچه حسب ضرورت طرح :5 تبصره
اسناد و مدارك معاونت امور مهندسي وزارت نفت استفاده نشود و اسناد  اين ماده، از

كارفرما بايد ضمن اعالم موضوع به معاونت امور  ،موردي مالك عمل قرار گيرند
شده در قوانين كشور و اسناد و مدارك  هاي تعيين مهندسي وزارت نفت، در چارچوب

پروژه /ك موردي براي طرحمعاونت امور مهندسي وزارت نفت اقدام به تهيه مدار
  .مورد نظر نمايد

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

  كارفرما - 7-1
- ها و پروژهشخصيتي حقوقي است كه بنابر تكاليف قانوني مسئوليت پديدآوري طرح

نامه يا قرارداد بوده و انجام هاي صنعت نفت را بر عهده دارد و يك طرف موافقت
  .كندموافقتنامه يا قرارداد را به طرف ديگر پيمان واگذار ميموضوع 

   مجري - 7-2
كارفرما وظيفه دارد با بكارگيري ساير عوامل از طرف است كه حقيقي  شخصيتي

  .نمايدميرا اجرا  پروژه/مديريت و اجرا و هماهنگي آنان طرح
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 مدير طرح - 7-3

مسئوليت حسب مورد  كارفرماشخصيتي حقوقي است كه به نمايندگي از طرف 
در چارچوب قرارداد و مراحل اجرايي را  پروژه/مديريت، كنترل و هماهنگي طرح

  .بعهده داردبسته شده با كارفرما 
  مهندس مشاور - 7-4

تشخيص صالحيت شده مشاوره انجام خدمات براي شخصيتي حقوقي است كه 
  .است

  پيمانكار - 7-5
تشخيص صالحيت شده مانكاري خدمات پيشخصيتي حقوقي است كه براي انجام 

  .است
  فروشنده مواد و مصالح و يا تجهيزات/كننده تامين/توليدكننده -7-6

پروژه /طرحشخصيت حقيقي يا حقوقي واجد صالحيتي است كه كاال و يا تجهيزات 
  .كند مي  را تامين

  سازنده -طراح  - 7-7
تمام (ساخت  ، تامين كاال وطراحي شخصيتي حقوقي است كه براي انجام توأم

  .تشخيص صالحيت شده است پروژه/طرح) هاي مرحلة طراحي و اجراي كار فعاليت
  كننده منابع مالي  تامين - 7-8

سازمان، نهاد يا شخصيت حقيقي يا حقوقي كه در چارچوب قانون، تامين و يا 
  .پروژه را بر عهده دارد/طرحتخصيص منابع مالي 

  سازنده -طراح -تامين كننده منابع مالي - 7-9
تامين منابع مالي، مطالعات مهندسي،  توأمشخصيتي حقوقي است كه براي انجام 

پروژه تشخيص صالحيت /طرحبرداري تامين و تدارك كاال و تجهيزات، اجرا و بهره
  .شده است
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  بردار بهره -7-10
برداري و  كه متصدي بهره پروژه/كننده نتيجه طرح دريافتشخصيت حقوقي 

براي  كارفرمابا  پروژه/در تمامي فرآيندهاي پديدآوري طرح و استنگهداري آن 
  .خود هماهنگي و مشاركت دارند وظايفايفاي 

هاي عمومي ها و مسئوليت نحوه تشخيص صالحيت، شرح وظايف، نقش :1تبصره 
هاي  هاي صنعت نفت بر اساس ضوابط و دستورالعملپروژه/طرحذينفعان كليدي 

  .شود تعيين ميصادره توسط مراجع ذيصالح 
  

  هاي صنعت نفت ها و پروژه هاي واگذاري طرح روش -8ماده 
عبارت است از مجموعه  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يواگذارهاي  روش
دامنه كاري، ارتباطات قراردادي، محدوده تعهدات و هايي كه از طريق آنها  گزينه

 در اقدامات مربوط به فتهاي صنعت ن ها و پروژه ان كليدي طرحهاي ذينفع مسئوليت
  .شود ت مشخص ميصنعت نف پروژه/طرح هاي مراحل فعاليت
  پروژه/طرحهاي مبتني بر تامين منابع مالي  روش -الف

  هاي مبتني بر واگذاري امتياز روش - 8-1
شود،  ها كه به آنها مشاركت عمومي خصوصي نيز اطالق مي در اين نوع از روش

قراردادهاي بلندمدت با هدف تامين مالي، طراحي، ساخت و در صورت نياز 
 سازنده -طراح -يكننده منابع مال ينتامپروژه ميان كارفرما و /طرحبرداري  بهره

برداري، انجام  ساخت، بهرهشود و با توجه به شرايط تامين مالي، نوع  منعقد مي
پروژه شامل مواردي از قبيل /طرحها، بهاي محصول، انتقال پروژه و مالكيت  پرداخت

  :باشد هاي زير مي روش
  (BOT)برداري، انتقال  ساخت، بهره -

 -كننده منابع مالي پروژه به يك تامين/طرحبرداري  در اين روش ساخت و بهره
پروژه به كارفرما پس از طي مدت /طرحتقال شود و ان سازنده واگذار مي - طراح
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سازنده مسئوليت كامل  -طراح - كننده منابع مالي تامين. شود  معيني محقق مي
برداري از تجميع و تامين تمامي خدمات طراحي، تدارك، ساخت، تامين مالي و بهره

  .پروژه را به عهده دارد/طرح
  (BOO) برداريساخت، تملك، بهره -

 ،ساختطراحي، نسبت به  سازنده - طراح -كننده منابع مالي ينتامدر اين روش 
تعهدي براي انتقال كند و  ياقدام م پروژه/برداري و نگهداري طرح بهره تملك،
در اين روش درآمد حاصل از اجراي  .ساخته شده به كارفرما ندارد پروژه/طرح
 - كننده منابع مالي تامينبه سود تحقق سرمايه اوليه و  جبرانبه منظور  پروژه/طرح
محصول به صورت مشتري و يا خريدار نهايي  كارفرما گيرد و سازنده تعلق مي - طراح
  .ماندباقي مي پروژه/طرح

  (BOOT)انتقال  ،برداريبهره ،ساخت، تملك -
 برايگذاري الزم سرمايه سازنده، - طراح - كننده منابع مالي تاميندر اين روش 

را براي  پروژه/از طرح به عنوان مالك برداريده و بهرهكرمين را تأ پروژه/اجراي طرح
كارفرما گيرد و پس از آن تأسيسات احداثي را به مدت زمان معين برعهده مي

در اين  سازنده -طراح -كننده منابع مالي واگذاري تملك به تامين. دكن منتقل مي
  .دهد ي را در موارد غيرجذاب كاهش ميگذار سرمايههاي  روش، ريسك

 -كننده منابع مالي در اين روش تامين: (BTO) برداريساخت، انتقال، بهره -
هاي  ها و مخاطرات ناشي از افزايش هزينهدن ريسككربا لحاظ  سازنده - طراح

پس از دوره ساخت مالك  كارفرماكه  و در حالي احداث كردهرا  پروژه/طرح ،ساخت
پروژه را انجام /برداري طرح دوره بهرههاي  مسئوليتاي ، طي توافقنامهاستاصلي 

  .دهد مي
كننده منابع  تاميندر اين روش : (BLOT)  انتقالبرداري،  ، بهرهاجاره، ساخت -

هاي هزينه فرماده و كاركراقدام  پروژه/نسبت به ساخت طرح سازنده -طراح -مالي
امه كه طي يك توافقن پروژه/گذاري را از طريق اجاره دادن طرحمربوط به سرمايه
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كننده منابع  تامينبه  ،ها در آن منعكس شده است بندي پرداخت شرايط و زمان
  .كند پرداخت مي سازنده -طراح -مالي

در اين روش به منظور تعميرات و بازسازي :  (ROT)انتقال  ،برداريبهرهنوسازي،  -
ننده ك قرارداد بين كارفرما و تامين ييربناهاي زي مستحدثات، تاسيسات و يا بخش

 سازنده -طراح -كننده منابع مالي تامين شود و سازنده منعقد مي -طراح -منابع مالي
دوره درآمدهاي اين در و  نمايد برداري مي اقدام به بهره پس از انجام تعهدات پروژه،

گذاري  ه و پس از استهالك كامل سرمايهدنمواندازي پروژه را كسب  راهحاصل از 
تواند در ساختمان و اثاثيه  تعميرات و بازسازي مي. گيرد ميانتقال به كارفرما صورت 

  .باشد ته و غيرهها، تجهيزات، ابزارآالت با فناوري پيشرف آالت، دستگاه يا در ماشين
تواند  مي قراردادموضوع  روش،در اين ) :Buy Back(متقابل  انواع قراردادهاي بيع -

احي، ساخت و تامين تجهيزات ارائه هرگونه خدمات از جمله اكتشاف، حفاري، طر
فرايندي به منظور توليد محصول باشد كه اصل پول، سود و پاداش پيمانكار از محل 

شده بازپرداخت خواهد  درآمدهاي حاصل از توسعه ميدان طي برنامه زماني توافق
  .شد
  هاي مبتني بر نحوه انجام كار روش -ب
 (Conventional System)روش متعارف اجراي پروژه  - 8-2

در اين روش كارفرما از طريق قراردادهاي جداگانه با مهندس مشاور و پيمانكار، 
هاي مربوطه توسط  ابتدا طراحي در محدوده ريسك. دهد پروژه را انجام مي/طرح

پروژه به يك يا چند پيمانكار /طرحشود و سپس اجراي  مهندس مشاور تكميل مي
. شده به انجام برسد صات فني تهيهشود تا كار بر اساس طراحي و مشخواگذار مي

پروژه در اين روش، به جز مواردي كه به فرايندهاي /طرحمسئوليت عملكردي 
فرايندهاي تداركات و خريد . شود، برعهده كارفرماست اجرايي پيمانكار مربوط مي

در اين ) اين سند 7- 4ذيل بند  3موضوع تبصره (بجز مواد و مصالح و اقالم حجمي 
  .كارفرماستروش برعهده 
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  )PC(ساخت  -روش مهندسي و تداركات - 8-3
در اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با مهندس مشاور، خدمات طراحي 

كند و سپس از طريق انتخاب يك يا چند پيمانكار خدمات  پروژه را واگذار مي/طرح
  .نمايد پروژه را تامين مي/طرحتهيه و تامين كاال و تجهيزات و اجراي 

  )EP(تداركات و ساخت  -روش مهندسي - 8-4
در اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با مهندس مشاور، خدمات طراحي و 

نمايد و در ادامه يك يا چند پيمانكار  پروژه را به صورت توام تامين مي/طرحتداركات 
  .كند پروژه انتخاب مي/طرحرا براي ارائه خدمات نصب و اجراي 

 )EPC(ساخت  -اركاتتد -روش مهندسي - 8-5

سازنده، خدمات طراحي، تهيه و  -در اين روش كارفرما از طريق يك قرارداد با طراح
ريسك . نمايد پروژه را واگذار مي/طرحتامين كاال و تجهيزات و ساختمان و نصب 

اندازي پروژه محدود به مسئوليت مرتبط با اطالعاتي است كه در كارفرما در راه
و يا مذاكره براي واگذاري قرارداد توسط كارفرما ارائه شده  گزاري مرحله مناقصه

هاي عملكردي بر عهده  پروژه منجمله مسئوليت/طرحهاي  است و ساير ريسك
سازنده در اين روش از ابتداي مرحله  -محدوده وظايف طراح. سازنده است - طراح

  .اندازي است طراحي پايه تا پايان مرحله راه
پروژه توسط بخش /طرحمبتني بر مالكيت محصول هايي كه  روش :1تبصره 

غيردولتي هستند، بايد بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن مورد 
  . استفاده قرار گيرند

مجري در اين نظام ممكن است با صالحديد / بخشي از وظايف كارفرما :2تبصره 
  .مجري، بوسيله مهندس مشاور انجام شود/ كارفرما
هاي اشاره شده در باال با  منظور دستيابي به مناسبترين روش از گزينهب :3تبصره 

راهنماي نحوه انتخاب " پروژه، سند/طرحهاي خاص هر  توجه به شرايط و ويژگي
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مهندسي امور توسط معاونت  "هاي صنعت نفت ها و پروژه روش بهينه اجراي طرح
  .وزارت نفت تدوين و ابالغ خواهد شد

پروژه بايد /طرحشده براي يك  گزارش توجيهي روش واگذاري انتخاب :4تبصره 
اين ماده و يا ساير  3توسط كارفرما و يا نماينده وي براساس سند موضوع تبصره 

  .اسناد و مدارك معتبر تهيه شود
ها و  هاي ذينفعان كليدي طرح ها و مسئوليت چارچوب توزيع نقش"سند  :5تبصره 
مهندسي وزارت نفت تدوين و ابالغ امور سط معاونت تو "هاي صنعت نفت پروژه
  .دشو مي

) هاي يك مگاپروژه يا زيربخش(هاي زيرمجموعه يك طرح  براي پروژه :6تبصره 
  .استفاده نمود 8توان از يك يا چند روش مطرح در ماده  مي
 

  هاي صنعت نفت ها و پروژه هاي انتخاب ذينفعان كليدي طرح روش -9ماده 
عبارت است از  صنعت نفت يها ها و پروژه طرح يديكل ينفعانذهاي انتخاب  روش

هايي كه جهت احراز صالحيت، ارزيابي و انتخاب  نامه مجموعه قوانين، مقررات و آيين
حداكثر "رعايت قانون . االجرا هستند اين سند الزم 7يدي موضوع ماده كل ينفعانذ

تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر استفاده از توان توليدي و خدماتي در 
مجلس  1/5/1391مصوب  "هاي مستقيم قانون ماليات) 104(صادرات و اصالح ماده 

  .شوراي اسالمي جهت اجراي مفاد اين ماده الزامي است
  مجريانتخاب  - 9-1

نامه احراز  هاي صنعت نفت كشور تابع آيين ها يا پروژه در طرح مجريانتخاب 
معاونت امور مهندسي و  6/9/1380مورخ  003نشريه شماره  صالحيت مجري

  .فناوري وزارت نفت است
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  سازنده -انتخاب پيمانكار يا طراح - 9-2
) اين نظام 7- 7و  5-7موضوع بندهاي (سازنده  -انتخاب پيمانكار و يا طراح -1- 9-2

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

هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و  واگذاري و اجراي طرح -2- 9-2
قانون وظايف و اختيارات  11نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده 

ران مصوب نامه معامالت شركت ملي نفت اي وزارت نفت، با تاييد وزير نفت تابع آيين
  .باشد هاي مربوط به آن مي نامه و شيوه 31/4/1339
  انتخاب مهندس مشاور - 9-3
هاي صنعت نفت كشور تابع  ها يا پروژه انتخاب مهندس مشاور در طرح -1- 9-3

 18/7/1388نامه خريد خدمات مشاوره مصوب  قانون برگزاري مناقصات و آيين
قانون برگزاري  29ماده  "هـ"بند ريزي و نظارت راهبردي موضوع  معاونت برنامه
  .باشد مناقصات مي

هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و  خدمات مشاوره طرح -2- 9-3
قانون وظايف و اختيارات  11نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده 

ن مصوب نامه معامالت شركت ملي نفت ايرا وزارت نفت، با تاييد وزير نفت تابع آيين
هاي صنعت  نامه اختصاصي ارجاع كار به مهندسان مشاور طرح ، آيين31/4/1339

  .باشد هاي مربوط به آن مي نامه و شيوه 14/10/1381نفت مصوب 
  انتخاب مديرطرح - 9-4
هاي صنعت نفت كشور تابع قانون  ها يا پروژه انتخاب مديرطرح در طرح -1- 9-4

معاونت  18/7/1388خدمات مشاوره مصوب نامه خريد  برگزاري مناقصات و آيين
قانون برگزاري مناقصات  29ماده  "هـ"ريزي و نظارت راهبردي موضوع بند  برنامه
  .باشد مي
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

هاي مربوط به اكتشاف، توسعه، توليد، تعمير و  خدمات مديريت طرح، طرح -2- 9-4
ارات قانون وظايف و اختي 11نگهداشت ميادين مشترك نفت و گاز به استناد ماده 

نامه معامالت شركت ملي نفت ايران مصوب  وزارت نفت، با تاييد وزير نفت تابع آيين
هاي صنعت  نامه اختصاصي ارجاع كار به مهندسان مشاور طرح ، آيين31/4/1339

  .باشد هاي مربوط به آن مي نامه و شيوه 14/10/1381نفت مصوب 
  مصالح و يا تجهيزات فروشنده مواد و/كننده تامين/انتخاب توليدكننده - 9-5

نامه  آيين تابع فروشنده مواد و مصالح و يا تجهيزات، كننده تامينانتخاب توليدكننده، 
ها  نامه و ساير آيين 8/7/1391مورخ  دستگاه مركزي وزارت نفت منابع واحد اجرايي

قانون برگزاري  12ماده  "ج"نامه اجرايي بند  هاي مرتبط از جمله آيين و بخشنامه
  .باشد ات ميمناقص

هاي مربوط به انتخاب ذينفعان كليدي  ها و بخشنامه نامه ها، شيوه نامه اهم آيين -9-6
  :هاي صنعت نفت به شرح جدول زير است ها و پروژه طرح

تاريخ  شماره  موضوع  رديف
  تصويب

مرجع 
  تصويب

مرجع 
  ابالغ

  قانون وظايف و اختيارات نفت  1
593/10118 

19/2/1391  
مجلس 
شوراي 
  اسالمي

رئيس 
  جمهور

2  
نامه معامالت شركت ملي نفت  آيين

ايران و اصالحات بعدي آن و 
  هاي مربوطه نامه ها و شيوه بخشنامه

 

31/3/1339  

مجمع 
عمومي 

شركت ملي 
  نفت ايران

شركت ملي 
  نفت ايران

نامه اختصاصي ارجاع كار به آيين  3
 هاي صنعت نفتمهندسان مشاور طرح

 14/10/
1381  

امور معاونت
  مهندسي

معاونت امور 
  مهندسي

نامه شوراي هماهنگي منابع واحد آيين  4
  وزير نفت  وزير نفت  8/7/1391  289400  دستگاه مركزي

  3/11/1383  130890  قانون برگزاري مناقصات  5
مجلس 
شوراي 
  اسالمي

رئيس 
  جمهور
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

تاريخ  شماره  موضوع  رديف
  تصويب

مرجع 
  تصويب

مرجع 
  ابالغ

و  نامه نظام مستندسازي ينآي  6
   رساني مناقصات اطالع

/ت/108972
  هيأت وزيران  5/9/1385  32260

معاون اول 
رئيس 
  جمهور

قانون  26نامه اجرايي بند الف ماده آيين  7
   برگزاري مناقصات

/ت/84217
  هيأت وزيران  16/7/1385  33772

معاون اول 
رئيس 
  جمهور

بند (گرانمناقصه نامه ارزيابي كيفي ينآي  8
   )قانون برگزاري مناقصات 12ج ماده 

ت/84136
  هيأت وزيران  16/7/1385  ه  33560

معاون اول 
رئيس 
  جمهور

9  
بند هـ(نامه خريد خدمات مشاوره ينآي

و )  قانون برگزاري مناقصات 29ماده 
  اصالحات بعدي آن

/ت/193542
  هيأت وزيران  1/10/1388  ك42986

معاون اول 
رئيس 
  جمهور

10  

قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به
شكايات قانون برگزاري مناقصات و 

العمل  آيين نامه اجرايي و دستور
  مربوطه

68362/60  26/12/
1388  

مجلس 
شوراي 
  اسالمي

رئيس 
  جمهور

11  
 هاي ين دامنه قيمتيتع دستورالعمل

پيشنهادي در مناقصات يك  متناسب
  اي و دومرحله اي مرحله

65663/100  14/8/1391  

معاونت 
ريزي و  برنامه

نظارت 
راهبردي 
رياست 
  جمهوري

معاونت 
ريزي  برنامه

و نظارت 
راهبردي 
رياست 
  جمهوري

ونامه تشخيص صالحيت مشاوران آيين  12
  اصالحات بعدي آن

 ت/20637
هيأت   هيأت وزيران  3/4/1383  ه 28437

  وزيران

نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران آيين  13
  و اصالحات بعدي آن

 ت/48013
هيأت   هيأت وزيران  11/12/81  ه 23251

  وزيران

نامه تشخيص صالحيت پيمانكاران آيين  14
  و اصالحات بعدي آنطرح و ساخت 

 ت/58567
  ه 21811

22/12/
هيأت   هيأت وزيران  1380

  وزيران

15  
وزرا، نمايندگانمداخلهقانون منع
كاركنان دولت در معامالت مجلس و 

   كشوريو دولتي 

 22/10/
  مجلس سنا  مجلس سنا  1337

يمعامالت دولتنامه تضمين براي ينآي  16
  و اصالحات بعدي آن

ت/42956
هيأت   هيأت وزيران  11/8/1382  ك28493

  وزيران
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  مهندسيامور معاونت 
 گذاري مهندسي و استانداردها اداره كل سياست

تاريخ  شماره  موضوع  رديف
  تصويب

مرجع 
  تصويب

مرجع 
  ابالغ

17  

قانون استفاده از حداكثر توان توليدي و
خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و 
تقويت آنها در امر صادرات و اصالح 

  قانون مالياتهاي مستقيم 104ماده 

30560  6/6/1391  
مجلس 
شوراي 
  اسالمي

 رئيس
  جمهور

  4/12/1389  1770  قانون اصالح الگوي مصرف انرژي  18
مجلس 
شوراي 
  اسالمي

رئيس 
  جمهور

  
  هاي صنعت نفت پروژه ها و ريزي و مديريت طرح الزامات برنامه - 10ماده 

  :هاي صنعت نفت رعايت شوند ها و پروژه موارد زير بايد در طرح
پروژه /هاي مراحل مختلف طرح فعاليتماتريس مسئوليت عوامل ذينفع براي  -10-1

هاي احتمالي توسط كارفرما تهيه  بايد به عنوان مبناي حل و فصل ادعاها و اختالف
  .شود
پروژه بايد در تطابق كامل با قوانين و مالحظات /كليه مراحل اجراي طرح -10-2

  .محيطي و ايمني باشد پدافند غيرعامل، مقررات زيست
پروژه امكان استفاده از منابع مالي غيردولتي را /جراي طرحكارفرما بايد در ا -10-3

  .، بررسي كرده و در اولويت كار قرار دهد3-5مطابق با بند 
هاي بزرگ و متوسط بايد به صورت ها و پروژهسنجي طرح مطالعات امكان -10-4

در (هاي آمايشي  هاي توسعه كشور و طرح دقيق و با در نظر گرفتن اهداف برنامه
سنجي اوليه و  در هر سه بخش مطالعات فرصت، مطالعات امكان) وجود صورت

سنجي نهايي تهيه شوند و با تاييد كارفرما، جهت اطالع به معاونت  مطالعات امكان
  .امور مهندسي وزارت نفت ارسال شوند

هاي عملياتي هاي نوين كه هزينه كارفرما بايد از استفاده از فناوري -10-5
سازند، وري دوران توليد را محقق مي دهد و بيشترين بهرهش ميپروژه را كاه/طرح

  .اطمينان حاصل كند
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اين سند، روش واگذاري مناسب را براي  8كارفرما بايد در چارچوب ماده  -10-6
-و با اولويت روش) 3موضوع ماده (پروژه با توجه به نوع و اندازه آن /آوري طرحپديد

  .خاب نمايد، انت8هاي مطرح در بخش الف ماده 
كارفرما بايد سيستم مديريت دانش مناسب به منظور مستندسازي تجارب  -10-7

هاي آتي سازمان، در ها و پروژهاجرايي را با هدف جلوگيري از اتالف منابع در طرح
  .پروژه مستقر نمايد/سطح سازمان اجرايي و در سطح طرح

پروژه را بصورت تفصيلي /بندي تفكيكي و ساليانه طرح كارفرما بايد بودجه -10-8
تهيه نمايد و بمنظور اجتناب از توقف كار ناشي از عدم انجام تعهدات مالي، از تأمين 

  .اعتبار ساالنه اطمينان حاصل كند
- ويژه كارفرما بايد زمينه رعايت اخالق حرفهپروژه به/ذينفعان كليدي طرح -10-9

  .آهم آورنداي، برقراري ارتباطات شفاف و تعامالت سازنده را فر
كارفرما بايد سيستم مديريت پيمان را به نحوي تنظيم نمايد كه  -10-10

آوري حل و  ترين سطح الزام هاي قراردادي در كوتاهترين مدت و در پايين اختالف
  .فصل شوند

سازماني خود  هاي درونها و ظرفيتكارفرما الزم است با توجه به توانمندي -10-11
كار به صورت طرح يا شكستن كار در قالب چندين پروژه اقدام به تعريف يكجاي 

  .نمايد
كارفرما الزم است بمنظور استفاده از حداكثر توان فني و مهندسي كشور،  -10-12

هاي مهندسي، مشاوره، پيمانكاري، توليد  هاي الزم را انجام دهد و بخشريزيبرنامه
يت كاري قرار دهد و و مديريت بخش خصوصي داخلي را در شرايط يكسان در اولو

  .هاي خصوصي اقدام نمايددر جهت توانمندسازي بخش
گذاري و انعقاد قرارداد، كارفرما بايد پيش از ورود به فرآيندهاي مناقصه -10-13

-پروژه از جمله استمالك اراضي، اخذ مجوزهاي زيست/كليه ملزومات اجرايي طرح

  .محيطي و ميراث فرهنگي را تامين كرده باشد
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پروژه /حيات طرح هاي اوليه نقاط كليدي چرخهريزيكارفرما بايد در برنامه -10-14
، تحويل كارگاه، تحويل موقت كار، (kick-off meeting)از جمله جلسه آغازين 

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

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی ند ور    عاو ا
ت یا ل  دارد اداره  تا ی و ا ند   ذاری 

ح  ی  ا ی و ا ت  و رپوژه ظام  ت   ی 


