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 بسمه تعالی

 سازی تجاری و فناوری پژوهش، نامه نظام

 مقدمه

 حقیقاتت گسترش بر مبنی) گاز و نفت بخش کلی های سیاسـت چهارم سازی بند راستای پیادهر د

 خدمات و دانش صدور و جذب مرکز ایجاد برای تالش و متخصص انسانی نیروی تربیت و ای توسعه و بنیادی

 و گاز و نفت صنایع و منابع های زمینه در فناوری ارتقای و المللی بین سطح در انرژی، مهندسی و فنی

 اجرای و بنیان دانش اقتصاد پیشتازی بر مبنی) مقاومتی اقتصاد کلی های سیاست دوم بند ،(پتروشیمی

 سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء منظور به نوآوری ملی نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه

 بند و( منطقه در بنیان دانش اقتصاد اول رتبه به دستیابی و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید

 گسترش بر مبنی( )العالی مدظله) رهبـری معظـم مقـام غیابـال فناوری، و علم کلی های سیاست ششم

 فنی و علمی مراکز و کشورها سایر با فناوری و علم حوزه در بخش الهام و سازنده فعال، تعامل و همكاری

 های فناوری این جایگاه نیز و...( کشور استقالل تحكیم با همراه اسالم جهان ویژه به جهانی و ای منطقه معتبر

 3ماده  ث بخش از 8و  7، 6، 5، 4کشور و با استناد به بند  علمی جامع نقشه "الف" اولویت در تنف صنعت

 تجهیزات ساخت و طراحی و سازی بومی از حمایت"قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به ترتیب مبنی بر 

 توان افزایش و ندسازیتوانم" ،"کشور داخل پاالیشی در و پتروشیمی گاز، نفت، صنعت موردنیاز تأسیسات و

ریزی و حمایت از  تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه"، "داخلی در این صنعت مؤسسات و ها شرکت رقابتی

 های اولویت نمودن همسو و سازی یكپارچه"، "فنی و انتقال دانش بنیان های دانش ها و فعالیت فناوری

 کردن فراهم"و  "فناوری و علم حوزه در ملی های برنامه و ها سیاست با نفت صنعت فناوری و پژوهشی

و  "نفت صنعت موردنیاز متخصص و ماهر انسانی منابع تقویت با فناوری و پژوهشی نظام های زیرساخت

 و افزایش منظور به: است مكلف دولت" اینكه بر مبنی توسعه ششم برنامه قانون 48 ماده از ث بندمطابق با 

 ای توسعه های طرح اعتبارات از%( 1) درصد یك معادل نفت صنعت در ورینوآ و فناوری علمی، توان ارتقای

 های فناوری توسعه جذب، ظرفیت ایجاد جهت برنامه، قانون اجرای طول در را تابعه های شرکت ساالنه

 ارتقای و مرتبط صنایع در ها آن کارگیری به و تجدیدپذیر های انرژی و پتروشیمی و گاز نفت، دار اولویت

 سازمان با نامه موافقت مبادله ضمن انرژی مصرف شدت کاهش و ها آن سازی بومی و موجود های فناوری

 فناوری و تحقیقات آموزش، و انرژی های کمیسیون به ساالنه را بند این عملكرد گزارش و دهد اختصاص

 توان از ادهاستف حداکثر قانون 5 ماده ب بند از 8 تبصره اساس بر نماید و ارائه اسالمی شورای مجلس

 قرارداد الینفك جزء «فناوری پیوست» اینكه بر مبنی ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی

 ها طرح کلیه در را پیوست این اند موظف قانون این 2 ماده موضوع اجرایی های دستگاه و شود می محسوب
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 های سیاست کشور، علمی جامع نقشه داز،ان چشم سند بر مبتنی قانون این موضوع کار ارجاع و( ها پروژه)

 به تصویب برای( پروژه) طرح اقتصادی و فنی مستندات سایر همراه و تهیه مقاومتی اقتصاد و فناوری و علم

با  ،24/7/1335 مورخ 87618 شماره به مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد ابالغیه و( کنند ارائه اقتصاد شورای

نامه حاضر به  نظام ملی، مهم های طرح و المللی بین قراردادهای در «ناوریف پیوست»موضوع الزام تدوین 

  نگر و با هدف ارتقاء توانمندیهای مورد نیاز صنعت نفت با رویكرد توسعه درونزا و برون منظور توسعه فناوری

ه به منظور تدوین شده ک وزارت نفتفناوری  و پژوهش میان بازیگرانهای الزم  هماهنگی ایجـادفناورانه و 

ها، اسناد باالدستی، آینده پژوهی و تجمیع نیازها به فرایند  دستیابی به این اهداف، پس از بیان بررسی چالش

تدوین سیاست ها و راهبردهای فناورانه اشاره گردیده و در ادامه، با تدوین نقشه راه فناوری و تعریف 

سازی محصول و فرایند استفاده از  مه صنعتی و تجاریهای پژوهشی، فرایندهای تولید نمونه پایلوت، نی پروژه

بستر قراردادهای عملیاتی جهت توسعه فناوری)پیوست فناوری( و نیز فرایند تعریف پروژه برای حل مسائل و 

چالش های جاری پژوهشی و فناورانه صنعت نفت، تبیین شده که تمامی این فرایندها در قالب نظام نامه 

 شود. ابالغ میپیشرو 

 

 اختصاراتمفاهیم و : 1ماده 

سازی فناوری،  ای، توسعه و تجاری های توسعه های کاربردی، پژوهش پژوهشپژوهش و فناوری:  -

 فناورانه؛ غیر های نوآوری انتقال فناوری و

 ؛سازی تجاری و یفناور پژوهش، نامه نظامنامه:  نظام -

 ؛(نفت وزارت معاونین شورای) فتن وزارت فناوری و پژوهش شورای :شورا -

 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت؛ معاونت: -

 اصلی؛  شرکت سازی تجاریو فناوری  ،شورای پژوهش :اصلی  شورای شرکت -

 فرعی؛  شرکت سازی تجاریشورای پژوهش، فناوری و  فرعی:  شورای شرکت -

/ بازرگانی یا کاالی نفت نتأمیپشتیبانی ساخت و  مدیریت :ی شرکت اصلیمدیریت کاال -

 ؛اصلی  شرکتمشابه در  های سمت

 ؛فناوری و نوآوری صنعت نفت بوم زیست :بوم زیست -

 ؛داخلی های توانمندی توسعه و فناوری پیوست پیوست فناوری: -

 نفت. وزارت فناوری و پژوهش جامع سامانهمانه: سا -
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 نامه نظام کالن یها استیاصول و س: 2ماده 

 ؛ینوآور و یفناور قیطر از افزوده  ارزش خلق و صنعت مسائل حل یبرا پژوهش انجام یگذار هدفالف. 

صنعت نفت در بستر  1فناورانه های چالش حلهای دانش بنیان و استارت آپی در  ارتقاء نقش شرکتب. 

 ؛بوم شكل گیری و پیاده سازی زیست

در  3(دانشگاهی تحقیقات) محور پژوهش و 2(فناوری انتقال) ورمح همكاری توأمان اتخاذ رویكردهایپ. 

 ؛پژوهش و فناوری نظام

و  نفت وزارت عملیاتی های برنامه و کالن راهبردهایبا  پژوهش و فناوری همسویی و هماهنگی نظامت. 

 ؛ها فعالیته مدیریت یكپارچ

 فناورانه توانمندی ارتقاءجهت ای صنعت نفت در استفاده از ظرفیت قراردادهای عملیاتی و توسعهث. 

 در راستای اجرای راهبرد بازار در مقابل فناوری؛ صنعت

و تفویض حداکثری اختیارات متناسب با سطوح نظام  صفو  ستادحوزه اختیارات وظایف و  كیكتفج. 

 ؛امور انجام در چابكیو رعایت اصل پژوهش و فناوری 

و ارزیابی های پژوهش و فناوری، نظارت  پروژه اجرای تعریف وهای اصلی و فرعی در  شرکت  محوریتچ. 

 ؛توسط معاونت اثربخشی آن

 ؛های پژوهش و فناوری پروژه عرضه و تقاضایدر تسهیل  4میانجی قش آفرینی نهادهایح. ن

 .پژوهشگران به فناوری و پژوهش های پروژه واگذاری در پذیری رقابت اصل رعایتخ. 

 

 نامه نظام: اهداف 3ماده 

 مورد نیازهای جذب و توسعه دانش و فناوری"عبارت است از پژوهش و فناوری نظام هدف اصلی 

 :استذیل  اهداف دنبال تحقق هنامه ب این نظام. برای دستیابی به این هدف، "صنعت نفت

 ؛صنعت نفت در سطوح مختلفجاری پژوهشی و فناورانه  های و چالش مسائل حلالف. 

 ؛بومدر بستر زیست صنعت نفت راهبردی هایفناوری سازیعه و تجاریتوس . ب

در سطوح ها و مراکز تحقیقاتی صنعت نفت عملیاتی، دانشگاه هایشرکتارتقاء توانمندی فناورانه پ. 

 مختلف.

                                                           
1
 Troubleshooting 

2
 DUI (Doing, Using and Interacting) 

3
 STI (Science, Technology and Innovation) 

4
 Intermediary Institution 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=troubleshooting&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQ5qS4rM7qAhXIDmMBHYxvB3cQBSgAegQIERAm
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=troubleshooting&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQ5qS4rM7qAhXIDmMBHYxvB3cQBSgAegQIERAm
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 نامه نظامهای فرایند: 4ماده 

عنوان های ذیل به  فرایند، های کالن و سیاستصول ن ادرعایت نمو دستیابی به اهداف و نیز به منظور

 شوند: نامه تعریف می های اصلی این نظامفرایند

 ؛(3ه )ماد ها و راهبردهای فناورانه صنعت نفت تهیه و تصویب سیاست فرایند: 1 فرایند 

 قراردادهای طریق از بوم زیست بستر در فناوری( فرایند/محصول) پایلوت نمونه تولید: 2 فرایند 

 ؛(18 ماده)پژوهشی 

 ؛(11 ماده) بوم زیست بستر در  فناوری سازی تجاری و 5صنعتی نیمه نمونه تولید :3 فرایند 

 (فناوری پیوست) عملیاتی قراردادهای طریق از نفت صنعت فناورانه توانمندی ارتقاء :4 فرایند 

 ؛(12 ماده)

 ماده) بوم زیست بستر در نفت صنعت فناورانه و پژوهشی جاری های چالش و مسائل حل: 5 فرایند 

13). 

 نامه نظام: ارکان 5ماده 

 از: اند عبارت نامه ارکان نظام

 ؛)شورای معاونین وزارت نفت( شورای پژوهش و فناوری وزارت نفت -

 ؛و ادارات کل ذیل آن معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت -

 مدیریت و فناوری و پژوهش های مدیریت و اصلی یها شرکت یشورا ،اصلی های شرکت -

 ها؛ آن ذیل( مشابه مدیریت یا) کاال

 یا) کاال مدیریت و فناوری و پژوهش مدیریت و ی فرعیها ، شورای شرکتفرعی های شرکت -

 ؛ها آن ذیل( مشابه مدیریت

های مشاوره ، شرکتها و مراکز تحقیقاتیدانشگاهنهادهای پژوهش و فناوری شامل  -

 ؛ها و استارت آپ بنیاندانشهای  شرکتعتی، صن های شرکتسی، مهند

ذاری خطرپذیر، گ سرمایه های صندوقنهادهای پشتیبان فناوری و نوآوری شامل  -

علم و  های پارک و ، مراکز نوآوری، مراکز رشدان( توسعه فناوری) کارگزار، ها دهنده شتاب

 فناوری.

 

 

 

                                                           
5
 Demonstration Plant 
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 :باشد میبه شرح زیر  : ترکیب شورای شرکت اصلی و فرعی1تبصره 

 یفرع شرکت یشورا یاصل شرکت یشورا

 شورا سیرئ: 

 رعاملیمد اریاالخت تام ندهینما/ رعاملیمد -

 :دبیر شورا 

 مدیر یا یفناور و پژوهش ریمد -

( مشابه سمت ای) کاال خرید بازرگانی/اداره

 کاربرد دامنه اساس بر –

 :اعضای شورا 

 یفناور و پژوهش ریمد -

 /کاال تأمینت و پشتیبانی ساخ ریمد -

درخصوص  (مشابه یها سمت ای) /یبازرگان

 (11و  3فرایند موضوع مواد 

 اصلی شرکت مناقصات ونیسیکم سیرئ -

 (11 و 3مواد  درخصوص فرایند موضوع)

 توسعه/ دیتول عامل در ریمدمعاون  -

 رعاملیمد صیتشخ به) مهندسی

 (11 و 3مواد  درخصوص فرایند موضوع

 (مورد حسب) بعهتا های() شرکت ندهینما -

درخصوص فرایند ) یحقوق امور ریمد -

 (11 و 3موضوع مواد 

درخصوص فرایند موضوع مواد ) یمال ریمد -

 (11 و 3

 فنی کنترل و یبازرس امور ریمد -

 (11 و 3درخصوص فرایند موضوع مواد )

 شورا رئیس: 

 مدیرعامل -

 شورا دبیر: 

/ مدیر یا فناوری و پژوهش امور رئیس/ مدیر -

 بر –( مشابه سمت یا) ازرگانیب و کاال رئیس

 کاربرد دامنه اساس

 شورا اعضای: 

 یفناور و پژوهش سیرئ/ریمد -

 کاال دیخر اداره ای یبازرگان سیرئ/ریمد -

 (11و  3درخصوص فرایند موضوع مواد 

درخصوص ) شرکت مناقصات ونیسیکم سیرئ -

 (11و  3فرایند موضوع مواد 

)درخصوص فرایند  یحقوق امور سیرئ/ ریمد -

 (11و  3مواد  موضوع

درخصوص فرایند ) یمالامور  سیرئ/ ریمد -

 (11و  3موضوع مواد 

 و 3)درخصوص فرایند موضوع مواد مدیر فنی   -

11) 

درخصوص فرایند ) ساختمانمهندسی مدیر  -

 (11 و 3موضوع مواد 

 و 3)درخصوص فرایند موضوع مواد تولید مدیر -

11) 

 فنی کنترل و یبازرس امور سیرئ/ ریمد -

درخصوص فرایند موضوع مواد ) اتتعمیررئیس  -

 (11 و 3

در دستور کار  به صورت ساالنهحداقل  بایدپژوهش و فناوری   نظامموضوعات مرتبط با : 2 تبصره

جلسات ، ـیس شـورائر تأییدو  معاونتبه پیشـنهاد بنا ضرورت و در صورت  قرار گرفته شوراجلسات 

 شود.تشكیل تواند  در فواصل زمانی کمتر نیز میفوق العاده 

 باشد. معاونت می بر عهدهدر جلسات شورا پژوهش و فناوری   طرح موضوعات مرتبط با نظام :3تبصره 
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 .باشد میمعاونت برعهـده  شورا نظارت بر حسن اجرای مصـوبات سازی و پیاده، پیگیری: 4تبصره 

 انجام با متناسب و دخو موجود سازمانی ساختار اساس بر اند موظف نامه نظام ارکان کلیه: 5 تبصره

 .نمایند اجرایی را مرتبط های فعالیت نامه نظام در شده ذکر وظایف

 : تخصیص منابع مالی نظام پژوهش و فناوری6ماده 

 یپژوهش و فناور یها به دو دسته بودجه یو فناور پژوهش نظام در کرد نهیهز منابع -6-1

و  یمل مهم یدر قراردادها یو فناور پژوهش کردنهیهز منابعو  یو فرع یاصل یها شرکت

 .شود یم مینفت تقس صنعت در یالملل نیب

 معادل ،رانیا یاسالم یساله ششم توسعه جمهورقانون برنامه پنج 48به موجب بند ث ماده  -6-2

تابعه در طول اجرای برنامه جهت  یها ساالنه شرکت یا توسعه یها یك درصد از اعتبارات طرح

 یها یپتروشیمی و انرژ دار نفت و گاز و اولویت یها یایجاد ظرفیت جذب و توسعه فناور

ها در صنایع مرتبط ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و  تجدیدپذیر و به کارگیری آن

 .شود یبودجه اختصاص داده م

% از اعتبارات تخصیص 1اختصاص قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر  64حسب بند ب ماده  -6-3

غیر عملیاتی برای امور پژوهشی و  یها نهیدولتی از هز یها ورد شرکتدر م  ییافته هزینه ا

% از سود 3همان قانون مبنی بر اختصاص حداقل  64و همچنین بند پ ماده  توسعه فناوری

قانون الحاق برخی مواد به  56قابل تقسیم سال قبل برای امور تحقیق و توسعه فناوری و ماده 

عالوه  اند مكلفهای اجرایی  ی دولت که بر اساس آن دستگاهقانون تنظیم بخشی از مقررات مال

% از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای و 1بر اعتبارات پژوهشی مندرج در قوانین بودجه سالیانه 

ی غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری ها نهیهزی دولتی از ها شرکتدر مورد 

 هزینه کنند.

 یپژوهش اعتبارات هیکلدرصد از  68 حداقل نامه، الزم است اماز تاریخ ابالغ این نظ -6-4

 یهافرایند یاجرا یراستا در یو فرع یاصل یها شرکت در نفت وزارت در ساالنه افتهی صیتخص

 اعتباراتدرصد  48 تاحداکثر  توانند یم یو فرع یاصل یها شرکت نیگردد. همچن نهیهز 3 و 2

 .ندینما نهیهز 5 فرایند یساز ادهیپ یدر راستا راالذکر  فوق یپژوهش

 های اصلی و فرعی باید به تصویب شورا برسد. : برنامه و بودجه ساالنه پژوهش و فناوری شرکت1تبصره 
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 نامه : نظارت بر اجرای نظام7ماده 

ی و فرایندعالیه(، نظارت ) نامه در سه سطح نظارت راهبردی نظارت بر حسن اجرای نظامر -7-1

 پذیرد. نظارت عملیاتی صورت می

 های استیس"و  "کالن های یریگ جهت"عالیه( شامل نظارت ساالنه بر تحقق ) یراهبردنظارت  -7-2

 ،"های اصلی شرکت یتوسعه فناور یسند برنامه راهبرد"، "صنعت نفت یپژوهش و فناور

سبد  یسازییاجرامورد انتظار حاصل از  یاثربخش ،نظامنامه نیا 6ماده  موضوعتخصیص منابع 

 باشد. و ابالغ اقدامات اصالحی الزم بر عهده معاونت می ها شرکت یها پروژه

غ ( و ابال12الی  3ماده ) 4موضوع ماده  5الی  2های فرایند تحققسازی و  نظارت بر پیاده -7-3

 باشد. های اصلی می یریت پژوهش و فناوری شرکتاقدامات اصالحی الزم بر عهده مد

و ابالغ اقدامات اصالحی الزم بر  4های موضوع ماده فرایندهای مرتبط با  نظارت بر اجرای پروژه -7-4

 باشد. های اصلی و فرعی می عهده مدیریت/ واحد پژوهش و فناوری شرکت

 الزامات: 8ماده 

 به منظور تحقق اهداف نظام نامه الزامات زیر الزم االجرا خواهد بود: -8-1

 جامع سامانه ،نظام نامه نیپس از تاریخ ابالغ ا ماه)سه(  3 تا حداکثر است مكلف معاونت( الف

 به روزرسانی امه،ن نظام فرایندهای اجرای در تسهیل منظور به را نفت وزارت فناوری و پژوهش

 .نماید

 در موجود یهافرایند مطابق ،سامانه یتا زمان راه انداز اند موظف فرعی و اصلی های شرکت( ب

 یریگیپ سامانه نیا بستر از را نامه ظامن یاجرا سامانه، اندازی پس از راه و نموده اقدام نامه نظام

 .ندینما

 و ها دستورالعمل نامه، نظام ابالغ خیتار از ماه)چهار( 4 مدت ظرف حداکثر است موظف معاونت( ت

 .دینما ابالغ و هیته را (4) ماده یهافرایند از كی هر به مربوط یها نامه  وهیش

 ها، ابالغیه یتمامن و از تاریخ ابالغ هر شیوه نامه نامه پیشی نظاماین نظام نامه، ابالغ  خیتار از( ث

 نامه، نظام نیا با ریمغا وشیوه نامه ابالغ شده مرتبط با  یها نامه وهیش و ها دستورالعمل

 .گردد یم یتلق كنی لم کان

صنعت نفت مطابق با  یازهاینامه و ملحوظ نمودن ن نظام ییایبه منظور حفظ پوج( در صورت لزوم 

 معاونت انجام خواهد شد. توسطنامه  بازبینی نظامکالن کشور  یها استیس
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 "نفت صنعت فناورانه راهبردهای و ها سیاست تصویب و تهیه " فرایند: 9ماده 

 را "نفت صنعت فناوری و پژوهش های سیاست" و "کالن های گیری جهت" است موظف معاونت -3-1

 یها شرکت فناوری و پژوهش تمدیری به و تدوین نظامنامه ابالغ از ماه)سه(  3 مدت ظرف

 .نماید ابالغاصلی 

 باشند.انداز و اهداف کالن فناورانه صنعت نفت می های کالن شامل چشم گیری : جهت1تبصره 

ها را حداقل بر اساس سه ورودی ذیل  ها و سیاست گیری معاونت موظف است جهت :2تبصره 

 تدوین نماید:

 کالن ملی؛ های تحلیل اسناد باالدستی و برنامهالف( 

 نگاری فناوری صنعت نفت؛ شناسایی کالن روندهای فناورانه و آیندهب( 

 های کالن فناورانه صنعت نفت. شناسایی چالشت( 

 ها یریگ ماه پس از ابالغ جهت)سه(  3حداکثر  دیباهای اصلی  شرکت یپژوهش و فناور  تیریمد -3-2

 با ساله)چهار(  4 افق در را یاصل یها شرکت یفناور توسعه یراهبرد برنامه سند ها،استیو س

 به و نییتع یفناور توسعهان( ) کارگزار و یفرع یها شرکتمدیریت پژوهش و فناوری  مشارکت

 .دهند شنهادیپ اصلی  شرکت یشورا

های  ها و مراکز پژوهشی وابسته یا غیروابسته به وزارت نفت، شرکت : دانشگاه3تبصره 

توانند در نقش کارگزار توسعه فناوری ایفای  صنعتی می گبزر های شرکت بنیان، مشاور یا دانش

 نقش نمایند.

 یها یسبد فناور" اصلی شامل  شرکت یتوسعه فناور یسند برنامه راهبرد: 4تبصره 

 توسعه نهادی نگاشت"و  "بندی زمان"، "دار تیاولو یها یسبك اکتساب فناور"، "دار تیاولو

 شود. می "فناوری

توسعه  یسند برنامه راهبرداند  موظفاصلی  های شرکتفناوری  و شپژوه  : مدیریت5تبصره 

 ورودی ذیل تدوین نماید: پنجرا حداقل بر اساس شرکت  یفناور

 ؛نفت صنعت فناوری و پژوهش هایسیاست و کالن هایگیری جهتالف( 

 ها؛ فناورانه راهبردی و عملیاتی شرکت و راه کارهای ها چالش ( ب

 ؛ها شرکت  ح موضوعات و فعالیتنگاری فناوری در سط آینده ( ت
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 رویدادهای برگزاری بر تكیه با آپ استارت/ بنیان دانش های شرکت ورانهآنو های ایده ( ث

 ؛بوم زیست بستر در «داخل ساخت های نمایشگاه» و «فناوری نیاز ارائه» جمله از نوآوری

 و یاصل  شرکت خارجی خرید های سفارشکاال و خدمات راهبردی صنعت نفت از جمله  ( ج

تجاری در  نمونه فاقد تجهیزات و قطعات و داخلی کننده فاقد تولید تابعه های شرکت

 .داخل کشور

و  های اصلی شرکت با توجه به پیشنهادات مدیریت پژوهش و فناوری باید اصلی  شورای شرکت -3-3

را حداکثر  شرکت یتوسعه فناور یسند برنامه راهبردهای ابالغی، ها و سیاست گیری جهت

 ماه تصویب نموده و به معاونت پیشنهاد نمایند.)یك(  1دت ظرف م

های اصلی، ماه با توجه به پیشنهادات شرکت)یك(  1معاونت موظف است حداکثر ظرف مدت  -3-4

ها را ها و سیاست گیری های اصلی با جهت شرکت یتوسعه فناور یسند برنامه راهبردانطباق 

مدیریت پژوهش و فناوری نماید و  منعكس یاصل  شرکت یشورابررسی و نتیجه را به 

)یك(  1اند اصالحات مد نظر معاونت را حداکثر ظرف مدت  ها موظف شرکتهای اصلی  شرکت

 ماه اعمال نمایند.

با تجمیع و  4-9ماه، بر اساس نتایج بند )یك(  1معاونت موظف است حداکثر ظرف مدت  -3-5

 یتوسعه فناور ینامه راهبردبرتلفیقی سند های اصلی،  تلفیق اسناد توسعه فناوری شرکت

 پیشنهاد نماید. شوراوزارت نفت را تدوین و به 

وزارت نفت را بررسی، تصویب و  یتوسعه فناور یبرنامه راهبرد تلفیقی سنداست  موظفشورا  -3-6

 ابالغ نماید. نامه به سایر ارکان نظام

 فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند به توجه با است موظف فناوری توسعه کارفرمای -3-7

 داراولویت هایفناوری از یك هر توسعه راه نقشه ماه،)شش(  6 مدت ظرف حداکثر نفت، وزارت

 .نماید ارائه فرعی اصلی/  شرکت شورای به و تهیه را

 برای) اصلی شرکت فناوری و پژوهش مدیریت" تواند می فناوری توسعه کارفرمای: 6 تبصره

 و باشد می 18 ماده فرایند ادامه که صنعتی نیمه نمونه لیدتو 11 ماده و 18 ماده فرایندهای

 تعداد به صنعتی نیمه نمونه تولید 11 ماده فرایند برای) اصلی شرکت یکاال مدیریت/ (13 ماده

 برای) فرعی شرکت فناوری و پژوهش مدیریت" ،"(سازی تجاری و شده تجمیع تقاضای

 یافته ادامه کار 18 ماده نتایج از که صنعتی یمهن نمونه تولید 11 ماده و 18 ماده فرایندهای

 تولید 11 ماده فرایند برای مشابه مدیریت یا) فرعی هایشرکت بازرگانی و کاال یتمدیر/ (است
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 /مهندسی و توسعه تمعاون ،" (سازی تجاری و شده تجمیع تقاضای تعداد به صنعتی نیمه نمونه

 مدیریت یا ساختمان مهندسی /تولید/ فنی تمدیری /مشابه عنوان یا اصلی های شرکت تولید

 یا و( 12 ماده فرایند برای عملیاتی قراردادهای کارفرمای عنوان هبفرعی ) های شرکت مشابه

 (12 و 11 ،18 مواد هایفرایند برای)"خصوصی -دولتی یا 6دولتی هایشرکت از کنسرسیومی"

 .باشد

 بندی اولویت اجرایی، هایپروژه احصای شامل حداقل بایدراه توسعه فناوری  : نقشه7تبصره 

 باشد. هزینه و زمان فناوری، تقاضای میزان برآورد و ناظر مجریان، نوع تعیین ،ها آن

شورای  تأییدبر اساس تغییر شرایط محیطی مرتبط با فناوری با  تواند می: کارفرما 8 تبصره

 .اقدام نماید راه نقشهبازنگری نسبت به  اصلی  شرکت

راه استفاده  نقشهان( توسعه فناوری در تدوین ) کارگزارتواند از ظرفیت  کارفرما می: 3تبصره 

 نماید.

های  راه ماه، نقشه)یك(  1: شورای شرکت اصلی موظف است، حداکثر ظرف مدت 18تبصره 

 تصویب نماید. پیشنهادی را بررسی و

 عهده معاونت است. ها برراه تدوین و اجرای نقشه : پایش و نظارت راهبردی بر11تبصره 

 یشنهادیپ یهاراهنقشه عیتجم به نسبت مصوب، یها راه نقشه اساس بر است، موظف معاونت -3-8

 .دینما اقدام نفت وزارت یهایفناور راه نقشه میو ترس یاصل های شرکت

 های چالش و مسائل حل و مصوب نقشه راه فناوری اجرای منظور به اند موظف نامه نظام ارکان -3-3

. نمایند اقدام نظامنامه 4 ماده موضوع 5 الی 2 هایفرایند اجرای به نسبت فناورانه، و پژوهشی

 فناوری پایلوت نمونه تولید" فرایندباید  ،(فرایند/محصول) فناوری پایلوت نمونه تولید منظور به

 نمونه تولید منظور به ،(18ماده ) "پژوهشی قراردادهای طریق از بوم زیست بستر در

 در  فناوری سازی تجاری و صنعتی نیمه نمونه تولید" فرایند فناوری، سازی تجاری و صنعتی نیمه

 ارتقاء"فرایند نفت، صنعت فناورانه توانمندی یارتقا منظور به ،(11ماده ) "بوم زیست بستر

 مسائل حل منظور و به( 12ماده ) "عملیاتی قراردادهای طریق از نفت صنعت فناورانه توانمندی

 و مسائل حل" فرایند فرعی و اصلی های شرکت سطح در جاری فناورانه و ژوهشیپ های چالش و

 .نمایند اجرا را ،(13ماده ) "بوم زیست بستر در نفت صنعت فناورانه و پژوهشی جاری های چالش

 یبرنامه راهبرد تلفیقی سندسازی  موظف است به صورت ساالنه نتایج حاصل از پیاده معاونت -3-18

                                                           
6
 .باشد میاصلی/ فرعی وابسته به وزارت نفت  های شرکتدولتی  های شرکتمنظور از  
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 نفت را ارزیابی و به شورا منعكس نماید.وزارت  یتوسعه فناور

 یها پروژه و ها طرح یاجرا از یناش حاصله های دارایی یمعنو و یفكر تمالكی: 12تبصره 

 است. نفت وزارت مصوب های دستورالعمل تابع یپژوهش
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 "نفت صنعت فناورانه راهبردهای و ها سیاست تصویب و تهیه" فرایندنمودار جریان کار 
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 "نفت صنعت فناورانه راهبردهای و ها سیاست تصویب و تهیه" فرایندئولیت ماتریس مس

I: مطلع M: نظارت و پایش  A: کننده تأیید  C: مشاور R: مسئول 
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 فعالیت

A - C - - C C - C R 

 ورودی سه اساس بر "نفت صنعت فناوری و پژوهش های سیاست" و "کالن های گیری جهت" تدوین 

 :زیر

 ملی؛ کالن هایبرنامه و باالدستی اسناد تحلیل -

 نفت؛ صنعت فناوری نگاریآینده و فناورانه روندهای کالن شناسایی -

 .نفت صنعت فناورانه کالن هایچالش شناسایی -

A - - - - I I - I R  نفت صنعت فناوری و پژوهش های سیاست" و "کالن های گیری جهت" ابالغ" 

M - C C C C I C R M 

 زیر ورودی پنج اساس بر اصلی های شرکت فناوری توسعه راهبردی برنامه سند تعیین: 

 نفت؛ صنعت فناوری و پژوهش های¬سیاست و کالن های گیری جهت -

 ها؛ شرکت عملیاتی و راهبردی فناورانه کارهای راه و ها چالش -

 ؛¬ها شرکت  فعالیت و موضوعات سطح در فناوری نگاری آینده -

 از نوآوری رویدادهای برگزاری بر تکیه با آپ استارت/ بنیان دانش های شرکت نوآورانه های ایده -

 بوم؛ زیست بستر در «داخل ساخت های نمایشگاه» و «فناوری نیاز ارائه» جمله

 های شرکت و اصلی  شرکت خارجی خرید های سفارش جمله از نفت صنعت راهبردی خدمات و کاال -

 .کشور داخل در تجاری هنمون فاقد تجهیزات و قطعات و داخلی کننده تولید فاقد تابعه
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- - - - - - I - R - 

 اصلی های شرکت فناوری توسعه راهبردی برنامه سند پیشنهاد 

A - C - C C C - C R 

 هاسیاست و ها گیری جهت با اصلی های شرکت فناوری توسعه راهبردی برنامه سند انطباق بررسی 

 و ها گیری جهت با اصلی های شرکت اوریفن توسعه راهبردی برنامه سند انطباق بررسی نتیجه انعکاس 

 ها شرکت شورای به هاسیاست

 فناوری توسعه اسناد تلفیق و تجمیع با نفت وزارت فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند تدوین 

 اصلی های شرکت

 شورا به نفت وزارت فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند پیشنهاد 

R - I - I I I - I C  نامه نظام ارکان سایر به ابالغ و نفت وزارت فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند تصویب و سیبرر 

A - C - C C C - C R 

 نفت وزارت فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند سازی پیاده از حاصل نتایج ارزیابی 

 به نفت وزارت فناوری توسعه بردیراه برنامه تلفیقی سند سازی پیاده از حاصل نتایج ارزیابی انعکاس 

 شورا

- R C - - I I - - -  فرعی/ اصلی  شرکت شورای و ارائه به اولویت دار های فناوری از یک هر توسعه راه تدوین نقشه 

- I - - - - R - - I  پیشنهادی های راه تصویب نقشه و بررسی 

A - - - - I I - - R  نفت وزارت های فناوری راه نقشه ترسیم و اصلی یها شرکت پیشنهادی هایراهنقشه تجمیع 

I - - - - I I C C R 
 انعکاس  و نفت وزارت فناوری توسعه راهبردی برنامه تلفیقی سند سازی پیاده از حاصل نتایج ارزیابی

 شورا آن به
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 قراردادهای طریق از بومزیست بستر در فناوری پایلوت نمونه تولید" فرایند: 10 ماده

 "پژوهشی

 :نماید اقدام زیر مسیر دو از تواند می راه نقشه سازیپیاده منظوربه فناوری توسعه کارفرمای -18-1

 و پژوهش مدیریت 7-3 بند از 6 تبصره مطابق فرایند این در فناوری توسعه کارفرمای: 1 تبصره

 .باشد می خصوصی -دولتی یا 7دولتی هایشرکت از کنسرسیومی یا و فرعی /اصلی شرکت فناوری

 توسعه مرحله تا را فناوری توسعه مجریان یشبكه ،بوم زیست بستر در مستقیم صورت به کارفرما -1

 مستقیم صورت به مجریان از یك هر با مصوب راه نقشه اساس بر و داده شكل پایلوت و اولیه هنمون

 .نماید می منعقد پژوهشی قراردادهای

ان( توسعه ) کارگزاری مجریان از ظرفیت  دهی شبكه منظور شكل به تواند می: کارفرما 2تبصره 

 استفاده نماید. فناوری

 اساس بر و راه نقشه از تصویب ماه)سه(  3موظف است، حداکثر ظرف مدت : کارفرما 3تبصره 

اقدامات مقتضی را ان( توسعه فناوری ) مجریتخصیص بودجه و عقد قرارداد با نسبت به آن، 

 انجام دهد.

ها، مراکز تحقیقاتی وابسته و غیروابسته به  تواند، دانشگاه می ی/ فرعیاصلشرکت  :4 تبصره

ی توسعه فناوری انتخاب مجررا به عنوان  ها آپ استارت و انیبن دانش یها شرکتوزارت نفت، 

 به تواند نسبت می کارفرما ان( توسعه فناوری،) مجری شناسایی منظور به همچنین نماید.

 و بنیان دانش های شرکت تحقیقاتی، مراکز ها، دانشگاه ضورح با نوآوری( های) رویداد برگزاری

 .اقدام نماید مرتبط های آپ استارت

تواند در بستر اعطای فرصت  : کارفرما جهت ارجاع کار پژوهشی موضوع این ماده می5تبصره 

ابالغیه ) فناوری ، گرنتوزارت نفت( 25/3/1338مورخ  2/28-238ابالغیه شماره ) مطالعاتی

)ابالغیه پایان نامه  های پروژهاز  و حمایت نفت( وزارت 23/11/1338مورخ  2/28-787شماره 

 اقدام نماید.ضوابط و مقررات  مطابقوزارت نفت(  2/3/1336مورخ  2/28-184شماره 

را با در  یعقد قرارداد با مجر فرایند یپژوهش یانعقاد قراردادها منظور بهباید  کارفرما: 6تبصره 

 :انجام دهد لید ذنظر گرفتن موار

                                                           
7
 .باشد میاصلی/ فرعی وابسته به وزارت نفت  های شرکتدولتی  های شرکتمنظور از  
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 تواند می کارفرما باشد، پایلوت و اولیه نمونه توسعه آن موضوع که یقراردادهای درالف( 

 به نسبت مناقصات برگزاری قانون( 23) ماده مفاد با مطابق پژوهشی قراردادهای در

 برگزاری قانون( 27) ماده مفاد رعایت با موارد سایر در و مناقصه برگزاری الزام عدم

 .نماید اقدام مناقصه تشریفات ترک به نسبت قصاتمنا

 نمونه ساخت متقاضی فناور و بنیان دانش هایشرکت شناسایی جهت کارفرماب( 

 .نمایدمی اقدام جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت از استعالم به نسبت پایلوت،

 تنظیم ونقان به مواد برخی الحاق قانون( 56) ماده اجرایی دستورالعمل با مطابق 

 شــماره بــه جمهــوری ریاســت از ابالغــی( 2) دولــت مــالی مقــررات از بخشــی

 از یكـی  عنوان به اولیه هاینمونه ساخت بر مبنی 13/3/34 مورخ 12/3//2211

 شـماره  بـه  وزیـران  هیأت نامهتصویب اساس بر و پژوهشی هایفعالیت مصادیق

 قـانون ( 23) ماده "ه "بند استناد به و 84/84/36 مورخ هـ 53728 ت/33821

 مناقصـه  برگـزاری  بـه  الـزام  عدم به توجه با تواند می کارفرما مناقصات، برگزاری

 مؤسسـات  و هـا شـرکت  با اول بار ساخت فناورانه محصول قرارداد عقد به نسبت

 مراکـز  سـایر  و رشـد  مراکـز  و فنـاوری  و علم هایپارک ها،دانشگاه بنیان، دانش

 .نماید اقدام بنیان دانش مؤسسات و هاشرکت قانونی، تحقیقاتی

 شـماره  بـه  "اول بـار  تولید" مصوبه اجرایی نامه شیوه اساس بر تواند می کارفرما 

 نسـبت  جمهـوری،  ریاست فناوری و علمی معاونت 21/7/38 مورخ 38/م/7367

 اقـدام  بنیـان  دانـش  هایشرکت به پایلوت و اولیه نمونه تولید پروژه واگذاری به

 .نماید

 قرارداد وارد توسعه فناوریمدیر  عنوان به تحقیقاتی مرکز یا صنعتی بزرگ شرکت یك اب کارفرما -2

 .نماید می واگذار مرکز/ شرکت آن به را فناوری توسعه هایفرایند تمامی و شده

ی مجریان توسعه  شبكه ماه، 2 مدت ظرف حداکثر است موظف فناوری توسعه مدیر: 7 تبصره

مصوب نقشه راه  های پروژهو بر اساس تشكیل  را اولیه و پایلوتتا مرحله توسعه نمونه  فناوری

شبكه مجریان  .دهد انجام را مقتضی اقدامات مجریان توسعه فناوری با قرارداد عقدنسبت به 

وابسته و  پژوهشی مراکز و ها دانشگاه تواند می ،اولیه و پایلوت های نمونهتوسعه دهنده 

 یا و صنعتی بزرگ های شرکت آپی، استارت و بنیان دانش های شرکت نفت، وزارت به غیروابسته

 باشد. ها آن از کنسرسیومی
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 در فقط ،پایلوت/ اولیه نمونه توسعه در نفت وزارت به وابسته پژوهشی مراکز و  دانشگاه: 8 تبصره

 امنیتی دالیل جمله از عللی، به که شوند می وارد فناوری توسعه مجری عنوان به هایی پژوهش

و یا منجر به تولید دانش  است انجام قابل ها آن توسط تنها خاص، زیرساختی امكانات به نیاز یا

 .باشد می فرعی اصلی/  شرکت شورای عهده بر خیصتش این. گردد می (قابل فروش)فنی 

طرف  پس از تحویل از ماه)یك(  1حداکثر ظرف مدت  باید، فرایندتست نمونه اولیه محصول یا  -18-2

انجام و  8کیفیت نامه گواهی صدور نهادمراکز تست و آزمون مورد تأیید  /ها اه، توسط پژوهشگمجری

 نتایج آن به کارفرما اعالم شود.

ایفای توسعه فناوری یا شبكه مجریان  مدیردر نقش که  پژوهشی مراکز و  ها دانشگاه: 3 تبصره

 .دنبه عنوان مرکز تست و آزمون ایفای نقش نمای دنتوان نمی ،دننمای نقش می

پذیر  امكانها  شرکت یشورا تأییدبا ها در موارد خاص  زمان انجام تست شیافزا: 18تبصره 

 .است

تولید  فرایندی پایلوت محصول و یا ماه، نمونه 2حداکثر ظرف مدت  بایدکارفرمای توسعه فناوری  -18-3

 ،ه کیفیتها/ مراکز تست و آزمون مورد تأیید نهاد صدور گواهی نام پژوهشگاهشده را جهت تست به 

 اعالم نماید. فرعی شرکت اصلی/ به مدیریت پژوهش و فناوریرا ارائه و نتایج آن 

پذیر  امكانها  شرکت یشورا تأییدبا ها در موارد خاص  زمان انجام تست شیافزا: 11تبصره 

 .است

 تأییدیه( 3-18 بند)تست های مراکز  ماه، بر اساس گزارش 1حداکثر ظرف مدت  باید کارفرما -18-4

اعالم  فرعی /شورای شرکت اصلیو به نموده را صادر  فرایندمحصول و یا  پایلوتابی به نمونه دستی

 نماید.

در فواصل زمانی سه ماهه گزارش  اند موظف فرعی /های اصلیمدیریت پژوهش و فناوری شرکت -18-5

 شورای شرکت تأییدپس از های توسعه فناوری ذیل شرکت خود را تهیه و راهپیشرفت اجرای نقشه

 به معاونت ارائه نمایند.اصلی، 

های  نسبت به تدوین بسته بایدهای مصوب، معاونت  راه در راستای تسهیل و تسریع اجرای نقشه -18-6

ای اقدامات مقتضی را انجام  های کاربردی و توسعهدر جهت حمایت از پژوهشپشتیبان سیاستی 

 دهد.

 یست بوم انجام خواهد پذیرفت:زیر در راستای توسعه ز های فعالیتمجموعه  فراینددر این  -18-7

                                                           
 خدمات و محصوالت گواهی یكپارچه صدور نظام خصوص در نفت محترم وزیر توسط شده ابالغ 82/83/1336 مورخ 2/28-183 نامه آیین با مطابق 8
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 به نسبت ،نامه نظام ابالغ از پس ماه)چهار(  4 مدت در حداکثر اند موظفاصلی  های شرکتالف( 

 .نمایند اقدام تخصصی بازار فن ایجاد

. نمایند اقدام «شتابدهی مرکز» دهی شكل به نسبت باید نفت وزارتوابسته به  پژوهشی مراکز( ب

 های چالشهای تخصصی در حوزه  شتابدهندهساماندهی و مدیریت  لیتمسئو شتابدهی مرکز این

 را بر عهده خواهد داشت. ها آن وزارت نفت و حمایت مالی از

 نسبت ،فناوری توسعه مالی تأمین و ریسك کاهش منظور به توانند می فرعی و اصلی های شرکت( پ

 .نماید اقدام جودمو مالی های صندوق با همكاری یا جدید مالی صندوق دهی شكل به

های موظف است در راستای ثبت و مدیریت دانش فناوری شرکت اصلی فناوری و پژوهش مدیریت -18-8

 تولید شده، اقدامات مقتضی را انجام داده و نتایج آن را در اختیار معاونت قرار دهد.

 :از اند عبارتمقتضی در راستای مدیریت دانش اقدامات حداقل : 12تبصره 

  ؛العاتی تحقیقات و توسعه فناوریاطایجاد بانك 

 ؛مستندسازی مراحل توسعه فناوری 

 های موازیپایش و جلوگیری از فعالیت. 

 یكپارچه نسبت به مدیریت، پژوهش فناوری های با توجه به اطالعات ارسالی مدیریت بایدمعاونت  -18-3

قتضی را انجام های تحقیقاتی و توسعه فناوری مرتبط با چهار شرکت اصلی اقدامات م دانش فعالیت

 دهد.
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 " پژوهشی قراردادهای طریق از بوم زیست بستر در فناوری پایلوت نمونه تولید " فرایندنمودار جریان کار 

 



 

 
 22صفحه 

 

 " پژوهشی قراردادهای طریق از بوم زیست بستر در فناوری پایلوت نمونه تولید " فرایندماتریس مسئولیت 

I: مطلع M: پایش و نظارت A: کننده تأیید  C: مشاور R: مسئول 

 

شگاه
پژوه

 
ن مورد 

ت و آزمو
س

تأیید نهادها/ مراکز ت
 

صدور
 

ی
گواه

 
نامه
 

ت
کیفی

 

ی/ شتابدهنده
مرکز شتابده

 
ی

ص
ص

خ
ی ت

ها
 

ت
ت نف

سته به وزار
ی واب

ش
مراکز پژوه

 

ی/ 
صنعت

گ 
ت بزر

ی )شرک
مدیر توسعه فناور

ی(
حقیقات

مرکز ت
 

ی
ن توسعه فناور

جریا
شبکه م

9
 

کارگزار
 (

ی
ن( توسعه فناور

ا
10

 

ت
ی شرک

شورا
  

ی
صل

ا
 

ی
صل

ت ا
ی شرک

ش و فناور
ت پژوه

مدیری
 

شورا
ت 

معاون
 

ی
ی توسعه فناور

کارفرما
 

 فعالیت

- C C C C C I A - M R 

 ی مجریان توسعه فناوری تا مرحله توسعه نمونه اولیه و پایلوت دهی شبکه شکل 

 نوآوری )در صورت نیاز(( های) رویداد برگزاری 

 تخصیص بودجه 

 قرارداد عقد فرایند متناسب و مدیریت ملهمعا فرایند انجام 

 ان( به صورت مستقیم بر اساس ) انعقاد قراردادهای پژوهشی با هر یک از مجری

 نقشه راه مصوب

- - C C C C A M - I R 
  انعقاد قرارداد با یک شرکت بزرگ صنعتی یا مرکز تحقیقاتی به عنوان مدیر توسعه

 فناوری

- C C R C C I M - I A 
 ی مجریان توسعه فناوری تا مرحله توسعه نمونه اولیه و پایلوت ی شبکهده شکل 

 های مصوب نقشه راه توسعه فناوری بر اساس پروژه مجریان با قرارداد عقد 

                                                           
3
 ها آن از کنسرسیومی یا و صنعتی بزرگ های شرکت آپی، استارت و بنیان نشدا های شرکت نفت، وزارت به غیروابسته و وابسته پژوهشی مراکز و ها دانشگاه 

18
 مشاورو  بنیان دانش های شرکتیا  صنعتی بزرگ های شرکت، نفت وزارت به غیروابسته یا وابسته پژوهشی مراکز و ها دانشگاه 



 

 
 23صفحه 

 

- C C C R C I M - I A   فرایندارائه نمونه اولیه/ پایلوت محصول یا 

R C C C C C A M - I M   یندفراتست نمونه اولیه/ پایلوت محصول یا 

C C C C C C I C - I R   فرایندتأیید دستیابی به نمونه پایلوت محصول یا 

- - - - - - I R - A -  فناوری توسعه های راه نقشه اجرای پیشرفت ارائه گزارش 

- - - - - - R I - - -  فناوری توسعه های راه نقشه اجرای پیشرفت گزارش تأیید 

- I I I I I I I A R I 
 های کاربردی و  ای سیاستی پشتیبان در جهت حمایت از پژوهشه تدوین بسته

 ای توسعه

- C C C C C I R M A -  اصلی های شرکت در تخصصی بازار فن ایجاد 

- - R - - C I C A M -  شتابدهی مرکز» دهی شکل» 

- R - - - C - - A M - 
 ت و های وزارت نف ساماندهی و مدیریت شتابدهنده های تخصصی در حوزه چالش

 ها حمایت مالی از آن

C C C C C C - R I M C 

 های تولید شده: ثبت و مدیریت دانش فناوری 

 ایجاد بانک اطالعاتی تحقیقات و توسعه فناوری؛ -

 مستندسازی مراحل توسعه فناوری؛ -

 های موازی پایش و جلوگیری از فعالیت -

- - - - - C - C A R - 
 تی و توسعه فناوری مرتبط با چهار های تحقیقا مدیریت یکپارچه دانش فعالیت

 شرکت اصلی



 

 
 24صفحه 

 

 صنعت راهبردی هایفناوری سازیتجاری و صنعتینیمه نمونه تولید " فرایند: 11 ماده

 "بوم زیست بستر در نفت

 نمونه تولید راستای در نامه، نظام این 3 ماده از 7 بند موضوع فناوری توسعه راه نقشه به توجه با -11-1

 و دهندهبشتا ظرفیت از استفاده با و بوم زیست بستر در فناوری توسعه کارفرمایصنعتی،  نیمه

 مقتضی اقدامات ،پایلوت نمونه به دستیابی از پس ماه)دو(  2 حداکثر 11فناوری توسعه (ان) کارگزار

 .دهد می انجام را صنعتی نیمه نمونه دهنده توسعه مجری با قرارداد عقد راستای در

 و پژوهش مدیریت 7-3 بند از 6 تبصره مطابق فرایند این در ناوریف توسعه کارفرمای: 1 تبصره

 برای و باشد می 18 ماده فرایند ادامه که صنعتی نیمه نمونه تولید برای فرعی /اصلی شرکت فناوری

 مدیریت یا) فرعی هایشرکت بازرگانی و کاال مدیریت ی شرکت اصلی/کاال مدیریت موارد سایر

 .باشد می "خصوصی -دولتی یا 12دولتی های شرکت زا کنسرسیومی یا و مشابه

 فرایند به ورود درخواست پایلوت نمونه کننده عرضه عنوان هب ای مجموعه صورتیكه در: 2 تبصره

 و شده( 3-18 و 2-18 بندهای موضوع) 18 ماده تست فرایند وارد باید باشد، داشته را صنعتی نیمه

 .شود اردو فرایند این به الزم تاییدات اخذ از پس

 باشد: شامل موارد ذیل میصنعتی  نیمهتولید نمونه راستای عقد قرارداد و اقدامات مقتضی در  -11-2

 13تقاضا تجمیع (1

 اساس بر) صنعتی نیمه نمونه دهندگان توسعه فهرست تهیه و فناورانه و کیفی ارزیابی ،14شناسایی (2

 ؛((1-8) ماده (ت) بند موضوع دستورالعمل

 ماده 5 تبصره موضوع) تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط نامه آئین غابال زمان تا: قیمت تعیین (3

 فرایند ،(ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون" 5"

 :بود خواهد شكل بدین گذاری قیمت

 و محصول تولید هزینه فناوری، توسعه و طراحی هزینه شامل قیمت برآورد 

 ؛15صنعتی نیمه نمونه دهنده توسعه توسط االسریب های هزینه
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 Demonstration Plant 
01
 .باشد میه وزارت نفت اصلی/ فرعی وابسته ب های شرکتدولتی  های شرکتمنظور از  
( 7-3) بند از 7 تبصره موضوع راه نقشه در فناوری تقاضای میزان برآورد تدقیق و بازبینی حاصل بند، این در شده انجام تقاضای تجمیع 13

 .است نامه نظام این
 .پذیرد صورت تواند می فراخوان انجام جمله از مختلف های روش از شناسایی 14
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 و داخلی تولید از حمایت نامه شیوه" 2"ماده براساس قیمت سازی همسنگ 

 مورخ 1/28-311578 رهشما بخشنامه طی بالغیا معامالت سازی شفاف

 توسط کارفرما. نفت وزارت 31/81/33 مورخ اصالحیه و 85/87/1333

برای ) صنعتی نیمه نمونه ساخت قرارداد نوع انتخاب به نسبت اندتو می کارفرما: قرارداد نوع تعیین (4

 تقاضای تعداد به خرید تضمین قرارداد یا (باشد می 18 ماده فرایندادامه که  صنعتی نیمه نمونه تولید

 .نماید اقدام دهنده توسعه با (ای دومرحله) شده تجمیع

 :یلذ شرایط گرفتن نظر در با و متناسب معامله فرایند انجام (5

 شورای مصوب فنی اسناد اساس بر و فراخوان از حاصل نتایج با مطابق که صورتی درالف( 

 وجود داخل در نظر مورد صنعتی نیمه نمونه توانمند دهنده توسعه یك تنها فرعی/ اصلی های شرکت

 .باشد داشته

 با مطابق نگردد تولیدی واحد توسعه به منجر صنعتی نیمه نمونه توسعه که درصورتی -

 برگزاری الزام عدم به نسبت تواند می کارفرما ،مناقصات برگزاری قانون( 23) ماده

 .نماید اقدام مناقصه

 ،مناقصات برگزاری قانون( 27) ماده با مطابق ،صنعتی نیمه نمونه توسعه لزوم درصورت -

 .نماید اقدام مناقصه تشریفات ترک به نسبت تواند می کارفرما

 نمونه توسعه متقاضی فناور و بنیان دانش های شرکت شناسایی جهت کارفرما -

 اقدام جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت از استعالم به نسبت ،صنعتی نیمه

 .نماید می

 مورخ 38/م/7367 شماره به "اول بار تولید" مصوبه اجرایی نامه شیوه اساس بر 

 تولید برای پروژه واگذاری جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت 21/7/38

 .پذیرد صورت بنیان دانش های شرکت به تواند می اول بار برای فناورانه محصوالت

 های پارک تأیید با بنیان دانش های شرکت با صنعتی نیمه نمونه توسعه قرارداد انعقاد 

 .باشد می مجاز هم، یفناور و علم یها پارک طریق از و مرتبط فناوری و علم

 همچنین و نفت وزارت تأیید مورد سازندگان رستفه محدود مناقصه برگزاری جهت 

 اجرایی نامه آئین( 3) ماده موضوع کارگروه تأیید مورد بنیان دانش های شرکت فهرست

 و نوآوری و سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون

                                                                                                                                                                                     
 نظام این( 7-3) بند از 7 تبصره موضوع راه نقشه در پروژه هزینه برآورد تدقیق و بازبینی حاصل بند، این در هشد انجام قیمت برآورد 15

 .است نامه
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 قرار عمل مالک جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت از شده منتشر اختراعات

 .گیرد

 .اول بار خرید یبراملی  امنیت شورای مجوز از استفاده( ب

 .مرتبط جاری های دستورالعمل و مقررات اساس بر فناوری معنوی و فكری مالكیت ثبت (6

های مالی  از طریق مكانیزم صندوقتواند  میصنعتی  نیمههای  حمایت مالی از توسعه نمونه: 3تبصره 

 .انجام شود

شورای  تأییدباید به صنعتی موضوع این بند  نیمه نمونه تولید راستای در تضیمق : اقدامات4تبصره 

 برسد. 16اصلی/ فرعی شرکت

، صنعتی نیمهی  نمونه پس از تولید ماه)دو(  2حداکثر ظرف مدت  بایدکارفرمای توسعه فناوری  -11-3

 SAT /عملكردی و FAT /آزمایشگاهی /سازی مشخصه تولید شده را جهت تست فرایندمحصول و یا 

ارائه و  ها/ مراکز تست و آزمون مورد تأیید نهاد صدور گواهی نامه کیفیت پژوهشگاهبه  میدانی و

 اعالم نماید. فرعی /اصلی / مدیریت کاالی شرکتنتایج آن را به مدیریت پژوهش و فناوری

 .ستپذیر ا امكانها  شرکت یشورا تأییدبا ها در موارد خاص  زمان انجام تست شیافزا: 5تبصره 

 یهتأیید( 3-11های مراکز منتخب )بند  ماه، بر اساس گزارش 1حداکثر ظرف مدت باید  کارفرما -11-4

ی/ فرعی اصل شرکت یشورانموده و به را صادر  فرایندمحصول و یا صنعتی  نیمهدستیابی به نمونه 

 .اعالم نماید

 نفت وزارت 07لیست وندور بهنمونه نیمه صنعتی  دهنده توسعه ورود و ارزیابی به نسبت معاونت -11-5

 .دهد می انجام را مقتضی اقدامات

کارفرمای (، 4-11)بند  فرایندمحصول و یا صنعتی  نیمهدستیابی به نمونه  تأییدیهپس از صدور  -11-6

در قالب فناوری  ( توسعهان) کارگزاردهنده و ببا استفاده از ظرفیت شتااست  موظف توسعه فناوری

مقتضی را انجام  اقدامات ،دهی بازار در راستای شكللی اص های شرکتازار تخصصی بگیری فن  شكل

 دهد.

 سازی تجاری راستای در ،نامه نظام این 3 ماده از 7 بند موضوع فناوری توسعه راه نقشه به توجه با -11-7

 نمونه به دستیابی از پس ماه)دو(  2 حداکثر فناوری توسعه صنعتی، کارفرمای نیمه نمونه

 .دهد می انجام را مجری با سازی تجاری قرارداد عقد راستای در مقتضی اقدامات صنعتی، نیمه
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 شورای توسط تأیید است فرعی شرکت کارفرما که قراردادهایی در و اصلی  شرکت شورای توسط تأیید است اصلی شرکت کارفرما که قراردادهایی در 

 پذیرد می صورت فرعی  شرکت
17

 Vendor List 
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 کننده عرضه عنوان بهنامه،  این نظام (2-11بند ) فرایندخارج از  ای مجموعه صورتیكه : در6 تبصره

 تست فرایند وارد باید باشد، داشته را سازی تجاری فرایند به ورود درخواست نیمه صنعتی نمونه

 .شود وارد فرایند این به الزم تاییدات اخذ از پس و شده( 4-11 و 3-11 بندهای موضوع)

 باشد: سازی شامل موارد ذیل می اقدامات مقتضی در راستای عقد قرارداد تجاری -11-8

 ماده از 7 بند موضوع فناوری توسعه راه نقشه به توجه با فرایند یا محصول تقاضای تجمیع و شناسایی (1

 نامه؛ نظام این 3

 :ذیل شرایط گرفتن نظر در با فناوری متقاضیان و تولیدکنندگان ستفهر تهیه و شناسایی (2

 صنعتی نیمه نمونه چند یا یك 2-11 فرآیند طریق از دهنده توسعه صورتیكه در 

 ،فرعی ی اصلی/ها شرکت شورای تصویب درصورت و باشد ساخته را تأیید مورد

 و( 23) ماده ساسبرا را مربوطه کاالی خرید توانند می زیرمجموعه های شرکت کلیه

 .دهند انجام فناورانه محصول دهنده توسعه با مناقصات برگزاری قانون( 27) ماده یا

 اول بار خرید برایملی  امنیت شورای مجوز از استفاده. 

 ؛قرارداد نوع تعیین (3

 منابع؛ تأمین تسهیل (4

 .معامله متناسب فرایندانجام  (5

 های مالی انجام شود. از طریق مكانیزم صندوقاند تو فناوری میسازی  : حمایت مالی از تجاری7تبصره 

 تأییدصنعتی موضوع این بند باید به  نیمه نمونه سازی تجاری راستای در مقتضی : اقدامات8تبصره 

 شورای شرکت اصلی/ فرعی برسد.

 به ملزم بازار، تخصیص و تقاضا تجمیع از حاصل 7-11 بند موضوع شده منعقد قراردادهای کلیه -11-3

 .بود خواهد آن اجرای و نامه نظام این 12 ماده در مطرح فرایند اساس بر فناوری تپیوس تهیه

های الزم را  رایزنیمعاونت موظف است )تولید انبوه(، فناوری سازی  در راستای حمایت از تجاری -11-18

گیری بازار  شكل فراینددر جهت تسهیل  ای ی برون وزارتخانههای حمایت سیاستو اجرای جهت تصویب 

 ارائه نماید. شوراهای خود را به  انجام داده و گزارش فعالیت یفناور

 تواند شامل موارد ذیل باشد: می های حمایتی : سیاست3 تبصره

o  ی و ...؛مالیات ای، های بیمه معافیتوضع 

o های صادراتی؛ وضع مشوق 

o های وارداتی؛ وضع تعرفه 

o  /راهبردی؛ های فناوریممنوعیت خرید کاالها 
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o  مالی کم بهره؛اختصاص تسهیالت 

o های فیزیكی و مالی دولتی و عمومی تسهیل دسترسی به زیرساخت. 

 نویس پیش، معاونت موظف است و توسعه صادرات فناوریسازی  در راستای حمایت از تجاری -11-11

ارائه شورا به تهیه و جهت تصویب های جدید را  ای از ورود شرکت وزارتخانه های حمایتی درون سیاست

 نماید.

( را بررسی و جهت اجرا تصویب و 11-11های حمایتی پیشنهادی )بند  است، سیاست موظف وراش -11-12

 ابالغ نماید.

های فناوری شرکت اصلی موظف است در راستای ثبت و مدیریت دانش فناوری و پژوهش مدیریت -11-13

 تولید شده، اقدامات مقتضی را انجام داده و نتایج آن را در اختیار معاونت قرار دهد.

 اند از: داقل اقدامات مقتضی در راستای مدیریت دانش عبارت: ح18تبصره 

 ایجاد بانك اطالعاتی تحقیقات و توسعه فناوری؛ 

 مستندسازی مراحل توسعه فناوری؛ 

 های موازی. پایش و جلوگیری از فعالیت 

 یكپارچه های پژوهش فناوری، نسبت به مدیریت معاونت باید با توجه به اطالعات ارسالی مدیریت -11-14

 های تحقیقاتی و توسعه فناوری مرتبط با چهار شرکت اصلی اقدامات مقتضی را انجام دهد. فعالیتدانش 
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 "در بستر زیست بوم راهبردی صنعت نفت های یفناور سازی یو تجارصنعتی  نیمهنمونه  دیتول" فرایندجریان کار نمودار 
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 "در بستر زیست بوم راهبردی صنعت نفت های یفناور سازی یو تجارصنعتی  نیمهنمونه  دیتول " فرایندماتریس مسئولیت 

I: مطلع M: پایش و نظارت A: کننده تأیید  C: مشاور R: مسئول 

  

شورا
 

ی/ 
ش و فناور

ت پژوه
مدیری

ت کاال
مدیری

 

ت
معاون

 

ت
ی شرک

شورا
  

ی
ی/ فرع

صل
ا

 

شگاه
پژوه

 
ت و 

س
ها/ مراکز ت

آزمون مورد تأیید نهاد
 

صدور
 

ی
گواه

 
نامه

 
ت

کیفی
 

ق
صندو

 
ی 

ها
ی

مال
ن توسعه  

شبکه مجریا

ی
فناور

کارفرما 
 

 ها فعالیت

- M A - C C C R 

 صنعتی: نیمه نمونه دهنده توسعه مجری با قرارداد عقد راستای در مقتضی اقدامات 

 نمونه دهندگان توسعه فهرست تهیه و فناورانه و کیفی ارزیابی شناسایی،  -

 صنعتی نیمه

 قیمت تعیین -

 قرارداد نوع تعیین -

 متناسب معامله ندفرای انجام -

 فناوری معنوی و فکری مالکیت ثبت -

- I I A R C C M   تولید شده فرایندتست محصول یا 

- M I I C - C R  فرایندصنعتی محصول و یا  تأیید دستیابی به نمونه نیمه 

M I R I C - C I  دهنده به وندور لیست وزارت نفت ارزیابی و ورود توسعه 

- I I A C C C R  بازار دهیشکل 

- - - A C I I R 

 سازی اقدامات مقتضی در راستای عقد قرارداد تجاری: 

 توسعه راه نقشه به توجه با فرایند یا محصول تقاضای تجمیع و شناسایی -

 فناوری؛
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 فناوری متقاضیان و تولیدکنندگان فهرست تهیه و شناسایی -

 قرارداد؛ نوع تعیین -

 منابع؛ تأمین تسهیل -

 .تناسبم معامله فرایند انجام -

A I R I I C C I 

 فرایندای در جهت تسهیل  های حمایتی برون وزارتخانهسیاست تصویب پیگیری 

 شتابدهی و بازارسازی شامل:

 ای، مالیاتی و ...؛ های بیمهوضع معافیت -

 های صادراتی؛ وضع مشوق -

 های وارداتی؛ وضع تعرفه -

 های راهبردی؛ ممنوعیت خرید کاالها/ فناوری -

 ت مالی کم بهره؛اختصاص تسهیال -

 های فیزیکی و مالی دولتی و عمومی؛ تسهیل دسترسی به زیرساخت -

 تدوین استانداردهای فناورانه. -

A I R I I C C I 
 های جدید ای از ورود شرکت وزارتخانه های حمایتی دروننویس سیاست تهیه پیش

 و ارائه به شورا جهت تصویب

R I I I I I I I  حمایتی های تصویب و ابالغ سیاست 

- R18 M I C - C C 

 های تولید شده:ثبت و مدیریت دانش فناوری 

 ایجاد بانک اطالعاتی تحقیقات و توسعه فناوری؛ -

 مستندسازی مراحل توسعه فناوری؛ -

 های موازیپایش و جلوگیری از فعالیت 

I C R - C - - - 
 چهار های تحقیقاتی و توسعه فناوری مرتبط با مدیریت یکپارچه دانش فعالیت

 شرکت اصلی
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 مدیریت پژوهش و فناوری شرکت اصلی وظیفه ثبت و مدیریت دانش فناوری های تولید شده را به عهده دارد. 
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 عملیاتی قراردادهای طریق از نفت صنعت فناورانه توانمندی یارتقا" فرایند: 12 ماده

 "پیوست فناوری()

 تمامی و مناقصات برگزاری قانون 3 ماده موضوع ،«بزرگ معامالت» انجام های روش تمامی -12-1

 ابالغی نفت صنعت های هپروژ و ها طرح اجرایی و فنی نظام( 2-1) بند موضوع ذیل که قراردادهایی

 شرکت یك با تابعه/اصلی های شرکت مابین فی نفت، وزارت فناوری و پژوهش مهندسی، معاونت

 قرارداد الینفك جزء عنوان به فناوری پیوست داشتن به ملزم شود، می منعقد خارجی/ ایرانی

 .باشد می

 و توسعه تمعاون 7-3 بند از 6 تبصره مطابق فرایند این در فناوری توسعه کارفرمای :1 تبصره

 یا ساختمان مهندسی/ تولید/ فنی مدیریت /( مشابه عنوان یا) اصلی های شرکت تولید/ مهندسی

 از کنسرسیومی" یا و (عملیاتی قراردادهای کارفرمای عنوان هبفرعی ) های شرکت مشابه مدیریت

 باشد می "خصوصی -دولتی یا 13دولتی هایشرکت

 قالب در است موظف گزار مناقصه نامه، آیین این 1 ماده موضوع قراردادهای معامله انجام فرایند در -12-2

 های فناوری توسعه شامل «فناوری پیوست مصادیق» مناقصات، برگزاری قانون( 14) ماده ب    بند

 را مصداق هر به دستیابی هدف سطوح و مدیریتی های قابلیت ارتقاء و داخل سهم توسعه سخت،

 ترک روش به که قراردادهایی در و دهد قرار مناقصه اسناد در بند این دمفا از یكی عنوان به

 ارائه درخواست اسناد در کارفرما گردد، می منعقد مناقصه برگزاری به الزام عدم یا تشریفات

 ..نماید منظور پیشنهاد،

 مدیریت تأیید با است موظف گزار مناقصه سخت های فناوری توسعه به مربوط مصادیق خصوص در -12-3

 سطح و قرارداد موضوع با مرتبط هدف های فناوری عنوان گزار، مناقصه دستگاه فناوری و پژوهش

 ساخت، مونتاژ، نگهداری، و تعمیر فناوری، از استفاده سطوح از یكی در را یك هر به دستیابی هدف

 .نماید تعیین( طراحی تغییر) نوآوری یا طراحی

 برنامه تلفیقی سندمبتنی بر  تواند میگزار  ناقصهمدیریت پژوهش و فناوری دستگاه م: 2 تبصره

تعیین و ها  فناوریبه انتخاب  ( این نظام نامه5-3نفت، موضوع ماده ) وزارت فناوری توسعه راهبردی

 ها بپردازد. به آنسطح هدف دستیابی 

 تأیید با است موظف گزار مناقصه مدیریتی، های قابلیت ارتقاء به مربوط مصادیق خصوص در  -12-4

 و APQC استاندارد مدیریتی های قابلیت بر مبتنی گزار مناقصه دستگاه فناوری و پژوهش یریتمد

                                                           
09
 .باشد میاصلی/ فرعی وابسته به وزارت نفت  های شرکتدولتی  های شرکتمنظور از  



 

 
 33صفحه 

 

 مورد امتیاز و هدف مدیریتی های قابلیت مصادیق تعیین به نسبت یندافر این ضمیمه های پرسشنامه

 نماید اقدام مصداق زیر هر در نظر

 است موظف پیمانكار ،1-12د بن موضوع قراردادهای در داخل، سهم توسعه موضوع خصوص در -12-5

 سامانه در مندرج داخلی های توانمندی فهرست از را قرارداد موضوع نیاز مورد خدمات و کاالها

 توان از استفاده حداکثر اصالح 5 ماده ب بند موضوع) ایران های نیازمندی اعالم و ها توانمندی

 .کند تأمین ،(ایرانی کاالی از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی
  

 و قوانین مفاد رعایت با است موظف گزار مناقصه داخل سهم توسعه به مربوط مصادیق ارائه در -12-6

 نصاب حداقل و مصادیق گزار، مناقصه دستگاه فناوری و پژوهش مدیریت تأیید با و مرتبط مقررات

 الگوی مطابق را اول بار ساخت اقالم و داخل ساخت عمق افزایش ایرانی، های شرکت به کار واگذاری

 تعیین، گردد می ابالغ نامه آیین این پیوست به که "فناوری پیوست تدوین چارچوب" در شده ارائه

 نماید.

تشریفات یا  ای و قراردادهایی که به روش ترک ای، دومرحله مرحله : در کلیه مناقصات تك3تبصره 

 و تجهیزات االها،ک از آن دسته نمودن داخل ساخت گردد درخصوص عدم الزام مناقصه منعقد می

 عمق افزایش یا و گردد تولید داخلی، سازندگان توسط بار اولین برای است قرار که نیاز مورد مواد

 شده ساخته کشور داخل در ها آن از درصدی تاکنون که موادی و تجهیزات کاالها، برخی ساخت

 بودن قتصادیا و ساخت امكان صورت در) شود می تأمین خارجی خرید صورت به مابقی و است

 کاالها، داخل ساخت عمق میزان ارتقاء" جهت را خود گزار موظف است اهدافمناقصه (سفارش

 عنوان به و نموده مشخص را "اول بار ساخت مواد و تجهیزات کاالها،" و "موجود مواد و تجهیزات

 نماید. درج مناقصه اسناد در فناوری پیوست مصادیق

 ای دومرحله و ای مرحله تك مناقصات کلیه در مناقصات، برگزاری نقانو 15 ماده از 1 بند اساس بر -12-7

 .نماید ارائه گزار مناقصه به و تهیه را «فناوری پیوست مصادیق تحقق جامع برنامه» باید گر مناقصه

 برنده االجرای الزم تعهدات جزء قرارداد از بخشی عنوان به کارفرما تأیید از پس برنامه این: 4 تبصره

 گرفت. خواهد ارقر مناقصه

 برنامه این گردد می منعقد مناقصه الزام عدم یا تشریفات ترک روش به که قراردادهایی در: 5 تبصره

 .گرفت خواهد قرار قرارداد طرف االجرای الزم تعهدات جزء قرارداد از بخشی عنوان به

 :بود خواهد زیر موارد به محدود نه و شامل برنامه این: 6 تبصره

 سخت؛ های فناوری از هریك در شده گذاری هدف سطوح به بیدستیا برنامه 

 مدیریتی؛ های قابلیت از هریك در توانمندی ارتقا برنامه 



 

 
 34صفحه 

 

 سازندگان، از استفاده داخلی، تجهیزات و خدمات از استفاده) داخل سهم یارتقا برنامه 

 .(انسانی نیروی ارتقا و کارگیری به ایرانی، مشاوران و پیمانكاران

 در را کارفرما توسط شده تأیید «فناوری پیوست تحقق جامع برنامه» است موظف قرارداد طرف: 7 تبصره

 قالب در و نموده تقسیم 28ساله ( یك) 1 های برنامه به ،باشد  سال (دو) 2 از بیش قرارداد مدت که صورتی

 ،باشد  سال (دو) 2 از کمتر قرارداد، زمان مدت که صورتی در و دهد قرار ساالنه مالی و عملیاتی برنامه

 .نماید ارائه و تنظیم مالی و عملیاتی برنامه مرحله ود قالب در را «فناوری پیوست تحقق جامع برنامه»

 تحقق جامع برنامه اجرای به مربوط مثبته اسناد و مستندات ،1-12 بند موضوع قراردادهای کلیه در -12-8

 دستگاه فناوری و پژوهش مدیر از متشكل پایش، کمیته توسط ساالنه صورت به فناوری پیوست

 به اصالح جهت بهبود قابل نقاط و ارزیابی قرارداد، طرف حضور با و کارفرما نماینده گزار، مناقصه

 .گردد می ابالغ قرارداد طرف

/ پایش کمیته توسط مدیریتی های قابلیت توسعه به مربوط مصادیق تحقق وضعیت بررسی: 8 تبصره

 در شده ارائه پرسشنامه اساس بر و( کارفرما منتخب شرکت) شده صالحیت تأیید های شرکت

 .پذیرد می صورت فرآیند این ضمیمه

 .است اجرایی دستگاه مقام باالترینبر عهده  فرآیند این مفاد اجرای مسئولیت -12-3

 .باشد می فرآیند این مفاد اجرای حسن بر نظارت مسئول معاونت -12-18

 .شود می ابالغ و بازنگری معاونت توسط نهساال صورت به نیاز صورت در فناوری پیوست چارچوب -12-11

 را مقتضی اقدامات شده، تولید های فناوری دانش مدیریت و ثبت راستای در است موظف کارفرما -12-12

 .دهد قرار فرعی شرکت اصلی/ فناوری و پژوهش مدیریت اختیار در را آن نتایج و داده انجام

میزان اجرای زمانی منظم گزارش  های فرعی باید در فواصلمدیریت پژوهش و فناوری شرکت -12-13

-فناوری به تفكیك هر قرارداد را به مدیریت پژوهش و فناوری شرکت برنامه جامع تحقق پیوست

 های اصلی ارائه نمایند.

 و تحقیقاتی های فعالیت دانش مدیریت به نسبت باید اصلی های شرکت فناوری و پژوهش مدیریت -12-14

 دهند انجام را مقتضی اقدامات فناوری، توسعه

 :از اند عبارت دانش مدیریت راستای در مقتضی اقدامات حداقل: 3 تبصره

 فناوری؛ توسعه و تحقیقات اطالعاتی بانك ایجاد 

 فناوری؛ توسعه مراحل مستندسازی 

 موازی های فعالیت از جلوگیری و پایش. 
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 .است نامه نظام این( 7-3) بند از 7 تبصره موضوع هرا نقشههای مطرح دربرآورد تدقیق و بازبینی حاصل ها این برنامه 



 

 
 35صفحه 

 

 "پیوست فناوری() یعملیاتتوانمندی فناورانه صنعت نفت از طریق قراردادهای  یارتقا" فرایندنمودار 

 



 

 
 36صفحه 

 

 "پیوست فناوری() عملیاتیتوانمندی فناورانه صنعت نفت از طریق قراردادهای  یارتقا" فرایند ماتریس مسئولیت

I: مطلع M: پایش و نظارت A: کننده تأیید  C: مشاور R: مسئول 
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 فعالیت

I I A C R 

 فناوری پیوست مصادیق ارائه 

یک در  هر به دستیابی هدف سطح و قرارداد موضوع با مرتبط هدف هایفناوری عنوان تعیین -

 های سخت فناوری

 های مدیریتی ها در فناوری آن امتیاز و مدیریتی هایقابلیت هدف مصادیق تعیین -

 اقالم و داخل ساخت عمق افزایش ایرانی، های شرکت به کار واگذاری ارزش از حداقل تعیین -

 اول در توسعه سهم داخل بار ساخت

R - A C M 

 شامل: «فناوری پیوست تحقق جامع برنامه» پیشنهاد ارائه 

 سخت؛ های فناوری از هریک در شده گذاری هدف سطوح به دستیابی برنامه -

 مدیریتی؛ های قابلیت از هریک رد توانمندی ارتقا برنامه -

 سازندگان، از استفاده داخلی، تجهیزات و خدمات از استفاده) داخل سهم ارتقاء برنامه -

 (انسانی نیروی ارتقا و کارگیری به ایرانی، مشاوران و پیمانکاران

I M M C R  و عقد قرارداد پیشنهادها ارزیابی 

R - - C A 

 قرار  و ساله یک های برنامه به مناقصه اسناد در شده ارائه اوریفن پیوست تحقق جامع برنامه تقسیم

 ساالنه مالی و عملیاتی برنامه قالب دادن در

 

 

 

 



 

 
 37صفحه 

 

I M R C R 

 مستندات و اسناد مثبته مربوط به برنامه جامع پیوست فناوری به همراه مصادیق پیوست ارزیابی 

 10فناوری و تعیین جریمه، تشویق و نقاط قابل بهبود

 جتأیید نتای 

- M R C C 

 شامل: های تحقیقاتی و توسعه فناوریدانش فعالیت مدیریت 

 ایجاد بانک اطالعاتی تحقیقات و توسعه فناوری؛ -

 مستندسازی مراحل توسعه فناوری؛ -

 .های موازیپایش و جلوگیری از فعالیت -
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 خواهد شد. عملیاتی "کمیته پایش"در قالب  ،بازیگر 2مسئولیت واگذار شده به  



 

 
 38صفحه 

 

 

 بستر در نفت صنعت فناورانه و پژوهشی جاری هایچالش و مسائل حل" فرایند: 13 ماده

 "بومیستز

-به سایر بخش تعمیم چالش   قابلیت"های فناورانه صنعت نفت باید بر اساس سه متغیر حل چالش -13-1

انجام شود. بر  "سپاری پروژهنیاز به برون"و  "نیاز به تعریف پروژه برای حل چالش"، "های مشابه

 باشد:این اساس چارچوب زیر قابل تعریف می

 پروژه تعریف به نیاز  

 ندارد رددا  

 قابلیت

 تعمیم

 دارد

 به نیاز

 برونسپاری

 دارد

-تعریف" به موظف فرعی/ اصلی شرکت

 تعیین" ،"(ان) مجری تعیین" ،"پروژه

 .باشدمی "بودجه تعیین" و "ناظر

 تواند می فرعی/ اصلی شرکت

 درون امكانات از گیری بهره با

 از استفاده یا و سازمانی

 نسبت بیرونی مشاور ظرفیت

 نیازهای و چالش حل به

 .نماید اقدام شدهتجمیع

 به نیاز

 برونسپاری

 ندارد

 به نسبت توانند می فرعی/ اصلی شرکت

 .نمایند اقدام موظفی پروژه انجام و تعریف

 و مجری انتخاب به نسبت تواند می فرعی/ اصلی شرکت ندارد

 نماید اقدام چالش رفع منظور به پروژه انجام قرارداد عقد
- 

 

 و پژوهش مدیریت 7-3 بند از 6 تبصره مطابق فرایند این در فناوری توسعه کارفرمای: 1 تبصره

 .باشد می فرعی/ اصلی شرکت فناوری

سپاری نیاز به تعریف پروژه و نیاز به پرون و ها قابلیت تعمیم دارند در صورتی که مسائل و چالش (1

و  "تعیین ناظر"، "ان() مجریتعیین "، "پروژهتعریف"اصلی/ فرعی موظف به  دارد، شرکتوجود 

 باشد.می "تعیین بودجه"

اصلی/  ی شرکتهای با مجری بیرونی، ارزیابی نتایج و دستاوردها بر عهده: برای پروژه2تبصره 

 باشد.فرعی می

دارند، نیاز به تعریف پروژه وجود دارد و نیاز به  ها قابلیت تعمیم در صورتی که مسائل و چالش (2

نسبت به تعریف و انجام پروژه موظفی اقدام  توانند می اصلی/ فرعی ندارد، شرکتپاری وجود سبرون

 نمایند.



 

 
 33صفحه 

 

 

 هزینه بدون و( فرعی/ اصلی شرکت) سازمان خود نیروهای توسط موظفی های پروژه :3تبصره 

 .پذیرد می صورت سازمانی وظیفه عنوان به و پرسنلی

 ندارد، شرکتمیم دارند و نیاز به تعریف پروژه وجود ها قابلیت تعدر صورتی که مسائل و چالش (3

 بیرونی شاورم ظرفیت از استفاده یا ،سازمانی درون امكانات از گیری با بهره تواند میاصلی/ فرعی 

 .نماید اقدام شدهتجمیع نیازهای و چالش حل به نسبت

-چالش و مسائل تجمیع راستای در است موظف اصلی شرکت فناوری و پژوهش مدیریت: 4 تبصره

 :دهد انجام را زیر های فعالیت تعمیم، قابلیت دارای های

 ؛به صورت ساالنه ی فرعیها شرکت فناورانه و پژوهشی جاری های چالش و تجمیع مسائل -

 های چالش و مسائل در ها شرکت سایر با نتایج تسهیم و ی فرعیها شرکت به بخشی آگاهی -

 ؛شده تجمیع

 .شده تجمیع های چالش رفع های پروژه در قرارداد انعقاد مجوز ارائه -

 دارد، شرکت وجود پروژه تعریف به نیاز ها قابلیت تعمیم ندارند و که مسائل و چالش در صورتی (4

تواند نسبت به انتخاب مجری و عقد قرارداد انجام پروژه به منظور رفع چالش اقدام  اصلی/ فرعی می

 نماید.

که در آن الزام به انتخاب مجری/ مشاور وجود دارد، ( 1-13) در بندشده  مطرح های گزینه کلیه در  -13-2

ها، مراکز تحقیقاتی وابسته و غیروابسته به وزارت نفت،  تواند، دانشگاه می ی/ فرعیاصلشرکت 

 / مشاوریمجربزرگ صنعتی را به عنوان  های شرکتو یا  هاآپاستارت ،انیبن دانش یها شرکت

 انتخاب نمایند.

 یبرگزار و بوم ستیز گیری از ظرفیت های نوآورانه، بهره اب مجری و استفاده از ایده: در انتخ5تبصره 

 .استپذیر  امكان ینوآور یدادهایرو

تواند در بستر اعطای فرصت  کارفرما جهت ارجاع کار پژوهشی موضوع این ماده می :6 تبصره

)ابالغیه شماره  فناوری وزارت نفت(، گرنت 25/3/1338مورخ  2/28-238ابالغیه شماره ) مطالعاتی

-184پایان نامه )ابالغیه شماره  های پروژهنفت( و حمایت از  وزارت 23/11/1338مورخ  787-2/28

 ضوابط و مقررات اقدام نماید. وزارت نفت( مطابق 2/3/1336مورخ  2/28

 از یك هر به کار ارجاع فرایند درحل چالش فناورانه  یها پروژه انعقاد قرارداد منظوربه : 7 تبصره

 قانون( 23) ماده مفاد با مطابق پژوهشی قراردادهای در تواندمی مشاوران، کارفرما یا و مجریان
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 برگزاری الزام عدم به ماده نسبت این با قرارداد هر شرایط شمول صورت در مناقصات برگزاری

 شرایط شمول ورتص در مناقصات برگزاری قانون( 27) ماده مفاد رعایت با موارد سایر در و مناقصه

 .نماید اقدام مناقصه تشریفات ترک به ماده نسبت این با قرارداد هر

 نظارت و پایش" و پذیرد می صورت اصلی های شرکت در" فناورانه هایچالش حل دانش مدیریت" -13-3

 یعهده بر "اصلی های شرکت تمامی دانش یكپارچه مدیریت و اصلی های شرکت عملكرد بر راهبردی

 .است معاونت

، مدیریت پژوهش و فناوری های فناورانه: در راستای مدیریت دانش و پس از حل چالش8تبصره 

مستندسازی و "، "فناورانه کارهایها و راهایجاد بانك اطالعاتی چالش"به   موظفهای اصلی  شرکت

را در نتایج  بایدو  باشد می "های موازی پایش و جلوگیری از فعالیت"و  "گذاری نتایج به اشتراک

 اختیار معاونت قرار دهند.
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 "بوم زیست بستر در نفت صنعت فناورانه و پژوهشی جاری های چالش و مسائل حل " فرایند کار جریان نمودار
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 "بوم زیست بستر در نفت صنعت فناورانه و پژوهشی جاری های چالش و مسائل حل " فرایندماتریس مسئولیت 

I: Informed M: Monitor A: Approver C: Consulted R: Responsible 

شگاه و مراکز 
دان

سته/ 
ی واب

تحقیقات

سته به 
غیرواب

ت
ت نف

وزار
 

ت
شرک

 
ش 

ی دان
ها

پ
ت آ

ن/ استار
بنیا

ش و  
ت پژوه

مدیری

ت 
ی شرک

فناور

ی
صل

ا
 

ت
شرک

 
ی/ 

صل
ی ا

ها

ی
فرع

ت 
معاون

 

 فعالیت

C - I R I 
 ها شناسایی و اولویت بندی مسائل و چالش 

 ها یت تعمیم یا عدم قابلیت تعمیم چالشتعیین قابل 

C - R C I 

 ها تجمیع نیاز در صورت قابلیت تعمیم چالش 

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به تعریف پروژه 

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به برونسپاری 

C C A R I ها انتخاب مجری و عقد قرارداد خرید در صورت عدم قابلیت تعمیم چالش 

C C I R I داد مشاوره در صورت نیاز به تعریف پروژهعقد قرار 

C C I R I تعریف و انجام پروژه در صورت عدم نیاز به برونسپاری 

C C A R M 

 تعریف پروژه در صورت نیاز به برونسپاری 

 تعیین مجری و ناظر برونسپاری 

 تعیین بودجه 

- - R C - 

  قابل تعمیم: های چالشدر 

 ساالنه؛ صورت به فرعی های شرکت فناورانه و شیپژوه جاری های چالش و مسائل تجمیع -

 های چالش و مسائل در ها شرکت سایر با نتایج تسهیم و فرعی های شرکت به بخشی آگاهی -

 شده؛ تجمیع

 .شده تجمیع های چالش رفع های پروژه در قرارداد انعقاد مجوز ارائه -
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R R I A M  انجام پروژه و ارائه نتایج 

C - R C M 

 طالعاتیایجاد بانک ا 

 مستندسازی و به اشتراک گذاری نتایج 

 های موازی پایش و جلوگیری از فعالیت 

- - C C R 
 های فناورانه در شرکت اصلیمدیریت دانش حل چالش 

 های اصلیپایش و نظارت راهبردی بر عملکرد شرکت 
. باشد می...  یا 2 مسئول یا 1 مسئول ظورمن است شده سپرده( R) مسئول چند به ها فعالیت انجام مسئولیت که سطر هر در: نكته
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 : تعاریف و واژگان14ماده 

o های نوآوری برای حل مشكلی که در آن  های نوپای مبتنی بر فناوری و با ایده شرکت :1استارت آپ

 شود. راه حل واضح نیست و موفقیت تضمین نمی

o :مشخص کنند، می تعیین را فناوری از استفاده مرزهای فناوری استانداردهای استاندارد فناوری 

از اهداف  "استاندارد غیر" فناوری به دسترسی کردن محدود و استفاده قابل محدوده فناوری کردن

 .شود محسوب می استاندارد فناوری

o فنـاوری، علـم، بلندمـدت ی نـدهیآ به ستنینگر جهت مند نظام تالش فرایند: 2نگاری فناوریآینده 

 جهت یاحتمال نوظهور های فناوری و راهبردی قاتیتحق های حوزه ییاشناس باهدف جامعه و اقتصاد

 ی.اجتماع و اقتصاد منافع حداکثر کسب

o صورت مقدماتی و در مقیاس   مطالعه یا بررسی است که به” پایلوت“ :فرایندمحصول/ 3پایلوت

حوه اجرای پذیری طرح، ارزیابی شده و یا ن تا امكان شود می انجام اصلی طرح اجرای از پیشکوچك 

 .طرح بهبود داده شود

o حاصل از تجمیع تقاضای فناوری که  نمونه نیمه صنعتی عرضه با مرتبط های فعالیت سازی: تجاری

 .شود می الزم های تأییدیه دریافت جمله از مرتبط هایفرایند تمامی شامل

o های دولتی  هشگاهها و پژو کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به وزارت نفت: دانشگاه

 های وابسته به وزارت نفت. ها و پژوهشگاه و خصوصی به غیر از دانشگاه

o های وابسته به  ها و پژوهشگاه کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت نفت: دانشگاه

وزارت نفت از جمله دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، 

 های ازدیاد برداشت. موسسه مطالعات انرژی، مرکز پژوهش

o پایین است. -به-انداز با رویكرد باالراهبرد، راه رسیدن به اهداف طراحی شده در مسیر چشم :4راهبرد

 .انجامدمی فناوری توسعه به درنهایت که است جایگزین هایگزینه از منتخبی حقیقت این راه در

o  رویداد ارائه نیاز فناوری(Reverse Pitch:) فضای در جدیدی رویداد ارائه نیاز فناوری رویداد 

 نیاز اساس بر تا شود می درخواست ها سازمان از مشابه رویدادهای برخالف  آن در که است کارآفرینی

                                                           
0
 Forbes (Startup)تعریف  

2
 Technology Foresight 

3 
Pilot 

4 
Strategy 



 

 
 45صفحه 

 

 که هستند آپی استارت های تیم بار این و کرده ارائه آپی استارت های تیم برای را موضوعی خود

 .کنند ارائه آن برای حلی راه دبتوانن بایست می

o بنیان،  های دانش ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت مجموعه از بازیگران مختلف شامل دانشگاه :1بوم زیست

سازی  توسعه فناوری در قالب شبكه فرایندهای مالی و شتابدهنده ها که در  ها، صندوق آپ استارت

 نمایند. ایفای نقش می

o یهاشرکت یهاازین از برخواسته که هاطرح و هاتیاولو از یاموعهمج به :2فناوری و پژوهش سبد 

 صنعت یروشیپ یهافرصت و یاندازچشم یهاطرح نیهمچن و( یاتیعمل یکارکردها) یفرع و یاصل

 .گرددیم اطالق باشدیم نفت

o ال یكی از اشكی دستیابی به یك فناوری، به گیری در مورد نحوهتصمیم: 3سبک اکتساب فناوری

 کننده سبك اکتساب فناوری است.تحقیق و توسعه داخلی، همكاری فناورانه و خرید فناوری، بیان

o منسجم و مشخص در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی  یك ساختاردهنده شتاب :4دهنده شتاب

 شرکت یك تر سریع چه هر ارزش و اندازه رشد ها دهنده شتاب . هدفبنیان است نوآورانه و دانش

 .است مالی منابع و بودجه کسب دور اولین به رسیدن برای آمادگی نظورم به

o شتابدهنده حوزه نفت و گاز مورد تأیید مرکز شتابدهی وزارت نفت. تخصصی: 5شتابدهنده 

o ثروت، و علم افزایی هم منظور به که است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت بنیان: شرکت دانش 

( نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) اقتصادی و علمی اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه

 برتر های فناوری حوزه در( خدمات و کاال تولید و طراحی شامل) توسعه و تحقیق نتایج سازی تجاری و

 .شود می تشكیل مربوط افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و

o :ه صالحیت مشاور، اخذ شده از سازمان برنامه وبودجه کشور.نام شرکت دارای گواهی شرکت مشاور 

o منظور از قابلیت تعمیم این است که یك چالش فناورانه در یك شرکت فرعی در سایر  :تعمیم تیقابل

 های فرعی امكان بروز بالقوه یا بالفعل را داشته باشد. شرکت

o :مدیریت پژوهش و فناوری "کارفرمای توسعه فناوری عبارتست از  کارفرمای توسعه فناوری

 هایکنسرسیومی از شرکت"و یا  "های فرعیمدیریت پژوهش و فناوری شرکت"، "اصلیهای  شرکت

                                                           
1
 Ecosystem 

2
 R&D Portfolio 

3
 Technology Acquisition Mode 

4 
Accelerator 

5
 Accelerator 
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 سبد تعیین مجریان، انتخاب از اعم فناوری توسعه فرایند که مدیریت "خصوصی -یا دولتی 0دولتی

 را بر عهده دارد. اوریفن توسعه بر نظارت قرارداد و قیمت تعیین ،ها پروژه واگذاری ،ها پروژه

o یك در خود تخصصی تجربه و دانش از که اعتماد مورد مشاوران به کارگزارتوسعه فناوری:  2کارگزار 

 یك از گیری بهره با را مساله حل راه یا پروژه تحویل توانند می و کرده استفاده صنعت از خاص بخش

 مراکز و ها نامه دانشگاه این نظام شود. در کنند گفته می تسهیل متخصص دهندگان ارائه از شبكه

 صنعتی بزرگ یا مشاور بنیان، دانش های شرکت نفت، وزارت به غیروابسته یا وابسته پژوهشی

 نمایند. نقش ایفای فناوری توسعه کارگزار نقش در توانند می

o از تعدادی برای گسترده شده بندی طبقه توصیف یك معنوی مالكیت :3یمعنو و یفکر تیمالک 

 و سایرین توسط دارایی آن سازی پیاده یا استفاده از قانونی صورت به که است نامشهود های ییدارا

 اختراع، ثبت گواهی شامل تواند می معنوی مالكیت. نماید می محافظت آن مالك رضایت بدون

 .باشد ها ایده یا و تجاری نام و رایت کپی

o :بوم برای یك شرکت بزرگ ایفای نقش  تای از بازیگران که در بستر زیس شبكه مجریان ثانویه

 کنند. می

o :توسعه فناوری اعم از  فرایندمدیر توسعه فناوری با نظارت کارفرما به مدیریت  مدیر توسعه فناوری

، تعیین قیمت قرارداد، نظارت بر توسعه فناوری ها پروژه، واگذاری ها پروژهانتخاب مجریان، تعیین سبد 

 پردازد. یو تحویل فناوری به کارفرما م

o :های تخصصی فعال در حوزه  مرکز شتابدهی جهت مدیریت و حمایت از شتابدهنده مرکز شتابدهی

 نفت و گاز.

o :آن، به راه رسیدن تبیین و مطلوب آینده توصیف و کشف روش راه، نقشه نقشه راه توسعه فناوری 

 اعم منابع تخصیص برای یریگ تصمیم نحوه ها، این نقشه. است سازمان برای فهم قابل و ساده زبانی به

 کند. می توجیه را نامشهود و مشهود های دارایی از

o :طرحی است که در نگاهی جامع همه بازیگران اصلی نظام علم، فناوری و نوآوری،  نگاشت نهادی

 دهد. ها را در حوزه مورد نظر نشان می جایگاه، تعامالت رسمی، اهداف، ابزارها و کارکردهای آن

                                                           
0
 .باشد میاصلی/ فرعی وابسته به وزارت نفت  های شرکتدولتی  های شرکتمنظور از  

2
 Broker 

3
 Intellectual Property 
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o آزموده و ساخته محصول اولیه ی نمونه آن در که است محصول توسعه فرایند از بخشی :1اولیه نمونه 

 و محصول از اولیه ی نمونه یك به تا شود می بازسازی و اصالح مجدداً نیاز، صورت در سپس و شود می

 .شود منجر نهایی محصول از ارتقاء قابل ای نمونه یا

o نامه نمونه نمایشی ) نعتی در این نظامص منظور از نمونه نیمه صنعتی: نمونه نیمهDemonstration 

Plantفرایند یك اعتبارسنجی برای که است صنعتی سیستم صنعتی یك باشد. نمونه نیمه ( می 

 در نهایی مرحله و است نمونه پایلوت یك از تر بزرگ. شود می استفاده سازی تجاری برای صنعتی

 .شود محسوب می توسعه و تحقیق

o از ای جنبه هر در واسط یا عامل یك عنوان به که ای بدنه یا سازمان یك (:یانجیم) یا واسطه نهاد 

 شبكه از عضوی عنوان به که هایی سازمان یا و ؛2کند می عمل طرف چند یا دو میان نوآوری، فرایند

 بلكه نوآوری سازی پیاده بر نه و نوآوری تولید بر نه ها آن تمرکز و کنند می عمل سیستم یك بازیگران

 .3است نوآوری برای ها سازمان دیگر توانمندسازی بر

o کنندگان عرضه لیستی شامل کنندگان عرضه فهرست :4کنندگان( وندور لیست )فهرست عرضه 

 کنندگان  عرضه ارزیابی با بزرگ کاال و خدمات که خریداران باشد شده و مورد تأیید می پذیرفته معتبر

 خود نیاز به بتوانند زمان ترین کوتاه در خاص خدمات یا کاال یك هب نیاز زمان در تا کنند، می تهیه

 .کنند پیدا دست

o فناورانه به منظور ایجاد و  های توانمندیی است که انباشت و تقویت فرایند: 5یادگیری فناورانه

 .گیرد میمدیریت تغییرات فنی را در بر 

o  :ابزارها، اشیاء، مانند مادی های لبقا مجموعه ای از تجهیرات و محصوالت که در درفناوری سخت 

 .دارند تجسم و نمود ها ماشین و تجهیزات

o استفاده از نیروی انسانی داخلی و تجهیرات، خدمات و کاالهای ارائه شده توسط  :توسعه سهم داخل

 .های داخلی شرکت

                                                           
1
 Prototyping 

 (Howellsتعریف هاولز ) 2
 (Winch & Courtneyتعریف وینچ و کورتنی ) 3

4
 Vendor list 

5
 Technological Learning 
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o  :کامالًیا  بهتر های موقعیتو  ها سیستمها، فرایندخلق فناوری نوین برای محصوالت، توسعه فناوری 

جدید از طریق بهره گیری از فناوری اکتساب شده و دانش، تجربه و مهارت حاصل از آن و تلفیق این 

 فناوری موجود. های یافتهو  ها دادهدانش و تجربه و مهارت با 

o توسعه یك فناوری و طراحی فنی تجهیزات به نحوی که دریافت  فراینددرک کامل  :جذب فناوری

در فناوری اکتسابی به دست آورد و آن را بر حسب ضروریات بومی  هایی پیشرفتکننده آن بتواند 

 مورد استفاده قرار دهد.

o چارچوب در که بوده مجوز دارای ذیصالح مراجع از که هستند مالی های صندوق: مالی صندوق 

 و عمناب عودت و احتمالی خسارت وصول اعتبار، تخصیص دریافتی، منابع مدیریت عاملیت، قرارداد

 .دارند عهده بر را ها طرح در کرد هزینه نحوه بر نظارت

o کشور داخل در آن از کاربردی و موفق نمونه هیچ تاکنون که ای فناورانه محصول: اول بار ساخت 

 نمونه چند یا یك ایجاد جهت و است نشده عملیاتی آزمون شده، ساخته نمونه یا و نشده ساخته

 کاربردی و موفق نمونه که ای فناورانه محصول همچنین و گیردمی رقرا اول خرید فرایند در کاربردی

 .است نگرفته قرار انبوه تولید و سازیتجاری فرایند در ولی شده تولید داخلی سازنده توسط محصول

o نفت، وزارت به غیروابسته و وابسته پژوهشی مراکز و ها دانشگاه: فناوری توسعه مجریان شبکه 

 .ها آن از کنسرسیومی یا و صنعتی بزرگ های شرکت آپی، استارت و بنیان دانش های شرکت
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در مناقصات صنعت  فناوری تدوین پیوست چارچوب

 نفت
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 در مناقصات صنعت نفت فناوری تدوین پیوست چارچوب

 مقدمه

 و "عملیاتی یقراردادها طریق از نفت صنعت فناورانه توانمندی ارتقا" فرایند سند حاضر در راستای اجرای

 سهم توسعه سخت، هایفناوری توسعه به منظور تعیین مصادیق و برنامه عملیاتی پیوست فناوری شامل

مصداق به منظور درج در اسناد مناقصه  هر به دستیابی هدف سطوح و مدیریتی هایقابلیت ارتقاء و داخل

 تهیه شده است.

سخت  های فناوریه منظور تعیین برنامه دستیابی به جدول زیر ب مذکور فرآیند 3-12بر اساس بند  (1بند 

. همچنین بر شود میگزار تهیه و در اسناد مناقصه قرار داده هدف موضوع قرارداد، از سوی دستگاه مناقصه

 گردد، می منعقد مناقصه الزام عدم یا تشریفات ترک روش به که قراردادهایی در فوق، این جدول بنداساس 

 .شود می منظور پیشنهاد، ارائه درخواست اسناد و در تكمیل توسط کارفرما

 

 سطح دستیابی مورد نظر عنوان فناوری هدف ردیف

1  

 فناوری از استفاده
 

 28 معادل امتیاز

 نگهداری و تعمیر
 

 48 معادل امتیاز

 مونتاژ
 

 68 معادل امتیاز

 ساخت
 

 88 معادل امتیاز

 (طراحی تغییر) طراحی یا نوآوری
 

 188 معادل امتیاز

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

، جدول زیر به منظور تعیین برنامه دستیابی به فناوری پیوست فرآیند 4-12بند بر اساس  (2بند 

های مدیریتی مرتبط با موضوع قرارداد، از سمت دستگاه مناقصه گزار تهیه و در اسناد مناقصه قرار  قابلیت

 .شود میداده 

 .شود میپیوست این فرم محاسبه  های پرسشنامهنظر بر اساس امتیاز مورد  :1تبصره 
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 امتیاز هدف سطح دستیابی عنوان فناوری هدف ردیف

1 
استراتژی و نقشه راه  انداز، چشم توسعه

  کسب و کار

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

2 
و  باالدستی آوری فن مدیریت و توسعه

دستی نفت )شناسایی، ارزیابی و  پایین

 اکتساب(
 

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

3 
 ایر ذیکارفرما و س با ارتباطات مدیریت

 خارجی نفعان
 

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  محیط بهداشت و ایمنی مدیریت 4

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 زخوردگیریارزیابی و با

  15-8 تحقق نتایج

  ریسک مدیریت 5

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  کار و کسب هایفرایند مدیریت 6

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهرای استقرار و اج

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج
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 امتیاز هدف سطح دستیابی عنوان فناوری هدف ردیف

  تأمین مالی و بازاریابی 7

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  (JV) مشارکت و همکاری 8

  28-8 ها رویهها و ایندفرتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  انسانی سرمایه مدیریت و توسعه 3

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 نتایجتحقق 

  مشتری خدمات مدیریت 18

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  ها دارائی مدیریت 11

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ابی و بازخوردگیریارزی

  15-8 تحقق نتایج

  دانش مدیریت 12

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج
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 امتیاز هدف سطح دستیابی عنوان فناوری هدف ردیف

  (IT) اطالعات فناوری مدیریت 13

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  کیفیت مدیریت 14

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  مالی منابع مدیریت 15

  28-8 ها رویهها و رایندفتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

  پروژه کنترل و مدیریت 16

  28-8 ها رویهها و فرایندتهیه 

  35-8 ها رویهاستقرار و اجرای 

  38-8 ارزیابی و بازخوردگیری

  15-8 تحقق نتایج

، در خصوص محصوالت، تجهیزات و موادی که سازنده فناوری پیوست فرآینداز  5-12بند بر اساس  (3بند 

ایران نام شرکت  های نیازمندیو اعالم  ها توانمندیسامانه وجود دارد و در  ها آنداخلی در کشور برای 

استفاده نماید و در این  ها شرکت سازنده داخلی ذکر شده، پیمانكار موظف است از محصوالت و خدمات این

 عمق افزایش، ایرانی های شرکت به کار واگذاریبخش استفاده از جدول ذیل کاربردی ندارد و در خصوص 

، جدول زیر به منظور تعیین نصاب حداقل استفاده از ارزش محصوالت داخلی، اول بار ساختو  داخل ساخت

ق ساخت داخل و اقالم ساخت بار اول از سمت دستگاه مناقصه ایرانی، افزایش عم های شرکتواگذاری کار به 

 .شود میگزار تهیه و ارائه 
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 ردیف
عنوان محصول/ 

 خدمت
 مقدار نوع فعالیت ارتقاء سهم داخل

1  

 .... )درصد(  ایرانی های شرکتواگذاری کار به 

 .... )درصد(  افزایش عمق ساخت داخل

 یال(.... )میلیون ر  ساخت بار اول

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

 

 

تا زمان ابالغ روش احراز میزان عمق ساخت داخل، کارفرما روش مناسب  3: در جدول موضع بند 1تبصره 

 .نماید میجهت احراز میزان مربوط به این عنوان را با استفاده از نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، تعیین 

 

 پیوست مصادیق تحقق جامع برنامه» باید گر مناقصه ،فناوری پیوست فرآینداز  7-12بر اساس ماده  (4بند 

 نماید. ارائه گزار مناقصه به و بر اساس جدول زیر تهیه را «فناوری
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 سخت های فناوریتوسعه 

 1عنوان فناوری ردیف
سطح هدف 

 دستیابی

لیست اقدامات 

 )حداکثر یکساله(

زمان الزم برای 

 )ماه(انجام اقدام 

ینه انجام هز

 اقدام

 )میلیون ریال(

1      

...      

 های مدیریتیتوسعه قابلیت

 2عنوان قابلیت مدیریتی ردیف
سطح هدف 

 دستیابی

لیست اقدامات 

 )حداکثر یکساله(

زمان الزم برای 

 )ماه(انجام اقدام 

هزینه انجام 

 اقدام

 )میلیون ریال(

1      

...      

 توسعه سهم داخل

 ردیف

ن عنوا

محصول/ 

 3خدمت

عنوان 

فعالیت سهم 

 داخل

سطح هدف 

 دستیابی

لیست اقدامات 

 )حداکثر یکساله(

زمان الزم برای 

 )ماه(انجام اقدام 

هزینه انجام 

 اقدام

 )میلیون ریال(

1       

...       

 

                                                           
1
 1دول بند منطبق با ج 

 2منطبق با جدول بند  2
 3منطبق با جدول بند  3
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 طریق از نفت صنعت فناورانه توانمندی یارتقا" فرایند 7-12از ماده  3بر اساس تبصره  :1تبصره 

االجرای کارفرما به عنوان بخشی از قرارداد جزء تعهدات الزم تأییداین برنامه پس از  "عملیاتی قراردادهای

 طرف قرارداد قرار خواهد گرفت.

: در صورت عدم تحقق هر یك از مصادیق مطرح در برنامه جامع پیوست فناوری با توجه به جداول 2تبصره 

یمه طرف قرارداد بر اساس حاصلضرب هزینه انجام اقدام مندرج در ، میزان جر4و  3، 2، 1موضوع بندهای 

، در میزان انحراف تحقق هر یك از مصادیق با مقدار هدف تعیین شده )به درصد( محاسبه و 4جداول بند 

 اعمال خواهد شد.
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 های برنامه دستیابی به قابلیت های مدیریتی پرسشنامه
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 ی و نقشه راه کسب و کار استراتژ انداز،  چشم توسعه  -1

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

 عناصر موضوع
شواهد عینی 

کامل و 

 جامع

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 باشد. شرکت دارای سند برنامه ریزی راهبردی می 

 باشد. هبردی شرکت دارای اجزای مناسب، کامل و با کیفیت میسند برنامه ریزی را 

 های شرکت در راستای دستیابی به  به سمت هدایت فعالیتاستراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت  انداز، چشم

 .جایگاه برتر در کشور طراحی شده است

 متناسب استلی و خارجی استراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت با رویكردهای ذینفعان داخ انداز، چشم. 

ها فرایندتهیه 

 ها و رویه

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های شرکت )مانند: مدیریت  حوزهاستراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت به صورت یكپارچه تمامی  انداز، چشم

 گیرد. منابع انسانی، استراتژی عملیاتی، اهداف، مدیریت مالی و ...( را در بر می

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "استقرار نظام مند رویکرد"

 شده است. پیاده سازی های عملیاتی تدوین و استراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت به صورت برنامه انداز، چشم 

 ر )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای برنامه ابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزا

هاو  فرایندنیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه راهبردی(، مغز افزار )) (، انسان افزارراهبردی

های  ی برنامههای الزم برای پیاده سازی برنامه استراتژیك شرکت(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده ساز رویه

 .تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته استاستراتژیك( 

  برنامۀ آموزشی جهت آشنایی اعضای شرکت با ابعاد استراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت طراحی و اجرا شده

 است.

 زه فناوری ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حو

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

اجرای  رویه ها 

 ها

(35) 

188 35 38 85 88 75 78 65 68 55 58 45 48 35 38 25 28 15 18 5 . 
 جمع
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100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

  شود. میاثربخشی و کارایی پیاده سازی استراتژی و نقشه راه کسب و کار شرکت به طور منظم اندازه گیری 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 ای جهت مدیریت و رسوب دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( پیاده سازی  برنامه

 شود. ستراتژی و نقشه راه کسب و کار در شرکت طراحی و اجرا میا

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  استراتژی و نقشه راه کسب و کار و پیاده سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه راهبردی و  ارزیابیافداماتی جهت

 نقشه راه، نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.

 برنامه راهبردی و پیاده سازی آن انجام شده است. بهبودماتی جهت بازنگری و افدا 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 
 "روندها"

 شود. میای نتایج حاصل از پیاده سازی استراتژی و نقشه راه کسب و کار در شرکت انجام  پایش و ارزیابی دوره 
 تحقق نتایج

(15) 
100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. به استراتژیك و نقشه راه کسب و کار شرکت اهداف برنامه 

 بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته است. استراتژیك و نقشه راه کسب و کار شرکت بازنگری برنامه 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:
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 و پایین دستی نفت باالدستی وریافن مدیریت و توسعه -2

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی کامل و  عناصر عموضو

 جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 شامل: شناسایی،  گاز و نفتهای  فناوری توسعه و مدیریت دارای منطق مشخص و صحیح برای  برنامه و رویه(

 .دارد شرکت وجود ب و به کارگیری فناوری( درارزیابی و انتخاب، اکتسا

  های نوین در حوزه  مدیریت فناوری شامل برنامه ای مشخص در راستای خلق ایده و فناوریتوسعه و برنامه

 باشد. باالدست و پایین دست نفت و گاز می

 ان( و خارجی )وزارت و برنامه توسعه و مدیریت فناوری با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذار

  .متناسب استشرکت ملی نفت( 

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 همخوانی و هماهنگی دارد های راهبردی شرکت برنامه با فناوری توسعه و مدیریت رویه و برنامه. 

 مدیریت انسانی، منابع مدیریت: ندمان) ها حوزه دیگر با فناوری شرکت توسعه و مدیریت خاص رویه و برنامه 

 .است همراستا...(  و مالی

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "استقرار نظام مند رویکرد"

  شده است. پیاده سازیرویه و برنامه مربوط به توسعه و مدیریت فناوری در شرکت به صورت نظام مند 

  ابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای برنامه توسعه و

نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه توسعه و مدیریت فناوری(، مغز افزار ) مدیریت فناوری(، انسان افزار

توسعه و مدیریت فناوری(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده سازی  سازی برنامه پیاده های الزم برای ها و روبه فرایند)

 توسعه و مدیریت فناوری( تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. برنامه

 .برنامه ای برای یادگیری رویه های مدیریت فناوری از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده سازی شده است 

 جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. رنامۀ آموزشیب 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 61صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 
  شود. مدیریت فناوری به طور منظم اندازه گیری می فراینداثربخشی و کارایی پیاده سازی 

 شود. ی یادگیری در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. گیری می طور منظم اندازه در این حوزه به آموزشیی  سازی برنامه ی پیادهاثربخشی و کارای 

 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 
  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )شامل: مستند سازی دانش ضمنی، توسعه دانش و به کارگیری دانش در رویه

 فناوری در شرکت وجود دارد. مدیریت و های توسعه برنامه سازیهای شرکت( حاصل از پیاده 

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

  در این حوزه در شرکت و شرکت برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده

 های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 .برنامه توسعه محصول/ خدمت جدید جزئی از برنامه مدیریت فناوری شرکت در نظر گرفته شده است 

 

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

 
  کیفیت برنامه مدیریت فناوری، نقاط  برنامه مدیریت فناوری و پیاده سازی آن )شامل تحلیل ارزیابیافداماتی جهت

 قوت و ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.

  سازی آن انجام شده است. برنامه مدیریت فناوری و پیاده بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 
 

188 35 38 85 88 75 

 

78 65 68 55 58 45 48 35 38 25 28 15 18 5 . 

 

 جمع
 



 

 
 62صفحه 

 

 
 
 
 

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 پیاده سازی برنامه مدیریت فناوری در راستای حفظ روند مثبت تغییرات  پایش و ارزیابی دوره ای نتایج حاصل از

 شود. انجام می شرکت ها در حاصل از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 اهداف برنامه مدیریت و توسعه فناوری در های جدید باالدست و پایین دست نفت و گاز و سایر  دستیابی به فناوری

 شرکت به صورت پایدار محقق شده است.

  شده است. انجامبازنگری اهداف برنامه مدیریت فناوری شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته 

  صورت نیاز موجود با سایر روش های دیگر در  فناوری مدیریت هایفرایندجایگزینی روش های پیاده سازی اهداف

 انجام گرفته است.

 .بازبینی اهداف )در صورت نیاز(  انجام گرفته است 

100 75 50 25 0 

 "مقایسه ها"

 فناوری رقبای داخلی و خارجی توسط شرکت انجام شده است. مدیریت و های توسعه برنامه رصد 

 رقبای داخلی و خارجی انجام شده  فناوری موجود با نتایج مدیریت و های توسعه مقایسه نتایج پیاده سازی برنامه

 است.

 های رقبای داخلی و  مدیریت فناوری موجود با برنامه و های توسعه شناسایی و در صورت نیاز جایگزینی برنامه

 خارجی انجام شده است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 63صفحه 

 

 مدیریت ارتباطات با کارفرما و سایر ذی نفعان خارجی -3

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی کامل و  عناصر موضوع

 جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

د وجو

شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

  وزارت و شرکت ملی نفت( در شرکت وجود دارد.خارجی نفعان  ذی با برقراری ارتباط موثر و مدیریت آنبرنامه و رویه خاصی برای( 

 خارجی در شرکت انجام  نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات شناسایی و برنامه ریزی جهت رفع موانع ارتباطی در حوزه  مدیریت

 شده است.

 های شرکت طراحی شده است. برنامه و رویه خاصی در جهت دریافت نظرات کارفرما در هر یك از پروژه 

 .اهداف، برنامه و رویه خاصی در جهت عضویت در سایر مجامع صنفی در شرکت طراحی شده است 

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 .سایر بخش های سازمان دارای رویه ای مشخص جهت دریافت نظرات کارفرما و سایر ذی نفعان خارجی شرکت می باشند 

  اهداف عضویت در مجامع صنفی در راستای سایر اهداف استراتژیك شرکت و تقویت کننده و تسریع کننده دستیابی به اهداف مذکور

 است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 سازی شده است. مند پیاده صورت نظام خارجی به فعان ذی سایر و با کارفرما ارتباطات مدیریت و توسعه های مربوط به برنامه 

 نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه راهبردی(، مغز افزار ) نسان افزارابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله ا

های  سازی برنامه های الزم برای پیاده سازی برنامه استراتژیك شرکت(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده ها و روبه فرایند)

 استراتژیك( تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 خارجی از شریك داخلی/ خارجی طراحی و پیاده  نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات رنامه ای برای یادگیری رویه های مدیریتب

 سازی شده است.

 ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ی آموزشی جهت 

  خود می باشد.  شرکت دارای عضویت در مجامع صنفی مرتبط با حوزه فعالیت 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری طراحی و

 سازی شده است. پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 64صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "گیری اندازه"

 
 خارجی  در  نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات مدیریت و و رویه توسعه  برنامه اثربخشی و کارایی حاصل از پیاده سازی

 .شود شرکت به طور منظم اندازه گیری می

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  خشی و کارایی پیاده سازی برنامهاثرب 

 .نتایج حاصل از فعالیت شرکت در سایر مجامع صنفی به وسیله شاخص های مناسب مورد ارزیابی قرار می گیرد 

 
 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 
 ی جهت مدیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( حاصل از پیاده سازیبرنامه مدون 

 خارجی در شرکت وجود دارد. نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات مدیریت و های توسعه برنامه

 شرکت و شرکت های  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شریك داخلی/ خارجی در این حوزه در

 تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 های  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و شرکت

 تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 
 

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

 
  خارجی انجام شده  نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات مدیریت و های توسعه ها و رویه برنامه ارزیابیافداماتی جهت

 است.

  خارجی  نفعان ذی سایر و کارفرما با ارتباطات مدیریت و ها و رویه های توسعه برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و

 انجام شده است.

 

 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 65صفحه 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 نفعان ذی سایر و کارفرما  با ارتباطات مدیریت و های توسعه پیاده سازی برنامه از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش 

 ها در خارجی و عضویت در مجامع صنفی مرتبط در راستای حفظ روند مثبت تغییرات حاصل از پیاده سازی برنامه

 .شود می مانجا شرکت

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده  خارجی در شرکت به نفعان ذی سایر و با کارفرما ارتباطات مدیریت و های توسعه اهداف برنامه

 است.

 محیطی  خارجی بر اساس تغییرات داخلی و نفعان ذی سایر و بازنگری اهداف شرکت در مدیریت ارتباطات با  کارفرما

 صورت گرفته انجام شده است.

 با توجه به تغییرات در  خارجی  نفعان ذی سایر و کارفرما  با ارتباطات مدیریت و های توسعه شناسایی و جایگزینی برنامه

 برنامه راهبردی شرکت انجام شده است.

 ه است.صورت پایدار محقق شد اهداف مورد انتظار از ورود به مجامع صنفی مرتبط در شرکت  به 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 66صفحه 

 

 (HSEایمنی، بهداشت و محیط زیست ) مدیریت -4

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 در شرکت وجود دارد. زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت برنامه و رویه خاصی برای 

 با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و  زیست محیط و بهداشت ایمنی، دیریتبرنامه م

 خارجی )سازمان های حفاظت از محیط زیست داخلی و خارجی، وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

 در  زیست محیط و بهداشت ایمنی، شناسایی و برنامه ریزی جهت رفع نقاط خال توانمندی در حوزه  مدیریت

 شرکت انجام شده است.

ها و رویه فرایندتهیه 

 ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های راهبردی شرکت  همخوانی و  شرکت با برنامه زیست محیط و بهداشت ایمنی، برنامه و رویه مدیریت

 هماهنگی دارد.

 ها )مانند: مدیریت منابع  گر حوزهشرکت با دی زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت برنامه و رویه خاص

 انسانی، مدیریت مالی و ...( همراستا است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

  پیاده سازی شده است.ند م نظامبه صورتی  زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت  مربوط بهرویه و برنامه 

  ابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای

های الزم  ها و روبه فرایندنیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه(، مغز افزار )) برنامه(، انسان افزار

رم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده سازی برنامه(  تهیه شده و مورد استفاده قرار برای پیاده سازی برنامه(، ن

 گرفته است.

 از شرکای داخلی و  زیست محیط و بهداشت ایمنی، برنامه ای برای یادگیری رویه ها/ استانداردهای مدیریت

 خارجی طراحی و پیاده سازی شده است.

 در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ی آموزشی جهت ارتقا توانمندی 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه

 سازی شده است. فناوری طراحی و پیاده

استقرار و اجرای 

 رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 67صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

  در شرکت  زیست محیط و بهداشت ایمنی، مدیریت  ها و روندهایفرایندکارایی حاصل از پیاده سازی اثربخشی و

 .شود گیری می به طور منظم اندازه

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  سازی برنامه اثربخشی و کارایی پیاده 

 ارزیابی و بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( حاصل از پیاده

 در شرکت وجود دارد. زیست محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت هبرنام سازی

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 در این حوزه در شرکت و  جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده برنامه ای مشخص

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  انجام شده است. زیست محیط و بهداشت ایمنی، برنامه های مدیریت ارزیابیافداماتی جهت 

  ام شده است.انج زیست محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 در  زیست محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت برنامه پیاده سازی پایش و ارزیابی دوره ای نتایج حاصل از

 شود. انجام می شرکت ا دره راستای حفظ روند مثبت تغییرات حاصل از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 
100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده  در شرکت  به زیست محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت های برنامه اهداف برنامه

 است.

 زیست شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی  محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت بازنگری اهداف برنامه

 صورت گرفته انجام شده است.

 شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت  زیست محیط و بهداشت ایمنی، های مدیریت برنامه بازنگری

 انجام شده است.

 جمع   . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 .
 

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:
 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 68صفحه 

 

 
 ریسک مدیریت  -5

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 ها و مدیریت  انطباق )ایجاد سیاست گذاری، ریسك )خط مشی دارای منطق مشخص و صحیح برای مدیریت  برنامه و رویه

پذیری )توسعه استراتژی انعطاف پذیری و  انعطاف ها( و )اصالح سیاست ها و برنامه اصالح انطباق قوانین و مقررات(،

 شرکت وجود دارد.های عملیاتی( کسب و کار در  تدوین برنامه

 گذاران( و خارجی )وزارت و شرکت ملی  ریسك با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه مدیریت برنامه

 نفت( همخوانی دارد.

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 هماهنگی دارد.ریسك شرکت با برنامه راهبردی شرکت همخوانی و  مدیریت برنامه و رویه 

  ها )مانند: مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ...( همراستا  شرکت با دیگر حوزهریسك  مدیریتخاص  رویهبرنامه و

 است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 مند پیاده سازی شده است. ریسك به صورت نظام مدیریت ط بهرویه و برنامه مربو 

 ابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای برنامه فناوری 

ها و  فرایندز افزار )اطالعات(، مغ نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه فناوری) اطالعات(، انسان افزار

های  شرکت(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده سازی برنامه اطالعات های الزم برای پیاده سازی برنامه فناوری روبه

 .تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است اطالعات(  فناوری

  رجی طراحی و پیاده سازی شده است.از شرکای داخلی و خاریسك  مدیریتبرنامه ای برای یادگیری رویه های 

 .برنامه ی آموزشی جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 هااجرای رویه 

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 63صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 
  ریسك در شرکت به طور منظم  مدیریت ها و روندهایفراینداثربخشی و کارایی حاصل از پیاده سازی

 شود. اندازه گیری می

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می ییادگیری  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 انش ضمنی، توسعه دانش و به برنامه مدونی جهت پیاده سازی مدیریت دانش )شامل: مستند سازی د

 ریسك در شرکت وجود دارد. مدیریت کارگیری دانش در رویه های شرکت( حاصل از پیاده سازی برنامه

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت

 و پیاده سازی شده است. و شرکت های تابعه تدوین

 مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و  برنامه ای

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  برنامه مدیریت ریسك و پیاده سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط قوت و  ارزیابیافداماتی جهت

 اده سازی و ...( انجام شده است.ضعف پی

  سازی آن انجام شده است. مدیریت ریسك و پیاده برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 



 

 
 78صفحه 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 انجام شرکت ریسك در مدیریت هایفرایندروندها و پیاده سازی  از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش 

 .شود می

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

  صورت پایدار محقق شده است. ریسك در شرکت  به مدیریت هایفراینداهداف روندها و 

 ریسك شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته انجام های مدیریت بازنگری اهداف برنامه 

  .شده است 

 ریسك شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت  انجام شده است. مدیریت های برنامه 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 ا:نام، تاریخ و امض

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 71صفحه 

 

 های کسب وکارفرایند مدیریت -6

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 های کسب و کار شامل: فرایندکسب وکار )تعریف  هایفرایند مدیریت دارای منطق مشخص و صحیح برای  یهبرنامه و رو

 .دارد شرکت وجود ها( درفرایندها، اجرا و تحلیل عملكرد  چارچوب، استانداردها، ساختار سازمانی، فعالیت

 هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خارجی های کسب وکار با رویكردهای ذینفعان داخلی فرایند مدیریت برنامه توسعه و(

 )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.
ها و فرایندتهیه 

 رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های شرکت همخوانی و هماهنگی دارد ها و خط مشی با استراتژیشرکت  کسب وکار  هایفرایند مدیریت رویه و برنامه. 

 و مالی مدیریت انسانی، منابع مدیریت: مانند) ها حوزه دیگر با شرکتکسب وکار  هایفرایند تمدیری خاص رویه و برنامه 

 .است همراستا...( 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "استقرار نظام مند رویکرد"

  پیاده سازی شده است.مند  نظاموکار در شرکت به صورت  کسب هایفرایند مدیریت برنامه مربوط بهرویه و 

  کسب  هایفرایندابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای

های  ها و روبه فرایند، مغز افزار )(کسب وکار هایفرایند نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی) ، انسان افزار(وکار

کسب وکار(  تهیه  هایفرایند کسب وکار(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم برای پیاده سازی هایفرایندالزم برای پیاده سازی 

 شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 و پیاده سازی شده کسب وکار از شرکای داخلی و خارجی طراحی  هایفرایند برنامه ای برای یادگیری رویه های مدیریت

 است.

 .برنامه ی آموزشی جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری طراحی

 سازی شده است. و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 72صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 
 شود. به طور منظم اندازه گیری میکسب وکار  ها و رویه هایفرایند اثربخشی و کارایی پیاده سازی 

 شود. دازه گیری میدر این حوزه به طور منظم ان یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 

 
 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 یادگیری و خالقیت"

 
 ی و ...( کسب وکار )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده ساز هایفرایند مدیریت دانش پیاده سازی

 شود. در شرکت انجام می

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و

 تدوین و پیاده سازی شده است. های تابعه شرکت

 

 
 

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

 
  و پیاده سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه مدیریتکسب وکار  ها و رویه هایفرایند ارزیابیافداماتی جهت 

 ، نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.کسب وکار هایفرایند

  سازی آن انجام شده است. و پیادهکسب وکار  ها و رویه هایفرایند بهبودبازنگری و افداماتی جهت 

  
 

 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 73صفحه 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 د مثبت تغییرات در راستای حفظ رون کسب وکار هایفرایند پیاده سازی پایش و ارزیابی دوره ای نتایج حاصل از

 شود. ها در شرکت انجام می حاصل از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. در شرکت  به کسب وکار هایفرایند مدیریت و های توسعه اهداف برنامه 

 رات داخلی و محیطی صورت گرفته  انجامشرکت بر اساس تغیی کسب وکار هایفرایندهای  بازنگری اهداف برنامه 

 شده است.

 شده است. شرکت   انجام کسب وکار هایفرایند مدیریت و های توسعه بازنگری برنامه 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 رقبای داخلی و خارجی توسط شرکت انجام شده است. کسب وکار  هایفرایند رصد 

  موجود با نتایج رقبای داخلی و خارجی انجام شده است.وکار کسب  هایفرایندمقایسه نتایج پیاده سازی 

 های  موجود با برنامه کسب وکار هایفرایند مدیریت و های توسعه شناسایی و در صورت نیاز جایگزینی برنامه

 شده است. رقبای داخلی و خارجی انجام

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 74صفحه 

 

 تامین مالی و بازاریابی -7

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

 عناصر موضوع
شواهد عینی 

کامل و 

 جامع

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 شامل: شناسایی منابع تامین مالی پروژه ها،  تامین مالی و بازاریابی دارای منطق مشخص و صحیح برای  برنامه و رویه(

 پیگیری و بازاریابی جهت عقد قرارداد( در شرکت وجود دارد.

 با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خارجی )وزارت و شرکت الی و بازاریابی تامین م برنامه

 ملی نفت( همخوانی دارد.

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 است در حمایت از تامین مالی و بازاریابی به درستی تدوین شده های شرکت ها و خط مشی استراتژی. 

 ها )مانند: مدیریت مشتری، مدیریت کسب و کار، مدیریت  برنامه و رویه خاص تامین مالی و بازاریابی با دیگر حوزه

 ارتباط با ذی نفعان خارجی و ...( همراستا است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " د رویکرداستقرار نظام من "

 مند پیاده سازی شده است. به صورت نظامتامین مالی و بازاریابی  های مربوط به برنامه 

 نیروی انسانی متخصص و ماهر(،  نرم افزار )نرم افزارهای ) ابعاد اصلی پیاده سازی برنامه مذکور از جمله انسان افزار

تهیه شده و مورد استفاده های الزم(  ها و روبه فرایندفزار )و مغز ا اطالعات(  های فناوری الزم برای پیاده سازی برنامه

 .قرار گرفته است

 طراحی و پیاده سازی شده است.شریك داخلی/ خارجی  ازتامین مالی و بازاریابی  برنامه ای برای یادگیری رویه های 

 جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ی آموزشی 

 د قراردادهای عملیاتی شده/ در مسیر عملیاتی شدن شرکت در حال حاضرتعدا 

 حجم تامین مالی ریالی و ارزی شرکت از منابع مختلف 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 ویه هااجرای ر

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 75صفحه 

 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 دهد. های اخیر در شرکت روند مثبتی را نشان می شدن در سال ارزیابی تعداد قراردادهای عملیاتی شده/ در حال عملیاتی 

 لف  به تفكیك منبع تامین مالی شناسایی و ارزیابی شده است.میزان درصد تحقق تامین مالی از منابع مخت 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 سازی و ...( و رسوب دانش حاصل از پیاده  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده

 در شرکت وجود دارد.زاریابی تامین مالی و با های برنامه سازی

  در این حوزه در شرکت و شرکت های تابعه شریك داخلی/ خارجی  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از

 سازی شده است. تدوین و پیاده

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط قوت و ضعف پیاده  و پیاده سازیتامین مالی و بازاریابی  برنامه ارزیابیافداماتی جهت

 سازی و ...( انجام شده است.

  انجام شده است.تامین مالی و بازاریابی   برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 در راستای حفظ روند مثبت تغییرات حاصل تامین مالی و بازاریابی  رویه های پیاده سازی از حاصل نتایج ای دوره یابیارز و پایش

 .شود می انجام شرکت در ها از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. دستیابی به اهداف موردنظر به 

 در شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته است.تامین مالی و بازاریابی  های هداف برنامهبازنگری ا 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 رقبای داخلی و خارجی توسط شرکت انجام شده است. تامین مالی و بازاریابی های  برنامه رصد 

 با نتایج رقبای داخلی و خارجی انجام شده است.زاریابی تامین مالی و باهای  مقایسه نتایج پیاده سازی برنامه 

 شده است. انجامهای رقبای داخلی و خارجی  با برنامهتامین مالی و بازاریابی  های شناسایی و در صورت نیاز جایگزینی برنامه 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 76صفحه 

 

 (JVهمکاری و مشارکت )  -8

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

 عناصر موضوع
شواهد عینی 

کامل و 

 جامع

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

دم وجود ع

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 
 در  های داخلی/ خارجی دهی روابط همكاری با سایر شرکت شكلدارای منطق مشخص و صحیح برای   برنامه و رویه

 شرکت وجود دارد.

  ان( و خارجی رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذار توسعه همكاری داخلی/ خارجی شرکت بابرنامه

 )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

 توسط شرکت انجام شده است.های مشترک داخلی/ خارجی با رقبا و سایر بازیگران  همكاریهای توسعه  فرصت رصد 

 

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 
 خلی و خارجی را تایید و حمایت می نمایدهای شرکت شكل دهی همكاری های دا ها و خط مشی استراتژی. 

  برنامه های توسعه همكاری داخلی/ خارجی شرکت با سیاست های کالن توسعه صنعت نفت و گاز کشور همخوانی

 دارد. 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 مند پیاده سازی شده است. به صورت نظامتوسعه همكاری های داخلی/ خارجی شرکت  های مربوط به مهبرنا 

  تهیه شده و مورد استفاده قرار ابعاد اصلی پیاده سازی برنامه مذکور شامل سازوکارها و رویه های سازمانی مناسب

 .گرفته است

 صنعتی  و یقاتیتحق مراکز یا ها شرکت با مشترک قراردادهای ارزش و تعداد 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 77صفحه 

 

 
 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 .ارزیابی تعداد همكاری های مشترک در سال های اخیر در شرکت روند مثبتی را نشان می دهد 

 .قراردادهای همكاری مشترک به صورت عملیاتی اجرایی سازی شده است 

 .قراردادهای همكاری مشترک در شرکت منجر به حل چالش های شرکت و دستیابی به سطح بهره وری باالتر شده است 

رزیابی و ا

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 توسعه همكاری های داخلی/ خارجی شرکت  های برنامه برنامه مدونی جهت مدیریت دانش و رسوب دانش حاصل از پیاده سازی

 رد.)مستند سازی نتایج مذاکرات و ثبت تجربیات حاصل از همكاری مشترک با طرف داخلی/ خارجی( وجود دا

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  و پیاده سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط توسعه همكاری های داخلی/ خارجی شرکت برنامه  ارزیابیافداماتی جهت

 قوت و ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.

  سازی آن انجام شده است. و پیادهشرکت  توسعه همكاری های داخلی/ خارجی برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 
 "روندها"

 شود می انجام شرکت درتوسعه همكاری های داخلی/ خارجی  از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش. 

 تحقق نتایج

(15) 
100 75 50 25 0 

 "فاهدا"

 صورت پایدار محقق شده است. دهی همكاری مشترک با طرف داخلی/ خارجی به اهداف مورد نظر شرکت در شكل 

 بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته است. شرکتهمكاری مشترک با طرف داخلی/ خارجی  های بازنگری برنامه 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 ه همكاری با طرف داخلی/ خارجی بر اساس پایش برنامه های شرکت در این زمینه و سایر شرکت بازبینی اهداف و روندهای توسع

 های رقیب انجام شده است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 78صفحه 

 

 انسانی سرمایه مدیریت و توسعه-9

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک
عدم وجود شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 وانسانی موجود و جذب خبرگان مرتبط(  )ارتقا سرمایه توسعه دارای منطق مشخص و صحیح برای  رنامه و رویهب 

 ( در شرکت وجود دارد.جذب، به کارگیری و نگهداریانسانی )شامل:  سرمایه مدیریت

 ذاران( و خارجی برنامه توسعه و مدیریت سرمایه انسانی با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گ

 )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.
ها و فرایندتهیه 

 ها رویه

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های شرکت همخوانی و هماهنگی  ها و خط مشی با استراتژیانسانی شرکت  سرمایه مدیریت و برنامه و رویه توسعه

 دارد.

 ها )مانند: مدیریت مالی، مدیریت مشتری،  شرکت با دیگر حوزهانی انس سرمایه مدیریت و توسعه برنامه و رویه خاص

 مدیریت تحقیق و توسعه و ...( همراستا است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 سازی شده است. مند پیاده نسانی در شرکت به صورت نظاما سرمایه مدیریت و توسعه های مربوط به برنامه 

 نیروی ) افزار سازی برنامه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز(، انسان ابعاد اصلی پیاده

ده و مورد افزارهای الزم(  تهیه ش افزار )نرم های الزم(، نرم ها و روبهفرایندانسانی متخصص و ماهر(، مغزافزار )

 استفاده قرار گرفته است.

 سازی شده  انسانی از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده سرمایه های مدیریت ای برای یادگیری رویه برنامه

 است.

 سازی شده است. توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده یی آموزشی جهت ارتقا برنامه 

 ،سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان

 سازی شده است. فناوری طراحی و پیاده

استقرار و اجرای 

 ها رویه

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 73صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "گیری اندازه"

 
 انسانی در شرکت به  سرمایه مدیریت و توسعه ی مشخصها سازی رویه اثربخشی و کارایی حاصل از پیاده

 شود. گیری می طور منظم اندازه

 شود. گیری می در این حوزه به طور منظم اندازه یادگیریی  سازی برنامه اثربخشی و کارایی پیاده 

 شود. گیری می در این حوزه به طور منظم اندازه آموزشی های  سازی برنامه اثربخشی و کارایی پیاده 

 
 

 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 یادگیری و خالقیت"

 
 سازی و ...( حاصل از  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )مستندسازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده

 انسانی در شرکت وجود دارد. سرمایه مدیریت و های توسعه برنامه سازی پیاده

 از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در  ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل برنامه

 های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است. شرکت و شرکت

 های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و  ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه برنامه

 سازی شده است. های تابعه تدوین و پیاده شرکت

 
 

100 75 50 25 0 

 و نوآوری بهبود"

 
  سازی آن )شامل تحلیل کیفیت  برنامه توسعه و مدیریت سرمایه انسانی و پیاده ارزیابیافداماتی جهت

 سازی و ...( انجام شده است. برنامه مدیریت فناوری، نقاط قوت و ضعف پیاده

  ام شده است.سازی آن انج برنامه توسعه و مدیریت سرمایه انسانی و پیاده بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 

 

 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 88صفحه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 انسانی در  سرمایه مدیریت و های توسعه برنامه پیاده سازی از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش

 .شود می انجام شرکت در ها راستای حفظ روند مثبت تغییرات حاصل از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. انسانی به سرمایه مدیریت و های توسعه اهداف برنامه 

 انسانی شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی  سرمایه مدیریت و های توسعه بازنگری اهداف برنامه

 صورت گرفته انجام شده است.

 انسانی شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت  سرمایه مدیریت و های توسعه نگری برنامهباز

 انجام شده است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 اریخ و امضا:نام، ت

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 81صفحه 

 

 مشتری خدمات مدیریت -10

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

 عناصر موضوع
شواهد عینی 

کاکل و 

 جامع

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود 

شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 ارزیابی مشتری )استراتژی خدمات مشتریان،  خدمات و رویه دارای منطق مشخص و صحیح برای مدیریت برنامه

 بازرسی مراقبتی و مدیریت رضایت مشتریان( در شرکت وجود دارد.مشتریان، برگزاری منتقصه و انتخاب مشتریان، 

 گذاران( و خارجی )وزارت و  سرمایهنفعان داخلی )هیات مدیره و  مشتری با رویكردهای ذی خدمات برنامه مدیریت

 شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های راهبردی شرکت همخوانی و هماهنگی دارد. مشتری شرکت با برنامه خدمات برنامه و رویه مدیریت 

  نفعان خارجی، مدیریت منابع  ها )مانند: مدیریت ذی وزهشرکت با دیگر حمشتری  خدمات مدیریتبرنامه و رویه خاص

 انسانی، مدیریت مالی و ...( همراستا است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " مند رویکرد استقرار نظام "

 مند پیاده سازی شده است. ممشتری به صورت نظا خدمات رویه و برنامه مربوط به مدیریت 

 نیروی ) افزار افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز(، انسان برنامه مذکور از جمله سختسازی  ابعاد اصلی پیاده

افزارهای الزم(  تهیه شده و مورد استفاده  افزار )نرم های الزم(، نرم ها و روبهفرایندانسانی متخصص و ماهر(، مغزافزار )

 فته است.قرار گر

 سازی شده  از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیادهمشتری  خدمات های مدیریت رویه ای برای یادگیری برنامه

 است.

 .برنامه ی آموزشی جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است 

 هت تحقق اهداف این حوزه فناوری ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( ج

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 82صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

  ی در شرکت به طور منظم اندازه مشتر خدمات ها و روندهای مدیریتفراینداثربخشی و کارایی حاصل از پیاده سازی

 شود. گیری می

 شود. گیری می طور منظم اندازه در این حوزه به یادگیریی  سازی برنامه اثربخشی و کارایی پیاده 

 شود. گیری می طور منظم اندازه در این حوزه به آموزشیی  سازی برنامه اثربخشی و کارایی پیاده 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 سازی سازی و ...( حاصل از پیاده برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده 

 مشتری در شرکت وجود دارد. خدمات های مدیریت برنامه

 شرکت و  ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در برنامه

 های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است. شرکت

 های های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و شرکت ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه برنامه 

 سازی شده است. تابعه تدوین و پیاده

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط قوت و  و پیاده مشتری خدمات برنامه مدیریت ارزیابیافداماتی جهت

 ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.

  سازی آن انجام شده است. مشتری و پیاده خدمات برنامه مدیریت بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 مشتری در راستای حفظ روند مثبت  خدمات های مدیریت سازی برنامه پیاده از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش

 .شود می انجام شرکت ها در سازی برنامه تغییرات حاصل از پیاده

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. در شرکت به مشتری خدمات های مدیریت اهداف برنامه 

 مشتری شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته انجام  خدمات های مدیریت بازنگری اهداف برنامه

 شده است.

 مشتری شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت انجام شده است. خدمات های مدیریت برنامه بازنگری 

 



 

 
 83صفحه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 مشتری رقیب توسط شرکت انجام شده است. خدمات های مدیریت برنامه رصد 

 مشتری موجود با نتایج رقبای داخلی و خارجی انجام شده است. خدمات مدیریت سازی مقایسه نتایج پیاده 

 جی انجام شده های رقبای داخلی و خار موجود با برنامه مشتری خدمات مدیریت شناسایی و در صورت نیاز جایگزینی

 است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 84صفحه 

 

 ها مدیریت دارائی -11

 متیاز ارزیابی در هر موضوعا

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

  باشد. دارای رویه مشخص برای مدیریت دارائی ها میشرکت 

 ند برنامه ریزی تأمین منابع، تهیه مواد و خدمات، تولید، ساخت و تحویل ها متناسب با فرای رویه مدیریت دارائی

 محصول، توسعه دارایی، مدیریت انبارداری و تدارکات تدوین شده است.

 ها با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خارجی )وزارت و شرکت ملی  رویه مدیریت دارائی

 نفت( همخوانی دارد.

ه فرایندها و تهی

 رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 همخوانی و هماهنگی دارد شرکت با سند برنامه ریزی راهبردی  های دارایی رویه مدیریت. 

 و توسعه و تحقیق مدیریت فناوری، مدیریت مالی، مدیریت: مانند) ها حوزه دیگر با شرکت های دارایی رویه مدیریت 

 .است همراستا...( 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "استقرار نظام مند رویکرد"

 مند پیاده  شرکت به صورت نظام های دارایی های اجرایی الزم در راستای پیاده سازی رویه مدیریت ها و برنامه رویه

 سازی شده است.

 نیروی ) کور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز(، انسان افزارابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذ

های الزم(، نرم افزار )نرم افزارهای الزم(  تهیه شده و مورد  انسانی متخصص و ماهر(، مغز افزار )فرایندها و روبه

 .قرار گرفته است استفاده

 از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده سازی شده است.ا ه دارایی رویه های مدیریت برنامه ای برای یادگیری 

 .برنامه ی آموزشی جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 85صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 شود. به طور منظم اندازه گیری میها  دارایی اثربخشی و کارایی پیاده سازی رویه مدیریت 

 شود. این حوزه به طور منظم اندازه گیری میدر  یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 ها  دارایی سازی رویه مدیریت صل از پیادهسازی و ...( حا مدیریت دانش )مستندسازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده

 شود. در سازمان انجام می

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و

 سازی شده است. های تابعه تدوین و پیاده شرکت

 و  ر شده در این حوزه در شرکتبرنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزا

 های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است. شرکت

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  سازی آن )شامل تحلیل کیفیت رویه، نقاط قوت و ضعف  و پیادهها  دارایی رویه مدیریت ارزیابیافداماتی جهت

 سازی و ...( انجام شده است. پیاده

 سازی آن انجام شده است. و پیادهها  دارایی رویه مدیریت بهبودو  افداماتی جهت بازنگری 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 ها در راستای حفظ روند مثبت تغییرات حاصل از ای نتایج پیاده سازی رویه مدیریت دارایی پایش و ارزیابی دوره 

 .شود می انجام شرکت ها در سازی برنامه پیاده
 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. در شرکت بهها  دارایی رویه مدیریت اهداف 

 شرکت بر اساس برنامه راهبردی انجام شده است.ها  دارایی رویه مدیریت بازنگری 

 ی و محیطی صورت گرفته  انجام شده است.اهداف بر اساس تغییرات داخل بازنگری 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 86صفحه 

 

 

 دانش مدیریت -12

 در هر موضوعارزیابی امتیاز 

شواهد عینی  عناصر موضوع

 ل و جامعمکا

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 عه )شامل: مستند سازی دانش ضمنی، توس دانش مدیریت برای دارای منطق مشخص و صحیح  برنامه و رویه

 .دارد وجود شرکت درها(  دانش و به کارگیری دانش در رویه

  برنامه توسعه و مدیریت دانش با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خارجی )وزارت

 و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

  جی )وزارت و شرکت ملی نفت( با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خار دانشرویه

 همخوانی دارد.

یندها اتهیه فر

 رویه هاو 

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

  های شرکت همخوانی و هماهنگی دارد. ها و خط مشی شرکت  با استراتژی دانش مدیریتبرنامه 

 نهادینه شده است....(  و مالی انسانی، منابع: مانند) ها در سایر حوزه شرکت دانش مدیریت خاص رویه و برنامه 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "استقرار نظام مند رویکرد"

 مند پیاده سازی شده است. در شرکت به شكلی نظام دانش مدیریت رویه و برنامه مربوط به 

 خت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز(، انسان افزارابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله س 

(، نرم های الزم برای پیاده سازی روبهو  فرایندها(، مغز افزار )نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی)

 تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ( سازی افزارهای الزم برای پیاده مافزار )نر

استقرار و 

 ها رویهاجرای 

(35) 



 

 
 87صفحه 

 

 سازی شده است. یندهای مدیریت دانش از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیادهاای یادگیری فربرنامه ای بر 

 توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. یی آموزشی جهت ارتقا برنامه 

  سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه کارکنانساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد ،

 .شده است سازی پیادهوری طراحی و فنا

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

 شود. دانش به طور منظم اندازه گیری می رویه های مشخص مدیریت اثربخشی و کارایی پیاده سازی 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می یادگیریی  رایی پیاده سازی برنامهاثربخشی و کا 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 های شرکت( در شرکت کارگیری دانش در رویه سازی دانش ضمنی، توسعه دانش و بهدابعاد مدیریت دانش )شامل: مستن 

 طراحی و اجرا شده است.

 های  ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و شرکت برنامه

 سازی شده است. تابعه تدوین و پیاده

 های  حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و شرکتای مشخص جهت رسوب دانش  برنامه

 سازی شده است. تابعه تدوین و پیاده

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  دانش، نقاط قوت و  و پیاده سازی آن )شامل تحلیل نتایج برنامه مدیریت دانش برنامه مدیریت ارزیابیافداماتی جهت

 و ...( انجام شده است.سازی  ضعف پیاده

  انجام شده است. دانش برنامه مدیریت بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 مثبت تغییرات حاصل از پیاده  در راستای حفظ روند دانش مدیریت پیاده سازی پایش و ارزیابی دوره ای نتایج حاصل از

 شود. ها در شرکت انجام می سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 



 

 
 88صفحه 

 

 
 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. در شرکت  به دانش های مدیریت اهداف برنامه 

 ت.شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته انجام شده اس دانش بازنگری اهداف مدیریت 

 شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت انجام شده است. دانش برنامه مدیریت بازنگری 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 یز/ ممیزانمم

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 83صفحه 

 

 (IT) اطالعات فناوری مدیریت -13

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کامل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 تدوین استراتژی  اطالعات فناوری نطق مشخص و صحیح برای مدیریتدارای م  برنامه و رویه(IT مدیریت ،

 در شرکت وجود دارد. (ITاطالعات سازمانی و ارائه خدمات 

 با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و  اطالعات فناوری مدیریت برنامه توسعه و

 ها و رویه هافرایندتهیه  ارد.خارجی )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی د

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های شرکت همخوانی و هماهنگی  ها و خط مشی با استراتژی شرکت اطالعات برنامه و رویه مدیریت فناوری

 .دارد

  ها )مانند: مدیریت منابع انسانی، مدیریت  شرکت با دیگر حوزه اطالعات فناوری مدیریتبرنامه و رویه خاص

 مالی، مدیریت تحقیق و توسعه و ...( همراستا است.

  

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

  طراحی و اجرا شده است.مند  نظامبه صورت  اطالعات فناوری مدیریت برنامه مربوط بهرویه و 

 یاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای ابعاد اصلی پ

اطالعات(،  نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی برنامه فناوری) اطالعات(، انسان افزار برنامه فناوری

افزارهای  افزار )نرم شرکت(، نرم العاتاط های الزم برای پیاده سازی برنامه فناوری ها و روبهفرایندمغز افزار )

 اطالعات( تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. های فناوری الزم برای پیاده سازی برنامه

 سازی  از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده اطالعات فناوری ای برای یادگیری رویه های مدیریت برنامه

 شده است.

  توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است.برنامه ی آموزشی جهت ارتقا 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه

 سازی شده است. فناوری طراحی و پیاده

استقرار و اجرای رویه 

 ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 38صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "گیری اندازه"

  در شرکت به طور  اطالعات فناوری های مدیریت ها و رویه فراینداثربخشی و کارایی حاصل از پیاده سازی

 شود منظم اندازه گیری می

 ارزیابی و بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 دیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( برنامه مدونی جهت پیاده سازی م

 در شرکت وجود دارد. اطالعات فناوری حاصل از پیاده سازی برنامه

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و

 شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و  برنامه ای مشخص جهت رسوب

 سازی شده است. های تابعه تدوین و پیاده شرکت

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  عف )شامل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط قوت و ض اطالعات فناوری های مدیریتفرایند ارزیابیافداماتی جهت

 پیاده سازی و ...( انجام شده است.

  سازی آن انجام شده است. و پیاده اطالعات فناوری های مدیریتفرایند بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 در راستای  اطالعات فناوری های مدیریتفرایندپیاده سازی روندها و  زا حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش

 .شود می انجام شرکت ها در حفظ روند مثبت تغییرات حاصل از پیاده سازی برنامه

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. اطالعات در شرکت  به فناوری های مدیریت اهداف برنامه 

 اطالعات شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت گرفته   فناوری های مدیریت زنگری اهداف برنامهبا

 انجام شده است.

 اطالعات شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت انجام شده است. فناوری مدیریت های بازنگری برنامه 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:



 

 
 31صفحه 

 

 

 کیفیت  مدیریت -14

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

شواهد عینی  عناصر موضوع

 کاکل و جامع

شواهد عینی 

 روشن

وجود 

هد شوا

 عینی

وجود شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا کلی 

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 شامل: تعیین الزامات، کیفیت سازمانی  مدیریت برای دارای منطق مشخص و صحیح رویه/ استاندارد و برنامه(

 .دارد شرکت وجود ( درEQMSارزیابی عملكرد، مدیریت عدم انطباق و اجرای 

 با رویكردهای ذینفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و کیفیت سازمانی  مدیریته/ استاندارد برنامه توسع

 خارجی )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

ها و فرایندتهیه 

 رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 های شرکت همخوانی و هماهنگی دارد مشی ها و خط کیفیت سازمانی با استراتژی مدیریت رویه/ استاندارد و برنامه. 

 (  و مالی مدیریت انسانی، منابع مدیریت: مانند) ها حوزه دیگر با شرکتکیفیت  خاص مدیریت رویه و برنامه...

 .است همراستا

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "کرداستقرار نظام مند روی"

 طراحی/ انتخاب و پیاده سازی شده است.مند  کیفیت در شرکت به صورت نظام رویه و برنامه/ استاندارد مدیریت 

 مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز(، انسان افزار ابعاد اصلی پیاده سازی رویه/ استاندارد 

های الزم برای پیاده سازی(، نرم افزار  ها و روبهفرایندی(، مغز افزار )نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده ساز)

 )نرم افزارهای الزم برای پیاده سازی( تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 کیفیت از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ای برای یادگیری رویه های مدیریت 

 جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ی آموزشی 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و اجرای 

 رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 32صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

  گیری  به طور منظم اندازهکیفیت در شرکت  مدیریتاثربخشی و کارایی پیاده سازی سیستم/ استاندارد

 شود. می

 شود. گیری می در این حوزه به طور منظم اندازه یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. گیری می در این حوزه به طور منظم اندازه آموزشیی  رایی پیاده سازی برنامهاثربخشی و کا 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 
100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 کیفیت )مستند سازی، تحلیل  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش پیاده سازی سیستم / استاندارد مدیریت

 شود. ...( در شرکت انجام مینقاط قوت و ضعف پیاده سازی و 

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در

 شرکت و شرکت های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است.

 و  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت

 سازی شده است. تابعه تدوین و پیاده شرکت های

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  و پیاده سازی آن )شامل تحلیل کیفیت برنامه  کیفیت مدیریت سیستم/ استاندارد ارزیابیافداماتی جهت

 ، نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.کیفیت مدیریت

  انجام شده است. کیفیت مدیریت م/ استانداردسیست بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 در راستای حفظ روند مثبت  کیفیت مدیریت پیاده سازی سیستم/ استاندارد نتایج حاصل از پایش و ارزیابی دوره ای

 شود. ها در شرکت انجام می ه سازی برنامهتغییرات حاصل از پیاد

 

 

 

 

 تحقق نتایج

(15) 

 

 

 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. شرکت به در کیفیت مدیریت های سیستم/ استاندارد برنامه اهداف 

 صورت محیطی و داخلی غییراتت اساس بر شرکت کیفیت مدیریت سیستم/ استاندارد های برنامه اهداف بازنگری 

 .است گرفته انجام شده

 است شرکت انجام شده راهبردی برنامه تغییرات اساس بر شرکت کیفیت مدیریت های برنامه بازنگری. 

  



 

 
 33صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 نوین در سطح جهانی توسط شرکت انجام شده است. کیفیت مدیریت ها/ استانداردهای سیستم رصد 

 نوین ها/ استانداردهای  سیستم موجود با نتایجکیفیت  ها/ استانداردهای مدیریت سیستمتایج پیاده سازی مقایسه ن

 جهانی انجام شده است.

  ها/ استانداردهای  سیستم موجود با  کیفیت ها/ استانداردهای مدیریت سیستمشناسایی و در صورت نیاز جایگزینی

 نوین جهانی انجام شده است.

 

 تحقق نتایج

(15) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

188 35 38 85 88 75 78 65 68 55 58 45 48 35 38 25 28 15 18 5 . 
جمع 

 کل

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 

 

 

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 34صفحه 

 

 مدیریت منابع مالی -15

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع

 عناصر موضوع
شواهد عینی 

کامل و 

 جامع

شواهد 

عینی 

 روشن

وجود 

شواهد 

 عینی

وجود 

شواهد 

 عینی اندک

عدم وجود 

شواهد یا 

 کلی گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 مالی )شامل: تامین مالی پروژه ها، حسابداری پروژه،  منابع دارای منطق مشخص و صحیح برای مدیریت  برنامه و رویه

داری و پردازش حقوق و دستمزد( در شرکت وجود  رداخت و مدیریت مالیات، مدیریت وجوه، عملیات خرانهدرآمد و پ

 دارد.

 گذاران( و خارجی )وزارت و  نفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه مالی با رویكردهای ذی برنامه توسعه و مدیریت منابع

 شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

ها فرایندتهیه 

 و رویه ها

(20) 

100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 همخوانی و هماهنگی دارد. های شرکت  ها و خط مشی با استراتژیمالی  رویه مدیریت منابع و برنامه 

 ها )مانند: مدیریت مشتری، مدیریت ریسك، مدیریت  شرکت با دیگر حوزهمالی  منابع مدیریت برنامه و رویه خاص

 منابع انسانی و ...( همراستا است.

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 سازی شده است. مند پیاده صورت نظام مالی به منابع مدیریت های مربوط به برنامه 

 نیروی ) افزار فیزیكی مورد نیاز(، انسانافزار )تجهیزات، امكانات  سازی برنامه مذکور از جمله سخت ابعاد اصلی پیاده

تهیه شده و مورد استفاده افزارهای الزم(  های الزم(، نرم افزار )نرم ها و روبهفرایندانسانی متخصص و ماهر(، مغزافزار )

 .قرار گرفته است

 زی شده است.سا مالی از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده منابع های مدیریت ای برای یادگیری رویه برنامه 

 سازی شده است. توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده یجهت ارتقا ی آموزشی برنامه 

  ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اهداف این حوزه فناوری

 سازی شده است. طراحی و پیاده

استقرار و 

 اجرای رویه ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 35صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "گیری اندازه"

 شود. گیری می طور منظم اندازه مالی در شرکت به منابع سازی رویه های مدیریت اثربخشی و کارایی حاصل از پیاده 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 

100 75 50 25 0 

 "یادگیری و خالقیت"

 سازی سازی و ...( حاصل از پیاده ه مدونی جهت مدیریت دانش )مستندسازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیادهبرنام 

 در شرکت وجود دارد. مالی منابع مدیریت های برنامه

 ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در شرکت و  برنامه

 سازی شده است. یادههای تابعه تدوین و پ شرکت

 های  های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و شرکت دانش حاصل از برنامه ای مشخص جهت رسوب برنامه

 سازی شده است. تابعه تدوین و پیاده

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  امل تحلیل کیفیت برنامه، نقاط قوت و برنامه توسعه و مدیریت منابع مالی و پیاده سازی آن )ش ارزیابیافداماتی جهت

 ضعف پیاده سازی و ...( انجام شده است.

  سازی آن انجام شده است. توسعه و مدیریت منابع مالی و پیاده برنامه بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 در راستای حفظ روند  مالی منابع مدیریت های رویه سازی پیاده از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش

 .شود می انجام شرکت در ها سازی برنامه مثبت تغییرات حاصل از پیاده

 

 

 

 

 تحقق نتایج

(15) 

 

 

 

 

 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. مالی در شرکت به منابع مدیریت های اهداف برنامه 

 مالی شرکت بر اساس تغییرات داخلی و محیطی صورت  منابع مدیریت و های توسعه بازنگری اهداف برنامه

 گرفته انجام شده است.

 مالی شرکت بر اساس تغییرات برنامه راهبردی شرکت انجام  منابع مدیریت و های توسعه بازنگری برنامه

 شده است.

 



 

 
 36صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 مالی رقبای داخلی و خارجی توسط شرکت انجام شده است. منابع مدیریت و های توسعه برنامه رصد 

 مالی موجود با نتایج رقبای داخلی و خارجی  منابع مدیریت و های توسعه سازی برنامه مقایسه نتایج پیاده

 انجام شده است.

 های رقبای  مالی موجود با برنامه منابع مدیریت و های توسعه ی برنامهشناسایی و در صورت نیاز جایگزین

 داخلی و خارجی انجام شده است.

 

 تحقق نتایج

(15) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

188 35 38 85 88 75 78 65 68 55 58 45 48 35 38 25 28 15 18 5 . 
جمع 

 کل

 سرممیز

 امضا:نام، تاریخ و 

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:

 مدیریت و کنترل پروژه -16

 امتیاز ارزیابی در هر موضوع
 عناصر موضوع

شواهد عینی  شواهد عینی  وجود  وجود شواهد  عدم وجود 



 

 
 37صفحه 

 

شواهد  روشن کامل و جامع

 عینی

شواهد یا کلی  عینی اندک

 گویی

100 75 50 25 0 

 "تناسب"

 ها در شرکت وجود دارد. دارای منطق مشخص برای مدیریت پروژه  برنامه و رویه 

  نفعان داخلی )هیات مدیره و سرمایه گذاران( و خارجی  ذیبا نیازهای برنامه و رویه مدیریت پروژه شرکت

 )وزارت و شرکت ملی نفت( همخوانی دارد.

تهیه 

ها و فرایند

 رویه ها

(20) 
100 75 50 25 0 

 "یکپارچگی"

 همخوانی و هماهنگی دارد. های شرکت  ها و خط مشی با استراتژیه مدیریت پروژه شرکت برنامه و روی 

 ها )مانند: مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی و ...(  برنامه و رویه خاص مدیریت پروژه شرکت با دیگر حوزه

 همراستا است.

 معج . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 " استقرار نظام مند رویکرد "

 .رویه و برنامه مربوط به مدیریت پروژه در شرکت به صورت نظام مند طراحی و اجرا شده است 

  ابعاد اصلی پیاده سازی رویه مذکور از جمله سخت افزار )تجهیزات، امكانات فیزیكی مورد نیاز برای اجرای

برنامه مدیریت  نیروی انسانی متخصص و ماهر برای پیاده سازی) سان افزاربرنامه مدیریت پروژه شرکت(، ان

های الزم برای پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه(، نرم افزار )نرم  ها و روبهفرایندپروژه شرکت(، مغز افزار )

 .استتهیه شده و مورد استفاده قرار گرفته  افزارهای الزم برای پیاده سازی برنامه مدیریت پروژه( 

  برنامه ای برای یادگیری رویه های مدیریت پروژه از شرکای داخلی و خارجی طراحی و پیاده سازی شده

 است.

 جهت ارتقا توانمندی در این حوزه طراحی و پیاده سازی شده است. برنامه ی آموزشی 

 داف این ساختار سازمانی مناسب )شامل: تعداد کارکنان، سطح تحصیالت، نوع قرارداد( جهت تحقق اه

 سازی شده است. حوزه فناوری طراحی و پیاده

استقرار و 

اجرای رویه 

 ها

(35) 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188



 

 
 38صفحه 

 

100 75 50 25 0 

 "اندازه گیری"

  ر منظم ها و رویه های مدیریت پروژه در شرکت به طوفراینداثربخشی و کارایی حاصل از پیاده سازی

 شود. گیری می اندازه

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می یادگیریی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

 شود. در این حوزه به طور منظم اندازه گیری می آموزشیی  اثربخشی و کارایی پیاده سازی برنامه 

ارزیابی و 

 بازخوردگیری

(30) 100 75 50 25 0 

 "و خالقیتیادگیری "

  برنامه مدونی جهت مدیریت دانش )مستند سازی، تحلیل نقاط قوت و ضعف پیاده سازی و ...( حاصل از

 پیاده سازی روندهای مدیریت پروژه در شرکت وجود دارد.

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از یادگیری از شرکای داخلی و خارجی در این حوزه در

 دوین و پیاده سازی شده است.شرکت و شرکت های تابعه ت

  برنامه ای مشخص جهت رسوب دانش حاصل از برنامه های آموزشی برگزار شده در این حوزه در شرکت و

 های تابعه تدوین و پیاده سازی شده است. شرکت

100 75 50 25 0 

 "بهبود و نوآوری"

  انجام شده است. روندهای مدیریت پروژه پیاده سازی شده در شرکت ارزیابیافداماتی جهت 

  روندهای مدیریت پروژه پیاده سازی شده در شرکت انجام شده است. بهبودافداماتی جهت بازنگری و 

  

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

100 75 50 25 0 

 "روندها"

 دیریت پروژه در راستای حفظ روند مثبت روندهای م  پیاده سازی از حاصل نتایج ای دوره ارزیابی و پایش

 .شود می انجام شرکت تغییرات حاصل از پیاده سازی روندها در

 

 

 

 تحقق نتایج

(15) 

 

 

 

100 75 50 25 0 

 "اهداف"

 صورت پایدار محقق شده است. به  سازمان در به صورت جامع روندهای مدیریت پروژه پیاده سازی اهداف 

  های راهبردی  در راستای تحقق اهداف و برنامه روندهای مدیریت پروژهنیاز بازنگری و جایگزینی در صورت

 شود. شرکت انجام می

  شود. های راهبردی شرکت انجام می در راستای بهبود اهداف و برنامه اهدافدر صورت نیاز بازنگری 

  



 

 
 33صفحه 

 

 

 

100 75 50 25 0 

 "ها مقایسه"

 رقبای داخلی و خارجی توسط شرکت انجام شده است. روژهپ مدیریت هایفرایند و رصد روندها 

 موجود با نتایج  رقبای داخلی و خارجی انجام  پروژه مدیریت هایفرایند و مقایسه نتایج پیاده سازی روندها

 شده است.

 پروژه مدیریت هایفرایند و روندها موجود با پروژه مدیریت هایفرایند و روندها شناسایی و جایگزینی 

 سازی فناوری انجام شده است. اخلی و خارجی در راستای بهبود ارزش افزوده حاصل از پیادهرقبای د

 

 

 

 تحقق نتایج

(15) 

100 75 50 25 0 
 "یروابط علّ"

 های مدیریت پروژه بوده است. سازی رویه نتایج مثبت و منفی ناشی از پیاده 

 جمع . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

  

 جمع کل . 5 18 15 28 25 38 35 48 45 58 55 68 65 78 75 88 85 38 35 188

 سرممیز

 نام، تاریخ و امضا:

 ممیز/ ممیزان

 نام، تاریخ و امضا:


