
نفتوزارت
مهندسیامورمعاونت

هايشرکت)Pre-Qualification(ارزیابی پیشپرسشنامه
)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضی

)2پرسشنامه(

نوبت اول

1st Round



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از2صفحه

:توضیحات
هاي غیرمرتبط با پرسش طرح اسناد مشابه در حوزه/در برخی از سئواالت، وجود گزارش-1توضیح 

.گردداز امتیاز می) درصد50حداکثر تا (شده، منجربه تخصیص و تعلق بخشی 
، منجربه )Outsourcing(سپاري در برخی از سئواالت، انجام فعالیت مربوطه به صورت برون-2توضیح 

. گردداز امتیاز می) درصد50حداکثر تا (تخصیص و تعلق بخشی 
In(سازمانی در برخی از سئواالت، انجام فعالیت مربوطه به صورت درون-3توضیح  House( منجربه ،

.گردداز امتیاز می) درصد50حداکثر تا (تخصیص و تعلق بخشی 
، Glossaryفایل از طریق معادل انگلیسی واژگان و اصطالحات بکار رفته در این پرسشنامه -4توضیح 

.قابل دستیابی است(www.det-mop.ir)کل سیاستگذاري مهندسی و استانداردها سایت ادارهدر 
500هایی که براساس معیارهاي مندرج در این پرسشنامه حائز حداقل ارزیابی شرکت-5توضیح 

.شودانجام می3امتیاز شوند، بر اساس پرسشنامه شماره 
که به صورت متقاضیهايشرکتارزیابیهاي جدول حداکثر امتیازات مربوط به هر یک از شاخص

:باشدبه شرح زیر میخواهد شد،خطی میان سئواالت زیرمجموعه آن توزیع 

حداکثر امتیازشاخصعنوان
100استراتژيواندازچشمتدوین- الف
150هیدروکربنیهايداراییمدیریت کسب-ب
150هیدروکربنیهايداراییمدیریت توسعه و تولید-ج
100نفتباالدستیهايآوريفنمدیریتوتوسعه- د
40انسانیسرمایهمدیریتوتوسعه- ه
30اطالعاتفناوريمدیریت- و
100مالیمنابعمدیریت-ز
50ملکیهايداراییمدیریتواحداثآوردن،دستبه-ح
150پذیريانعطافوکاهشپذیرش،سازمان،ریسکمدیریت-ط
30سازمانازخارجروابطمدیریت-ي
100کاريوکسبهايقابلیتمدیریتوتوسعه- ك



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از3صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی
استراتژيواندازچشمتدوین-الف

1
B0101

آیا ارزیابی محیط کسب و 
در کار باالدست صنعت نفت

؟شودانجام میسازمان
External Environment
Assessment

اقتصاديو اوضاعرقابتارزیابیوتحلیلوتجزیهگزارش 
مرتبط با فضاي اکتشاف و مقرراتقوانین وشناساییگزارش 

(E&P)تولید
آتیهايدههدرگازونفتبرايتقاضاشناساییگزارش 
جدیدآوريفنها ونوآوريارزیابیگزارش 
واکتشاففضاي کسب وکاردرهاگرایششناساییگزارش 

(E&P)تولید
بودجه ومالکیتمالیاتمقررات مرتبط با شناساییگزارش 

مشتركگذاريسرمایهرونددر 
واجتماعی، جمعیتیسیاسی، تحلیلوتجزیهگزارش 
محیطیزیستوفرهنگی

1توضیح

2
B0102

تعیینوبازاربررسیآیا 
در حوزه مشترينیازهاي

در باالدست صنعت نفت
شود؟انجام میسازمان

Market Survey and Customer
Needs and Wants
Determination

و بازارمشتريکمی/کیفینیازهايارزیابیگزارش 

1توضیح

3
B0103

درون سازمانی تحلیلآیا 
هاي مرتبط با ساختار فعالیت

در صنعت نفتباالدستی
شود؟انجام میسازمان

Internal Analysis

هاي کلیدي سازمانشایستگیها و ویژگیتحلیلگزارش
آوريفنوهاسیستمتحلیل گزارش
مالیوضعیتتحلیلگزارش
سازمانفیزیکیداراییتحلیلگزارش
پرسنلهامهارتودانشتحلیلگزارش

1توضیح

4
B0104

اندازچشمو اهدافآیا 
براي سازماناستراتژیک

فعالیت در حوزه اکتشاف و 
تدوین شده )E&P(تولید 
است؟

Strategic Vision and Goals

تحلیل ذینفعانگزارش 
هايگزینهمشتمل بر تحلیل (د استراتژي سازماناسنا

بلندمدت، ) مستمربهبود، توسعه چابک سازمان و استراتژیک
مدتمدت و کوتاهمیان



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از4صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

5
B0105

بازآراییهايفرصتآیا 
در حوزه سازمانساختار 

) E&P(اکتشاف و تولید 
شده است؟و راهبريبررسی

Organization Restructuring
Opportunities

ساختاربازآراییهايفرصتشناساییگزارش ارزیابی دقیق و 
دهی به آنهاو نحوه پاسخ

6
B0106

سازمان ماموریتبیانیهآیا 
در حوزه اکتشاف و تولید 

)E&P (تدوین شده است؟
Overall Mission Statement

)E&P(اکتشاف و تولید کاروکسبفضايگزارش تشریح
سند ماموریت سازمان

هیدروکربنیهايداراییکسبمدیریت-ب

7
B0201

هاي آیا تاکنون استراتژي
هاي داراییکسب کالن

توسط سازمان هیدروکربنی
شده است؟تدوین

Strategize Acquisition

هاي گزارش استراتژي کسب، اکتشاف و ارزیابی دارایی
هیدروکربنی

8
B0202

آیا تاکنون شناسایی 
شناسیزمیناهداف/هافرصت

توسط سازمان اکتشافی
انجام شده است؟

Identify Opportunities /
Geological Prospects

ها و فرصتاطالعات مربوط بهآوريجمعگزارش 
بندي آنهااولویت

شناسیزمیناطالعاتآوردندستبهگزارش 
ارزیابیبرايها فرصتانتخابگزارش 

2توضیح

9
B0203

آیا تاکنون ارزیابی 
شناسیزمیناهداف/هافرصت

توسط سازمان اکتشافی
انجام شده است؟

Prospect Opportunities
Evaluation

منابعتخصیصوتیملیشکت
اکتشافیشناسیزمیناهداف رويبرهادادهارزیابیگزارش 
فنیتحلیلگزارش 

کسببامرتبطهاي ریسکارزیابیوشناساییگزارش 
هادارایی

ارزشمنابعمبتنی بر) BC(موردي کاروکسبگزارش 

2توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از5صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

10
B0204

آیا تاکنون پیگیري 
ارزیابی شدههايفرصت
، توسط سازمان شناسیزمین

انجام شده است؟
Opportunities Pursuing

گزارش برنامه پیگیري فرصت
مذاکرهانجام وگذارياستراتژي قیمتگزارش 

اسناد قرارداد اکتشاف یا توسعه یا تولید

2توضیح

11
B0205

هاي آیا تاکنون استراتژي
هاي اکتشاف دارایی

توسط سازمان هیدروکربنی
تدوین شده است؟

Exploration Strategy

هیدروکربنیهايداراییاکتشافاستراتژي گزارش 

12
B0206

هاي آیا تاکنون فعالیت
هاي سازمان در پروژهايلرزه

انجام شده است؟
Acquire/ Process Seismic
Data

نگاريهاي لرزهدادهبرداشتگزارش 
نگاريلرزههاي گزارش پردازش داده

نگاريهاي لرزهسازي دادهگزارش مدل

3توضیح

13
B0207

حوضه آیا تاکنون آنالیز
هاي سازمان در پروژهرسوبی

انجام شده است؟
Basin Analysis

رسوبیحوضهآنالیزگزارش 

2توضیح

14
B0208

اهدافمدلآیا تاکنون 
در اکتشافیشناسی زمین
هاي سازمان تهیه شده پروژه
است؟

Geologic Model of Prospect

االرضیسطحشناسیزمینمطالعات گزارش 
مخزنواالرضیگزارش تهیه مدل تحت

مربوطههايهزینهوهادادهکسب برنامهگزارش
شناسیزمینگزارش 
اکتشافبرنامه 

محیطیگزارش تاثیرات زیست

2توضیح

15
B0209

سبد حفاري آیا تاکنون 
در سازمان اهداف اکتشافی

شده است؟تدوین
Prospect Drilling Portfolio

اکتشافیهايچاهازهادادهآوريجمعبرنامه و گزارش 
حفاريخدماتوچاهسپاري حفاريبرونقرارداد

پشتیبانی قراردادهاي خدمات /بندي و تدارکاتبرنامه زمان
میدان

2توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از6صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

16
B0210

هاي حفر چاهآیا تاکنون 
هاي در پروژهاکتشافی

؟سازمان انجام شده است
Exploration Wells

هاي اکتشافی مشتمل بر قراردادها، اسناد مرتبط با حفر چاه
طو سایر موارد مرتبهاها، نمودارگیريگزارش

3توضیح

17
B0211

هاي اکتشافی چاهآیا تاکنون 
توصیفی مربوط به اهدافو 

در اکتشافیشناسی زمین
بررسیهاي سازمانپروژه

شده است؟
Exploration Wells and
Delineate Geological
Prospects

هاي اکتشافیاسناد مرتبط با ارزیابی چاه
نظارتیهايگزارش

2توضیح

18
B0212

آوري و جمعآیا تاکنون 
ی در اکتشافهاي تحلیل داده

هاي سازمان انجام شدهپروژه
است؟

Exploration Program Data

هیدروکربنیداراییهايدادهسازماندهیهاي گزارش
و ژئوفیزیکیهايدادهتحلیلوتجزیههاي گزارش

ژئوشیمیایی
ايلرزههايدادهگزارش پردازش 

3توضیح

19
B0213

مدل داراییآیا تاکنون 
هاي در پروژههیدروکربنی

شده است؟تدوینسازمان 
Asset Modeling

شناسیزمینهايمدل
ايلرزههايمدل
مخزنو توصیف سازيمدل

ذخایر هیدروکربنیدرجا گزارش تخمین حجم 

2توضیح

20
B0214

سناریوهاي توسعه آیا تاکنون 
تهیهتوسط سازمان میدان

شده است؟
Field Development Scenarios

مخزنیسناریوهايساخت
االرضیسطحسناریوهايساخت
برداريبهرهسناریوهايساخت

2توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی
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20از7صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

21
B0215

سنجی امکانآیا تاکنون 
در فاز ارزیابی، در اقتصادي

هاي سازمان انجام شده پروژه
است؟

Economic Viability

هاي چاههزینهارزیابیگزارش 
ولولهوطخط،هاي تاسیساتهزینهارزیابیگزارش مطالعات 

هازیرساختسایر
گزینه هاي مختلفاقتصاديتحلیلگزارش

هاقطعیتعدمگزارش تحلیل

22
B0216

) DP(طرح توسعهآیا تاکنون 
در سازمان، تهیه شده است؟

Development Plan

گزارشات مربوط طرح هاي توسعه میدان
2توضیح

هیدروکربنیهايداراییمدیریت توسعه و تولید- ج

23
B0301

هاي تولید واستراتژيآیا
در سازمان تدوین کاالتامین

شده است؟
Production and Materials
Strategies

اسناد مرتبط با استراتژي سازمان در رابطه با تولید مواد 
،سپاريبرونهاي سیاستهیدروکربنی و تامین کاال نظیر 

ارزیابی شبکه تولید و سایر موارد مرتبط

1توضیح

24
B0302

مدیریت تقاضا برايآیا 
در محصوالت و خدمات

شود؟، انجام میباالدست
Manage demand for Products
and Services

مبنا در تعامل با ملزومات بینیپیشگزارشات مربوط به
عملیاتی

1توضیح

25
B0303

تامین هاي استراتژيآیا
در سازمان تدوین شده منابع
است؟

Sourcing Strategies

و خریدتدارکاتبرنامه
تامیناسناد مربوط به ظرفیت سنجی، ارزیابی و رتبه بندي

کنندگان
هاي انباردارياستراتژي

1توضیح

26
B0304

آیا فرایند استاندارد براي 
هاي ارزیابی پیشنهاد

کنندگان در سازمان تامین
وجود دارد؟

Suppliers proposal
evaluation criteria

فنی و مالی پیشنهادها/کیفیهاي ارزیابی ها و رویهنامهشیوه



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی
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20از8صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

27
B0305

آیا فرایند استاندارد براي 
کنندگان و انتخاب تامین
با آنها در انعقاد قرارداد

سازمان وجود دارد؟
Suppliers Selection and
Maintain Contracts

انتخاب، انجام مذاکره و عقد قراداد با هاي ها و رویهنامهشیوه
تامین کنندگان

28
B0306

آیا فرایند استاندارد براي 
کاال و و دریافتسفارش
در سازمان وجود خدمات

دارد؟
Materials and Services

رویه هاي خرید مشتمل بر سفارش، استعالم ها و سایر موارد 
مرتبط

29
B0307

کنندگانمدیریت تامینآیا 
در سازمان انجام می شود؟

Manage Suppliers

کنندگان مدیریت و پایش عملکرد تامیناسناد مرتبط با 

30
B0308

هاي آیا تاکنون فعالیت
توسعه و احداث تاسیسات 

هاي در پروژهاالرضیسطح
سازمان انجام شده است؟

Surface Facilities
Development

، پایه، یکپارچه مفهومیهايطراحیاسناد مرتبط با انجام
)FEED (و تفصیلی

تحصیل اراضی و اخذ مجوزهاي قانونیاسناد مرتبط با 
اندازي تسهیالت اسناد مرتبط با ساخت، نصب و راه

االرضیسطح

3توضیح

31
B0309

هاي آیا تاکنون فعالیت
در هاحفر چاهتوسعه و 

هاي سازمان انجام شده پروژه
است؟

Subsurface Development

هاهاي اولیه و تفصیلی چاهطراحیاسناد 
ايهاي توسعهچاهبرنامه حفر 

3توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی
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20از9صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

32
B0310

هاياستراتژيآیا تاکنون 
هاي تخلیه دارایی
هاي در پروژههیدروکربنی 

سازمان تدوین شده است؟
Asset Depletion Strategy

تولیدمدتبلندومدتکوتاههاي استراتژي
برداريبرنامه بهره

33
B0311

آیا تاکنون سازمان، عملیات 
ي هاداراییبرداري ازبهره

هیدروکربنی را انجام داده 
است؟

Asset Operation

تولیدگیرياندازهبرداري مشتمل بر اسناد مرتبط با بهره
هاي تعمیر و نگهداري، برنامه تولید و برنامه، آبوگازنفت،
برايتولیديیهیدروکربنمواد انتقالو تولیدسازيبهینه

شفرو

2توضیح

34
B0312

آیا مدیریت 
و پشتیبانی/تدارکات
هاي در پروژهانبارداري

باالدستی سازمان انجام 
شود؟می

Logistics Management

، انبارداريوپشتیبانی/تدارکاتاسناد مرتبط با استراتژي 
، حمل و کاالورود و خروججریانمدیریتوریزيبرنامه
برگشتیکاالهايمدیریتنقل، 

35
B0313

هايارزیابی گزینهآیا تاکنون 
دفع سازي مخزن ومتروکه
ها سطحی و دارایی

ها زیرسطحی و یا زیرساخت
در سازمان انجام شده است؟

Evaluate Options for
Abandonment/Disposal of
Subsurface and Surface
Assets and / or Infrastructure

خروجاستراتژي
دقیقهايبرنامهوهاهزینهها، گزینهارزیابیهاي گزارش

)P&A(چاه سازيمتروکهوبستنبراي
برنظارتبرايدقیقهايبرنامهوهاهزینهگزینه،ارزیابی
زمینوضعوآینده

دارایی در مرحله ستدودادیاوفروشاسناد مربوط به 
مخزنسازيمتروکه

36
B0314

آیا تاکنون عملیات متروك
مخزن در سازمان کردن

انجام شده است؟
Abandonment

قانونیتصویباسناد تایید و 
)P&A(چاه کردنمتروكوبستنهايقرارداد

و مواردي از این دستتخریبریزي اسناد مربوط به برنامه

3توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از10صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی
نفتباالدستیهايآوريفنمدیریتوتوسعه-د

37
B0401

هاي آوريفنعملکردآیا 
باالدست بامرتبطموجود 

در مقابلصنعت نفت
در سازمان بازارهايفرصت
شده است؟ارزیابی

Performance of Existing
Upstream Petroleum-Related
Technologies Against Market
Opportunities Evaluation

موجودهايآوريفنگزارش مطالعات مربوط به ارزیابی 
نفتصنعتباالدستبامرتبط

38
B0402

آوريفنتوسعهالزاماتآیا
ت صنعتباالدسبهمربوط

در سازمان انجام شده نفت
است؟

Upstream Petroleum-Related
Technology Development
Requirements

هاي آوريفنهاي بهبود هاي و شیوهگزارش مطالعاتی کاستی
موجود در رابطه با نیازهاي مخزن

39
B0403

هاي مرتبط باپژوهشآیا
بهمربوطآوريفنتوسعه
در نفتت صنعتباالدس

سازمان انجام شده است؟
Discovery Research

شدههاي انجامگزارش پژوهش

40
B0404

تایید مطابقتآیا 
هاي موجود یاآوريفن

منتج از آوريفنهايایده
کسباستراتژيباهاپژوهش

انجام شده است؟کارو
Alignment of Technology
Concepts with Business
Strategy

هزینه،تدوین اهدافوریزيبرنامههاي مربوط به گزارش
آوريفنمورد انتظار از عملکردوکیفیت
هاآوريفنبندياولویتهاي مربوط به گزارش



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از11صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

41
B0405

عمرچرخهمدیریتآیا 
باالدست بهمربوطآوريفن

در سازمان انجام نفت
شود؟می

Upstream Petroleum-Related
Technology Life Cycle

در هاي نوینآوريفنهاي مربوط به شناساییگزارش
باالدست
هايآوريفنهاي مربوط به از رده خارج کردن گزارش

ناکارآمد

42
B0406

بررسی،آیا تاکنون سازمان 
ارزیابیوتولیدطراحی،
بامرتبطهايفناوري

را انجام داده باالدست نفت
است؟

Design, Build and Evaluate
Upstream Petroleum-Related
Technologies Assessment

هايحلراهشناساییهاي مربوط به تخصیصی منابع، گزارش
هاي یکپارچه ها، انجام طراحیآوريفناجرایی نمودن 

)FEED( ساخت و ارزیابی نمونه اولیه ،)Prototype ( و
براي تولید و انجام کنندگانتامینهماهنگی با سازندگان و 

فناوريتولیدبرايشدنآمادههاي نهایی و تست

انسانیسرمایهمدیریتوتوسعه-ه

43
B0501

هاي مرتبط بااستراتژيآیا 
منابعمدیریت و توسعه 

در سازمان تدوین انسانی
شده است؟

Human Resources Strategy

تعیین هاي منابع انسانی،اسناد مرتبط با نیازسنجی
هاي هزینه منابع انسانیهاي سازمانی، برنامهنقش
هاي جذب، حفظ و توسعه منابع انسانیبرنامه
شایستگیمدیریتهايمدل

44
B0502

آیا روندهاي استاندارد براي 
هايمندينیازمدیریت

کارکنان در سازمان وجود 
دارد؟

Employee Requisitions

هاي سازمانی مورد نیاز، شرح وظایف اسناد مرتبط با سمت
هاسمت

وجود سایت اینترنتی براي اعالم نیازها



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از12صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

45
B0503

آیا روندهاي استاندارد براي 
انتخابوغربالگري
در استخداممتقاضیان

سازمان وجود دارد؟
Candidates Screening and
Selection

کارکنانانتخابهاي سازي و رویهاسناد مرتبط با مدل
متقاضیانمدیریتهاي اطالعاتی بانک

46
B0504

توسعههاي استاندارد آیا رویه
در کارمندانتوانمندسازيو

سازمان وجود دارد؟
Develop and Train
Employees

هاي شغلیاسناد مرتبط با کارراهه
هاي ارزیابی عملکردبرنامه
هاي کارکنانهاي توسعه توانمنديبرنامه
هاي آموزشیبرنامه

47
B0505

هاي اجرایی براي آیا برنامه
بهداشتوایمنیمدیریت

کارکنان در سازمان وجود 
دارد؟

Health and Safety

هاي اجرایی ایمنی و بهداشتبرنامه

48
B0506

روابطمدیریتهاي آیا برنامه
در سازمان وجود کارکنان

دارد؟
Employee Relations

هاي مربوط به مذاکرات صنفی، رسیدگی به شکایات و برنامه
پیشنهادات

49
B0507

انگیزشی وهايبرنامهآیا 
در سازمانپاداشمدیریت

وجود دارد؟
Reward, Recognition and
Motivation Programs

تشویقی و انگیزشی هاي هاي پرداخت پاداش و سیستمبرنامه
کارکنانبرايزندگی/کارتعادلحمایتو



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از13صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

50
B0508

حقوق مدیریتهايبرنامهآیا 
وجود در سازمانمزایاو 

دارد؟
Manage and administer
benefits and payments

کارکنانمزایايهاي حقوق، دستمزد و برنامه

51
B0509

انتقال وهايبرنامهآیا 
در کارکنانبازنشستگی

وجود دارد؟سازمان
Re-deploy and Retire
Employees

ها، مرخصی، انتقال و هاي مدیریت ماموریتسیستم
بازنشستگی

52
B0510

اطالعاتمدیریتآیا سیستم
وجود در سازمانکارمندان

دارد؟
Employee Information and
Analytics

دهیگزارشفرایندهايمدیریتهاي سیستم
(HRIS)انسانیمنابعاطالعاتیهايسیستم

اطالعاتفناوريمدیریت- و

53
B0601

فناوري استراتژي جامعآیا 
تدویندر سازمان اطالعات 

شده است؟
Enterprise IT Strategy

سازمان در تعاملاطالعاتفناوريگزارش شناسایی نیازهاي 
ذینفعانبا

اصولوهادستورالعملاستراتژیک،استانداردهاي
ازحمایتبراياطالعاتفناورياستراتژیکهايبرنامه
کاروکسباهداف
در سازمانتاطالعافناوريمعماريتعریفاسناد 

54
B0602

فناوري سبدمدیریتآیا 
در سازمان انجام اطالعات

شود؟می
IT Portfolio

اطالعاتفناوريسبداسناد مرتبط با دارا بودن 

55
B0603

وتحقیقآیا در سازمان
فناوريزمینهنوآوري در

شود؟انجام میاطالعات
IT Research and Innovation

اطالعاتفناوريدر زمینهنوآوريوتحقیقاسناد مرتبط با 



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از14صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

56
B0604

امنیتهاي استاندارد آیا رویه
هادادهازحفاظتواطالعات

در سازمان وجود دارد؟
Security, Privacy, and Data
Protection Controls

هادادهازحفاظتهاي اسناد مرتبط با رویه

57
B0605

هاي مدیریت سیستمآیا 
در سازمان وجود ها داده

دارد؟
Enterprise Information

هادادهمدیریتهايسیستماسناد مرتبط با 

مالیمنابعمدیریت-ز

58
B0701

وریزيبرنامههاي آیا سیستم
در حسابداريمدیریت
هاي و پروژهسازمان 

وجود دارد؟باالدستی 
Accounting Planning and
Management

، مدیریت و کنترل حسابداريهايسیستماسناد مرتبط با 
مالیعملکردمدیریتریزي و هزینه، بودجه

1توضیح

59
B0702

حسابداريتاکنون آیا 
هاي هیدروکربنی در درآمد

؟انجام شده استسازمان 
Revenue Accounting

هیدروکربنیموادحسابداري
مشترياعتبارسنجیفرایندهاي

60
B0703

حسابداريآیا تاکنون 
)J.V(مشتركگذاريسرمایه

در سازمان انجام شده است؟
Joint Venture Accounting

مشتركهايیدارایاسناد حسابداري 

61
B0704

حسابداريآیا تاکنون 
در سازمان ثابتهايدارایی

انجام شده است؟
Fixed-Asset Project
Accounting

ثابتداراییهايرویهوهاسیاست
ثابتهايداراییواگذاري /گزارش مدیریت کسب

ات و تعمیرونگهداريهايهزینههاي مربوط به گزارش
استهالكمحاسبات 



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از15صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

62
B0705

ریزيبرنامهآیا تاکنون 
تایید/انتخابوسرمایه

در هاي باالدستیپروژه
سازمان انجام شده است؟

Capital Planning And Project
Approval

گذاريسرمایههايیهرووهاسیاستاسناد
پروژهتصویببرايمالیتوجیههايگزارش

1توضیح

63
B0706

حسابداري آیا تاکنون 
اهداراییاستمالك و اجاره

در سازمان انجام شده است؟
Account for Land and Lease
Assets

هاداراییاجارهواستمالكمربوط به اسناد

64
B0707

حسابداري آیا تاکنون 
هاي پروژهايسرمایه

باالدستی در سازمان انجام 
شده است؟

Capital Project Accounting

ايسرمایهحسابدارياسناد مربوط به 

1توضیح

65
B0708

هايرویهوهاسیاستآیا 
وجود در سازمان داري خزانه
؟دارد

Treasury Operations

سازماندرداريخزانهيهاسیاستاسناد مربوط به 

66
B0709

ها و آیا سیاست
هاي معینی براي مشیخط

تامین منابع مالی
و انجام المللیبین/داخلی
در هاگذاريسرمایه

در هاي باالدستیپروژه
سازمان وجود دارد؟

Investments and Funds

گذاري، هاي سرمایههاي مربوط به تحلیل نرخگزارش
هاي و مدیریت ریسکتغییرات نرخ ارز، تحلیل تعامالت مالی

مالی

1توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از16صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

67
B0710

آیا سیستم حسابرسی داخلی 
در سازمان وجود دارد؟

Internal Controls

هاي نظیر گزارشداخلیحسابرسیسیستماسناد مربوط به 
شده به شرکا و نهادهاي حاکمیتیارائه

68
B0711

آیا سیستم مدیریت و 
و گمرکیمحاسبات مالیاتی

در هاي باالدستی پروژه
سازمان وجود دارد؟

Duty/ Customs

هاي محاسبه و پرداخت مالیاتسیستماسناد مربوط به 

1توضیح

69
B0712

بازرگانی آیا سیستم مدیریت 
در سازمان المللی بین/داخلی

وجود دارد؟
Trade Manageement

هاالمعاملهممنوعهايلیستوجود 
وارداتوصادراتهاي استاندارد رویه

)L.C(تجربه گشایش اعتبارت اسنادي 

ملکیيهاداراییمدیریتواحداثآوردن،دستبه- ح

70
B0801

ساخت یا تامین طراحی،آیا 
هیالت پشتیبانی در تس

؟شودشرکت انجام می
Design,Construct Support
Facilities

راستاي ها در تامین داراییاندازها و چشماستراتژي
هاي کسب و کار استراتژي

و فضاهاي هاتوسعه و ساخت تسهیالت، ساختمانسابقه
کاري

3توضیح

71
B0802

هاي استاندارد براي آیا رویه
تسهیالت تعمیر و نگهداري

در سازمان وجود باالدستی
دارد؟

Maintenance of Assets

روزمره، پیشگیرانه، مستندات مربوط به انجام تعمیرات 
اصالحی و اساسی

تعمیر و هاي هاي کلیدي عملکرد براي فرآیندوجود شاخص
نگهداري

و مقررات استانداردهاانطباق با مستندات مربوط به 
يبرداربهره

1توضیح



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از17صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی
پذیريانعطافوکاهشپذیرش،سازمان،ریسکمدیریت- ط

72
B0901

ها و تدوین استراتژيآیا 
مدیریت ریسک هاي سیاست
هاي باالدستیدر پروژه
شود؟میانجامسازمان،

Enterprise Risk

مدیریت هاي تدوین شده در ارتباط با ها و رویهسیاست
باالدستیهاي ریسک پروژه

ها و نظارت بر هاي مربوط به انجام هماهنگیگزارش
ریسکهاي مدیریتفعالیت

2توضیح

73
B0902

آیا مدیریت پذیرش ریسک 
هاي باالدستی درپروژه

سازمان، انجام می شود؟
Risk Compliance
Management

ریسک هاي تدوین شده در ارتباط با مدیریت پذیرش رویه
هاي باالدستیپروژه

پایش و رصد مستمر تغییرات قوانین و مقررات هايگزارش
فضاي کسب و کار

)Regulatory(حفظ روابط با نهادهاي تنظیم مقررات 

2توضیح

74
B0903

ریسککاهشمدیریتآیا
باالدستیهايدرپروژه
شود؟میانجامسازمان،

Risk Remediation
Management

هاي کاهش ریسکبرنامه
مستندات مربوط به اقدامات انجام شده در زمینه کاهش 

ریسک

2توضیح

75
B0904

پذیريانعطافآیا مدیریت 
در پروژه هاي کار وکسب

می باالدستی سازمان، انجام
شود؟

Business Resiliency
Management

انعطاف پذیري تدوین شده در ارتباط با استراتژي هاي
کار در حوزه باالدستیکسب و
، تست و به کاروکسبمدون براي اجرايهايبرنامهوجود 

هاروزآوري برنامه
دانشگذاشتناشتراكبههاي مستندات مربوط به رویه

سازماندیگرهايبخشدرریسک

2توضیح

سازمانازخارجروابطمدیریت- ي

76
B1001

هاي استاندارد ارتباط آیا رویه
گذاران در سازمان سرمایهبا 

وجود دارد؟
Investor Relationships

گران اقتصادي، دهندگان، تحلیلهاي ارتباط با وامبرنامه
ذینفعان مالی



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از18صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

77
B1002

هاي استاندارد ارتباط آیا رویه
و هاي دولتیبا دستگاه

در سازمان وجود صنعت
دارد؟

Government and Industry
Relationships

و دولتیهنیم، دولتیهايدستگاههاي ارتباط با برنامه
هاي صنعتیگروه

78
B1003

هاي استاندارد رویهآیا 
درخصوص نحوه تعامل 

/سازمانمدیران ارشد 
تدوین شده )J.V(مشارکت 

است؟
Relations with Board of
Directors/J.V

ارتباطات فیمابین مدیران هاي ها و برنامهمشیخط
مشارکت/هاي مختلفبخش

79
B1004

هاي اخالق مشیآیا خط
اي در سازمان تدوین حرفه

شده است؟
Ethics Policies

ايهاي اخالق حرفهها و برنامهمشیخط
هاي حفاظت از مالکیت معنويبرنامه

80
B1005

هاي مربوط به مشیآیا خط
حل و فصل مسائل حقوقی و 

دعاوي در سازمان تدوین 
است؟شده 

Disputes and Litigations

هاي مذاکرات و مستندسازي اسناد قراردادي و مشیخط
هانامهموافقت

هاي حل اختالفات و دعاويرویه

81
B1006

هاي مدیریت مشیآیا خط
روابط عمومی در سازمان 

تدوین شده است؟
Public Relations Program

اي، سیاسیرسانههاي ارتباطات اجتماعی، برنامه
اسناد مربوط به انتشارات



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از19صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی
کاريوکسبهايقابلیتمدیریتوتوسعه-ك

82
B1101

آیا مدیریت فرایندها در 
سازمان حاکمیت یافته 

است؟
Process Management
Governance

ابزارها و الگوهاي فراینديمربوط بهاسناد
چارت سازمانی مدیریت فرایندها

83
B1102

هاي مدیریت چارچوبآیا 
فرایندها در سازمان استقرار 

یافته است؟
Process Frameworks

هاي فرایندياسناد چارچوب
وظیفهتعریف فرایندهاي میان

85
B1103

آیا فرایندهاي کاري به 
صورت دقیق در سازمان 

اند؟تعریف شده
Processes Definition

فرایندهااسناد تعریف محدوده، تحلیل و نگاشت 
هاي عملکردي فرایندهاگزارش

بهبود مستمر فرایندها

86
B1104

آیا استانداردهاي مدیریت 
هاي پورتفولیو و طرح

در سازمان باالدستی
اند؟سازي شدهپیاده

Portfolio/Program Standards

هاي ایجاد پورتفولیواسناد استراتژي
اسناد ساختار و رویکردهاي ایجاد طرح

طرح/پورتفولیوگزارشات

1توضیح
2توضیح

87
B1105

آیا استانداردهاي مدیریت 
هاي باالدستی در پروژه

اند؟سازي شدهسازمان پیاده
Projects Standards

ها، اسناد اجرایی ریزيبرنامه(اسناد مربوط به مدیریت پروژه 
)و اختتام

1توضیح
2توضیح

88
B1106

آیا استانداردهاي مدیریت 
در سازمان کیفیت

اند؟سازي شدهپیاده
Enterprise Quality

سیستم مدیریت کیفیت سازمانی
هاي بحرانی کیفیتاسناد تعریف شاخص
اسناد برنامه کیفیت
اسناد کنترل کیفیت

هاانطباقاسناد مربوط به مدیریت عدم



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتارزیابیپیشپرسشنامه
)2پرسشنامه(

20از20صفحه

توضیحاتمثبتهاسناد و مداركسئوالکد/فردی

89
B1107

ها و روندهاي آیا رویه
مدیریت تغییرات در سازمان

تطابق با فضاي بمنظور
کسب و کار اکتشاف و تولید 

)E&P(اند؟تدوین شده
Business Change
Management

هاي تغییر عملکرد سازمانیها و طرحبرنامه

1توضیح

90
B1108

هاي مدیریت آیا سیستم
دانش در سازمان مستقر 

اند؟شده
Enterprise-Wide Knowledge
Management (KM)

مدیریت دانشهاي استراتژي
هاي مدیریت دانشها و سیستممدل

ساختارهاي مورد نیاز مدیریت دانش

91
B1109

هاي مدیریت آیا استراتژي
عملکرد سازمانی تدوین 

اند؟شده
Organizational Performance
Strategy

هاي سنجش عملکرد سازمانیسیستم
وري سازمانی فرایندهاسنجش بهره

ها و کارکنانهزینهسنجش اثربخشی 

92
B1110

بهداشت،آیا سیستم مدیریت 
زیستمحیطوامنیتایمنی،

)HSSE( در سازمان مستقر
اند؟شده

Health, Safety, Security and
Environment (HSSE)

زیستمحیطوامنیتایمنی،بهداشت،اسناد تعیین تاثیرات 
)HSSE(

وامنیتایمنی،بهداشت،ساختار و منابع سازمانی 
)HSSE(زیستمحیط
وامنیتایمنی،بهداشت،هاي اجرایی و وظایف برنامه
)HSSE(زیستمحیط
زیستمحیطوامنیتایمنی،بهداشت،هاي آموزشی برنامه

)HSSE(


