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صالحیتارزیابیحوزه هاي کلیدي 
اکتشاف و (سازمان چگونه محیط کسب و کار خود را در این بخش باید مشخص شود :حوزه مدیریت و رهبري

همچنین باید . نمایدهاي ذینفعان خود و انتظارات و تقاضاهاي آنان را شناسایی میتجزیه و تحلیل نموده و نیازمندي) تولید
هاي تجاري تولید به خوبی صورت گرفته و دغدغهاکتشاف ودرحوزه دهی کسب و کار شرکتهدایت و جهتاثبات شود که 

هاي شرکت، هاي نوظهور باالدستی، اهداف و استراتژيبرداري، فناوريهاي اکتشاف، توسعه و بهرهشرکت از قبیل فرصت
نفت و گاز، میادین (هاي شرکت برنامه رشد کسب و کار، مدیریت ریسک و نیز برنامه کسب و کار هر یک از دارایی

ه دشریزي پایش و برنامه) ها و تاسیسات روزمینی و دریاییمخازن، چاهشامل قراردادهاي خدمت و یا مشارکت در تولید
هاي در ساختار خود تقسیم نموده و از اجراي برنامهراهاي کنترلیسازمان چگونه مسوولیتباید تعیین شود . است

وشوندمیشناساییسازمان چگونهمهمفرآیندهاي،نمایدن اطمینان حاصل میاستراتژیک خود براي تحقق اهداف سازما
یاوخریدبرايراتولیدواکتشافجدیدهايفرصتچگونهسازمان،یابندمیتغییروشدهبررسیچگونهنیازصورتدر

چگونه از اداره هر دارایی و ، نمایدمیروزبهجدیدهايفرصتباراخوددارایینماید و سبدمیارزیابیوشناساییفروش
چگونه ،نمایدها تعیین میها و اختیارات الزم را براي اداره داراییدستیابی به اهداف آن اطمینان حاصل کرده و مسوولیت

ریزي،برنامه،هاي توسعه میدانهاي مرجع مربوطه و نیز طرحهاي مربوط به هر دارایی مطابق برنامهها و پروژهطرح
.گردندها تدوین و براساس آن منابع الزم تخصیص داده شده و اجرا و پایش میها و طرحهاي اجراي پروژهاستراتژي

ویژه منابع مالی، ه هاي اکتشاف و تولید نیازمند تامین منابع مورد نیاز بتحقق اهداف شرکت:حوزه مالی و ستادي
ها و ي مربوط به هر دارایی اعم از خدمات مربوط به حفاري چاههاها و پروژهتامین کاال و خدمات مورد نیاز طرح

سازي هاي اطالعات، ذخیرهفناوريشرکت با توانمند سازي خود در این حوزه،. می باشدستیک و حمل نقلبرداري، لجبهره
هاي مورد نیاز ا و مهارتهاقدام به شناسایی شایستگیفراهم آورده و و پردازش آنها و بستر ارتباطات بین اعضاي سازمان را 

و درخود را کشفکارکنانبالقوههايکند تا تواناییسعی میهاي انسانی خود کرده و سپس با جذب و توسعه سرمایه
.دهدقراراستفادهموردسازماناهدافبهرسیدنجهت

که فرآیندهاي اصلی اجرایی تخصصی هستند -هاي فنیدر یک شرکت اکتشاف و تولید، گروه:تخصصی-حوزه فنی
ها مراحل مختلف دوره عمر این فرآیند. رسانندشرکت به سرانجام میکهاي استراتژینمودن برنامهعملیاتیسازمان را براي 

. شودکردن دارایی را شامل میتا متروكIOR/EORهاي برداري و فعالیتیک دارایی را از اکتشاف تا توسعه و بهره
اي، مکانیک خاك و غیره، انجام مطالعات مخازن و تهیه طرح توسعه لرزهراي و غیهاي لرزهواع پیمایشطراحی و اجراي ان

اندازي تاسیسات روزمینی میدان، طراحی، حفاري، تکمیل و تعمیر چاه هاي نفت و گاز، طراحی، ساخت، نصب و راه
هاي موجود، برداري از داراییی، بهرهنهیدروکربباالدستی در خشکی و دریا و خطوط لوله جریانی و صدور تولیدات 

برداري و خطوط انتقال، بازاریابی و فروش نگهداشت و تعمیر و ارتقاي دارایی موجود اعم از مخزن، چاه و تاسیسات بهره
دهاي ی از جمله فرآیننهاي هیدروکربی و در نهایت ارزیابی، تعیین ارزش و خرید و یا فروش دارایینتولیدات هیدروکرب

هاي خصوصی ایرانی متقاضی براي جهت تشخیص و سنجش میزان صالحیت شرکت. باشدها میاجرایی اصلی این شرکت
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گانه هاي کلیدي سههاي متقاضی در حوزهها و نتایج و عملکرد گذشته شرکتورود به حوزه اکتشاف و تولید، توانمندي
.گیردالذکر در مورد ارزیابی قرار میفوق

منابع (منابع - 2ها، سیستموهارویه- 1حسب مورد باید به معیارهر هریک از سواالت مربوط به پاسخ در : 1توجه
.پیشین اشاره شودنتایج و عملکرد-3و )افزاريسخت/افزارينرم/انسانی

ر فهرست کوتاه امتیاز گردند، د300هایی که براساس امتیازات معیارهاي این پرسشنامه، حائز حداقل شرکت: 2توجه 
.ها، اعالم خواهند شدشرکت

:باشدبه شرح زیر میهاي کلیدي و فرایندهاي اصلی حوزهجدول حداکثر امتیازات مربوط به هر یک از 
حداکثر امتیازفرایندهاي اصلیهاي کلیديحوزه

حوزه مدیریت و 
رهبري

150مدیریت کسب و کار
50مدیریت سیستمهاي مدیریتی

25مدیریت فرآیندها
100)پروژه ها و طرح ها(مدیریت فعالیت ها 
75مدیریت دارایی ها

حوزه خدمات 
مالی و ستادي

30تامین و تدارك کاال و خدمات 
15تامین خدمات پشتیبانی

150تامین و ارایه خدمات مالی
25تامین خدمات منابع انسانی 

15اطالعاتتامین خدمات فناوري
15تامین خدمات آزمایشگاهی

-حوزه فنی
تخصصی

15طراحی و اجراي انواع پیمایش 
100تدقیق طرح توسعه میدان

50طراحی و حفاري، تعمیر و کناره گذاري چاه ها 
50طراحی،ساخت و تعمیر تاسیسات سطح االرضی

30بهره برداري از چاه ها و تاسیسات نفتی
30نگهداري از چاه ها و تاسیسات نفتی

25بازاریابی و فروش
50و فروش داراییخرید
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امتیازسوالمعیارکد/فردی
کاروکسبمدیریت-1-1

1
C0101

مدیریت ارتباطات
(Manage Relationships)

اکتشـاف و  (سازمان چگونه محیط کسب و کـار  - 
و خـــود را تجزیـــه و تحلیـــل نمـــوده) تولیـــد

ــدي ــارات و  نیازمن ــود و انتظ ــان خ ــاي ذینفع ه
.نمایدتقاضاهاي آنان را شناسایی می

را پـایش  هاي آنانچگونه تغییرات در نیازمندي-
کرده و بازخورد آنها را در بهبود عملکرد کسب و 

.کار خود اعمال می نماید

30

2
C0102

ریزي و تدوین استراتژيبرنامه
(Define Strategy)

گونــه محــیط کســب و کــار خــود را  ســازمان چ- 
و ) هــاي باالدســتی شــامل توســعه فنــاوري  (

ــدي ــان خــود را شناســایی و  نیازمن هــاي ذینفع
. نمایدتجزیه و تحلیل می

ر ها بر کسـب و کـا  ها و تاثیرات آنفرصتچگونه - 
. گردندبطور پیوسته پایش و ارزیابی می

هاي سازمان در خصوص سیاستسازمان چگونه - 
را ) اکتشـاف و تولیـد  (و کـار  هاي کسـب ریسک

.نمایدتعریف می
انداز و اهداف استراتژیک، ماموریت، چشمچگونه - 

هـاي کلیـدي   عوامل کلیدي موفقیـت و مهـارت  
مورد نیـاز از طریـق انجـام مطالعـات راهبـردي      

.  شودتعریف می

60
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امتیازسوالمعیارکد/فردی

3
C0103

مدیریت اجراي برنامه هاي 
راهبردي

(Manage Strategic Plans)

همـواره  چگونـه نشان داده شود که سازمانباید - 
ــت  ــبد اولوی ــده س ــدي ش ــتبن ــاي اي از فرص ه

ــایش    ــاوري را پ ــد و فن ــعه، تولی ــاف، توس اکتش
. نمایدمی

برنامـه  باید نشان داده شود که سـازمان چگونـه   - 
و ) سـال 5-1(جامع هیدروکربوري میان مـدت  

نمایـد خود را تدوین می) سال20-5(بلندمدت 
هـاي خـود   همچنین براي هـر یـک از دارایـی   و

. نمایدبرنامه جامعی تدوین می
هـاي  منابع مالی مورد نیاز طـرح سازمان چگونه - 

. نمایدتامین میرا مرتبط با دارایی خود 
حمایـت و تاییـد سـهامداران و    سازمان چگونـه  - 

شرکاي خود در تایید برنامه و بودجـه سـاالنه و   
.یدنمارا جلب میبلندمدت خود 

نتـایج عملکـردي و تغییـرات در    سازمان چگونه - 
.ها و اهداف را پایش می نمایدبرنامه

60

مدیریتیهايسیستممدیریت- 1-2

4
C0201

هايبرنامهرسانیبروزوتدوین
شرکتکاروکسبکنترل

(Maintain Controls)

ها رویکرد سازمان در تقسیم وظایف و مسوولیت- 
کنتـرل اجـراي برنامـه    شامل ساختار مدیریت و

چیست؟
یافته ارباید نشان داده شود که چـارچوب سـاخت  - 

ــراي انجــام همــاهنگی  ــرل مســتندي ب هــا، کنت
.فرآیندها و دارایی در سازمان تعریف شده است

20
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25از6صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

5
C0202

کنترلیهايبرنامهاجراي
(Deploy Control)

هــاي کنترلــی در ســازمان بطــور اجــراي برنامــه- 
. شودمستمر  پایش می

هـاي  براي تحقق هریـک از اهـداف و اسـتراتژي   -
سـازي تـدوین   هـاي پیـاده  برنامـه چـه  سازمان، 

.گرددپایش میچگونه اند و اجراي آنها شده

20

6
C0203

هايبرنامهارزیابیوپایش
کنترلی

(Appraise Control)

نمایـد کـه   اطمینان حاصـل مـی  سازمان چگونه - 
ریسـک هــا بطــور  کلیـه فرآینــدها، دارایـی هــا،   

.اي بازبینی و ممیزي می گردنددوره
ــی   -  ــاختار کنترل ــب س ــان از تناس ــت اطمین جه

سـازمان در برنامـه کنتـرل و مـدیریت شـرکت،     
ریـزي و اجـرا   اي برنامـه هاي دورهممیزيچگونه

.شوندمی

10

فرآیندهامدیریت- 1-3

7
C0301

فرآیندهامدیریتبرنامهتدوین
(Maintain Process Program)

هـا،  هـا، کنتـرل  اهداف، مسوولیتسازمان چگونه - 
هاي فنی، عملیاتی، رویه/ها و استانداردهاشاخص

را بــراي زیســتایمنــی، بهداشــت و محــیط  
پشتیبانی فرآیندهاي سازمان تعریـف، تجزیـه و   

.نمایدتحلیل و بطور مناسبی مستند می

10

8
C0302

فرآیندهامدیریتاجراي
(Deploy Process Program)

سـاختار و تشـکیالت الزم بـراي    سازمان چگونه - 
اجراي برنامه فرآیندها و نیز منـابع انسـانی الزم   

. بدین منظور را تخصیص می دهد
ثبـت مـی گردنـد و بـه     چگونهتجارب فرآیندي- 

. طور مناسب در سازمان منتشر می گردد
انــدازه گیــري و چگونــه شــاخص هــاي کلیــدي - 

.اطالع رسانی می گردند

10
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امتیازسوالمعیارکد/فردی

9
C0303

عملکردارزیابیوپایش
فرآیندها

(Appraise Process
Performance)

سازمان چگونه نتایج عملکرد کلیـه فرآینـدهاي   - 
-خود اعم از مدیریتی، مالی و پشتیبانی و فنـی 

تخصصی را پایش و اندازه گیري نموده و تجزیـه  
.نمایدو تحلیل می

فرآیندها را نواحی بهبود عملکرد چگونه سازمان - 
شناسایی نموده و براي آنها برنامه بهبود فرآینـد  

.تهیه می نماید

5

)هاپروژهوهاطرح(هافعالیتمدیریت- 1-4

10
C0401

تدوین برنامه و استراتژي اجراي 
پروژه و طرح

(Plan Activities)

شــرح خــدمات فعالیــت هــاي ســازمان چگونــه - 
دارایی را کـه  مربوط به طرح ها و پروژه هاي هر 

در برنامه توسعه میدان و برنامـه مرجـع دارایـی    
.مرور و تعیین می نماید،آمده است

استراتژي اجـراي پـروژه را بـراي    سازمان چگونه - 
بـه زنجیـره   سازي اجراي پـروژه بـا توجـه    بهینه

.دکنتامین خود تدوین می
شرح خدمات هر بسته کاري بطور شفاف چگونه - 

زمانی، هزینه اي و منابع تهیه شده و برآوردهاي 
.شوندمورد نیاز تعیین می

ترتیــب و تــوالی فعالیــت هــا و سـازمان چگونــه  - 
شبکه انجام فعالیت هاي پـروژه را بـا توجـه بـه     

.سند استراتژي اجراي پروژه، بهینه می نماید

35

11
C0402

طرح ریزي و زمانبندي فعالیت ها
(Schedule Activities)

ــه -  ــانچگون ــدي زم ــک از  بن ــام هری ــق انج دقی
هـا بـا در نظـر گـرفتن     هاي طرح و پروژهفعالیت

شبکه فعالیت ها و ارتباطات بین فعالیتی بهینـه  
.می گردد

10
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امتیازسوالمعیارکد/فردی

12
C0403

مدیریت اجراي پروژه ها و 
طرح ها

(Manage Activity Execution)

بطور پیوسته پیشرفت فعالیت ها سازمان چگونه - 
،مقابــل برنامــه هــاو برهــه هــاي کلیــدي را در 

. پایش، کنترل، مستند و اطالع رسانی می نماید
ــه -  ــراي  چگون ــدامات پیشــگیرانه و اصــالحی ب اق

تحقــق برنامــه هــاي اکتشــاف و توســعه میــدان 
.متناسبا اخذ می گردند

ها از نتایج عملکردي پروژه، بطور بازخوردچگونه - 
هـا اعمـال گردیـده و    مناسب در اصـالح برنامـه  

.لیه برنامه ها منتشر می گردندتغییرات در ک

35

13
C0404

اختتام و بررسی عملکرد فعالیت 
ها

(Analyze Activity
Performance)

سازمان باید نشان دهد که در پروژه هـا و طـرح   - 
هاي خود، عملکرد فعالیت ها، پروژه هـا و طـرح   

آنهـا  ها در برهه هاي کلیـدي و بعـد از اختتـام    
.بررسی و تجزیه و تحلیل می شود

طرح هاي بهبود عملکرد اجـراي فعالیـت   چگونه - 
هاي پروژه ها و همچنین طرح هاي بازگشت بـه  

. برنامه ها تهیه می گردد

20



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از9صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
هاداراییمدیریت- 1-5

14
C0501

برنامه ریزي دارایی
(Plan Asset)

سازمان چگونه فرصـت هـاي جدیـد اکتشـاف و     - 
بــراي خریــد و یــا فــروش شناســایی و تولیــد را 

.ارزیابی می نماید
سبد دارایـی خـود را بـا فرصـت     سازمان چگونه - 

. هاي جدید به روز می نماید
برنامه هاي مرجع هـر دارایـی را   سازمان چگونه - 

ــار و    ــب و ک ــیط کس ــرات مح ــا تغیی ــواره ب هم
با هـدف بیشـینه سـازي    اطالعات فنی از میدان 

مر آن بـه روز نگـه   در طول دوره عارزش دارایی 
. می دارد

هاي الزم براي انجـام فعالیـت   ریزيبرنامهچگونه - 
بیشـینه سـازي ارزش   در راستايموردنیازهاي 

دارایی صورت می پذیرد و تاییدیـه هـاي الزم را   
.اخذ می نماید

25

15
C0502

زمانبندي و بروز رسانی برنامه 
هاي دارایی ها

(Schedule Asset Activities)

فعالیت هاي مربوط به هر دارایی سازمان چگونه - 
. نمایدمیرا بطور دقیق زمانبندي 

برنامه زمانبندي و توالی فعالیـت  سازمان چگونه - 
.نمایدمیها را بهینه 

15

16
C0503

ي مرتبط با اجراي برنامه ها
دارایی ها

(Work the Asset)

ــت  -  ــه فعالی ــد ک ــد نشــان ده ــازمان بای ــاي س ه
برنامه ریـزي شـده هـر دارایـی انجـام گرفتـه و       

. اجراي آن پایش می گردد
HSEاهداف عملکردي تجـاري ، فنـی و   چگونه - 

.مقابل اهداف برنامه اي پایش می گردد

25

17
C0504

تجزیه و تحلیل عملکرد دارایی
(Analyze Asset)

عملکرد دارایـی را مـورد ارزیـابی    سازمان چگونه - 
اساس آن برنامه هـاي بهبـود   قرار می دهد و بر 

.دارایی را ارایه می نماید
10



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از10صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
خدماتوکاالتداركوتامین- 1- 2

18
C0601

تهیه اسناد مناقصه و عقد 
ادقرارد

(Establish Procurement
Contract)

باید نشان داده شود کـه سـازمان چگونـه بـراي     - 
تامین کـاال و خـدمات مـورد نیـاز خـود، اسـناد       
مناقصــه و یــا مــذاکره را  بــر مبنــاي اســتراتژي 

. تامین کاال و خدمات خود تهیه می نماید
پـیش نـویس قـرارداد را تنظـیم     سازمان چگونه - 

نموده و بر اساس اسناد مناقصه از مناقصه گـران  
قــدام بــه اخــذ پیشــنهاد و یــا دعــوت نمــوده وا

.استعالم قیمت براي مذاکره می نماید
هاي دریافتی را ارزیـابی  پیشنهادسازمان چگونه - 

قرارداد می بنـدد و  ،نموده و با مناقصه گر برنده
در صورت نیاز در ادامه قرارداد، آن را تمدیـد یـا   

.خاتمه می دهد

10

19
C0602

ثبت و سفارش گذاري کاال و 
خدمات مورد نیاز      

(Obtain Goods & Services
Order)

فهرست کوتاه منابع تامین کاال و سازمان چگونه - 
خدمات خود را شناسایی می نماید و در صـورت  
نبود تعداد کـافی تـامین کننـدگان، نسـبت بـه      

.فراخوان عمومی و شناسایی آن اقدام می نماید
نسبت به تامین کاال و خدمات از سازمان چگونه - 

طریق قراردادهاي موجود یـا سـفارش گـذاري و    
امضاي قرارداد جدید اقـدام نمـوده و در صـورت    

. لزوم تامین آنها را تسریع می نماید
نسبت به تدوین برنامـه بازرسـی   سازمان چگونه - 

ها و انجام آن در مراحل مختلف  بر اساس یـک  
.اقدام می نمایدبرنامه زمانبندي

4



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از11صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

20
C0603

دریافت و واردات خدمات و 
کاالها 

(Receive Goods and Services
Order)

سازمان چگونه از تطابق کاال و خدمات دریـافتی  - 
با شرح خدمات منـدرح در اسـناد مناقصـه و یـا     

.اطمینان حاصل می نماید(Call-off)سفارش
هماهنگی هاي الزم براي انتقـال  سازمان چگونه - 

محــل تــامین کننــده انجــام داده و از کاالهــا را 
و زمان دریافت آنهـا را  ) انبارهاي سازمان(مکان 

.برنامه ریزي نموده است
با انجام بازرسی هاي فنی، تطابق سازمان چگونه - 

ــا مشخصــات درخواســتی را   ــافتی ب ــاالي دری ک
بررسی نمـوده و نسـبت بـه پـذیرش ویـا رد آن     

.تصمیم گیري می نماید

4

21
C0604

انبارش و نگهداري
(Store and Preserve Goods)

شرایط خاص جابجایی کاالها بـه  سازمان چگونه - 
ــدون     ــه م ــناد مربوط ــارش را در اس ــام انب هنگ

. می نماید
شرایط مناسـب بـراي انبـارش و    سازمان چگونه - 

نگهداشــت کاالهــا  و بازرســی هــاي دوره اي از 
.کاالها را در مدت انبارش فراهم نموده است

4

22
C0605

ارسال و حمل و نقل کاالها از 
انبار به سایت

(Issue Goods)

بر مبنـاي دریافـت سـند ارسـال     سازمان چگونه - 
کــاال، نســبت بــه تــرخیص و جابجــایی کــاال از  

ــاي از   ــان ه ــه مک ــازمان ب ــاي س ــیشانباره پ
.اقدام می نماید،برنامه ریزي شده

4

23
C0606

دفع و یا فروش کاالهاي مازاد                          
(Dispose of Goods)

کاالهاي مازاد و یا اسقاطی خـود  سازمان چگونه - 
را شناســـایی نمـــوده، فهرســـتی از خریـــداران 

و روش فـروش و یـا دفـع آن کاالهـا را     محتمل
اســتخراج کــرده و اقــدامات مربوطــه بــه انجــام 

.می رساند

4



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از12صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
پشتیبانیونقلوحملخدماتتامین-2- 2

24
C0701

آماده سازي جابجایی
(Prepare for Journey)

برنامـه هـاي بـارگیري، ابـزار و     سازمان چگونـه  - 
تخصـیص  تجهیزات الزم، مسیر جابجایی و نیـز  

نیروي انسانی با صالحیت و با مجـوز را تـدارك   
.دیده است

6

25
C0702

جابجاییخدمات
(Conduct Handling Service)

کلیه خدمات جابجایی مورد نیـاز  سازمان چگونه - 
براي ماموریت هاي از پیش برنامه ریزي شـده و  

. اتفاقی را فراهم می آورد
کلیـه خطـرات و نکـات ایمنـی     چگونـه  سازمان - 

شناسـایی و  را مربوطه به سفرها و جابجایی هـا  
تعریـف و واگـذار   را اطالع رسانی و مسوولیت ها 

.می کند

3

26
C0703نقلوحملخدمات

(Conduct Transportation
Service)

ــه -  ــه خــدمات حمــل و نقــل  ســازمان چگون کلی
ــی( ــوایی و زمین ــایی، ه ــراي ) دری ــاز ب ــورد نی م

ماموریــت هــاي از پــیش برنامــه ریــزي شــده و 
. اتفاقی را فراهم می آورد

کلیه خطرات و نکات ایمنی مربوطـه بـه   چگونه - 
شناسایی و اطالع رسـانی  ،سفرها و جابجایی ها

.شده و مسوولیت ها تعریف و واگذار شده اند

6



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از13صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
مالیخدماتارایهوتامین-3- 2

27
C0801

مدیریت مالی
(Manage Funds)

منابع مالی مورد نیـاز عملیـات و   چگونهسازمان - 
یا نیازمندي هاي سرمایه گذاري هـاي جدیـد را   

.به موقع تامین می نماید
اسـتراتژي تـامین مـالی خـود را     سازمان چگونه - 

و متناسب با نیازمندي هاي مالی مـدون نمـوده   
اثرات برنامه تامین مـالی خـود را بـر سـودآوري     

.بررسی می نماید،طرح هاي خود
ــه-  مــوردمــالیهــايشــیوهواســتراتژیهاچگون

.گیرندمیقرار،بهبودوبررسی

100

28
C0802

حسابداري
(Execute Accounting)

سازمان داده هاي مالی خـود و مشـارکت هـایی    - 
نگهـداري و  چگونه راکه در آنها بهره بردار است 

بر اساس استاندارد هـاي متعـارف بـین المللـی     
.پردازش می نماید،حسابداري

فهرست و ساختار حسابها، اسناد سازمان چگونه - 
دریافتنی و پرداختنی، حساب هـاي مربـوط بـه    
ــتمزد و   ــوق و دس ــدروکربوري، حق ــدات هی تولی
ــداري    ــردازش و نگه ــت، پ ــی را ثب ــر دارای دیگ

.می نماید

15

29
C0803

تهیه گزارشهاي مالی             
(Provide Financial Reports)

مـالی را   الزامـات گـزارش دهـی    سازمان چگونه - 
وفـق آن انـواع گـزارش هـاي     شناسایی نموده و

مالی مانند گـزارش هـاي حسابرسـی و صـورت     
هاي مالی، گزارش هـاي سـاالنه، گـزارش هـاي     
ــاي   ــزارش ه ــاي شــرکا، گ ــزارش ه ــاتی، گ مالی

.تجمیعی و جز آن را تهیه می نماید

15



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از14صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

30
C0804

ارایه خدماتی مالی خاص                                      
(Provide Specialist Service)

ــه -  خــدمات خــاص مــالی جهــت ســازمان چگون
پشتیبانی از فعالیت هاي سازمان نظیر خـدمات  
بیمـــه اي، بازنشســـتگی و مالیـــاتی را فـــراهم

.می آورد

20

انسانیمنابعخدماتتامین-4- 2

31
C0901

وسازماننیازموردنیرويتامین
آنهاتوسعه

(Resource the Organization
and Develop Staff)

رانیازمندي هاي نیروي انسـانی  چگونه سازمان- 
نان آبوسیله جذب و نگهداشت، آموزش و توسعه 

.کندبرآورده می
در جهت رسیدن بـه  توانایی هاي بالقوه کارکنان - 

مـورد اسـتفاده   وکشـف  چگونـه  سازماناهداف 
حفظ و نگهداري می شـود و نهایتـا   گرفته،قرار 

.توسعه می یابد

15

32
C0902

وسازمانیارزشهايتدوین
منابعمدیریتهايسیاست

انسانی
(Sustain Values and
Administer Human
Resources Policies)

سـازمان چگونـه   ارزش ها و هنجارهاي مطلـوب  - 
ــرویج     ــان ت ــین کارکن ــده و در ب ــدوین گردی ت

. می گردد
چگونـه از سیسـتمهاي ارزیـابی و برنامـه ریــزي     - 

حقوق و دستمزد در جهت افزایش انگیزه ،شغلی
درمشارکتبهو آنان استفاده می شودکارکنان 
.شوندمیتشویق،دهندهبهبودفعالیتهاي

5

33
C0903خدمات پرسنلیتامین

(Provide Staff Services)

ــه  -  ــازمان چگون ــاهی س ــنلی و رف ــدمات پرس خ
ـ نظیر پوشش بیمـه سـالمت، آمـوزش فرز    دان، ن

را بـراي گـروه هـاي شـغلی مختلـف و     اقامتگاه 
شناسایی و ،و محلی غیربومیمتناسب با پرسنل 

.دکنفراهم می

5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از15صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
اطالعاتفناوريخدماتتامین-5- 2

34
C1001

راه اندازي نرم افزار ها و 
پایگاه هاي داده در سطح 

Deliver Solution)سازمان 

Applications and Databases)

نرم افزارهاي تخصصـی و پایگـاه   سازمان چگونه - 
را هاي داده مـورد نیـاز فعالیـت هـاي سـازمان      

. آوردمیشناسایی و فراهم 
10

35
C1002

اطالعاتراهبري خدمات فناوري 
(Operate Information
Technology Services)

برنامـه ارایـه خـدمات فنـاوري اطالعـات      چگونه - 
ســازمان ماننــد خــدمات پایگــاه هــاي داده،     
نرم افزارهـا، زیرسـاخت هـاي ارتبـاطی درون و     

WAN/LAN/Shareبیرون سازمان از قبیـل  
server/PC/Desktop/Laptop/FAX/VI

OP/Storage تـدوین گردیـده و   سایر مواردو
.در سطح سازمان ارایه می گردد

5

آزمایشگاهیخدماتتامین-6- 2

36
C1101

هاينیازسنجیسازيآماده
آزمایشگاه

(Prepare for Laboratory
Analysis)

هـــاي اهـــداف و نیازمنـــديســـازمان چگونـــه - 
آزمایشگاهی مـورد نیـاز بـراي شـناخت بهتـر از      
دارایی مطابق برنامه مرجـع دارایـی و یـا طـرح     
ارزیابی و توسعه میدان نظیر اطالعـات سـنگ و   

را شناسایی و روش هـاي آزمایشـگاهی   را سیال 
.کندتعیین می

نمونه هاي آزمایشگاهی مورد بررسی قرار چگونه - 
،دریافتیگرفته و از صحت نمونه هاي اخذ شده 

.اطمینان حاصل می گردد

5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از16صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

37
C1102

آزمایشگاهیهايبررسیانجام
(Perform Laboratory

Analysis)

از کالیبراسیون دستگاه هاي اندازه گیري چگونه - 
ــان     ــگاهی اطمین ــزات آزمایش ــی تجهی و بازرس

.حاصل می گردد
ــه -  ــا و   چگون ــري ه ــدازه گی ــیهاي الزم، ان بازرس

ــق   ــهاي الزم وف ــی و  آزمایش ــاز اعالم ــرح نی ش
متدولوژي انجام شـده و نتـایج آن اعتبارسـنجی    

.می گردند

5

38
C1103

آزمایشگاهنتایجارزیابی
(Evaluate Laboratory

Analysis)

ــه -  ــایجچگون ــزارش  نت ــت و گ ــگاهی ثب آزمایش
ــردد و ــی گ ــري از  م ــه گی ــایج نمون ــزارش نت گ

.ده در قالب یک گزارش ارایه می گردآزمایشگا
5

پیمایشانواعاجرايوطراحی- 1- 3

39
C1201

طراحی پیمایش ناحیه
(Design Area Survey)

طرح پیشنهادي براي پیمـایش از قبیـل   چگونه - 
لرزه نگاري دو و سه بعدي، روشهاي غیرلرزه اي، 

، بستر شناسی کف دریا، خاك AVOدورسنجی، 
شناسی و مقاومت خـاك و جـزآن،  بـر مبنـاي     

دارایی مرور گردیـده و پارامترهـاي   برنامه مرجع 
.مختلف آن طراحی می گردند

10

40
C1202

اخذ داده هاي پیمایش ناحیه
(Acquire Area Survey Data)

پیمـایش هـاي الزم را بـا حفـظ     سازمان چگونه - 
کنترل مناسب و همیاري شبکه هاي پشـتیبانی  
درون و بیرون خود، صحت سنجی و بـازخورد را  

.لحاظ می دارد

2.5

41
C1203

پردازش داده هاي پیمایش ناحیه
(Process Area Survey Data)

هـاي  متـدلوژي و تـوالی فعالیـت   سازمان چگونه - 
تعیـین و  راپردازش داده هاي اخذ شده مختلف

با نیازمنـدي هـاي پـروژه مطابقـت     رانتایج آن
.دهدمی

2.5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از17صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
میدانتوسعهطرحتدقیق-2- 3

42
C1301

آوري و ارزیابی داده هاي جمع
موجود

(Access Existing Resource
Data)

کلیه داده هاي موجود میدان یـا  سازمان چگونه - 
مخازن محتمل از قبیل داده هاي زمین شناسی، 

جمع آوري، را ژئوفیزیکی، پتروفیزیکی و چاه ها 
مرور، دسته بندي و در صورت نیاز رقـومی مـی   

. نماید
ــه  -  ــازمان چگون ــاس ــی يداده ه ــرل کیف وکنت

مشـخص و در نـرم   را فهرست اطالعات کمبـود  
.کندافزارهاي مربوطه بارگذاري می

5

43
C1302

مخزن و مدل سازي استاتیک
تخمین حجم درجا

(Model Resource)

مدل منبع هیدروکربوري از قبیل سازمان چگونه - 
مدل حوضه رسوبی، مدل زمین شناسـی، مـدل   

ارزیابی هاي پتروفیزیکـی و در  ژئوفیزیکی، مدل
بصــورت یکپارچــه مــدل اســتاتیک زمــین کــل 

.کندایجاد و یا به روز میرا شناسی 
و عدم قطعیت هـا در مـدل آورده شـده    چگونه - 

. گردندریسک هاي متناسب آن شناسایی می
محاسـبات حجمـی بـراي تعیـین حجـم      چگونه - 

.درجاي نفت و گاز انجام می گیرد

25



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از18صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

44
C1303

مدلسازي دینامیک و تعریف 
سناریو هاي مخزنی

(Define Resource Subsurface
Development Options)

مـدل تطـابق تاریخچـه و شـبیه سـازي      چگونه - 
به روز شده و پیش بینـی تولیـد از   /مخزن ایجاد

.چاه ها و عملکرد میدان ارایه می گردد
ســناریوهاي مخزنــی گونــاگون مناســب چگونــه - 

مانند تزریق آب، تزریق گاز، فرازآوري مصـنوعی  
تعریف و نتـایج پـیش بینـی هـاي     سایر مواردو 

. تولید هر یک محاسبه و ارایه می گردد
میزان نفت و گاز قابل بازیافت با احتساب چگونه - 

عدم قطعیت هـاي موجـود محاسـبه و بصـورت     
.کمی بیان می گردد

30

45
C1304

طراحی مفهومی گزینه هاي 
توسعه میدان

(Define Resource
Development Concepts)

بــراي هریــک از ســناریو هــاي ســازمان چگونــه - 
مخزنی، طراحی مفهومی چاه ها نظیـر عمـودي،   

انحرافی و همچنین براي تاسیسات سـطح  / افقی
HSEاالرضی را انجام داده و شرایط عملیـاتی و  

.هر گزینه را بدست می آورد

15

46
C1305

اقتصادي گزینه - ارزیابی فنی
هاي توسعه میدان

(Evaluation Resource
Development Concepts)

سازمان باید نشان دهد که چگونه براي هر یـک  - 
از گزینــه هــاي توســعه، هزینــه هــاي ســرمایه  

حفاري ها و (OPEX)و عملیاتی(CAPEX)اي
رد نموده و هزینه تمام شده هر برآوتاسیسات را 

.ه را محاسبه می نمایدبشک
لحاظ داشتن پروفایل تولیـد از  سازمان چگونه با - 

از میـان آنهـا    شـدنی را  هاي فنـی سرچاه، گزینه
معین نموده و با انجام محاسبات اقتصادي گزینه 

.کندمعرفی میرابهینه

10



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از19صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

47
C1306

انتخاب و پیشنهاد طرح توسعه 
میدان

(Propose Resource
Development Concepts)

طرح انتخابی براي توسعه میدان از میـان  چگونه - 
در وکل گزینه هاي توسعه انتخـاب مـی گـردد   

این طرح، عدم قطعیت ها و ریسک هاي الزم  و 
.  نیز برنامه اخذ اطالعات جدید آورده می شود

15

هاچاهگذاريکنارهوتعمیرحفاري،وطراحی-3- 3

48
C1401

طرح مقدماتی چاهتهیه
(Develop Preliminary Well

Design)

طـرح مقـدماتی چـاه بـر اسـاس برنامـه       چگونه - 
توسعه میدان شامل پیش بینـی زمـین شناسـی    

.چاه و شماي کلی چاه تدوین می گردد
فهرست اقالم با زمان تدارك زیاد سازمان چگونه - 

(LLI)  را جهت پیشبرد سریعتر پروژه شناسـایی
.می نماید

5

49
C1402

تهیه طرح تفصیلی چاه
(Develop Detailed Well

Design)

برنامه تفصیلی چاه با بهینه سازي برنامـه  چگونه - 
هاي مقدماتی چاه شامل اندازه و متراژ لوله هاي 

داده هـاي  جداري، تاج چاه، مته، برنامـه کسـب   
سنگ و سیال و تجهیزات تکمیل چاه اسـتخراج  

.می گردد

10

50
C1403

تهیه برنامه حفاري و تکمیل چاه
(Develop Well Program)

برنامه کامل حفاري و تکمیل چاه شـامل  چگونه - 
برنامه عملیاتی اجرایـی، اسـتانداردهاي حفـاري    
مورد نظر تهیه و در سطح تـیم دارایـی منتشـر   

.گرددمی

10

51
C1404

حفر چاه
(Construct Well)

عملیات حفاري چـاه هـا مطـابق    سازمان چگونه - 
دهد و داده هـاي  انجام میرابرنامه هاي حفاري

. ندکرا اخذ میمورد نیاز از چاه
10

52
C1405

تعمیر چاه
(Modify Well)

مطـابق  عملیات تعمیر چاه هـا را  سازمان چگونه - 
برنامه هاي تعمیر چـاه و برنامـه توسـعه میـدان     

را انجام می دهد و داده هاي مـورد نیـاز از چـاه   
. ندکاخذ می

10



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از20صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

53
C1406

چاهمتروك کردن
Abandon Well)(

عملیات حفاري چـاه هـا مطـابق    سازمان چگونه - 
انجام می دهـد  را برنامه هاي متروك سازي چاه 

. ندکمیاخذرا و داده هاي مورد نیاز از چاه 
5

االرضیسطحتاسیساتتعمیروساختوطراحی-4- 3

54
C1501

طراحی مفهومی تاسیسات سطح 
االرضی

(Develop Conceptual Facility
Design)

سازمان چگونه فعالیت هـاي مـرتبط بـا تعریـف     - 
نیازمندي هاي فنـی شـرح خـدمات تاسیسـات     
سطح االرضی را بـا هـدف تهیـه بودجـه دقیـق      

و تعریـف بسـته هـاي کـاري و     %)15±خطاي (
.  ، انجام می دهدLLIسفارش اقالم 

15

55
C1502

تاسیسات سطح طراحی تفصیلی
االرضی

(Develop Facility Detailed
Design)

سازمان چگونه فعالیت هاي مـرتبط بـا طراحـی    - 
تفصیلی تاسیسـات سـطح االرضـی جدیـد و یـا      
بهسازي تاسیسات موجـود و یـا متـروك کـردن     
تاسیسات موجود را در کلیه تخصص هاي رشته 

.  اي و بین رشته اي، انجام می دهد

10

56
C1503

احداث و پیش راه اندازي 
تاسیسات سطج االرضی
(Construct and Pre-

Commission Facility)

سازمان چگونه فعالیت هاي مرتبط بـا سـاخت و   - 
نصب تاسیسات سطح االرضی، تهیه نقشه هـاي  

ساخت و آماده سـازي هـا و تمیـز کـاري     -چون
تاسیسـات را  هاي پیش راه انـدازي تجهیـزات و  

.  انجام می دهد

10

57
C1504

راه اندازي و تحویل تاسیسات 
االرضیسطح 

(Commission and Handover
Facility)

سازمان چگونه فعالیت هاي مرتبط با راه اندازي - 
تاسیسات و نیز تحویل تاسیسات بـه  تجهیزات و

.  واحد بهره بردار را انجام می دهد
10

58
C1505

کناره گذاري تاسیسات 
االرضیسطح

(Abandon Facility)

مـرتبط بـا متـروك    سازمان چگونه فعالیت هاي - 
انی بـه  دکردن تاسیسات سطح االرضـی و بـازگر  

شرایط محـیط پیشـین را مطـابق بـا الزامـات و      
.  نیازمندي هاي محیط  زیستی انجام می دهد

5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از21صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی
نفتیتاسیساتوهاچاهازبرداريبهره- 5- 3

59
C1601

هاينیازمنديسازيروزآمد
وهاچاهازبرداريبهره

تاسیسات
(Update Asset Operating

Requirements)

و Asset Reference Planبرنامه مرجع دارایی - 
نیازمندي هاي عملیاتی سیستم یکپارچه تحـت  

مخــزن، چــاه هــا و (ســطح االرضــی -االرضــی
تاسیسات سطح االرضی و خطوط لوله جریانی و 

بطـور  چگونـه  ) صادرات تا نقطه تحویل و فروش
بـه روز مـی   مستمر در دوره عمر مخزن مـرور و 

.گردد

10

60
C1602

ظرفیتوتولیدریزيبرنامه
تاسیساتوچاههاسنجی

تولیدي
(Plan Production System
Volumes and Capacities)

سازمان چگونه ظرفیـت سیسـتم بهـره بـرداري     - 
دارایی خود و میـزان دسـترس پـذیري    یکپارچه

.سطح تولید را برآورد می نماید
شامل نرخ تولیـد و  (برنامه تولید سازمان چگونه - 

از دارایی خود را با توجـه بـه اطالعـات    ) ظرفیت
راتقاضاي دریافتی از واحـد بازاریـابی و فـروش   

.تدوین می نماید

10



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از22صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

61
C1603

وهاچاهازبرداريبهره
تولیديتاسیسات

(Operate Production System
Wells and Facilities)

و تاسیسـات تولیـدي   از چاه هـا سازمان چگونه - 
بهره برداري نموده تا احجام و کیفیت تعهد شده 
در طی دوره زمانی مشخص به مشتریان خود را 

.نمایدبرآورده
کلیه اطالعات تولید نفـت و گـاز، تزریـق    چگونه - 

آب، تزریق گاز، دفـع آب تولیـدي و نیـز میـزان     
احجام موجود در مخازن رو زمینی در بازه هـاي  

ماهانه ثبت و بـراي انجـام   /فتگیه/مستمر روزانه
مطالعات و مدیریت مخازن  و نیز بهینـه سـازي   
عملیات بهره برداري و رفع گلوگـاه هـاي تولیـد    

De-bottleneckingاطالع رسانی می گردد.
سازمان چگونه آزمایش هاي چـاه، نمـودارگیري   - 

، تعیین شـاخص  چاهیدرونگیرينمونهتولید، 
ریق مواد شـیمیایی  بهره دهی و مواردي نظیر تز

متناسـب بـا برنامـه تولیـد و در     سایر موارد راو 
چهارچوب حدود مجـاز عملیـاتی را انجـام مـی     

. دهد

10

نفتیتاسیساتوهاچاهازنگهداري-6- 3

62
C1701

رویکرد نگهداري و تعیین
تعمیرات دارایی ها
(Determine Asset

Maintenance Direction)

ــازمان-  ــهس ــداري و  چگون ــاي نگه ــتراتژي ه اس
تعمیرات دارایی خود را مطابق با اهداف و برنامه 

. مرجع دارایی، تدوین می نماید
5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از23صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

63
C1702

تعیین الزامات و نیازمندي هاي 
نگهداري چاه ها و تاسیسات
(Determine Asset Well or

FacilityMaintenance
Requirements)

خطـا هـا و   حاالت و پیامد هـاي چگونه سازمان - 
میزان بحرانی بودن تجهیـزات تجزیـه و تحلیـل    

فعالیت هاي الزم براي عملیات ایمن و کند ومی
یکپارچه از تاسیسات به منظـور بیشـینه سـازي    

نـد و متناسـبا گزینـه    کدرآمد ها شناسایی مـی  
انتخــاب راهــاي نگهــداري و تعمیــرات ارزیــابی 

. کندمی

5

64
C1703

بهبود تهیه برنامه هاي اقدام
تاسیسات

Develop Asset(Intervention
Activity Program)

ــه -  ــازمان چگون ــود  س ــدام و بهب ــاي اق ــه ه برنام
تاسیسات و رفع گلوگاه ها را با در نظـر گـرفتن   
کلیه اطالعات فنی تعریف و برنامـه ریـزي مـی    

.نماید

10

65
C1704

انجام اقدامات نت و بازرسی
(Perform Asset Maintenance,

Inspection or Intervention
Task)

اقدامات الزم براي انجام بازرسـی  سازمان چگونه - 
ها، تعمیرات دوره اي و اقدامات بهبود و اصـالح  

.را معمول می دارد
5
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66
C1801

برنامه استراتژي فروش و تدوین
بازاریابی نفت و گاز و مشتقات

(Plan Hydrocarbon Marketing
Strategy)

ســازمان چگونــه اســتراتژي بلنــد مــدت فــروش - 
ــاي   ــر مبن ــدروکربوري خــود را ب محصــوالت هی
سناریو هاي مختلـف تولیـد، قیمـت، مشـتریان     
.محتمل، انتقال و ذخیره سازي تدوین می نماید

برنامه پیش بینی عرضه و تقاضاي نفت و گاز در - 
زان ذخیره سازي به همراه می(سطح بین المللی 

بـا لحـاظ داشـتن شـرایط بـازار و      ) هاي مربوطه
روند عرضه توسط رقبا و نیز روند مصرف تدوین 

. می نماید

7.5



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از24صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

67
C1802

فروش نفت و گاز و بازاریابی
مشتقات

(Market Hydrocarbons)

ــه -  برنامــه پــیش بینــی عرضــه و ســازمان چگون
بـه همـراه میـزان     (تقاضاي نفت و گاز سـازمان  

تاسیسات ذخیره سازي سازمان و یا شرکت هاي 
با لحاظ داشتن توان تولید و ) ثالث طرف قرارداد

تدوین می نمایـد  را تعهدات فروش به مشتریان 
لحـاظ  در آن را و بازخورد تغییرات و ریسک هـا  

.کندمی
انــواع قراردادهــاي مربــوط بــه ســازمان چگونــه - 

فروش نفـت و گـاز و میعانـات را در بـازه هـاي      
تنظـیم و  رامیان مدت و بلند مدت ،کوتاه مدت

.  با مشتریان منعقد می نماید

7.5

68
C1803

گاز و مشتقاتتحویل
(Deliver Gas Hydrocarbons)

گــاز و مشــتقات آن را مطــابق ســازمان چگونــه - 
قرارداد و سفارش هاي مشتري در محل و زمـان  
از پــیش تعریــف شــده در قــرارداد تحویــل مــی 

. نماید

5

69
C1804

نفت و میعانات گازيتحویل
(Deliver Liquid
Hydrocarbons)

نفت و میعانات گاز آن را مطـابق  سازمان چگونه - 
قرارداد و سفارش هاي مشتري در محل و زمـان  
از پــیش تعریــف شــده در قــرارداد تحویــل مــی 

. نماید

5

داراییفروشوخرید-8- 3

70
C1901

و قیمت گذاري دارایی هاارزیابی
(Evaluate/Value Asset)

سازمان چگونه براي تحقق اهداف خود اقدام بـه  - 
میـادین نفـت و گـاز،    (خرید و فروش دارایی ها 

قراردادهاي خدمت و یا مشارکت در تولید و جز 
آن از مخازن، چـاه هـا و تاسیسـات روزمینـی و     

مـی نمایـد و آنهـا را ارزیـابی و قیمـت      ) دریایی
. گذاري می کند

30



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتایرانی متقاضیهايشرکت)Qualification(ارزیابیپرسشنامه
)3پرسشنامه(

25از25صفحه

امتیازسوالمعیارکد/فردی

71
C1902

قرارداددارایی ها و عقد خرید
(Acquire Asset)

مذاکره براي خرید /سازمان چگونه اسناد مناقصه- 
راپیشــنهادهاونمایــددارایــی هــا را تهیــه مــی

توســعه داده و پــس از مــذاکره و یــا شــرکت در 
.مناقصه، قرارداد را منعقد می نماید

10

72
C1903

داراییفروش
(Divest Asset)

استراتژي فروش دارایـی خـود را   سازمان چگونه - 
اســناد مناقصــه را تهیــه و نمایــد ومــیتــدوین 

مناقصه گران را شناسایی نموده و از آنها دعـوت  
پس از تعیین نتیجه، اقدام به وآوردمیبه عمل

.نمایدمیعقد قرارداد فروش و انتقال

10


