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يکارسوابقوفعالیتهايزمینهشرح -2- 1

)مدیر عامل، هیات مدیره( مشخصات و سوابق مدیران شرکت  -3- 1
/ سمتخانوادگینام و نام 

مسؤولیت
مدرك 
تحصیلی

سابقه کار و 
محل کار



وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

)E&P(تولید واکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیایرانیهايشرکتغربالگريپرسشنامه
)1پرسشنامه(

4از3صفحه

)E&P(تولیدواکتشافحوزهدرفعالیتمتقاضیهايشرکتغربالگريمعیارهاي- 2
ردیف

حداکثر معیارکد/
حداکثر امتیاز شاخص/مثبتهاسناد و مدارك/ شاخصامتیاز

2-1
A01

250توان مالی

:اسناد مربوط به
امتیاز به ازاي هر 1.5(به صورت متوسط سه سال گذشتهگردش مالی سالیانه

)امتیاز150میلیون دالر و حداکثر 10
نامه یا تاییدیه معتبر ضمانتسال گذشته5هاي بانکی اخذشده طی نامهضمانت

)امتیاز100میلیون دالر و حداکثر 10امتیاز به ازاي هر 5(اخذ بانکی قابل

2-2
A02

گذاري در توان سرمایه
/ هاي نفت و گازپروژه

صنعتی
200

:اسناد مربوط به
هر امتیاز براي1(سال گذشته15هاي انجام شده طی گذاريحجم سرمایه

140و حداکثر صنعتی/گازي/گذاري در هر پروژه نفتیسرمایهدالرمیلیون 20
)امتیاز

امتیاز براي 20(سال گذشته 15هاي انجام شده طی گذاريتعداد سرمایه
)امتیاز60گازي و حداکثر /در هر پروژه نفتیگذاري سرمایه

2-3
A03

توان مشارکت با 
هاي خارجی و شرکت

حضور در بازارهاي 
المللیبین

50

:اسناد مربوط به
و المللیامتیاز براي اجراي هر پروژه بین10(المللیهاي بینتعداد پروژه

)امتیاز20حداکثر 
امتیاز براي یک مشارکت 10(هاي خارجی و سهم شرکت ایرانیتعداد مشارکت

)امتیاز20خارجی و حداکثر - ایرانی
هاي هاي منعقده براي همکاري با شرکتنامهشده و تفاهمهاي تدوینبرنامه

امتیاز براي یک توافقنامه اولیه 10(شاف و تولیددر حوزه اکتالمللینفتی بین
)با یک شرکت خارجیطی یکسال گذشته 

2-4
A04

توان منابع انسانی
گیري تصمیم/مدیریتی

مبتنی بر ریسک
300

مربوط به در اختیار گرفتن ) ايمدرك تحصیلی و سوابق کاري و بیمه(اسناد 
در )امتیاز براي هر ردیف50(سازتصمیمکارشناس /کم یک نفر مدیردست
هاي به شرح ذیل که حداقل ده سال سابقه حضور و فعالیت در حوزه حوزه
:هاي باالدستی را دارندپروژه

)Prospect(اکتشافیهايفرصتبالقوهارزشتایید، ارزیابی و شناسایی- 1
عدم /تجاريتاییدو یي اکتشافهاقطعیت دادهتعیین عدمارزیابی، تحلیل و - 2

تجاري بودن اکتشاف
)DP(تایید طرح توسعهارزیابی، تحلیل و- 3
نوآورانههاي فناوريبکارگیريتاییدارزیابی، تحلیل و- 4
پروژه/طرحسبد انتخاب ارزیابی، تحلیل و- 5
گیري در حوزه مدیریت ریسکتصمیمارزیابی، تحلیل و - 6
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)1پرسشنامه(

4از4صفحه

ردیف
حداکثر معیارکد/

حداکثر امتیاز شاخص/مثبتهاسناد و مدارك/ شاخصامتیاز

2-5
A05

توان منابع انسانی
100تخصصی/فنی

مربوط به در اختیار داشتن)ايمدرك تحصیلی و سوابق کاري و بیمه(اسناد
امتیاز براي هر 5(نیروهاي متخصص در باالدست صنعت نفتنفر2کم دست
سال سابقه کار در حوزه 10هاي به شرح ذیل که حداقلدر حوزه)ردیف

:دوسال سابقه حضور و فعالیت در سازمان را دارندمربوطه و 
شناسیزمین- 1
ژئوفیزیک- 2
پتروفیزیک- 3
نفتمهندسی- 4
مخزنمهندسی- 5
برداريبهرهمهندسی- 6
چاهتکمیلوحفاريمهندسی- 7
هاهزینهبرآوردوپروژهمدیریت- 8
)HSSE(زیستمحیطوامنیتایمنی،بهداشت،- 9

فرآیندمهندسی- 10
بازارمطالعاتونفتاقتصاد- 11
اقتصاديتحلیلگروگذاريسرمایهامور- 12
قراردادهاوحقوقیامور- 13
تدارکاتوخریدمهندسی- 14
)دواروثابتتجهیزات(مکانیکمهندسی- 15
مخابراتوبرق/دقیقابزاروکنترلمهندسی- 16
دریاوخشکیلولهخطوطمهندسی- 17
ساختمانوسازهمهندسی- 18
خوردگیوموادمهندس- 19
آوري اطالعاتفن- 20

2-6
A06

برنامه استراتژي و 
مدیریت تغییر کسب و 

حوزه به کار شرکت
داکتشاف و تولی

100

مدیریت تغییر عملیاتی شرکت متقاضی برايهايبرنامهها و استراتژي
(Change Management) ساختار و فرایندهاي کسب و کار سازمان از حوزه

به کسب و کار )و مشابه آنهاEPC) ،OSC ،GCهاي جاري شرکت فعالیت
، برنامه جذب و توسعه فناوري هاي اکتشاف و تولید از (E&P)اکتشاف و تولید 

هاي صاحب دانش نفتی بین المللیطریق شراکت با شرکت
امتیاز شوند، 600که براساس معیارهاي مندرج در این پرسشنامه حائز حداقل هاییشرکتارزیابی پیش: توجه

.شودانجام می2پرسشنامه شماره بر اساس


