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مقدمه
پيرو ابالغ سند "سياست هااای كلاای و اازامااات نظااام مااديريت داراياای هااای فيزيکاای وزارت نفاات" (بااه شااماره ابااالغ
 99/13082مورخ )99/01/24و با عنايت به رديف های  1و  6از بند (ث) ماده  3قاانون وظاايف و ایتياارات وزارت نفات در زميناه اماور
منابع انسانی ،علمی و فناوری مبنی بر "حفظ و تقويت مراكز و موسسات آموزشی ،دانشگاهی ،تحقيقااتی ،پژوهشای و ملااعااتی باه منظاور
ارتقای سلح علمی و عملياتی و مهارت های فنی و كاربردی مورد نياز صنعت نفات ،گااز ،پتروشايمی و پایيشای باا رعايات اساتانداردهای
آموزش عاای كشور" و "تدوين نظام جامع پژوهشی و برنامه ريزی و حمايت از فناوری ها و فعاايت های دانش بنيان برای استفاده از فناوری
های پيشرفته و انتقال دانش فنی در صنعت نفت ،گاز ،پتروشيمی و پایيشی با همکاری ساير وزارتخانه ها و دستگاه های ذيربط" و نياز نظار

به بيانيه گام دوم انقالب و تاكيد به حوزه «علم و پژوهش» و نقش آفرينی جوانان در حوزه های تخصصی و اقتصاادی كشاور ،ساااماندهی و
بهره گيری از یدمات مراكز نوآوری برای همکاری در حوزه مديريت دارايی فيزيکی ضروری ماای باشااد باار اساااه سياساات هااا و
اازامااات ماا،كور ،و در راستای اجرای ابالويااه وزارتی شماره  28/1-520385مورخ  1393/11/05در رابله با ارزيااابی صااالحيت
مشاوران در حوزه مديريت دارايی فيزيکی در صنعت نفت ،گاز ،پایيش و پتروشيمی و براساه دسااتورااعمل شااماره 100/31392
مورخ  1389/4/26سازمان مديريت و برنامهريزی كشور (جزء  9از بنااد "پ" ماااده  3قااانون وظااايف و ایتيااارات صاانعت نفاات)،
شيوهنامه مربوطه به شرح ذيل تدوين شده است اين شيوهنامه جهاات ارزيااابی صااالحيت مراكااز نااوآور باارای همکاااری در حااوزه
مديريت دارايی های فيزيکی طراحی و تدوين شدهاست

فصﻞ اول کلیات
ماده  -1هدف و گﺴتره
الف -هدف :در راستای ارزيابی توانمندی و تعيين حوزه (های) صالحيت مراكااز نااوآوری مااورد تاييااد معاوناات علماای و فناااوری
رياست جمهوری در زمينه های تخصصی مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی جهت همکاری با مشاااورين صاااحب صااالحيت حااوزه
مديريت دارايیهای فيزيکی بر مبنای اازامات سند "سياست های كلی و اازامات نظام مديريت داراياای هااای فيزيکاای" در صاانعت
نفت ،گاز ،پایيش و پتروشيمی اين شيوه نامه تدوين شده است
تبصره :ارزيابی مشاورين بر اساه سند "شيوه نامه ارزيابی صالحيت مشاااوران مااديريت داراياای فيزيکاای در صاانعت نفاات ،گاااز،
پایيش و پتروشيمی" به شماره سند " "MOP-AM-CAG-01انجام می شود
الف -گﺴتره :گستره اين شيوهنامه شامل مراكز نوآوری است كه صالحيت عمومی ايشان ابتدا توسااط معاوناات عملاای و فناااوری
رياست جمهوری به تاييد رسيده است و توان همکاری با مشاورين احراز صالحيت شده و توايد محصااویت يااا یاادمات در زمينااه
مديريت دارايی فيزيکی در بخشهای بایدستی و پاييندستی صنعت نفت ،گاز ،پایيش و پتروشيمی را ملابق سند ابالواای وزارت
نفت و بر پايه مجموعه استاندارد ايزو  55000داشته باشند
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ماده -2تعاريف
 -2-1معاونﺖ :معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت می باشد كه جهت ایتصار ،در اين سند با عنااوان "معاوناات"
ناميده می شود
 -2-2معاونﺖ علمي و فناوری :منظور ،معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری می باشد كه جهت ایتصار ،در اياان سااند
با عنوان " معاونت علمی و فناوری" ناميده می شود
 -2-3اداره کﻞ نظام مديريﺖ دارايي های فیزيکي :يکی از ادارات كل زير مجموعه معاونت می باشد كه وظيفه سياساات
گ،اری و نظارت و ارزيابی كليه امور مرتبط با نظام مديريت دارايی فيزيکی را در وزارت نفت و شااركت هااای تابعااه
اين وزارت دارا می باشد و به نمايندگی از سوی معاونت و ملابق متن سند "سياساات هااای كلاای و اازامااات نظااام
مديريت دارايی های فيزيکی" ،مسئوايت ارزيابی صالحيت شركت های مشاور و مراكااز نااوآوری توانمنااد در حااوزه
مديريت دارايی را به عهده دارد
 -2-4اداره کﻞ امور فناوری :يکی از ادارات كل زير مجموعه معاونت می باشااد كااه ملااابق سااند " سياساات هااای كلاای و
اازامات نظام مديريت دارايی های فيزيکی" و به منظور شناسايی ،ارزيابی ،انتخاب و نظارت بر مراكز/موسسات نوآور
در زمينه مديريت دارايی فيزيکی ،به همکاری ،برنامه ريزی و اقدام مشترک با اداره كل نظام مديريت داراياای هااای
فيزيکی می پردازد
 -2-5کارفرما :عبارت است از شركت های تابعه وزارت نفت (اعم از اصلی و فرعی) كه در راستای پياده سازی نظام مااديريت
دارايی های فيزيکی و در قااب يک شرح یدمات نوآورانه ،نيازمند اسااتفاده از یاادمات مراكااز و موسسااات نااوآوری
صاحب صالحيت طبق اين سند باشند
-2-6مراکز نوآور (مرکز /موسﺴه نوآوری و کارگزار خدمات فنااوری ::در اياان سااند منظااور از "مركااز نااوآوری" يااا
كارگزار یدمات فناوری عبارت است از انواع شركت ها ،مراكز ،موسسات ارائااه دهنااده یاادمات ماارتبط بااا توسااعه
فناوری نظير شتابدهندهها ،1كارگزاران در حوزههای بهمرسانی ،تامين ماای ،انتقال و تبادل فناوری ،ای ،تاييدههااا و
استانداردها و … می باشند كه پس از ارزيابی صالحيت توسط معاونت علمی و فناوری ،بر اساه اين سااند (منااو
به ای ،تاييده دانشبنيان) ،و پس از احراز صالحيت و توانمندی در حوزه های مرتبط با مااديريت داراياای فيزيکاای،
می توانند یدمات و محصویت تاييد شده یود را در زمينه مديريت دارايی فيزيکی ،با همکاری مشاور ،بااه شااركت
های تابعه و ساير ذينفعان در صنعت نفت ارائه نموده و در جهت پويايی سيستم اقدام نمايند
 -2-7خدمات نوآورانه /فناوری در زمینه مديريﺖ دارايي فیزيکي :منظور یاادماتی اساات كااه بااه توسااعه فناااوری در
چارچوب تحقق اهداف مديريت دارايیهای فيزيکی میانجامد اين یدمات شامل برنامه ريزی و زمينهسااازی باارای
شناسايی و تشکيل تيم های نوآور (با رويکرد نوآوری باز) ،همکاری و مشاركت با مشاااوران دارای صااالحيت ،توايااد
محصویت يا یدمات نوآورانه ،و ای ،تاييده محصویت و یدمات یود از كارفرما بر اساه سند "سياست های كلاای
و اازامات نظام مديريت دارايی های فيزيکی" میباشد
Accelerators
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 -2-8نوآور :شامل شركت دانشبنيان ،تيم های فناور و صاحب فناوری و نوآوری است كه قادر به ارائه راه حلهای فناورانه
/نوآورانه در زمينه حل مسائل مرتبط با مديريت دارايی های فيزيکی میباشند و توسط مراكز نااوآوری و كااارگزاران
شناسايی و ساماندهی می شوند.
تبصره :موضوع محصویت يا یدمات فناوری بايد در زمينه حداقل يکی از گروه های موضوعی شش گانااه موسسااه مااديريت
دارايی 2در زمينه مديريت دارايی های فيزيکی ملابق با شکل شماره  4از پيوست يک سند "سياست هااای كلاای و
اازامات نظام مديريت دارايی های فيزيکی باشد
 -2-9ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ :فرآيندی است كه در آن توان تخصصی و امکانات نوآور متقاضی احراز صالحيت ،مورد بررسی قاارار
گرفته و چنانچه واجد صالحيت باشد ،صالحيت وی برای مدت زمااان معيناای تاييااد و اعااالم ماای گااردد كااارگزار
یدمات فناوری متقاضی احراز صالحيت بايد قبل از دریواست ارزيابی در زمينه مديريت داراياای فيزيکاای ،تاييديااه
صالحيت دانش بنيانی را از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ای ،نموده باشند
 -2-10امتیاز :نمراتی است كه به هريک از معيارهای یزم برای ارزيابی صالحيت نوآوران حوزه مديريت داراياای فيزيکاای باار
اساه اين شيوهنامه تعلق میگيرد
 :-2-11ﺣد نصاب امتیاز :حداقل مجموع امتيازاتی است كه كارگزار یاادمات فناااوری متقاضی صالحيت ،بايد از هاار يااک از
معيارهای ارزيابی صالحيت و نيز مجموع امتياز معيارها كسب كند تا تاييد صالحيت گردد كارگزار یدمات فناوری
بايد از فرايند ارزيابی صالحيت ،حداقل امتياز  60را ای ،نمايند تا تاييد صالحيت و مجاز به مشاااركت بااا مشاااورين
ذی صالح مديريت دارايی فيزيکی در ای ،پروژه های مربوطه از كارفرمايان گردند
تبصره :كارگزار یدمات فناوری تاييد صالحيت شده ملابق اين سند ،اازاما بايد با مشاركت يک مشاااور صاااحب صااالحيت در
زمينه مديريت دارايی فيزيکی و در قااب يک "گروه مشاركتی" اقدام به كار نمايد
 -2-12کار :منظور ،ارائه یدمات يا توايد محصول نوآورانه /فناورانه در حوزه نظام مديريت دارايی فيزيکی طبق بنااد  ،7-2باار
اساه سند "سياست های كلی و اازامات نظام مديريت دارايی های فيزيکی" و در راستای مجموعه اسااتاندارد اياازو
 55000و مدل  IAMمیباشد
 -2-13مدت اعتبار گواهینامه ﺻﻼﺣیﺖ :مدت اعتبار گواهينامه صالحيت بنا به ارزيابی كارگروه حداكﺜر  24ماه میباشد
 -2-14ارزشیابي عملکرد :فرايندی است كه سلح كيفيت كارهای در دست انجام يااا انجااام شااده توسااط نااوآور در حااوزه
مديريت دارايی فيزيکی را در مقاطع زمانی مشخﺺ ،تعيين میكند ارزشيابی عملکرد منجر بااه ایاا ،تاييديااه كيفاای
محصوات يا یدمات از كارفرما یواهد شد
 -2-15گواهي ﺻﻼﺣیﺖ :مدركی است بر اساه مقررات و به ازای احراز شرايط یزم از سوی اداره كل مااديريت دارايیهااای
فيزيکی برای فعاايتهای مديريت دارايی در صنعت نفت صادر میگردد
 -2-16کمیته ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ :كميته است متشکل از دو نماينده از اداره كاال نظااام مااديريت داراياای ،يااک نماينااده از
معاونت علمی و فناوری ،يک نماينده از اداره كل امور فناوری و يک نماينده از شركت های اصلی دارای شرح كااار
Institute of Asset Management, IAM
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نوآورانه؛ و همچنين حسب مورد نماينده تخصصی فراسازمانی در حوزه نوآورانه میباشااد كااه مسااتقالْ مساائوايت
بررسی و ارزيابی صالحيت مراكز نوآور حوزه مديريت دارايی های فيزيکی صاانعت نفاات را برعهااده دارنااد ضاامنا
مصوبات و نتايج بررسی های اين كميته با امضای دبير كميته برای اداره كل نظام مديريت داراياای هااای فيزيکاای
ارسال یواهد شد
 -2-17شرح خدمات مراکز نوآور ﺣوزه مديريﺖ دارايي فیزيکي ﺻنعﺖ نفﺖ ،گاز ،پاااليش و پتروشایمي :شاارح
یدمات نوآورانه با هدف دست يابی به محصویت و یدمات نوآورانه در حوزه مديريت دارايی فيزيکاای مبتناای باار
وظايف و مراحل تعيين شده در سند "سياست های كلی و اازامات نظام مديريت داراياای هااای فيزيکاای" ،توسااط
شركت های اصلی و با نظارت اداره كل نظام مديريت دارايی های فيزيکی تبيين و تهيه می شود

فصﻞ دوم-فرايندها ،نقشها و روشها
ماده  - 3انواع مراکز نوآوری در ﺣوزه مديريﺖ دارايي فیزيکي
الف -شتابدهنده ها  :شركت ها يا مراكزی هستند كه شناسايی تيم های فناور و آماده سازی آن ها را برای جلب نظر ساارمايه
گ،اران در يک دوره زمانی كوتاه مدت بر عهده دارند شركت های ارائه كننده یدمات شااتابدهی مااورد تاييااد معاوناﺖ
علمي و فناوری ،در صورت تقاضای اين شركت ها و اعالم توانمندی در ارائه یدماتی در حااوزه مااديريت داراياای هااای
فيزيکی طبق بند  ،7-2مشمول فرايند ارزيابی صالحيت قرار یواهند گرفت
تبصره  :1شتابدهنده متقاضی ارزيابی در حوزه مديريت دارايی فيزيکی بايد مستندات عضويت قلعی در مركز شتابدهی نوآوری
پارک فناوری پرديس يا انجام يک سيکل كامل شتابدهی را ارائااه نمايااد ااا،ا ،صاارفا ارائااه موافقاات اصااوای بااا عضااويت
شتابدهنده در مركز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پرديس قابل قبول نيست
تبصره  :2ارتبا يا توافقنامه ميان شتابدهنده متقاضی ارزيابی در حوزه مديريت دارايی فيزيکی با اشخاص حقيقاای يااا حقااوقی
سرمايه گ،ار برای تامين ماای پروژه های مربوطه بايد بر اساه مدارک ،محرز شود
تبصره  :3شتابدهنده صاحب صالحيت شده در حوزه مديريت دارايی فيزيکی صرفا تا زمان احراز صااالحيت از سااوی معاوناات
علمی و فناوری ،از سوی اداره كل نظام مديريت دارايی فيزيکی به رسميت و دارای صالحيت شنایته یواهد بود ا،ا ،در
صورت اغو صالحيت شتابدهنده ای از سوی معاونت علمی و فناوری ،فرايند ارزيابی و تاييد صالحيت آن در معاوناات در
هر مرحله ای كه باشد ابلال می گردد
ب -کارگزاران تبادل فناوری :شامل شركتها و موسسات مورد تاييد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری كااه یاادماتی
چون انتقال فناوری ،بازاريابی دایلی و یارجی ،ج،ب سرمايه ،ای ،تاييده ،برگاازاری روياادادهای فناااوران و ماارتبط با ا
محصویت و یدمات با فناوری بای را ارائه میدهند
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ماده  -4معیارهای الزم برای ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ
معيارهای یزم برای ارزيابی صالحيت مشاوران مديريت دارايی فيزيکی ملابق جدول شماره  1عبارتند از:
 -4-1مجموع سوابق و تجربياتی كه نوآور در حوزه های مرتبط با مديريت داراياای انجام داده است (طبااق فاارم شااماره  1در
پيوست)
 -4-2ارزيابی كارفرمايان قبلی از قراردادهای انجام شده توسط نوآور (طبق فرم شماره  2در پيوست)
 -4-3نمايندگی ها ،گواهينامه ها و صالحيت های علمی و تخصصی احرازی نوآور در زمينه های مختلف نوآورانه و يا ماارتبط
با مديريت دارايی فيزيکی (طبق فرم شماره  3در پيوست)
 -4-4توان و سایتار مديريتی مورد نياز برای انجام فعاايت های مديريت دارايی فيزيکی مد نظر سند "سياست های كلاای و اازامااات
نظام مديريت دارايی های فيزيکی"( .فرم شماره  4در پيوست)
 -4-5سایتار سااازمانی ،اسااتفاده از مرباای هااای تخصصاای ،وضااعيت تحصيالت ،تجارب مفيد و مو ر و تداوم كار افراد اازامی
نوآور (طبق فرم شماره  5در پيوست)
 -4-6امکانات تخصصی شامل فضای مناسب كسب و كار  ،سخت افزار و نرم افزارهای یزم ،تجهيزات و فضااای آموزشاای و
(طبق فرم شماره  6در پيوست)
 -4-7منابع یزم برای سرمايه گ،اری اوايه و توان ماای جهت حمايت از تيم های نوآورانه تا اتمام كار (طبق فرم شااماره  7در
پيوست)
 -4-8حجم و تعداد حوزه های تخصصی نوآورانه كه نوآور در آن ها تخصااﺺ دارد ،ماننااد IOT ،Block Chain ،Big Data
و (طبق فرم شماره  8در پيوست)
تبصره  :1چنانچه كارگزار به صورت مشترک كاری را در حوزه مااديريت داراياای فيزيکاای انجام داده باشااند ،ساااوابق كاری به
تناسب مشاركت بين آنها تقسيم میشود
تبصره  : 2چنانچه اعضاء تشکيل دهنده يک گروه مشاركتی نوآوری (متشکل از چند كارگزار فناوری يا مركز نوآوری) ،سااوابق
مستقل قبلی در راستای شرح یدمات بند  1-4داشته باشند ،سوابق كاری آنها با ضريبی متناسب تعااداد اعضاااء آن
گروه مشاركتی محاسبه و پ،يرفته یواهد شد به عنوان مﺜال ،اگر يک گروه مشاركتی از چهار شركت تشکيل شااده
باشد ،سوابق هر كدام با ضريب  0/25مورد پ،يرش یواهد گرفت
تبصره  :3در محاسبه سوابق قبلی كارگزار  ،قراردادهايی مورد قبول واقع میگردند كه اوی منجر به توايد محصااول نهااايی يااا
ارائه یدمات شده باشند ،در انی مرتبط با موضوع شيوهنامه بوده و ااﺜا پايان كار داشته و يااا در مااورد پااروژههااای
جاری ،مداركی دال برپيشرفت مناسب پروژه ارايه گردد

ماده  -5شرايط عمومي ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ مراکز نوآور ﺣوزه مديريﺖ دارايي فیزيکي بخش خصوﺻي
 -5-1شركا و مديران شركت بخااش یصوصاای ،مشمول ممنوعيتهااای مقرر در اصل  141قانون اساسی جمهوری اسالمی
ايران و قانون منع مدایله كارمندان دوات در معامالت دواتی نمی باشند
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 -5-2مدير عامل و اكﺜر اعضای هيئت مديره مراكز نوآ وری ترجيحاً دارای سوابق مديريتی و تخصصی با مدرک ارشد و دكترا
باشند و بايد به طور تمام وقت در شركت شاول باشند (به جزء اعضا هيئت علمی دانشگاهها)
 -5-3شركت و اعضای هيئت مديره و مديرعامل و افااراد اازاماای در دوران محروميت ،محکوميت يا ممنوعيت در كار ماارتبط
نباشند
 -5-4شركت های مشاور صاحب صالحيت در زمينه مديريت دارايی های فيزيکی مجاز به دریواست ارزيابی مجدد صالحيت
به عنوان كارگزار نمی باشند همچنين ،مراكز نوآوری نيز مجاز به تقاضای ارزيابی صالحيت به عنوان مشاور حااوزه
مديريت دارايی های فيزيکی نمی باشند
تبصره  :شرايط عمومی ارزيابی صالحيت مراكز نوآوری حوزه مديريت دارايی فيزيکی بخش دواتی و عمومی مانند شركتهااای
بخش یصوصی میباشد وای بند  1-5درباره آنها موضوعيت ندارد

ماده  -6ساير مقررات
مراكز نوآور تاييد صالحيت شده در حوزه مديريت دارايی فيزيکی موظف هستند ،هرگونه تغييرات در عوامل مااديريتی ،تخصصاای،
تجهيزاتی و همچنين تغييرات در تلفنهای تماه و آدره پستی یود را ظرف مدت حداكﺜر يک ماه و به صورت كتبی به معاوناات
امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت اعالم نمايند

ماده  -7محاسبه امتیاز عوامﻞ ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ:
تأييد صالحيت كيفی هر يک از مشاوران منو به كسب حداقل  60امتياز از جدول شماره  1می باشد امتياز كاال عواماال ارزيااابی
صالحيت از تجميع امتيازات كسب شده توسط مشاور از معيار های مندرج در اين جدول محاسبه می گردد مبنای امتياز دهی به
مراكز نوآوری حوزه مديريت دارايی فيزيکی ملابق جدول شماره  2می باشد

شکﻞ  :1مراحل ارزيابی صالحيت مراكز نوآوری حوزه مديريت دارايیهای فيزيکی
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فصﻞ سوم -نحوه ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ
ماده  -8مﺴئول ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ
ارزيابی صالحيت مراكز نوآور حوزه مديريت دارايی های فيزيکی صنعت نفت در حيلااه مساائوايت و ایتيااارات اداره كاال نظااام
مديريت دارايی های فيزيکی وزارت نفت می باشد كه با همکاری معاونت علمی و فناوری و از طريق كميته ارزيابی صالحيت كااه
نفرات آن به تشخيﺺ مدير كل محترم اداره كل نظام مديريت دارايی های فيزيکی وزارت نفت تعيين می گردد ،انجام می گيرد

ماده  -9فرخوان ثبﺖنام
به منظور شناسايی و ارزيابی مراكز نوآور متقاضی ،فرایوان بتنام متقاضيان ارزيابی صالحيت در بازه زمانی مرداد و شهريور هر
سال برگزار و نتايج از طريق سايت بتنام اطالعرسانی میگردد

ماده  -10اسناد و مدارك
مراكز نوآور متقاضی ارزيابی صالحيت در حوزه مديريت دارايی فيزيکی عالوه بر بتنام ااکترونيکی در سايت ،بايد تمام مدارک
و مستندات یزم را ملابق با اين شيوهنامه ،ممهور به مهر شركت به همراه دریواست یود به دبيریانه كميته ارزيابی صالحيت
مستقر در اداره كل نظام مديريت دارايی های فيزيکی تسليم نمايند بديهی است مراكز نوآوری كه قبال به تاييد معاونت علمی و
فناوری نرسيده باشند در فرايند ارزيابی وارد نخواهند شد اين اداره كل ،مدارک و مستندات ارائااه شااده را بررساای و در صااورت
انلباق آنها با بندهای جداول مربوطه اين شيوه نامه ،نسبت به بازديد از محل اقدام می نمايد چنانچه نوآور متقاضی ،حائز جميع
شرايط و ضوابط اين شيوهنامه باشد  ،با تعيين حوزه (های) توانمندی مورد تاييد صااالحيت در زمينااه مشاااوره مااديريت داراياای
های فيزيکی قرار یواهد گرفت
تبصره  : 1فرایوان از طريق سايت مربوطه اعالم یواهد شد و متقاضيان ارزيابی صالحيت ضمن مراجعه به سايت معرفی شده
از سوی اداره كل مديريت دارايیهای فيزيکی ،اقدام به بت نام و بارگ،اری تصاوير مدارک مورد نياز می نمايند
تبصره  :2حوزه های توانمندی مراكز نوآور ،در راستای شکل  4از پيوست شماره يک سند "سياست های كلی و اازامات نظام
مديريت دارايی های فيزيکی" و عبارت از شش حوزه استراتژی و برنامااه رياازی ،تصااميم سااازی مااديريت داراياای،
چریه عمر دارايی های فيزيکی ،اطالعات دارايی ها ،سازمان و كاركنان ،و بازبينی و ريسک می باشند مراكااز نااوآور
می توانند متقاضی ای ،صالحيت در يک و يا تمامی اين حوزه ها باشند و در همان حوزه (هااا) مااورد ارزيااابی قاارار
یواند گرفت
تبصره  :3در محاسبه امتياز سوابق و تجربيات مراكز نوآور طبق فرم شماره  1پيوست ،تنها تجربيات ماارتبط بااا همااان حااوزه
(های) توانمندی مورد ادعا و تقاضای اين مراكز مورد بررسی و امتياز دهی قرار یواهند گرفت

ماده  -11معیارهای ارزيابي کیفي مراکز نوآوری ﺣوزه مديريﺖ دارايي های فیزيکي
معيارهای ارزيابی كيفی مراكز نوآوری شامل موارد ذيل است:
• تجربه (سوابق كاری)
• حسن سابقه (ارزيابی رضايت كارفرمايان در كارهای قبلی)
• نمايندگی ها  ،عضويت در مجامع تخصصی ،گواهينامه ها و صالحيت های احرازی
10

شیوهنامه اجرايي ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ مراکز نوآوری ﺣوزه مديريﺖ داراييهای فیزيکي
در ﺻنعﺖ نفﺖ ،گاز ،پااليش و پتروشیمي

معاونت مهندسي ،پژوهش
وفناوری

نوع سند

گروه سند

شماره سند

تاريخ

ويرايش

تهيه كنندگان:

تاييد و تصويب كننده

شيوه نامه

اول

MOP-AM-IAG-01

1399/03/11

01

اداره كل نظام مديريت
دارايیهای فيزيکی وزارت نفت و
معاونت علمی و فناوری رياست
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• سایتار مديريتی
• سازمان ،مربيان تخصصی و افراد كليدی
• امکانات تخصصی ( فضای تخصصی  ،سخت افزار و نرم افزارها ،تجهيزات و توان آموزشی و )
• منابع و توانمندی پشتيبانی ماای
• تخصﺺ های نوآورانه (  IOT ،Block Chain ،Big Dataو )
وزن و نحوه ارزيابی هر يک از معيارها به شرح پيوست میباشد

ماده  -12ابﻼغ فهرسﺖ مراکز تايید ﺻﻼﺣیﺖ شده
اداره كل نظام مديريت دارايی های فيزيکی پس از ارزيابی و تاييد صالحيت مراكز نوآور مربوطه ،عالوه بر اعالم فهرست مراكااز
ذیصالح در سايت مربوطه ،فهرست م،كور را به شركتهای تابعه وزارت نفت (اصلی و فرعی) و به مشاورين تاييد صااالحيت
شده ابالغ مینمايد شركت های تابعه وزارت نفت پس از انتخاب گااروه هااای مشاااركتی متشااکل از "شااركت مشاااور و مركااز
نوآوری" را از فهرست مشاورين و مراكز تاييد شده ،گروه مشاركتی انتخابی یود را رسما با ه اداره كاال نظااام مااديريت داراياای
های فيزيکی وزارت نفت اعالم مینمايند

ماده  -13ﺻدور گواهي ﺻﻼﺣیﺖ
پس از احراز صالحيت مركز نوآور توسط كميته ارزيابی صالحيت و تاييد مديران كل مديريت دارايیهااای فيزيکاای و ادارهكاال
امور فناوری ،گواهی صالحيت به توشيح معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری رسانده میشود

ماده  -14نظارت
به منظور نظارت بر حسن انجام فعاايتهای مراكز نوآوری تاييد صااالحيت شااده ،گزارشهااای دورهای /مااوردی از كارفرمايااان
صنعت نفت تهيه و در سوابق مراكز نوآوری در ادارهكل مديريت دارايیهای فيزيکی احاظ میگردد بديهی است ابلال /تمديااد
گواهی صالحيت منو به ارزيابی عملکرد مربوطه یواهد بود

11
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پیوست
جداول و فرم های محاسبه امتیاز مراکز نوآور متقاضي ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ در ﺣوزه مديريﺖ دارايي های
فیزيکي

جدول شماره  : 1جدول معیارهای ارزیابي کیفي مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایي های فیزیکي

حداکثر امتیاز تخصیصي توسط

اطالعات مورد نظر در جداول

ردیف

عنوان معیارهای ارزیابي کیفي

کارگروه ارزیابي مشاوران

1

تجربه (سوابق کاری:

10

فرم شماره 1

2

ﺣﺴن سابقه (ارزيابي رضايﺖ کارفرمايان در کارهای قبلي:

10

فرم شماره 2

10

فرم شماره 3

4

ساختار مديريتي

10

فرم شماره 4

5

سازمان ،مربیان تخصصي و افراد کلیدی

10

فرم شماره 5

20

فرم شماره 6

7

منابع و توانمندی پشتیباني مالي

10

فرم شماره 7

8

تخصص های نوآورانه ( IOT ،Block Chain ، Big Dataو )

20

فرم شماره 8

3

6

نمايندگي ها  ،عضويﺖ در مجامع تخصصي ،گواهینامه ها و
ﺻﻼﺣیﺖ های اﺣرازی

امکانات تخصصي ( فضای تخصصي  ،سخﺖ افزار و نرم افزارها،
تجهیزات و توان آموزشي و :...

تأیید صالحیت کیفی هر یک از مراکز نوآور منوط به کسب حداقل  60امتیاز می باشد.

12

ذیل درج گردد.
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جدول شماره  :2رشته های تحصیلي اصلي مرتبط با مدیریت دارایي فیزیکي و مدیریت سالمت دارایي

نکته :رشته های تحصيلی مرتبط با حوزه های مديريت دارايی فيزيکی و مديريت سالمت دارايی ،منحصر به رشته های زير نمی باشند
رديف

رشته تحصیلي

گرايش

1

مديريﺖ

مديريﺖ اجرايي گرايش استراتژيک

2

مديريﺖ

مديريﺖ تکنولوژی گرايش استراتژيهای توسعه ﺻنعتي

3

مديريﺖ

مديريﺖ فناوری اطﻼعات گرايش نظام کیفیﺖ فراگیر

4

مديريﺖ

مديريﺖ دولتي گرايش مديريﺖ تحول

5

مديريﺖ

مديريﺖ دولتي گرايش مديريﺖ مالي دولتي

6

مديريﺖ

مديريﺖ دولتي گرايش مديريﺖ سیﺴتمهای اطﻼعات

7

مهندسي ﺻنايع

گرايش مديريﺖ مهندسي

8

مهندسي ﺻنايع

مديريﺖ پروژه

9

مهندسي ﺻنايع

لجﺴتیک و زنجیره تأمین

10

مهندسي ﺻنايع

سیﺴتم های مالي

11

مهندسي ﺻنايع

مدل سازی سیﺴتم های کﻼن

12

مهندسي ﺻنايع

بهینه سازی سیﺴتم ها

13

مهندسي نفﺖ

همه گرايش ها

14

مهندسي ايمني و بازرسي فني

هر دو مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد

15

مهندسي مواد

شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

16

مهندسي مواد

خوردگي و ﺣفاظﺖ از مواد

17

مهندسي مواد

جوشکاری

18

مهندسي مکانیک

ساخﺖ و تولید

19

مهندسي مکانیک

طراﺣي کاربردی

20

مهندسي مکانیک

ﺣرارت و سیاالت

21

مهندسي بازرسي فني

22

مهندسي ايمني

23

مهندسي شیمي

24

مهندسي پلیمر

فرآيند – بهره برداری

13
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جدول شماره : 3مبنای امتیاز دهي به مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایي فیزیکي

رديف

عنوان معیارهای

ﺣداکثر

ارزيابي کیفي

امتیاز

مبنای امتیاز دهي به شرکﺖ های مشاور ﺣوزه مديريﺖ دارايي
تا سه پروژه در زمينه حداقل دو حوزه از حوزه های مشاوره ،پياده سازی ،آموزش و توسعه نرم افزار مرتبط
با مديريت دارايی فيزيکی طی پنج سال گ،شته

1

تجربه (سوابق
کاری:

15

تا پنج پروژه در زمينه حداقل سه حوزه از حوزه های مشاوره ،پياده سازی ،آموزش و توسعه نرم افزار
مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی طی پنج سال گ،شته
بيش از پنج پروژه در زمينه تمام حوزه های مشاوره ،پياده سازی ،آموزش و توسعه نرم افزار مرتبط با
مديريت دارايی فيزيکی طی پنج سال گ،شته
تا سه پروژه دارای حسن سابقه از كارفرمايان دایل يا یارج صنعت نفت مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی

ﺣﺴن سابقه
2

(ارزيابي رضايﺖ
کارفرمايان در

طی پنج سال گ،شته
15

تا پنج پروژه دارای حسن سابقه از كارفرمايان دایل يا یارج صنعت نفت مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی
طی پنج سال گ،شته
بيش از پنج پروژه دارای حسن سابقه از كارفرمايان دایل و یارج صنعت نفت مرتبط با مديريت دارايی

کارهای قبلي:

فيزيکی طی پنج سال گ،شته

3

4

نمايندگي ها ،

نمايندگی ،گواهينامه تخصصی و عضويت در حداقل يک نهاد تخصصی دایلی مرتبط با مديريت دارايی

گواهینامه ها،

فيزيکی

عضويﺖ در
نهادهای تخصصي

15

نمايندگی ،گواهينامه تخصصی و عضويت در حداقل يک نهاد تخصصی بين اامللی مرتبط با مديريت دارايی
فيزيکی

و ﺻﻼﺣیﺖ های

نمايندگی ،عضويت و گواهينامه تخصصی در حداقل يک نهاد تخصصی دایلی و يک نهاد تخصصی بين

اﺣرازی

اامللی مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی

ساختار مديريتي

حداقل سه كارمند (بدون احتساب مديران و اعضای هيات مديره) با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط و
تجربه حداقل سه سال در زمينه های مرتبط با مديريت دارايی
حداقل سه كارمند (بدون احتساب مديران و اعضای هيات مديره) با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط و
5

سازمان و افراد
کلیدی

 10امتياز
 15امتياز
 5امتياز
 10امتياز
 15امتياز
 5امتياز
 10امتياز

 15امتياز

ملابق فرم شماره 4

10

تجربه حداقل سه تا پنج سال در زمينه های مرتبط با مديريت دارايی
20

 5امتياز

حداقل پنج كارمند (بدون احتساب مديران و اعضای هيات مديره) با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط و
تجربه حداقل پنج سال در زمينه های مرتبط با مديريت دارايی

 5امتياز
 10امتياز
 15امتياز

بيش از پنج كارمند (بدون احتساب مديران و اعضای هيات مديره) با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط و
حداقل يک كارمند با تحصيالت دكترا با تجربه های حداقل پنج سال در زمينه های مرتبط با مديريت
دارايی
6

امکانات پشتیباني

ملابق فرم شماره 6

25

14

 20امتياز
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توجه :تکمیﻞ کلیه اطﻼعات خواسته شده در فرمهای ارزيابي کیفي مشاوران بصورت دقیق و خوانا و ارسال مدارك و مﺴتندات مربوطه
با امضاء ﺻاﺣبان امضاء مجاز و ممهور به مهر و نﺴخه اسکن شده کلیه مدارك بصورت فايﻞ الکترونیکي با فرمﺖ  PDFبر روی دو عدد
لوح فشرده الزامي ميباشد.
فرم شماره  -1سوابق کاری و ارزش ريالي قراردادهای منعقده (پنج سال گذشته تاکنون:
رديف

عنوان پیمان

موضوع پیمان های انجام شده و در
ﺣال انجام

محﻞ اجرای

کارفرما

پروژه

مبلغ قرارداد(ريال:

1
2
3

فرم شماره  -2ارزيابي کارفرمايان قبلي(سوابق ﺣﺴن انجام کار:
امتیاز ارزيابي کارفرمايان قبلي(سوابق ﺣﺴن انجام کار:
رديف

موضوع پیمان

مبلغ قرارداد

کارفرما

پیمان های مرتبط
در نفﺖ

خارج از نفﺖ

پیمان های غیر مرتبط
در نفﺖ

خارج از نفﺖ

1
2

فرم شماره  -3نمايندگي ها  ،گواهینامه ها ،عضويﺖ در نهاد های تخصصي و ﺻﻼﺣیﺖ های اﺣرازی مرتبط با مديريﺖ دارايي فیزيکي

رديف

موضوع

شرکﺖ يا موسﺴه

سال اخذ

ﺻادر کننده /عضو

گواهینامه/

شده

عضويﺖ

1
2
3

15

شرح مختصر نمايندگي  ،مجمع تخصصي ،گواهینامه و
ﺻﻼﺣیﺖ مرتبط با مديريﺖ دارايي فیزيکي
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فرم شماره  -4ساختار مديريتي
رديف

امتیاز

موضوع
3

4

5

6

7

1

سيستم مستند سازی استاندارد ،مديريت و تضمين كيفيت ،سيستمهای QA ،QC ،TQM ،DSS ،MIS

2

2

استراتژی سازمانی

1

3

مدارک تحصيالت تخصصی در رشته های مديريتی برای افراد كليدی (عالوه بر تحصيالت رشتههای فنی و مهندسی برای كاركنان)

1

4

نظام برنامهريزی استراتژيک ،آموزشی ،پروژه و كنترل پروژه

2

5

سایتار سازمانی و تشکيالت اداری منظم

1

6

طبقه بندی مشاول

1

7

اساسنامه مشاوران  ،دانش بنيان و نو آور

2

فرم شماره  -5ارزيابي ساختار سازماني و مربیان تخصصي

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصیلي

نوع همکاری
تمام وقﺖ

پاره وقﺖ

سابقه کار (سال:

دوره های آموزشي و
گواهینامه های اخذ کرده

1
2
3

فرم شماره  -6امکانات تخصصي ( فضای تخصصي  ،سخﺖ افزار و نرم افزارها ،تجهیزات و توان آموزشي و :...
موضوع

رديف

امتیاز

1

پژوهش و سوابق علمی در زمينه مديريت دارايی فيزيکی

3

2

توانمندی در آموزش

3

3

دسترسی به فضای كسب و كار تخصصی (در زمينه مديريت دارايی فيزيکی)

3

4

دسترسی /توان توسعه سخت افزارها و نرم افزار های تخصصی مرتبط با مديريت دارايی فيزيکی

3

8

مشاركت /همکاری با شركت ها و مراكز نوآور توانمند دایلی در قااب تفاهم نامه يا تشکيل گروه مشاركتی

3

9

مشاركت /همکاری با شركت ها و مراكز نوآور توانمند یارجی در قااب تفاهم نامه يا تشکيل گروه مشاركتی

5
3. Management Information System
4. Decision Support System
5 . Total Quality Management
6 .Quality Control
7 .Quality Assurance

16

شیوهنامه اجرايي ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ مراکز نوآوری ﺣوزه مديريﺖ داراييهای فیزيکي
در ﺻنعﺖ نفﺖ ،گاز ،پااليش و پتروشیمي

معاونت مهندسي ،پژوهش
وفناوری

نوع سند

گروه سند

شماره سند

تاريخ

ويرايش

تهيه كنندگان:

تاييد و تصويب كننده

شيوه نامه

اول

MOP-AM-IAG-01

1399/03/11

01

اداره كل نظام مديريت
دارايیهای فيزيکی وزارت نفت و
معاونت علمی و فناوری رياست
جمهوری

معاونت مهندسی،پژوهش
وفناوری

فرم شماره  -7منابع و توانمندی پشتیباني مالي
رديف
1

توضیحات و سوابق

عنوان
ميزان و سلح همکاری با صندوقهای سرمايه گ،اری
ريسکپ،ير

2

امکان ج،ب سرمايه یصوصی

3

امکان سرمايهگ،اری مستقيم توسط مركز نوآور/كارگزار

4

ارزش كلی سرمايه و دارايی مركز نوآور/كارگزار

فرم شماره  -8تخصص های نوآورانه
ﺣوزه تخصصي

رديف

امتیاز

1

توانمندی و تخصﺺ در زمينه Big Data

4

2

توانمندی و تخصﺺ در زمينه Block Chain

4

3

توانمندی و تخصﺺ در زمينهIOT

4

4

توانمندی و تخصﺺ در زمينه واقعيت مجازی

4

5

توانمندی و تخصﺺ در زمينه هوش مصنوعی

4

17

شیوهنامه اجرايي ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ مراکز نوآوری ﺣوزه مديريﺖ داراييهای فیزيکي
در ﺻنعﺖ نفﺖ ،گاز ،پااليش و پتروشیمي

معاونت مهندسي ،پژوهش
وفناوری

نوع سند

گروه سند

شماره سند

تاريخ

ويرايش

تهيه كنندگان:

تاييد و تصويب كننده

شيوه نامه

اول

MOP-AM-IAG-01

1399/03/11

01

اداره كل نظام مديريت
دارايیهای فيزيکی وزارت نفت و
معاونت علمی و فناوری رياست
جمهوری

معاونت مهندسی،پژوهش
وفناوری

فرم شماره  -9فرم امتیاز مکﺴوبه مراکز نوآوری

ردیف

عنوان معیارهای ارزیابي کیفي

حداکثر امتیاز معیار ارزیابي

1

تجربه (سوابق کاری:

10

2

ﺣﺴن سابقه (ارزيابي رضايﺖ کارفرمايان در کارهای قبلي:

10

3

نمايندگي ها  ،عضويﺖ در مجامع تخصصي ،گواهینامه ها و
ﺻﻼﺣیﺖ های اﺣرازی

10

4

ساختار مديريتي

10

5

سازمان ،مربیان تخصصي و افراد کلیدی

10

6

امکانات تخصصي ( فضای تخصصي  ،سخﺖ افزار و نرم افزارها،
تجهیزات و توان آموزشي و :...

امتباز مکسوبه

20

7

منابع و توانمندی پشتیباني مالي

10

8

تخصص های نوآورانه ( IOT ،Block Chain ، Big Dataو )

20

جمع امتیاز مکﺴوبه

مرکز نوآور ................پس از ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ موفق به اخذ مجموعا  ..........امتیاز از ﺣداکثر  100امتیاز جدول مربوطه گرديده
اسﺖ.
امضاء اعضای کمیته ارزيابي ﺻﻼﺣیﺖ

18

