نىبت اول /نىبت دوم
شركت نفت خزر (سهامي خاص)

هَضَع :ضٌاسايي هطاٍس ٍاجذ صالحيت هٌْذسي دس حَصُ فؼاليت ّاي دسيايي
ضشمت ًفت خضس دسًظش داسد دس پشٍطُ ّاي تَسؼًَِ ،ساصي ٍ اجشاي پشٍطُ ّاي تؼويشات اساسي ًاٍگاى دسيايي خَد ضاهل ضٌاٍسّاي چٌذ هٌظَسُ لٌگش اًذاص ماسپيي
 ٍ 1،2،3سنَي ًيوِ ضٌاٍس ايشاى اهيش مبيش ٍ تاسيسات اسنلِ پطتيباًي دس دسياي خضس اص خذهات يل ضشمت هطاٍس صاحب صالحيت ٍ تَاًوٌذ دس ايي صهيٌِ استفادُ
ًوايذ.
لزا اص مليِ ضشمتْاي تَاًوٌذ دس صهيٌِ اًجام ،دػَت هي ضَد با تَجِ بِ ضشح خذهات هذ ًظش ،هذاسك ٍ هستٌذات هَسد ًياص سا حذامثش طي دُ سٍص اص تاسيخ اًتطاس آگْي
ًَبت دٍم (ًَبت دٍم اًتطاس آگْي  3سٍص پس اص اًتطاس ًَبت اٍل خَاّذ بَد ) بِ دفتش هٌْذسي ٍ ساختواى ضشمت ًفت خضس ٍاقغ دس آدسس :تْشاى  -هيذاى آسطاًتيي -
خياباى احوذ قصيش (بخاسست )  -خياباى  - 5پالك  - 20طبقِ اٍل  -هذيشيت هٌْذسي ٍ ساختواى تحَيل ًوايٌذ.

هذاسك هَسد ًياص:
اسٌاد ضشمت (سَابق ثبتي -چاست ساصهاًي  -افشاد مليذي ٍ سصٍهِ آًْا  -صَست ٍضؼيت ّاي هالي  -ليست هاضيي آالت ٍ تجْيضات ٍ اهناًات ًشم افضاسي)
ليست سَابق ماسي هطابِ طي  5سال گزضتِ
مپي بشابش با اصل هجَص ّا ٍ گَاّي ًاهِ ّاي احشاص صالحيت هشتبط با فؼاليت ّاي هٌذسج دس ايي آگْي دس حَصُ دسيا
مپي بشابش با اصل گَاّي ًاهِ پايِ هطاٍساى اخز ضذُ اص ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ دس صهيٌِ خذهات هطاٍسُ با رمش ستبِ ٍ پايِ
گَاّي ّاي حسي اًجام ماس

ضشح خذهات هذ ًظش ػباستست اص:
- 1تْيِ هطخصات فٌي ٍ ّ Data sheetاي هشبَطِ بشاي خشيذ ماال ٍ تجْيضات
- 2تْيِ دستَسالؼول ّاي تؼويشات اساسي ٍ هَسدي بش اساس متابچِ ّاي ساصًذگاى ٍ استاًذاسدّاي تجْيضات
- 3تْيِ ليست هٌابغ خشيذ ٍ اسصيابي هٌابغ بشاي ماال ٍ تجْيضات ًاٍگاى
- 4بشسسي فٌي پيطٌْادات ساصًذگاى ٍ پيواًناساى تؼويشاتي
ً- 5ظاست تخصصي بش فشايٌذّاي خشيذ ماال ٍ فؼاليت ّاي ًگْذاسي ٍ تؼويشات
 - 6تْيِ دستَسالؼول ّا ٍ سٍش ّاي اجشايي استقشاس ٍ اًجام  CMدس ًاٍگاى ًفت خضس ٍ اًجام ًظاست ٍ اسايِ گضاسش هاّياًِ ًحَُ اًجام ماس تا ػولياتي ضذى آى
 - 7تْيِ ضشح خذهات تؼويشات هَسد ًياص بشٍى سپاسي بش اساس تخصص ّاي هَسد ًياص ًاٍگاى ٍ تْيِ اسٌاد هٌاقصِ آًْا
 - 8تْيِ دستَس الؼول ّاي اصالح ٍ تنويل فشايٌذ اًجام ًگْذاسي ٍ تؼويشات دس ًاٍگاى ٍ ًظاست ٍ اسايِ گضاسش هاّياًِ تا ػولياتي ضذى اصالحات الصم
 - 9تحليل تخصصي ٍ اسايِ گضاسش ّاي هاّياًِ آهاسي /فٌي/هالي/پيص بيٌي اص ٍضؼيت سيستن ٍ تجْيضات هَجَد بش اساس ًياص ماسفشها دس ًاٍگاى دس فؼاليت
ّاي جاسي ٍ بشًاهِ سيضي ضذُ تؼويشاتي
 - 10اسايِ پيطٌْادات ٍ گضاسش ّاي فٌي ٍ هالي بشاي اًجام تؼويشات اساسي ًاٍگاى ٍ تجْيضات هشبَطِ
 - 11اسايِ پيطٌْاد استقاي تجْيضات ًاٍگاى ٍ يا جايگضيٌي آًْا دس ساستاي افصايص بْشُ ٍسي ًاٍگاى با تَجِ بِ استاًذاسدّاي سٍص ٍ تنٌَلَطيْاي جذيذ
 - 12بشسسي گضاسضات ادػا ) (claimپيواًناساى ماسفشها ٍ اسايِ ًتيجِ ٍ گضاسش تحليلي
الصم بِ رمش است اسسال هذاسك اص طشف ضشمت ّاي هطاٍس ّيچ گًَِ حقي هبٌي بش اًؼقاد قشاسداد ٍ اسايِ ماس بشاي ايطاى ايجا د ًخَاّذ مشد ٍ صشفا بِ هٌظَس ضٌاسايي
هطاٍساى ٍاجذ ضشايط هي باضذ.
دس صَست ٍجَد ّشگًَِ سَال با ضواسُ تلفي  021-88555880دفتش هذيشيت هٌْذسي ٍ ساختواى تواس گشفتِ ضَد.

سٍابط ػوَهي ضشمت ًفت خضس

