سواالت متداول
سوال  :1تهیه ،تدوین و بازنگري ضوابط ،مقررات ،دستورالعمل و بخشنامهها هر چند وقت یکبار انجام میشود؟
جواب :دستورالعملها و بخشنامههای اختصاصی صنعت نفت که بر مبنای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و
نظام فنی و اجرایی طرحها و پروژههای صنعت نفت تدوین میگردند ،به دو گروه اصلی تقسیم میشوند .گروه اول
دستورالعملها و بخشنامههایی را شامل میشود که در راستای ضوابط پایه و تسهیل و نظام مند نمودن عملیات
برآورد مهندسی و محاسباتی پروژههای صنعت نفت تهیه گردیده و دارای بازه عملکرد نامحدود میباشند .این
گروه حسب شرایط اجرایی کارها و وفق قوانین پشتیبان منتشره از سوی سازمان برنامه بودجه کشور تدوین
گردیده و در بازههای زمانی بیش از  5سال مورد بازنگری قرار میگیرند و تا زمانی که سند جدید تهیه و جایگزین
نگردد ،معتبر خواهند بود .گروه دوم شامل دستورالعملهایی است که بر مبنا و در تکمیل دستورالعملهای
منتشره سازمان برنامه و بودجه کشور و بصورت سالیانه تهیه و ابالغ میگردند.
سوال  :2تهیه ،تدوین و بازنگري ضوابط  ،مقررات ،دستورالعمل و بخشنامه ها با چه فرآیندي انجام میشود؟
جواب :تهیه و بازنگری ضوابط ،مقررات و دستورالعملها مطابق ذیل سند "شناسنامه خدمت"  ،ابتدا الگوی اولیه
سند در معاونت ضوابط و مقررات برآوردهای مهندسی اداره کل نظام فنی و اجرایی طراحی گردیده و سپس نسخه
اولیه در کارگروههای تخصصی داخلی بررسی و آماده میگردد .اقداماتی شامل نظرخواهی از متخصصان و
کارشناسان صنعت نفت و برگزاری کارگروه تخصصی با حضور ذینفعان کلیدی ،بررسی اثرات و تبعات ناشی از
اجرای دستورالعمل ،تصحیح و تکمیل مفاد و بندهای آن و در نهایت جمع بندی و ویراستاری دستورالعمل،
مراحلی است که در ادامه تدوین و بازنگری این ضوابط و دستورالعملها به انجام میرسد .در مرحله بازنگری
رعایت و انطباق دستورالعمل پایه و اصول مبنا برای تغییر در ساختار دستورالعمل بسیار دارای اهمیت میباشد.
پس از تدوین نهایی دستورالعمل ،نسبت به دریافت نامه ابالغ اقدام میگردد .نسخه نهایی ابالغ شده جهت اطالع
رسانی در تارنماهای اداره کل و معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت اطالع رسانی میگردد.

