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 ترانسمیتال داخلی

 : به صورت زیر ارائه شد ترانسمیتالتعریف برگه مرسوله یا ، قبل بخشدر 

عبارت است از برگه تحویل مدارک که به صورت یک برگه پوششی جهت ارسال مدارک به  کارفرما و سایر ذینفعان پروژه، استفاده می شود. که  ترانسمیتال

 یل ، می باشد. ( و همچنین برگه ای جهت رسید شدن تحوP.O.Iمجموعه و همچنین هدف از ارسال مدرک) شامل اطالعات مدارک زیر

 داخلی:  برگه مرسوله یا ترانسمیتال

می تواند شامل اطالعات تکمیلی بیشتری برگه ای است که همان نقش مرسوله صادره را برای داخل سازمان ایفا می نماید و عالوه بر  اطالعات ذکر شده فوق 

 .نیز باشد که نمونه نسبتاً کاملی از آن در برگه صفحه بعد آورده شده است

 معموال در سازمانها برگه مرسوله داخلی خطاب به مدیر پروژه صادر می گردد.

 تا پس از تأیید ایشان امکان دورگردانی در سازمان فراهم شود.

 دورگردانی: 

در سایر دیسیپلینها می باشند  ولید میگردند لیکن در ارتباط با سایر مدارک مهندسیت بسیاری از مدارک مهندسی با وجود اینکه توسط یک گروه یا دیسیپلین خاص
أثیر می پذیرند ندسی تبه عبارتی پس از تولید نسخه اولیه آن بایستی آن را برای گروههایی که مدارکشان به این مدرک وابسته است و یا از این نقشه یا مدرک مه

 ود.قرار داده شود به این کار اصطالحاً دورگردانی یا دست گردانی مدارک مهندسی اطالق می ش

( ماتریسی ایت که طی آن مشخص می گردد هر یک از مدارک موجود در مرسوله Inter Disciplinary Check) IDCدر برگه مرسوله منظور از ماتریس 
 .بایستی برای چه دیسیپلینی و با چه هدفی ارسال گردد

موضوعیت تخصصی خود در پروژه عهده دار تولید مدارک مشخصی از فاز مهندسی معموال دیسیپلینهای مختلفی در سازمان وجود دارند که هر کدام با توجه به 

 هستند مانند: دیسیپلین مکانیک، دیسیپلین الکتریکال، دیسیپلین معماری ، دیسیپلین تأسیسات و ...

 معموال در سازمانها با دو نوع رویکرد، مدارک مهندسی از طریق مرسوله داخلی دورگردانی می گردند: 

 را ثبت می نماییم. Commentبه مفهوم  Cنوع  IDCد دریافت نقطه نظرات دیسیپلین دیگر، که در این حالت در ماتریس رویکر -1

و آن دیسیپلین در صورتی که ضرورت  کند این مدرک با محتوای پیوست آن تهیه شده استرسانی به دیسیپلین دیگر که مشخص میرویکرد اطالع -2
 هیه شده اطالعات الزم را برای مدرک خود استفاده می نماید و از تداخل احتمالی بین دیسیپلین جلوگیری می نماید.داشته باشد از محتوای مدرک ت

 را ثبت می نماییم. Informationبه مفهوم  Iنوع  IDCکه در این حالت در ماتریس 

  



 
 

.             پروژه                   تاریخمدیر  : هدریافت کنند     .......................... ارسال کننده : گروهگردد:          تکمیل می گروهاین قسمت توسط  ........................................... :   

   ماره صفحه : . از ........ش           .........................: کامنت شیت مربوطهشماره               .........................:  رودي طراحی مربوطهوفرم کنترل شماره             .......................... نام پروژه :            .......................... : موضوع مرسوله           .......................... : مرسوله شماره
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              (تعداد روز) مهلت اظهار نظر  آدرس فایلها :

  قید شده است براي دورگردانی اضافه نماید. IDCدیگري را نیز مازاد بر آنچه در ماتریس  گروههايپروژه مختار است  مدیر*   توضیحات :

  و در غیر اینصورت شماره کامنت شیت مربوطه شماره فرم کنترل ورودي طراحی مربوطه بایستی قید گردددر قسمت باالي فرم باشد   =٠ Reason of  Rev ،First Issue  در صورتی که** 

  گروهتایخ ورود به 

            

  ...................... :کارشناس گروهاز: 

........   تاریخ و امضاء: 

....................
مدیر گروه: ........

  

ء: تاریخ و امضا

.......................
  

....................

مدیر پروژه: .......
  

  

ء: تاریخ و امضا

.......................
  

  نفر ساعت صرف شده

  ( اظهارنظر دورگردانی) 

            

  گروه  از خروج خیتار

            

DCC    ................................... :امضاء و خیتار................. :.....  
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 داخلی:ویرایش 

برای آن تعریف نماییم ( Internal Revision)بدو ارسال داخلی مدارک مهندسی از طریق برگه مرسوله یا ترانسمیتال داخلی بایستی شماره ویرایش داخلی  در 

 .هر پروژه وضعیت آن تغییر می نماید و به ازای هر رفت و برگشت بین دیسیپلین در مرحله دورگردانی این شماره یک واحد افزایش می یابد و یا بر اساس تعریف

ارج شدن آن از آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که به هر میزان ویرایش داخلی در داخل سازمان تولید گردد تا زمانی که به مرحله صدور مدرک و خ

 آن ثابت می ماند. ویرایش پروژهن اخذ گردد شماره سازمان از طریق برگه مرسوله و یا تراسمیتال صادره برسد و نقطه نظرات کارفرما بر روی ا

 :پروژهویرایش 

، شمارگان نسخه ای از مدرک است که آن مدرک از سازمان خارج شده باشد یعنی اگر برای بار اول مدرک (Project revision) منظور از شماره ویرایش پروژه

مدرک ویرایش نخست پروژه را به خود اختصاص خواهد داد در صورتیکه ممکن است قبل از ارسال صادر شده باشد و از سازمان برای کارفرما ارسال شده باشد آن 

 چندین ویرایش داخلی را تجبره کرده باشد .

یش با باالرفتن شماره ویرایش مدرک، شمارگان ویرایش داخلی آن مدرک مجدداً از ویرا بدیهی است به ازای هر رفت و برگشت مدرک بین سازمان و کارفرما

 نخست داخلی آغاز خواهد شد.

باشد و از صفر به طور مثال فرض می کنیم شماره ویرایش داخلی مدرک یک رقمی بوده و از صفر آغاز گردد به همین ترتیب شماره ویرایش پروژه نیز تک رقمی 

 مدرک از دیسیپلین معماری در نظر بگیریم: ( را به عنوان یکLayout Planآغاز گردد در این مثال اگر به عنوان نمونه مدرک جانمایی پروژه )

( Comment) مدرک جانمایی با شماره ویرایش صفر برای اولین بار تولید می شود و  از طریق برگه مرسوله داخلی برای گروه مکانیک به منظور اظهار نظر

ه در این مثال معماری می باشد ضمن بررسی نقطه نظرات دریافت ارسال می گردد پس از دریافت نقطه نظرات دیسپلین مکانیک دیسیپلین تولید کننده مدرک ک

مارگان یک تولید شده و تبادل نظر با گروه مکانیک با فرض پذیرش، اقدام به تغییر ویرایش صفر مدرک خود می نماید و ویرایش جدید داخلی مدرک خود را با ش

رسیده و سپس توسط مدیر پروژه نیز تأیید گردد عمالً  وارد مرحله بعدی که ارسال به کارفرما می می نماید در صورتی که این مدرک اینبار به تأیید گروه مکانیک 

 از سازمان خارج خواهد شد.باشد خواهد رسید و با شماره ویرایش صفر پروژه 

 شماره مدرک:

پروژه های مختلف از روشها و متدولوژیهای متنوعی تبعیت می مدرک مهندسی در پروژه  بایستی دارای یک شماره شناسایی باشد و این شماره در سازمانها و هر 

 نماید که می تواند ساده و یا پیچیده باشد.

( Segmentن است که معموالً در پروژه از بخشها )بدیهی است هدف اصلی از شماره گذاری مدارک مهندسی، شناسنامه دار نمودن مدارک مهندسی و بازیابی بهتر آ

 ه است که می تواند شامل حرف، عدد و یا ترکیبی از هر دو باشد.های مختلفی تشکیل شد

چراکه شماره ویرایش اعم از ویرایش داخلی و یا ویرایش پروژه در مراحل مختلف تکمیل  الزم به ذکر است شماره مدرک مستقل از شماره ویرایش آن می باشد 

 شماره ای ثابت است. _شناسنامه مدرک می باشدکه در حکم  _مدرک تغییر می نماید و حال آنکه شماره مدرک
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 مدرک: عنوان

 .Docدارک )در سازمانهای پروژه محور در بخش مهندسی مدارک مهندسی خود را نامگذاری می نمایند و به هر مدرک عنوانی را اطالق می نمایند. عناوین م

Titleمهندسی بایستی منحصر به فرد باشد و در صورتیکه چند مدرک با یک ) ( عنوان قابلیت تولید داشته باشد بایستی از طریق زیر عنوانSub-Title آنها را )

 منحصر به فرد نمود.

روژه و یا ناحیه برای منحصر به فرد نمودن مدارکی که نوعشان یکسان است می توان در عنوان مدرک از عبارتهایی که تعلق مدرک را به فاز خاصی از مهندسی پ

 ی دهد اشاره نمود.خاصی از پروژه نشان م

در این شرایط که در بسیاری از سازمانها باوجود منحصر به فرد بودن شماره مدارک ، گاهی مشاهده می شود که عناوین یکسانی را به مدارک اختصاص داده اند 

 بایتی به ناچار به منظور تمایز مدارک با عنوان مشابه به مشاره آنها مراجعه نماییم.

 مدرک و هم عنوان مدرک بایستی در پروژه های مهندسی منحصر به فرد باشند. بنابراین هم شماره

 مدرک: نوع

 تفکیک آن می پردازند که در ترانسمیتال نمونه ارائه شدهکه طی لیستهای شناسایی شده به  دانواع و اقسامی دارن ،مدارک مهندسی، اسناد و نقشه های مهندسی

 ستونی برای مشخص نمودن آن در نظر گرفته شده است.

ها وجوه تشابه زیادی انواع مختلف مدارک مهندسی را در سازمانهای مختلف، دارای دسته بندی متافت و متمایزی هستند که البته در بسیاری از پروژه ها و سازمان

 ن به انواع زیر اشاره نمود:مشاهده می گردد. برای نمونه در ترانسمیتال نمونه ارائه شده می توا
BI= Bid document 

DW=Drawing 

PU=Purchase order 

IN=Instruction/manual 

 ES=Estimation/calculation  

TE=Tech. information 

RE= Report  

SP=Specification  

MI=Miscellaneous 
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 :(POIهدف از ارسال )

 اختصاص داده شده است که همانطور که در بخش قبلی تشریح شده می تواند شامل انواع زیر باشد : POIستون مستقلی در برگه ترانسمیتال به 

For Approval (FA) 

For Information (FI) 

For Review (FR)  

For Constriction (FC) 

فاز مهندسی و انعقاد قرارداد و دیگری به بعد از اجرا و پیاده سازی نقشه ها در پروژه برمی گردد. اولی  وجود دارد که یکی برای قبل از آغاز POIدو نوع دیگری از 

 For Tenderبه مرحله مناقصه مربوط می شود و در نمونه ترانسمیتال ارائه شده عبارت است از : 

 شده  عبارت است از: نسمیتال ارائهدیگری نیز به مرحله پس از ساخت مربوط می شود که در نمونه ترا

As Built/As Delivered 

 (:ACTIVITY IDکد فعالیت )

. با مشخص نمودن این گرددمیمدرکی که تهیه شده است به چه فعالیتی در برنامه زمان بندی تعلق دارد در این بخش با درج نمودن کد فعالیت مشخص اینکه 

 معین می گردد.و کل پروژه لحاظ نمودن پیشرفت آن در ساختار شکست کار نحوه  کد عمالً

Copy Type: 

و یا ایمیل و یا به اشتراک گذاری در  CDدر این بخش با مشخص نمودن سخت افزاری و یا نرم افزاری بودن مدرک ارسالی معین می نماییم که در قالب پرینت، 

 ارسال می نماییم: Shareفضای 

P=Paper Copy 

C= Compact Disk 

E=E Mail 

S=Sharing 

 

 

 

Reason Of Revision: 

و در  First Issueدیگری که در برگه مرسوله ارائه شده است مربوط به دلیل ویرایش مدرک می باشد که اگر مدرک ویرایش نخست باشد بایستی نوع  ستون

 غیر اینصورت یکی از موارد زیر را بنا به علت تولید ویرایش جدید مدرک انتخاب می نماییم:
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 Department Failure=1 

 Other Departments’ Change=2 

 Client Comment/Change=3 

 Vendor Comment/Change=4 

   Proc./Const. Feedback=5 

Status ChangeDoc./DWG. =6 

IssuanceOut of Sequence =7 

یشنهادی دیسیپلین انتخاب اولین گزینه در این قسمت بیانگر خطای ایجاد شده در گروه تولید کننده مدرک به عنوان علت ویرایش می باشد. گزینه دوم، تغییر پ

در گزینهای چهارم و پنجم به ترتیب بازخوردهای  نقطه نظرات کارفرما در نظر می گیرد. دیگر را دلیل ویرایش می داند. در انتخاب گزینه سوم دلیل ویرایش را

وضعیت پیشرفت  دریافت شده از سازندگان و فروشندگان و یا بخش ساخت را مبنای ویرایش عنوان می نماید. در گزینه ششم  ورود مدرک به یک مرحله جدید از 

 ماید و در گزینه هفتم صدور ویرایش جدید از مدرک به غیر از دالیل فوق و خارج از قاعده معمول عنوان می نماید.را عاملی برای تغییر ویرایش عنوان می ن

 نفرساعت صرف شده:

آن  الً با ثبتدر برگه مرسوله ارائه شده بخشی را به میزان نفرساعت صرف شده برای تهیه این ویرایش از مدرک اختصاص داده است که تولید کننده مدرک عم

 بین مدارک و تایم شیت دوره ای بخش خود ارتباط برقرار می نماید.

که به نوعی بیانگر  به عبارتی مجموع نفرساعتهای صرف شده در تایم شیت تهیه کننده این مدرک به نظور تولید این ویرایش از مدرک بایستی در اینجا ثبت گردد

 درک نیز میتواند باشد.میزان هزینه صرف شده نیروی انسانی برای تهیه این م

ف فضایی نیز به ثبت میزان نفرساعت صرف شده برای اظهار نظر در مرحله دورگردانی نیز اختصاص داده شده است که تکمیل کننده نفرساعتهای صرالبته در ادامه 

  شده توسط تهیه کننده مدرک می باشد.


