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 اصالح مدارک مهندسی 

Engineering Docs Modification 

کارفرما  سی به دست کارفرما و یا مشاور ِمدرک مهنداین برگه،    جلسه قبل در خصوص مرسوله صادره توضیحات نسبتاً مفصلی ارائه شد که از طریق  در

ضیح  ه قبالً توک  اطالعات مندرج در برگه مرسوله صادره، شماره کامنت شیت یا برگه اظهار نظر کارفرما می باشد. همانطورخواهد رسید که یکی از  

ظهار داده شد در صورتیکه شماره ویرایش مدرک باالتر از ویرایشِ نخستِ مدرک باشد این فیلد در مرسوله صادره تکمیل شده و حاوی شماره برگه ا

 نظر کارفرما خواهد بود. 

دخیل در پروژه ایجاد    ح ودر حالت کلی از بدو صدور مرسوله داخلی در داخل سازمان، امکان اظهار نظر ارکان ذیصال  درخواست اصالح مدرک:

و در  ( و بررسی دیسیپلینهای مرتبط داخل سازمان شروع شده و بررسی نهایی مدیر پروژه را در بر خواهد  IDCخواهد شد و از مرحله دورگردانی )

 Commentکارفرما در برگه اظهارنظرکافرما )نهایت پس از ارسال به کارفرما و یا مشاورِ کارفرما از طریق مرسوله صادره، اظهار نظر اصلی پروژه توسط  

Sheet .ارائه خواهد شد ) 

های مختلف گروهوژه از  پرتیم پروژه در یک جا و دور هم مستقر نمی باشند و  یعنی  -  سازمانهایی که دارای ساختار ماتریسی می باشندبعضی از  در  

مدرک ناشی از خاستگاههای مختلف بایستی به تأیید مدیر پروژه برسد  هرگونه تغییری در ویرایش صادرشده    -مهندسی، خدمات دریافت می نماید

ر و طی فرمی با عنوان »درخواست اصالح مدرک« ، تغییرات مورد نظر را به دیسیپلین متولی مدرک و یا تهیه کننده مدرک ارسال نموده و به طو

 رسمی تغییرات ارسال شده در فرم را خواستار می گردد. 

مدیر پروژه که عهده دار مسئولیت مدیریت محدوده،    تغییرات را به تأیید مدیر پروژه خواهد رساند و    هرگونه  عات ناشی از اعمالاین رویه عمالً تب

 زمان و هزینه پروژه می باشد با مالحظهات خاص خود، به مدیریت تغییرات خواهد پرداخت.

در صفحه بعد نمونه فرم درخواست    خواست اصالح مدرک خواهیم پرداخت.کلی درشیت، ریپالی شیت و در حالت    در این جلسه به تشریح کامنت

 اصالح مدرک ارائه شده است. 
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  فرم درخواست اصالح مدرك 
    مدير مهندسي و توسعه فناوري :هدريافت كنند                                 ............................................پروژه  ارسال كننده: 
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  : مهلت اظهار نظر  :آدرس فايلها
  روز) (تعداد 

  جديد پس از پذيرش كامنتها:  Revمدت زمان تهيه  
  روز) (تعداد 

  لحاظ گردد.  يك ديسيپلين در هر بار پر نمودن فرم درخواست اصالح، بايستي صرفاً مدارك مربوط به *   توضيحات:
 **Email  .به تنهايي به منزله عدم ارائه فايل مي باشد و صرفا جهت تسريع مي تواند اثر بخش باشد  

 تاريخ ورود به ديسيپلين: 

   ديسيپلين صرفًا در صورت دريافت كامنتهاي خارج از سازمان بايستي تكميل و ارائه گردد. پاسخ
  

  ) :                          Reply Sheetپاسخ ديسيپلين ( 
 پاسخ به كامنتها در ضميمه همين فرم ارسال مي شود.  □
  . توليد مي شود مدرك  ديجد شيرايوكليه كامنتها مورد پذيرش قرار گرفته است و  □

  : ساعت صرف شده براي پاسخـ نفر 

  ...........................................   :پروژه مدير 
  

  تاريخ و امضاء: ............................................ 

  . .............. .................................  مدير مهندسي و توسعه فناوري:
  

  تاريخ و امضاء: ............................................ 

  ارجاع به ديسيپلين متولي مدرك جهت اقدام  

  : ............................................ مسئول ديسيپلين متولي مدرك
  

  تاريخ خروج از ديسيپلين :   ........ تاريخ و امضاء: .................................... 

DCC ...................................... :تاريخ و امضاء   ................................... :  
  رونوشت: 
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 اطالعات فرم درخواست اصالح مدرک:

مدرک: فرم درخواست اصالح  کننده  طریق    دریافت  از  و  تهیه  مهندسی  بخش  در  مدرک  متولی  گروه  توسط  مهندسی  مدارک  که  میدانیم 

پروژه، تکمیل شده و  پس از دریافت نقطه نظرات ارکان ذیصالح و دخیل در  درخواست اصالح مدارک فرمترانسمیتال داخلی تحویل پروژه می شود. 

شود تا به اعمال تغییرات و اصالحات مورد بخش مهندسی و دیسیپلین متولی مدرک می  بار از طرف پروژه تحویلو اینبه امضاء مدیر پروژه می رسد  

تحویل گیرنده این فرم بخش مهندسی و دیسپلین تهیه کننده مدارک مربوطه  لذا نظر بر روی مدرک بپردازد و ویرایش جدید مدرک را تهیه نماید. 

 می باشند. 

نحوه شماره گذاری فرم درخواست اصالح مدرک بایستی به گونه ای باشد که عالوه بر اینکه مشخص کننده شماره پروژه باشد، متمایز    شماره فرم: 

به بخش مهندسی   پروژه  از  این فرم که  مانند  بهتر است فرمهایی  باشد. ضمناً   .. و  از فرمهای مرسوله و کنترل ورودی طراحی  فرم  این  و  کننده 

متمایز شود چراکه در شماره گذاری کد مرسوله داخلی نیز کد دیسیپلین تهیه کننده مدرک    PMربوطه ارسال می گردد با کدی مانند  دیسپلینهای م

 مشخص می گردد. 

بدیهی است مدارکی که توسط دیسیپلین خاص تهیه شده و به پروژه ارسال شده است با یک مرسوله    های داخلی مربوطه:شماره ترانسمیتال

میتال( داخلی و شماره مختص به آن ارسال شده است لذا در زمانی که نقطه نظرات ارکان مختلف جمع آوری شده و با فرم در خواس اصالح  )ترانس

ه این فرم درخواست اصالح مدرک عمالً در ادامه روند  ک-شماره های ترانسمیتال مربوطه    همدرک توسط پروژه در حال ارسال می باشد بایستی ب

 اشاره گردد که قابل ردیابی باشد.  -ا و جهت ارائه کامنتهای مربوط به آن ترانسمیتالها در حال ارسال می باشد تکیمل آنه

یه کننده فرم در خواست اصالح مدرک بایستی متناسب با نوع مدرک و میزان تغییرات ارائه شده در برگه اظهار نظر و  ه: پروژه تمهلت اظهار نظر

و همچنین با مالحظات برنامه زمان بندی بخش مهندسی، مهلت پیشنهادی خود را برای اظهار نظر دیسیپلین مورد نظر ارائه نماید و   کامنت شیتها

 جدید پس از پذیرش کامنتها را مشخص نماید.  Revمدت زمان تهیه در ادامه نیز 

شود این فرم ابتدا بایستی توسط مدیر پروژه و سپس مدیر مهندسی :  همانطور که در فرم مشاهده می  و پاسخ به آن توسط دیسیپلین  امضاء فرم 

دریافت  امضاء شده و به دست دیسیپلین متولی مدرک برسد که به بررسی کامنتها و اعمال آنها بپردازد. لذا دیسیپلین متولی مدرک الزم است پس از  

مضاء فرم درخواست اصالح، اطالعات مربوط به بازخورد خود را در فرم ،  فرم و بررسی کامنتها در مهلت مشخص شده به ارائه پاسخ بپردازد وضمن ا

 درج نماید. 
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موده به در صورتیکه کامنتها صرفاً کامنتهای داخلی و در مرحله دورگردانی باشند صرفاً تاریخ ورود و خروج فرم را مشخص نماید و فرم را امضاء ن

رتیکه کانتهای خارج از سازمان دریافت شده باشد بایستی ضمن تکمیل اطالعات فوق الذکر،  ( پروژه بازگرداند و در صوDCCمسئول کنترل مدارک )

 وضعیت پاسخ خود را مشخص نماید بدین صورت که یکی از گزینه های مشخص شده را انتخاب نماید و نفر ساعت خود را نیز ثبت نماید.

 ( :                          Reply Sheetپاسخ دیسیپلین )  

 پاسخ به کامنتها در ضمیمه همین فرم ارسال می شود.  □

 . تولید می شود مدرک  دی جد شیرایوکلیه کامنتها مورد پذیرش قرار گرفته است و  □

خ آن نیز بررسی و تشریح خواهد شد که بایستی در صورت  فرم نمونه کامنت شیت ارائه شده است و قسمت پاس  ،در صورت انخاب گزینه اول، در ادامه

ی انتخاب گزینه اول تکمیل و ضمیمه فرم درخواست اصالح مدرک گردد. در صورت انتخاب گزینه دو عمالً با پذیرش کامنت شیتها، دیسیپلین متول

 مدرک بایستی تالش کند در مهلت ارائه شده تغییرات درخواست شده را بر روی مدرک اعمال و ویرایش جدید آن را تولید  و ارائه نماید. 

به صورت    اینگونه اطالعات  ( قابل انجام بوده وWork Flow( موارد طرح شده باال عمالً در قالب چرخه )PMISنه های مدیریت پروژه )در ساما

 تبادل می شود. ،یک پروژه  وماسیونی در مراودات بین نقشهای مختلف درون سازمانی و برون سازمانیِ ات

بار پر نمودن فرم درخواست اصالح، بایستی صرفاً مدارک مربوط به یک  ت که  : در قسمت توضیحات این فرم تشریح شده استوضیحات در هر 

باشد چراکه روند توزیع و پیگیری آن به سهولت انجام خواهد پذیرفت و همچنین شماره اختصاص داده شده به این فرم صرفاً مختص به   دیسیپلین

 کمک شایانی می نماید. مدارک   دردیابی و پیگیری اظهار نظرها و پاسخها و ویرایشهای جدیلت در ویک دیسیپلین خواهد بود و این مسئله، به سه

 اطالعات مدارک در فرم درخواست اصالح: 

ن وجود دارد لذا  دارک بخش مهندسی آدر برخی سازمانها، رویه شماره گذاری مدون و ثابتی برای پروژه ها و مشماره مدارک سازمان و پروژه:  

به    -که توسط کارفرما در روش هماهنگی پروژه مشخص شده است  –عالوه بر ثبت شماره مدرک بر اساس رویه شماره گذاری پروژه  این سازمانها  

 ازمانی مدرک نیز می پردازند. ثبت شماره س

از مدرک  Project revisionمنظور از شماره ویرایش پروژه ):  ویرایش داخلی و ویرایش پروژه از (، شمارگان نسخه ای  است که آن مدرک 

ژه سازمان خارج شده باشد یعنی اگر برای بار اول مدرک صادر شده باشد و از سازمان برای کارفرما ارسال شده باشد آن مدرک ویرایش نخست پرو

 ه کرده باشد . برارسال، چندین ویرایش داخلی را تج را به خود اختصاص خواهد داد در صورتیکه ممکن است قبل از

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

 ویرایش نخست داخلی آغاز خواهد شد. 
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عناون مدارکی که تغییر و اصالح  در نمونه فرم ایجاد شده که در سازمانهای ماتریسی مورد کاربرد است عالوه بر لیست نمودن شماره و    علت اصالح: 

حی بر روی آنها بایستی ایجاد شود، علت اصالح را نیز بایستی مشخص نماییم و همانطور که مشاهده می نماییم این دالیل شامل نقطه نظرات اصال

 Client)نقطه نظرات کارفرما    ،( IDCدر مرحله دورگردانی )تغییر پیشنهادی دیسیپلین دیگر  (،  Project  Comment/Changeمدیر پروژه )

Comment/Change  ،) بازخوردهای دریافت شده از سازندگان و فروشندگان(Vendor Comment/Change  ،)  بازخوردهای دریافت شده از

 ( Doc./DWG. Status Change)  ه جدید از وضعیت پیشرفتورود مدرک به یک مرحل،  (Proc./Const.Feedback)    ساختخرید و  بخش  

 . می باشد (Out of Sequence Issuance)ویرایش جدید از مدرک به غیر از دالیل فوق و خارج از قاعده معمول  و در نهایت لزوم تولید

 ( Client Comment Sheetکامنتهای جمع آوری شده نظیر کامنت شیت کارفرما )   بدیهی است نقطه نظرات و   کامنت شیت/ریپالی شیت:

جهت اعمال اصالحات بر روی مدرک بایستی در ضمیمه فرم درخواست اصالح مدرک به دست تهیه کننده مدرک برسد. دیسیپلین متولی مدرک  

، اقدام به این کار نموده و ستون مقابل نقطه نظرات کارفرما  از سازمان ارائه پاسخ به کامنتهای خارج پس از دریافت این نقطه نظرات در صورت لزومِ

 را در همان برگه کامنت شیت و این بار تحت عنوان پاسخ یا ریپالی شیت پر می نماید و جهت ارسال به کارفرما، به پروژه عودت می نماید. 

 صفحه بعد ارائه شده است.نمونه ای از برگه اظهار نظر کارفرما و یا کامنت شیت/ریپالی شیت در 
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 To: 
 ATT.: 
 CC: 
 Comment Sheet Ref. No.: 
 Your Ref. No.: 
 Date: 
 Attachment: 

 

Comment 
Status 

Transmittals 
Issue Date 

Transmittals No. 
Purpose 
of Issue 

Doc. 
Rev. 

Doc. Number Doc. Description Item 

       1 

 
 

Contractor Clarification (Reply) Owner / Consultant Comment Item 

 

١ .   
٢ .   
٣ .   

  

1 

 

Recipient Acknowledgment : Confirmed By :  
Date of Receipt : Authorized By :  

 

Comment Status: COM: Commented                  Purpose of Issue   FR: For Review 
                                NCO: No Comment                                                 FI: For Information 
                                APP:  Approved FA: For Approval 
                                AWC: Approved With Comment FD: For Design 
                                AFD; Approved For Design FC: For Construction 
                                AFC: Approved for Construction FP: For Purchase 

                         OBS: Observed FT: For Tender 
                         OWC: Observed With Comment,   REJ: Rejected AB: As Built                               

Project Code :                       Contractor:  
 
 

Contract No:    

Project Name: 

Comment / Reply Sheet 
     Owner:                                Consultant :    
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مربوط به کامنتها و در مقابل آن فضای مربوط به    جدولِبرای هر مدرک به تفکیک،  مالحظه شد،    الایت در صفحه بکه در فرم کامنت شهمانطور  

 پاسخ وجود دارد.  

ها  یک کامنت شیت می تواند اظهارنظر کارفرما را برای چندین مدرک موجود در ترانسمیتال شامل شود لذا بایستی جداول مربوط به مدارک، کامنت

 کیک مدرک طی صفحات مختلف ارائه گردد.و پاسخ به آنها، یکی پس از دیگری به تف

و    مدرک صادر شده است بایستی از مدرک اول شروع شود و اطالعات مدرک نخست ارائه شود  5شیتی که برای    مثالً برای برگه اظهار نظر یا کامنت

ل آورده شود و سپس جدول مربوط به  در ادامه باید اطالعات مدرک دوم طی جدولی مستق،  ارائه گردد   سپس جدول مربوط به کامنتها و پاسخ آن

مدرک در جداول مشخص در یک برگه اظهار نظر )کامنت شیت(    5تیب کلیه اظهار نظر و کامنتهای مربوط به  و به همین تر   کامنتها و پاسخ آن

 آورده می شود. 

طراحی، مرسوله داخلی، مرسوله صادره و ... این فرم  انند فرمهای تشریح شده در جلسات گذشته نظیر فرم کنترل ورودی هم  شماره کامنت شیت:

یرنده  نیز بایستی دارای شمارنده مخصوص به خود باشد که با این شماره معموالً مواردی مانند تعلق برگه کامنت شیت به پروژه، شرکت فرستده و گ

 و شماره سریال آن مشخص می گردد.

ی که مدرک با آن ارسال  ترانسمیتالیا  ودن برگه اظهار نظر یا کامنت شیت با مرسوله صادره  به منظور مرتبط نم  شماره ترانسمیتال و تاریخ آن: 

را   شده است نگزیر هستیم در مقابل هر ردیف مدرک عالوه بر شماره، عنوان و شماره ویرایش مدرک اطالعاتی نظیر شماره ترانسمیتال و تاریخ آن

ت شیت را هدفمند نمود که در اظهار نظر برروی کدام ترانسمیتال، این کامنت شیت در دست تهیه نیز ذکر نماییم که در نتیجه می توان تهیه کامن

در روش و ارسال می باشد همچنین موعد مقرر کارفرما و یا مشاور آن برای اظهار نظر نیز با توجه به تاریخ ترانسمیتال و مهلت قراردادی و مصوب  

 هماهنگی تعیین می گردد. 

( در جلسات گذشته صحبت شد که به طور خالصه شامل موارد زیر می باشد و در برگه  POIدر خصوص هدف از ارسال یا )  :(POI)   هدف از ارسال

 اظهار نظر یا کامنت شیت بایستی در جدول مدارک قید گردد. 

FR: For Review 

FI: For Information 

FA: For Approval 

FD: For Design 

FC: For Construction 

FP: For Purchase 

FT: For Tender 

AB: As Built 
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بایستی    اهمیت است  POIاینکه  این  در  نماییم  ثبت  مدرک  تفکیک  به  شیت  کامنت  یا  نظر  اظهار  برگه  در  یا    را  اظهارنظر  وضعیت  تعیین  که 

Comment Status  بهPOI  مرتبط می باشد. البتهPOI  ثبت شده در این برگه بایستی باPOI  در تناظر باشد.  ثبت شده در مرسوله صادره 

ها برای تعیین وضعیت   Comment Statusدر این است که در برخی موارد نمی توانیم از بعضی از    Comment Statusو    POIارتباط بین  

 اینکه ناچار به استفاده از موارد محدودی می باشیم.  خاصی ارسال شده است استفاده نماییم و یا POIاظهارنظر مدارکی که با 

( نظر  اظهار  یا  کارف  (:Comment Statusوضعیت  نظر  اظهار  وضعیت  یک  کامنت  نوع  هر  برای  بایستی  خود  نظرات  نقطه  ارائه  از  پس  رما 

Comment Status   و آن را در برگه اظهارنظر ثبت نماید نمایدتعیین . 

REJ: Rejected 

COM: Commented   

OWC: Observed With Comment 

OBS: Observed 

NCO: No Comment               

AWC: Approved With Comment 

APP: Approved 

AFD: Approved For Design 

AFC: Approved for Construction 

 اشاره شده است:  Comment Statusو   POIبه نوع ارتباط  جدول صفحه بعددر 

 

 

 

AFC AFD APP AWC NCO OBS OWC COM ReJ 

 entmCom
status  

P.O.I 

  ✓  ✓     ✓  ✓  For Review (FR) 

    ✓  ✓  ✓  ✓   For Iformation (FI) 

  ✓  ✓     ✓  ✓  For Approval (FA) 

 ✓   ✓    ✓    For Design (FD) 

✓    ✓    ✓    
For Constraction 

(FC) 
  ✓  ✓       For Purchase (FP) 

  ✓  ✓       For Tender (FT) 

  ✓  ✓  ✓      As Built (AB) 
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در توضیح این جدول بایستی مفهوم کالس مدرک را که در جلسات پیش به آن پرداخته شده است مجدداً یادآوری نماییم. مدارک مهندسی به دو  

. این دسته بندی بسته به اهمیت بررسی و  Informationو دسته ای نیز از نوع کالس    Approvalدسته تقسیم میشوند دسته ای از نوع کالس  

می باشد در جدول فوق می توان  FAو   FIآنها  POIصورت پذیرفته است و تفاوت این دو را به طور مشخص در ردیفهایی که ای مدرک تأیید محتو

در وضعیت اظهار نظر می تواند برخوردار گردد و   No Commentو    Observedاز عبارت    Information   به گونه ای که کالس  مشاهده نمود

در وضعیت اظهار نظر می تواند برخوردار گردد و استفاده از این عبارت در مدارک    Approvedاز عبارت    Approvalحال آنکه مدارک کالس  

می تواند متفاوت باشد و موارد تشریح شده  مجاز نخواهد بود. البته این روند بسته به توافق موجود در روش هماهنگی پروژه  Informationکالس 

 یک نمونه نسبتاً کامل و متعارف در ایران می باشد. 

یه  مدارک موجود در هر یک از این دو دسته، روند متفاوتی را در فازهای مختلف مهندسی پیش رو خواهند داشت به گونه ای که در فاز مهندسی پا

(Basic Design مدرکی که ) کالس آنApproval   با هدف از ارسالِ باشد وFA  وضعیت اظهار نظر   سپس  و  ارسال گردد از طریق مرسوله صادره

APP  )کامنت شیت(   )تأیید شده( اینبار بایستی با    دریافت نموده باشدتوسط کارفرما از طریق برگه اظهار نظرPOI    ِجدیدFD  )ارسال   )جهت طراحی

 )یعنی تأیید جهت طراحی تفصیلی(. دریافت نماید AFD وضعیت اظهارنظرِ ، شود و در صورت تأیید

از طریق مرسوله صادره، ارسال شده و در کامنت شیت    FA(، مدرکی که با هدف از ارسال  Detail Designدر مثالی دیگر در فاز مهندسی تفصیلی )

ارسال شود و در صورت تأیید، وضعیت  )جهت ساخت(  FCجدیدِ  POIبا دریافت نموده است اینبار بایستی  APPتوسط کارفرما، وضعیت اظهار نظر 

 دریافت نماید)یعنی تأیید جهت ساخت(.  AFCاظهار نظرِ 

)در مثال     FC)در مثال مهندسی پایه( و یا    FDاگر مجدداً با هدف از ارسال  باشد     Informationدر مثالهای فوق در صورتی که کالس مدرک

 تواند از وضعیت اظهار نظرهای تعیین شده در ردیفهای مربوطه جدول فوق در برگه کامنت شیت برخوردار گردد.مهندسی تفصیلی( ارسال شود می 

وانند در صورتکه به فاز خرید مرتبط باشند پس از تأیید اولیه میت Informationو یا  Approvalبرخی از مدارک مهندسی در هردو دسته کالس 

با هدف از ارسالِ   تواند از وضعیت اظهار نظرهای تعیین شده در ردیفهای می )جهت مناقصه( ارسال گردند که    FT)جهت خرید( و یا    FPمجدداً 

 مربوطه جدول فوق در برگه کامنت شیت برخوردار گردد.

نقشه ها همانند آنچه در واقعیت ساخته شده است مورد    هم به مفهوم »چون ساخت« در مواردِ پس از ساخت کاربرد دارد که  ABهدف از ارسالِ  

 بازنگری قرار می گیرند. 

)جهت   FR ای سختگیرانه ابتدا با هدف از ارسالِرا بخواهیم به شیوه  Approvalنیز در مواردی کاربرد دارد که مدارک با کالس FRهدف از ارسال 

آن پیش ببریم.    یارسال نماییم و روند تأیید کارفرما را در ادامه  FA با هدف از ارسالِ  ارسال نماییم و در صورت تأیید، مجدداً  ( و بازبینی  بررسی
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دوباره کاری و  با صرف وقت مجدد و   مواقع در صورت تایید مدارکدر خیلی از  معموالً جهت سهولت کار  از این مرحله صرف نظر می گردد چرا که  

 . صارد نماییم ( بایستی مدرک را مجددا  P.O.Iویرایش و)  یتغییر شمارهبا صرفا 

 ( می پردازیم:  Comment Statusموارد وضعیت اظهار نظر )در زیر به طور اجمالی به تشریح هر یک از 

(REJ) Rejectedی  : در صورتیکه مدرک ارسالی از حداقلهای الزم جهت بررسی و به جریان انداختن روند تأیید مدرک برخوردار نباشد و یا به عبارت

با مفهوم »رد   Rejectedآنقدر تغییرات و اصالحات زیادی داشته باشد که عمالً ماهیت اصلی مدرک را زیر سوال ببرد از این وضعیت اظهار نظر  

 گردد. شده« استفاده می

(COM)Commented  : مواردیکه مدرکِ در حال بررسی، نه آنقدر فاقد حداقلهای الزم باشد که رد شود و نه آنقدر تعداد موارد اصالحی اندک  در

 گردد. استفاده می  Commentedاست که نزدیک به مرحله تأیید قرار گیرد، از وضعیت اظهار نظر 

 Observed With Comment(OWC)  در مواردیکه کالس مدرک  :Information    است و مدرک نیز با اعمال موارد اندکی از کامنتها می

 گردد. تواند مراحل نهایی سازی خود را سپری نماید از این وضعیت اظهار نظر استفاده می 

Observed (OBS)مواردیکه کالس مدرک    : درInformation ِخود در انتظار تأیید نخواهد ماند ولیکن  است و مدرک نیز با توجه به نوع کالس  

. در اینگونه موارد از وضعیت اظهار نظر مورد بررسی حداقلی مورد انتظار توسط کافرما قرار گرفته است و می تواند مراحل بعدی خود را طی نماید

Observed شود.استفاده می 

: No Comment(NCO)    این وضعیت اظهار نظر همانند وضعیت اظهارنظرObserved  ا مدرک را نسبت به  می باشد با این تفاوت که کارفرم

مورد قبل، مورد بررسی بیشتری قرار داده است و اطمینان حاصل نموده است که هیچگونه موارد اصالحی در مدرک وجود ندارد لذا این وضعیت  

 اظهار نظر را برمیگزیند.

(AWC) Approved With Comment در مواردیکه کالس مدرک  : :Approval   است و مدرک نیز با اعمال موارد اندکی از کامنتها می تواند

 گردد. مراحل نهایی سازی خود را سپری نماید از این وضعیت اظهار نظر استفاده می 

: Approved (APP)    در مواردیکه کالس مدرکApproval   می باشد و مدرک بدون هیچگونه کامنتی مورد تأیید کارفرما قرار می گیرد از این

 وضعیت اظهار نظر استفاده می شود.

: Approved For Design (AFD)    در مواردیکه مدرک مهندسی به فازهای مقدماتی مهندسی تعلق دارد مانند مهندسی پایه و یا طراحی مقدماتی

را پیدا    FDباشد به این مفهوم است یک مرتبه تأیید اولیه را داشته است و امکان صدور با هدف از ارسالِ    For Design (FD)مدرک نیز    POIو  

 ( را از آنِ خود می نماید. AFDنموده است و پس از یک مرحله بررسی مجدد و تطبیق با نسخه تأیید شده قبلی، تأیید جهت طراحی تفصیلی )
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)FCA( Construction: Approved for *  و    در مواردیکه مدرک به فاز مهندسی تفصیلی و یا طراحی جزئیات تعلق داردPOI    مدرک نیزFor 

Construction (FC)     یک مرتبه تأیید اولیه را داشته است و امکان صدور با هدف از ارسالِ  باشد به این مفهوم استFC    را پیدا نموده است و پس

 ( را از آنِ خود می نماید. AFCاز یک مرحله بررسی مجدد و تطبیق با نسخه تأیید شده قبلی، تأیید جهت ساخت )

به مدارک اجرایی و ساخت    POIارسال نخواهد شد و این    FCهدف از ارسالِ  * الزم به ذکر است هر مدرکی که در فاز مهندسی تفصیلی باشد لزوماً با  

 پروژه مشخص گردد. MDRمحدود می شود که بایستی این مدارک در 

 

 


