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جلسه یازدهم

مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه
Engineering Documents Quality Management

مقدمه :در جلسه قبل به سرفصل مدیریت  MDRپرداخته شد و نحوه ثبت اطالعات مدارک مهندسی در دو حالت مدرک محور و
ترانسمیتال محور به همراه نمونه گزارشات مطلوب آنها تشریح شد.
در  MDRبه ثبت اطالعات ارسال مدارک و دریافت کامنتها و کنترل ویرایشهای مختلف تولید شده مدرک پرداخته می شود و
ساماندهی و مدیریت مدارک تولیدی را از این طریق در دست داشیم ولیکن سوالی که ایجاد می شود این است که چگونه می توان
کیفیت تولید مدارک مهندسی را کنترل نمود.
همانطور که می دانیم تولید مدارک مهندسی پروژه در دیسیپلینهای مختلف مهندسی صورت می پذیرد و با وجود یک سری مشترکات
بین دیسیپلینهای مهندسی ،هر دیسیپلین متناسب با حوزه تخصصی خود ،ساز و کار و قانونمندیهای خاص خود را جهت انجام امر
طراحی و تولید مدارک مهندسی مرتبط دارا می باشد.
در این جلسه به سرفصل مدیریت کیفیت تولید اسناد و مدارک مهندسی پروژه خواهیم پرداخت.

تضمین کیفیت طراحی و تولید مدارک مهندسی:
یکی از اصلیترین راهکارهای مدیریت کیفی در طراحی و تولید مدارک مهندسی پرداختن به کنترل ورودیهای طراحی و همچنین
تدوین فرایندهای مناسب و در نتیجه پیشگیری از ایجاد خطا در طراحی از طریق بهینه سازی فرآیندها می باشد .این راهکار که همان
تحقق مفهوم تضمین کیفیت ( )Quality Assuranceمی باشد راهکار اصلی در ایجاد محصول با کیفیت در فاز طراحی و مهندسی
می باشد .برای این مهم بایستی از چک لیستهای ورودی طراحی و چک لیستهای مربوط به تأیید مدرک مهندسی (قبل از خروج از
دیسیپلین و صدور مدرک) بهره ببریم.
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برای تضمین اینکه مدرک در حال تهیه ،خروجی اطمینان بخشی ایجاد خواهد نمود استفاده از این دونوع چک لیست (چک لیست
ورودی طراحی 1و چک لیست تأیید مدرک 2قبل از صدور) می تواند دیسیپلین متولی مدرک را از اینکه مدرک تهیه شده حداقل
الزامات را دارا می باشد مطمئن سازد تا جهت صدور مدرک به خارج از دیسیپلین اقدام نماید.
همانطور که در جلسات اولیه آموزش کنترل مدارک مطرح شد ،در شروع طراحی می توانیم از فرم کنترل ورودی طراحی استفاده
نماییم .چک لیست ورودی طراحی نسبتاً می تواند همان کاربریِ فرم کنترل ورودی طراحی در ابتدای شروع طراحی را دارا باشد و
این چک لیست نیز مانند فرم کنترل ورودی طراحی ،برخی از فواید این فرم را دارا می باشد که در زیر به این فواید اشاره می کنیم:
-

پیگیری موارد کمبود و نقص اطالعات وارده

-

مهیا شدن امکان کنترل تغییرات پروژه ناشی از اطالعات ورودی

-

مهیا شدن شرایط رصد تحمیل اضافه کاری ناشی از تغییرات اطالعات ورودی ( )Reworkاعم از داخل سازمان و یا خارج از
سازمان که در صورتی که این اضافه کاری ناشی از تغییرات نقطه نظرات کارفرما و یا تغییر شرایط پروژه باشد بایستی مبنای
ادعا ( )Claimقرار گیرد.

-

فراهم شدن شرایط مدیریت بهتر محدوده کاری ،زمان و هزینه پروژه توسط مدیر مهندسی پروژه در بخش طراحی و مهندسی.

-

تهیه و تکمیل بهتر برنامه زمان بندی با رویکرد کنترل ورودی طراحی

-

پرهیز دیسیپلینها از ارائه مدارک ناقص و تغییر چندباره محتوای آنها مگر در موارد خاص ،اجتناب ناپذیر و خارج از قصور
سازمان.

-

کاهش دوباره کاریهای ناشی از تغییرات داخل سازمان.

در صفحه بعد نمونه ای از چک لیست ورودی طراحی برای یک مدرک مهندسی از دیسیپلین  Electricalاز نوع Cable & Cable
 Routingارائه شده است:

Design Input Check list-1
Design Verification Check List-2
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DESIGN INPUT CHECK LIST

Code:

Rev. No.:

DEPARTMENT

ELECTRICAL

DELIVERABLE TYPE

CABLE AND CABLE ROUTING

PROJECT NAME

PROJECT NO.

DELIVERABLE NAME

DELIVERABLE NO.

APPLICABLE
NO.

CHECK ITEM
YES

1

CONTRACT,
SCOPE OF WORK AND TECHNICAL PART

2

CLIENT REQUESTS

3

ELECTRICAL BASIC SPECIFICATIONS

4

ELECTRICAL DESIGN CRITERIA

5

SITE CONDITION-PROCESS

6

PLOT PLAN-PROCESS/ PIPING/ MACHINARY

7

EQUIPMENT LAYOUTPROCESS/ PIPING/ MACHINARY

8

GEOELECTRIC DATA-CIVIL

9

CIVIL LAYOUT-CIVIL

10

ARCHITECT LAYOUT-ARCHITECT

11

LOAD LIST

12

POWER SYSTEM STUDY

13

SCHEMATIC DIAGRAM

14

ELECTRICAL SWITCHGEAR LAYOUT

15

ELECTRICAL STANDARDS

16

ELECTRICAL DESIGN PROCEDURE

17

ELECTRICAL DELIVERABLES OF
PREVIOUS PHASES

18

ELECTRICAL DELIVERABLES OF
SAME PROJECTS

19

TITLE BLOCK AND FORMAT

NO

AVAILABLE
& ADEQUATE
YES

Rev. Date:

Rev.

DESCRIPTION

NO

20
21
22
23
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SIGNATURE

SECTION HEAD
DATE

NAME

SIGNATURE

DATE
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همانطور که مطرح شد چک لیست ورودی طراحی ،اطالعات الزم برای شروع طراحی را تضمین نموده و کفایت و در دسترس بودن
اطالعات الزم را به تأیید دیسیپلین متولی مدرک می رساند و با امضاء نمودن این چک لیست عمالً کار طراحی آغاز می گردد.
در اینجا مستندات الزم در قالب مدارک و اطالعات خارج از سازمان ،مربوط به کارفرما و یا سازندگان و اطالعات محیطی می تواند به
عنوان بخشی از اطالعات وارده در نظر گرفته شود و از سویی دیگر مدارک پیشنیازِ داخل پروژه نیز -که توسط خودِ دیسیپلین و یا
سایر دیسیپلینها بایستی تهیه گردد تا خروجی آنها به عنوان ورودی طراحی برای تهیه مدرکِ در دست طراحی در نظر گرفته شود-
می تواند بخش دیگری از اطالعات وارده را پوشش دهد.
در ادامه و در حین طراحی پس از عبور از مراحل محاسبه ،طرح اولیه و تهیه پیش نویس مدرک ،به منظور آماده سازی مدرک جهت
صدور داخلی مدرک از طریق مرسوله داخلی و ورود به مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی ،الزم است اطمینان حاصل کنیم که کلیه
د مدرک ( Design Verification
الزامات الزم جهت طراحی در مدرک مورد نظر اعمال شده است برای همین منظور از چک لیست تأیی ِ
 )Check Listاستفاده می نماییم.
چک لیست تأیید مدرک به عنوان عامل دوم تضمین کیفیت طراحی و تولید مدارک مهندسی در درون دیسیپلین ،برای یک مدرک
مش خص حاوی اطالعاتی است که کلیه موارد الزم برای اینکه مدرک را حائز شرایط الزم برای صدور و خروج از دیسیپلین نماید دارا
می باشد.
با استفاده از چک لیست تأیید مدرک در گلوگاه خروج از دیسیپلین ،مسئول و سرپرست دیسیپلین اطمینان حاصل می نماید که آنچه
برای یک مدرک مشخص به عنوان الزامات طراحی در نظر گرفته شده است یکی پس از دیگری رعایت شده است و یا اینکه از قلم
افتاده و مورد غفلت قرار گرفته است و نیازمند بازنگری می باشد.
این چک لیست عامل هشدار دهنده و مانع از فراموشی و از قلم افتادگی الزامات خواهد بود به گونه ای که برای تک تک مدارک
موجود در  ،MDRتهیه میگردد و بستری را مهیا می نماید که فرآیند چکینگ و کنترل مدرک را از وابستگی به یک یا چند فرد
متخصص و اعمال سلیقه خارج نموده و ایجاد وحدت رویه مینماید.
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بدیهی است به منظور استاندارد سازی فرمها و چک لیستهای ورودی طراحی و تأییدِ مدرک ،بایستی با توجه به نظر کارشناسان خبره
و همچنین تجربه ایجاد شده طی استفاده از این چک لیستها در پروژه های مختلف ،به روزرسانی این چک لیستها را با رویکرد بهبود
مستمر در دستور کار مداوم قرار دهیم.
همانطور که در این چکلیست مشاهده می گردد عالوه بر نکاتی که بایستی در طراحی مد نظر قرار بگیرد تا مدرک را از حداقل الزامات
برخوردار نماید ،به مدارکی که این مدرک بایستی در تطابق کامل با آنها تهیه شود نیز اشاره شده است.
در بسیاری از سازمانها این چک لیست پیشنیازِ تهیه برگه مرسوله داخلی یا ترنسمیتال داخلی می باشد و سرپرست دیسیپلین بدون
تأیید این چک لیست ،مرسوله داخلی را جهت ارجاع مدرک به مرحله دورگردانی و یا ارجاع به مدیر پروژه ،تأیید نمی نماید.
در صفحه بعد نمونه ای از چک لیست تأییدِ مدرک برای یک مدرک مهندسی از دیسیپلین  Mechanicalاز نوع « Dedusting
 »Equipment Constructional Drawingsارائه شده است:
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DESIGN VERIFICATION
CHECKLIST

Rev. No. :
DATE :

PROJECT NO:

PROJ. TITLE :

DESIGN DOCUMENT SUBJECT :

DE-DUSTING EQUIPMENT CONSTRUCTIONAL DRAWING

DOCUMENT NO.:

REV:

DATE:

SHEET NO.

MECHANICAL UTILITY DEP.

ORIGINATOR SECTION:

ITEM

COMPLIANCE WITH OTHER DOCUMENTS
DESCRIPTION

REV.

CHECK STATUS
N/A Yes No

1

Enquiry document for dust collection system

0

√

2

Dust collector and fan general arrangement

B

√

NOTE

C

3

ITEM

PROJECT REQUIREMENTS
DESCRIPTION

1

Legends/ Notes/ References/ Key Plan/ Title/ Dwg NO./ Revision/ Dates

√

2

Fulfilled Client Requirements

√

3

Compliance with Design/Safety Standards

√

4

No Data Contradiction

√

5

MTO (Sufficiency, Correctness)

√

6

Dimensions (Sufficiency, Correctness)

√

7

Sections (Sufficiency, Correctness)

√

8

Construction details (Sufficiency, Correctness)

√

9

Constructability of equipment

√

10

Design Verification: Alternative Calculation

√

11

Design Verification: Compare w ith Previously Constructed Similar Systems

√

12

Design Verification: Calculation Random Check

√

13

Design Control Form

√

14

Document Transmittal Form

√

CHECK STATUS
N/A Yes No

C

15
REMARKS:
N/ A = Not Applicable


√

C = Correct ed

Document can be issued with hold(s)
Document can be issued without hold(s)

Prepared by ( Signature & Date )
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Document can be issued with comment(s)
Document can not be issued

Checked by ( Signature & Date )
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کنترل کیفیت خروجی و محصول طراحی و مهندسی:
همانطور که می دانیم خروجی و محصول طراحی و مهندسی ،نقشه ها و مدارکی هستند که در دیسیپلین تخصصی خود تولید شده و
با مرسوله داخلی صادر گردیدهاند حال جهت بررسی مجددِ مدرک از نگاه دیسیپلینهای ذیربط ،فرآیند دورگردانی بر اساس ماتریس
 IDCصورت میپذیرد تا در مرحلهای جدید خروجی یک دیسیپلین در قالب مدرک ،با رویکرد مداخالت بین دیسیپلینی مورد بررسی
قرار گرفته و هرگونه تضاد و تعارض با سایر دیسیپلینها مرتفع گردد .در گامی دیگر مدرکی که پس از رایزنی های بین دیسیپلینی ،از
سیکل دورگردانی عبور نموده است ،توسط مدیر مهندسی پروژه ( )PEMبه عنوان هماهنگ کننده و مسئول ایجاد یکپارچگی در
بخش مهندسی ،در داخل سازمانِ پیمانکارِ طراحیِ ،مورد بررسیِ نهایی قرار خواهد گرفت تا در نهایت ،مدرک مهندسی با دارا بودن
الزامات کیفی مورد نیاز ،دستور صدور به کارفرما را دریافت نماید.
این مراحل ،خود میتواند بخشی از فرآیند کنترل کیفیت محصول فاز طراحی و مهندسی در نظر گرفته شود .سازمان بین المللی
استاندارد ( ،)ISOمدیریت کیفیت در طراحی را شامل سه مرحله تلقی می نماید:
Review-1
Verification-2
Validation-3
در فرآیند تشریح شده فوق ،چک لیست ورودی طراحی و چک لیست تأیید مدرک در داخل دیسیپلین را می توان به مثابه مرحله
نخست از مدیریت کیفیت طراحی یعنی همان مرحله  Reviewدر نظر گرفت.
مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی و تأیید مدیر پروژه و یا هماهنگ کننده مهندسی را نیز به ترتیب به مثابه مراحل دوم و سوم از
مدیریت کیفیتِ طراحی یعنی  Verificationو  Validationمی توان در نظر گرفت.
الزم به ذکر است در فرایند طراحی و مهندسی چکینگ مدارک مهندسی به این مرحله محدود نشده و در ادامه به خارج از سازمان
پیمانکارِ مهندسی منتقل خواهد شد به عبارت دیگر مدرک مهندسی از طریق مرسوله صادره برای کارفرما و یا مشاور او ارسال خواهد

7

جزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک DCC

مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

جلسه یازدهم

www.ipmp.ir

گشت و پس از دریافت نقطه نظرات کارفرما در قالب کامنت شیت ،ویرایش جدید از مدرک تولید می گردد و این سیکل ادامه خواهد
یافت تا جایی که مدرک از دیدگاه کارفرما تأیید شده ( )Approvedتلقی گردد.
این مراحل در جلسات مربوط به اصالح مدارک مهندسی به تفصیل تشریح شد.
در سامانه مدیریت اسناد و مدارک مهندسی ( ،)EDMSارسال مدارک از طریق مرسوله ،دریافت نقطه نظرات در مرحله دورگردانی
( )IDCو نیز دریافت کامنت شیت همه و همه در قالب چرخه ( )Work Flowتعریف و پیاده سازی می گردد و یکی پس از دیگری طی
خواهد شد ولیکن چک لیستهای ورودی طراحی و تأیید مدارک بایستی در فرآیند گردش مدارک ،مناسب سازی شوند تا امکان
مدیریت کیفیت از طریق چک لیستهای هر یک از مدارک نیز مهیا گردد.
در جلسه آینده به تشریح نمونه هایی از گردش کار در قالب چرخه یا  Work Flowدر پروژه های مهندسی اشاره خواهیم نمود.
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