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 مدیریت کیفیت مدارک مهندسی پروژه

Engineering Documents Quality Management 
 

پرداخته شد و نحوه ثبت اطالعات مدارک مهندسی در دو حالت مدرک محور و  MDRسرفصل مدیریت به  ه قبللسدر ج :مقدمه

 ترانسمیتال محور به همراه نمونه گزارشات مطلوب آنها تشریح شد.

به ثبت اطالعات ارسال مدارک و دریافت کامنتها و کنترل ویرایشهای مختلف تولید شده مدرک پرداخته می شود و  MDRدر 

 ایجاد می شود این است که چگونه می توان ساماندهی و مدیریت مدارک تولیدی را از این طریق در دست داشیم ولیکن سوالی که

 کنترل نمود.  کیفیت تولید مدارک مهندسی را

انطور که می دانیم تولید مدارک مهندسی پروژه در دیسیپلینهای مختلف مهندسی صورت می پذیرد و با وجود یک سری مشترکات هم

بین دیسیپلینهای مهندسی، هر دیسیپلین متناسب با حوزه تخصصی خود، ساز و کار و قانونمندیهای خاص خود را جهت انجام امر 

 دارا می باشد.طراحی و تولید مدارک مهندسی مرتبط  

 در این جلسه به سرفصل مدیریت کیفیت تولید اسناد و مدارک مهندسی پروژه خواهیم پرداخت.

 :کیفیت طراحی و تولید مدارک مهندسیتضمین 

 کنترل ورودیهای طراحی و همچنین ترین راهکارهای مدیریت کیفی در طراحی و تولید مدارک مهندسی پرداختن بهیکی از اصلی

این راهکار که همان  .پیشگیری از ایجاد خطا در طراحی از طریق بهینه سازی فرآیندها می باشددر نتیجه یندهای مناسب و اتدوین فر

( می باشد راهکار اصلی در ایجاد محصول با کیفیت در فاز طراحی و مهندسی Quality Assuranceتحقق مفهوم تضمین کیفیت )

ورودی طراحی و چک لیستهای مربوط به تأیید مدرک مهندسی )قبل از خروج از های برای این مهم بایستی از چک لیست می باشد.

 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 

می تواند دیسیپلین متولی مدرک را از اینکه مدرک تهیه شده حداقل قبل از صدور(  2و چک لیست تأیید مدرک 1یورودی طراح

 الزامات را دارا می باشد مطمئن سازد تا جهت صدور مدرک به خارج از دیسیپلین اقدام نماید.

انیم از فرم کنترل ورودی طراحی استفاده در شروع طراحی می توجلسات اولیه آموزش کنترل مدارک مطرح شد، که در  همانطور

باشد و را دارا  روع طراحیفرم کنترل ورودی طراحی در ابتدای شهمان کاربریِ نسبتاً می تواند  چک لیست ورودی طراحینماییم. 

 :فواید اشاره می کنیممی باشد که در زیر به این دارا  را این فرم فوایدبرخی از مانند فرم کنترل ورودی طراحی،  این چک لیست نیز

 پیگیری موارد کمبود و نقص اطالعات وارده -

 مهیا شدن امکان کنترل تغییرات پروژه ناشی از اطالعات ورودی  -

( اعم از  داخل سازمان و یا خارج از Reworkمهیا شدن شرایط رصد تحمیل اضافه کاری ناشی از تغییرات اطالعات ورودی ) -

اضافه کاری ناشی از تغییرات نقطه نظرات کارفرما و یا تغییر شرایط پروژه باشد بایستی مبنای سازمان که در صورتی که این 

 ( قرار گیرد.Claimادعا )

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

 رویکرد کنترل ورودی طراحیتهیه و تکمیل بهتر برنامه زمان بندی  با  -

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. -

 Cable & Cableاز نوع  Electricalسی از دیسیپلین برای یک مدرک مهند ورودی طراحی نمونه ای از چک لیست صفحه بعد در 

Routing ارائه شده است:   

                                                            
1-Design Input Check list 
2-ign Verification Check ListDes 
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کفایت و در دسترس بودن همانطور که مطرح شد چک لیست ورودی طراحی، اطالعات الزم برای شروع طراحی را تضمین نموده و 

 عمالً کار طراحی آغاز می گردد. متولی مدرک می رساند و با امضاء نمودن این چک لیست أیید دیسیپلینتبه اطالعات الزم را 

در اینجا مستندات الزم در قالب مدارک و اطالعات خارج از سازمان، مربوط به کارفرما و یا سازندگان و اطالعات محیطی می تواند به 

که توسط خودِ دیسیپلین و یا -نیازِ داخل پروژه نیز عنوان بخشی از اطالعات وارده در نظر گرفته شود و از سویی دیگر مدارک پیش

 -در دست طراحی در نظر گرفته شود به عنوان ورودی طراحی برای تهیه مدرکِ هاسایر دیسیپلینها بایستی تهیه گردد تا خروجی آن

 از اطالعات وارده را پوشش دهد.  یدیگر می تواند بخش

پیش نویس مدرک، به منظور آماده سازی مدرک جهت تهیه محاسبه، طرح اولیه و در ادامه و در حین طراحی پس از عبور از مراحل 

ه الزم است اطمینان حاصل کنیم که کلی ،صدور داخلی مدرک از طریق مرسوله داخلی و ورود به مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی

 Design Verification)مدرک  شده است برای همین منظور از چک لیست تأییدِ  لالزامات الزم جهت طراحی در مدرک مورد نظر اعما

Check List ).استفاده می نماییم 

چک لیست تأیید مدرک به عنوان عامل دوم تضمین کیفیت طراحی و تولید مدارک مهندسی در درون دیسیپلین، برای یک مدرک 

خص حاوی اطالعاتی است که کلیه موارد الزم برای اینکه مدرک را حائز شرایط الزم برای صدور و خروج از دیسیپلین  نماید دارا مش

 می باشد.

با استفاده از چک لیست تأیید مدرک در گلوگاه خروج از دیسیپلین، مسئول و سرپرست دیسیپلین اطمینان حاصل می نماید که آنچه 

ص به عنوان الزامات طراحی در نظر گرفته شده است یکی پس از دیگری رعایت شده است و یا اینکه از قلم برای یک مدرک مشخ

 تاده و مورد غفلت قرار گرفته است و نیازمند بازنگری می باشد.اف

تک تک مدارک  این چک لیست عامل هشدار دهنده و مانع از فراموشی و از قلم افتادگی الزامات خواهد بود به گونه ای که برای 

گردد و بستری را مهیا می نماید که فرآیند چکینگ و کنترل مدرک را از وابستگی به یک یا چند فرد ، تهیه میMDRموجود در 

 نماید.خارج نموده و ایجاد وحدت رویه میو اعمال سلیقه متخصص 
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دی طراحی و تأییدِ مدرک، بایستی با توجه به نظر کارشناسان خبره وبدیهی است به منظور استاندارد سازی فرمها و چک لیستهای ور

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.

قل الزامات عالوه بر نکاتی که بایستی در طراحی مد نظر قرار بگیرد تا مدرک را از حدا لیست مشاهده می گرددهمانطور که در این چک

 .شده استبرخوردار نماید، به مدارکی که این مدرک بایستی در تطابق کامل با آنها تهیه شود نیز اشاره 

اخلی می باشد و سرپرست دیسیپلین بدون نیازِ تهیه برگه مرسوله داخلی یا ترنسمیتال ددر بسیاری از سازمانها این چک لیست پیش

 تأیید این چک لیست، مرسوله داخلی را جهت ارجاع مدرک به مرحله دورگردانی و یا ارجاع به مدیر پروژه، تأیید نمی نماید. 

 Dedusting»از نوع   Mechanicalدر صفحه بعد نمونه ای از چک لیست تأییدِ مدرک برای یک مدرک مهندسی از دیسیپلین 

Equipment Constructional Drawings »:ارائه شده است 
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 مهندسی: خروجی و محصول طراحی وکیفیت  کنترل

ه و محصول طراحی و مهندسی، نقشه ها و مدارکی هستند که در دیسیپلین تخصصی خود تولید شد همانطور که می دانیم خروجی و

اند حال جهت بررسی مجددِ مدرک از نگاه دیسیپلینهای ذیربط، فرآیند دورگردانی بر اساس ماتریس با مرسوله داخلی صادر گردیده

IDC مورد بررسی  یای جدید خروجی یک دیسیپلین در قالب مدرک، با رویکرد مداخالت بین دیسیپلینپذیرد تا در مرحلهصورت می

از که پس از رایزنی های بین دیسیپلینی، تفع گردد. در گامی دیگر مدرکی قرار گرفته و هرگونه تضاد و تعارض با سایر دیسیپلینها مر

( به عنوان هماهنگ کننده و مسئول ایجاد یکپارچگی در PEM) نی عبور نموده است، توسط مدیر مهندسی پروژهسیکل دورگردا

 نهایی قرار خواهد گرفت تا در نهایت، مدرک مهندسی با دارا بودن مورد بررسیِ ،طراحیِ پیمانکارِ بخش مهندسی، در داخل سازمانِ

 دستور صدور به کارفرما را دریافت نماید.الزامات کیفی مورد نیاز، 

سازمان بین المللی  تواند بخشی از فرآیند کنترل کیفیت محصول فاز طراحی و مهندسی در نظر گرفته شود.خود می ،مراحلاین  

 یریت کیفیت در طراحی را شامل سه مرحله تلقی می نماید:(، مدISOاستاندارد )

1-Review 

2-Verification 

3-Validation 

در فرآیند تشریح شده فوق، چک لیست ورودی طراحی و چک لیست تأیید مدرک در داخل دیسیپلین را می توان به مثابه مرحله 

 گرفت.در نظر  Reviewنخست از مدیریت کیفیت طراحی یعنی همان مرحله  

مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی و تأیید مدیر پروژه  و یا هماهنگ کننده مهندسی را نیز به ترتیب به مثابه مراحل دوم و سوم از 

 می توان در نظر گرفت. Validationو   Verificationطراحی یعنی  مدیریت کیفیتِ

الزم به ذکر است در فرایند طراحی و مهندسی چکینگ مدارک مهندسی به این مرحله محدود نشده و در ادامه به خارج از سازمان  

منتقل خواهد شد به عبارت دیگر مدرک مهندسی از طریق مرسوله صادره برای کارفرما و یا مشاور او ارسال خواهد مهندسی  پیمانکارِ
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نظرات کارفرما در قالب کامنت شیت، ویرایش جدید از مدرک تولید می گردد و این سیکل ادامه خواهد پس از دریافت نقطه گشت و 

 ( تلقی گردد.Approvedیافت تا جایی که مدرک از دیدگاه کارفرما تأیید شده  )

 این مراحل در جلسات مربوط به اصالح مدارک مهندسی به تفصیل تشریح شد.

سوله، دریافت نقطه نظرات در مرحله دورگردانی (، ارسال مدارک از طریق مرEDMSمدارک مهندسی )در سامانه مدیریت اسناد و 

(IDC)  همه و همه کامنت شیتنیز دریافت و ( در قالب چرخهWork Flowتعریف و پیاده سازی می گردد )  و یکی پس از دیگری طی

مناسب سازی شوند تا امکان  ،در فرآیند گردش مدارک ورودی طراحی و تأیید مدارک بایستیخواهد شد ولیکن چک لیستهای 

 مهیا گردد. یک از مدارک نیز مدیریت کیفیت از طریق چک لیستهای هر

 در پروژه های مهندسی اشاره خواهیم نمود. Work Flowدر جلسه آینده به تشریح نمونه هایی از گردش کار در قالب چرخه یا 

 


