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 (تولید مدارککار مدارک مهندسی پروژه )ردش گ

Engineering Documents Work Flow (Document Generation) 
 

کیفیت تولید اسناد و مدارک مهندسی پروژه پرداخته شد و طی آن، تضمین کیفیت در  سرفصل مدیریتبه  ه قبلدر جلس :مقدمه

 فرآیند طراحی و مهندسی و کنترل کیفیت خروجی و محصول طراحی تشریح شد.

خواهیم فرآیند موجود در شرکتهای مهندسی را در قالب گردش کار و آنچه که در سامانه های مدیریت پروژه مهندسی در این جا می

تعبیر می شود به طور مختصر تشریح نماییم که در این جلسه به فرآیند تولید مدارک مهندسی  Work Flowاز آن به چرخه و یا 

 خواهیم پرداخت و در جلسه آینده فرآیند بازبینی مدارک مهندسی را تشریح خواهیم نمود.

ه می پذیرند عمدتاً می توانند از یکی از این دو فرآیند بدیهی است بسته به نقشی که سازمانهای پروژه محور مهندسی در یک پروژ

 بهره ببرند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

الزم به ذکر است کلیت این فرآیندها در اغلب شرکتهای مهندسی پروژه محور مشابه می باشد ولیکن در جزئیات ممکن است 

آموزشی بتوانیم حق مطلب را در خصوص گردش کار مدارک مهندسی ادا تفاوتهایی را شاهد باشیم لذا امید است که طی این جلسه 

 نماییم.

 ساختار سازمانی:

شاید   3ایو پروژه  2، ماتریسی1ایدر شرکتهای پروژه محور ساختارهای سازمانی مختلفی وجود دارد که از بین ساختارهای وظیفه

بتوان ادعا نمود که عمده شرکتهی پروژه محور از مدل ماتریسی در ساختار سازمانی خود استفاده می نمایند چراکه در این مدل که 

                                                            
1-Functional 
2-Matrix 
3-Projectized  
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تقسیم می گردد طیف وسیعی از تمایالت سازمانی در ساختار  6و ماتریسی قوی  5، ماتریسی متعادل4خود به سه دسته ماتریسی ضعیف

 می شود.سازمانی پوشش داده 

آن سازمان می باشد چرا که در تدوین فرایندهای مرتبط با گردش کار مدارک مهندسی در سازمان، ساختار سازمانی از عوامل یکی 

 .باشد متفاوتمی تواند اندکی نقشهایی که مدرک مهندسی بین آنها دست به دست خواهد شد  ،بسته به نوع ساختار سازمانی

نقش واحدهای سازمانی پر رنگ بوده و در مقابل نقش پروژه کم رنگ می باشد این خود عاملی در جهت  در ساختار سازمانی وظیفه ای

بقی ساختارها باالتر در این نوع ساختار در مقایسه با ماچابک نبودن پروژه در این نوع ساختار می باشد. در عوض بار دانشی سازمان 

ناشی از انجام پروژه های متعدد در این نوع ساختار به سهولت رسوب نموده و در سازمان باقی خواهد ماند. در  می باشد چراکه دانشِ

این نوع ساختار یکی از اعضای یک واحد سازمانی با حفظ سمت نقش مدیر پروژه را ایفا خواهد نمود. به عبارتی پروژه ها در این نوع 

دهند و در سازمانهای اصلی ساختار سازمان را شکل می دهای سازمانی هستند که پیکرهساختار هویت مستقلی ندارند و این واح

 مهندسی این واحدها عمدتاً شامل دیسیپلینهای تخصصی مهندسی می باشند.

در ساختار سازمانی پروژه ای، یک تیم مستقل متشکل از تمامی تخصصهای مورد نیاز حول محوریت نقش مدیر پروژه شکل می گیرد 

و رو در رو در یک دفتر کار گرد هم آمده و تحت فرمان مدیر پروژه به ایفای نقش می  7کنار یکدیگرتمامی افراد تیم در فضایی و 

دهند و واحدهای سازمانی دارای هویت مستقلی نیستند اصلی سازمان را پروژه ها شکل می پردازند در این نوع ساختار سازمانی بدنه

بسیاری در پروژه وجود دارد ولیکن هزینه بسیار باال و همچنین عدم رسوب دانش به طرز مطلوب سازمانی اگرچه در این مدل چابکی 

 عواملی هستند که سازمانهای پروژه محور سازمانی را جز در موارد ضرورت از این مدل پرهیز می دهد.

رهیز از عیوب آنها سعی در انتخاب و پیاده سازی عمده سازمانها به جهت بهره مند شدن از مزایای این دو نوع ساختار و همچنین پ

به جهت اینکه هم پروژه و هم واحدهای در این نوع ساختار، ساختاری بینابین دارند که از آن به ساختار ماتریسی تعبیر می شود. 

                                                            
4-Week Matrix 
5-Ballanced Matrix 
6-Strong Matrix 
7-Located-Co 
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مدیریت تعامالت بین دیگر را یافت ولیکن چالش اصلی پیش روی سازمان  سازمانی دارای هویت می باشند می توان مزایای دو نوع

 سازی و نهادینه شدن فرهنگ کاری در سازمان می باشد.نیازمند فرهنگباشد که و واحدهای سازمانی میپروژه 

تری پیدا خواهد ها در این نوع ساختار مجموعاً وضعیت بهینهها و چابکی سازمانی مطلوب پروژهبرآیند دو عامل مهم مدیریت هزینه

تواند ناشی از نهادینه نشدن فرهنگ کاری باشد واگذاری مسئولیت به طرف مقابل است. جهت این ساختار که مید. آفت اصلی در نمو

پرهیز از زورآزمایی بین پروژه ها و واحدهای سازمانی در این نوع ساختار، بایستی فرآیندها مدون و شیوه های تعامل فیمابین تعیین 

 تکلیف شده باشد.

ر حفظ طیف سه گانه ای است که می تواند عالوه برا به این سو رهنمون می گردد مهندسی  تار که سازمانهایع ساخمزیت اصلی این نو

تمایل سازد به گونه ای که در یک سر طیف مزیت سازمانها را حسب ضرورت به دو سر طیف م هویت توأمان پروژه و واحدهای سازمانی،

برجسته تر خواهد ساخت )ماتریسی ضعیف( و در سرِ دیگر طیف مزیت خاصی از  خاصی از ساختار سازمانی وظیفه ای را در سازمان

 ساختار سازمانیِ پروژه ای )ماتریسی قوی(. 

می شوند ناگزیر بایستی از توانمندی مدیریتی مضاعفی  که در این نوع ساختار در سازمان به خدمت گرفته است مدیرانیبدیهی 

مربوط به خود اعم از پروژه و یا دیسیپلین، منافع سازمانی را در اولویت انتخابهای  هینه بخشِبرخوردار باشند تا عالوه بر مدیریت ب

ی، روحیه از خود گذشتگی و ترجیح منفعت سازمان به منفعت خود قرار دهد لذا الزم است به منظور کسب حداکثر منفعت سازمان

 ود.در مدیران تقویت ش و همچنین توانمندی در مدیریت تعارضات بخش

 الزم به ذکر است حساسیت انتخاب افراد در این نوع ساختار سازمانی محدود به مدیران نبوده و کارشناسان را نیز شامل می شود

وجود ندارد و کارشناسان از یک سو متعلق به یک واحد سازمانی می باشند و  8وحدت فرماندهی ،چراکه در این نوع ساختار سازمانی

 هنرِ  و ازا بیشتر را داشته باشند کار با دو مدیر و ی توانمندیِ پروژه درآمده اند لذا بایستی یا چند یک تیمِاز سوی دیگر به عضویت 

 د.ببرن بهرهه و مدیر دیسیپلین ایجاد تعامل در حوزه کاری خود بین مدیر پروژ

                                                            
8-irectionUnity of D 
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د دارد موارد زیر را جهت شفافیت دسی وجومهن پروژه محورِ از بین نقشهای سازمانی که در ساختار سازمانی ماتریسی در یک سازمانِ

 :بیشتر ِگردش کار مدارک مهندسی تشریح می نماییم

می باشد. وظیفه مهم این نقش عهده دار مسئولیت اصلی پروژه با رویکرد ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف پروژه  مدیر پروژه:

در مقایسه با ساختار پروژه ای به وظیفه در ساختار سازمانی ماتریسی، این  انجام در کل پروژه می باشد. یکپارچگی مدیر پروژه ایجاد

دلیل پراکنده بودن نیروی انسانی در واحدهای مختلف و لزوم ایجاد هماهنگی بین آنها و یکپارچه ساختن نتایج حاصل از فعالیت 

 ، با چالش بیشتری مواجه می باشد.هریک از آنها

خش تخصصی خود را در پروژه ها ایفا می نماید. تأمین نیروی انسانی شایسته و توانمند در مسئولیت مدیریت ب دیسیپلین: مسئول

 بخش تخصصی خود و اختصاص آن به پروژه ها و نظارت بر عملکرد موفق آنها از وظایف مدیر دیسیپلین می باشد.

PSL9 :ارتباط الزم با تمامی پروژه ها را نخواهد داشت و دیسیپلین امکان برقراری  با تعدد پروژه ها عمالً مسئول دیسیپلین در پروژه

یا هماهنگ کننده  PSLبررسی و تأیید مدارک تهیه شده در دیسیپلین را برای یک یا چند پروژه به نقشی تحت عنوان وظیفه 

 دیسیپلین در پروژه واگذار خواهد نمود.

کارشناسان یک دیسیپلین عالوه بر تعلق به واحد خود، با انتخاب مدیر دیسیپلین در یک یا چند پروژه به  کارشناس دیسیپلین:

دیسیپلین در پروژه  PSLتحت نظر ایفای نقش پرداخته و به کار طراحی و تولید مدارک مهندسیِ پروژه در دیسیپلینِ تخصصی خود 

 دیسیپلین می بشد. از وظایف اصلی کارشناس PSLهماهنگی با  می پردازد.

اشتراک زیادی در گردش کار مدارک مهندسی بین انواع ساختار سازمانی وجود دارد ولیکن به منظور پرهیز از  الزم به ذکر است

پراکندگی و ایجاد شفافیت بیشتر، فرض را بر ساختار سازمانی ماتریسی متعادل در یک شرکت مولتی دیسیپلینِ مهندسی قرار داده 

 ار سازمانی را در این آموزش مبنای کارمان قرار می دهیم.و این ساخت

  

                                                            
9-Project Spacialist Lead  
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 :مهندسی نوع پروژه

توان متصور ، سه نوع پروژه را میدر قراردادهای مختلف های پروژه محور مهندسی، متناسب با نقش واگذار شده به سازمان در سازمان

تولید مدارک و نقشه بود. اول از همه نقش طراح و پیمانکار مهندسی است که مسئولیت فعالیتهای طراحی و مهندسی و به عبارتی 

  گردد.به او واگذار می 10های مهندسی

شرکت مهندسی  ،قشاین ن کارفرماست که در نقش دومی که معموالً طی قرارداد به شرکتهای مهندسی واگذار می گردد نقش مشاورِ

د بررسی و واکاوی قرار دهد و نقطه نظرات کارشناسی خود را یه شده توسط پیمانکارِ طراح را مورموظف است مدارک و نقشه های ته

را در  11بازبینی مدارک و نقشه های مهندسیبه عنوان کامنت به نمایندگی از کارفرما ارائه نماید. در این نقش عمالً شرکت مهندسی 

  کار خود قرار خواهد داد. دستور

گردد تفویض وظایف کارفرمایی یا اصطالحاً عامل چهارم است که از آن به  نقش سومی که معموالً به شرکتهای مهندسی واگذار می

 شود.تعبیر می و یا مدیریت بر پیمانکاران 12مدیریت بر قراردادها

ی مهندسی را نوع پروژه نقش اول در شرکتهای مهندسی قرار داده و فرض را بردر این آموزش با توجه به تنوع نقشهای ذکر شده، 

 مبنای کارمان قرار می دهیم. کنیم وتولید مدارک و نقشه های مهندسی انتخاب می

 :گردش کار تولید مدارک مهندسی

گردد شرکت مهندسی باید  هنگامی که در سازمان مهندسی قراردادی به عنوان پیمانکار طراحی و مهندسی با کارفرما منعقد می

 ساختار خود را جهت انجام فعالیتهای طراحی و مهندسی و به عبارتی تولید مدارک و نقشه های مهندسی ایجاد نماید. 

نیازهای آن مهیا گردد که بدین منظور از همانطور که طی جلسات گذشته مطرح شد در زمان شروع فعالیت طراحی ابتدا بایستی پیش

استفاده می نماییم به عبارتی پس از  (Design Input Check List) دیِ طراحیوبه همراه چک لیست ور دیِ طراحیفرم کنترل ورو

نیازهای الزم برای شروع تهیه یک مدرک و امضاء شدن فرم و چک لیست مرتبط با آن مدرک، کارشناس دیسیپلین متولی تهیه پیش

                                                            
10-Document GenerationEngineering  
11-Document ReviewEngineering  
12-Management of Contracts  
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نویس اولیه مدرک را طی خواهد نمود و شحل محاسبه، طرح اولیه و ایجاد پیمرا تهیه مدرک اقدام به شروع فرایند طراحی نموده و

 تأییدات الزم را در داخل دیسیپلین به منظور صدور داخلی مدرک اخذ خواهد نمود. ،طی این پروسه داخل دیسیپلینی

به همراه چک مدرک تهیه شده خود را  ،سرا به زبان گردش کار توضیح دهیم اینگونه است که کارشنا اگر بخواهیم ادامه این فرایند

مسئول دیسیپلین و یا نماینده ایشان در به ( Verification Check Listتأیید مدرک مهندسی ) ی تحت عنوان چک لیستِلیست

پروژه بایستی کارشناس تهیه کننده دیسیپلین در  PSLدر اینجا پس از تأیید مسئول دیسیپلین و یا  نماید.میتحویل ( PSLپروژه )

ن، مدرک تهیه و از طریق آ برساند مربوطه PSLبه امضاء مسئول دیسیپلین و یا  و آن را نمایدداخلی  اقدام به تهیه ترانسمیتالمدرک، 

 ( توزیع خواهد شد. IDC Matrixشده به دیسیپلینهای مشخص شده در ماتریس دورگردانی )

ن می نمایند که این کار آام به بررسی و اظهار نظر بر روی اقد ،ماتریس دورگردانی، پس از دریافت مدرکدیسیپلینهای مخاطب در 

مرحله دورگردانی به  های دیسیپلینهای مخاطب صورت خواهد پذیرفت. نقطه نظرات دیسیپلینهای مختلف درPSLتوسط  عمدتاً

دیسیپلین متولی مدرک  PSLرشناسِ تهیه کننده مدرک خواهد رسید. کاو  PSLدیسیپلین تهیه کننده مدرک ارسال شده و به اطالع 

تصمیم  IDCدر پروژه به همراه کارشناس تهیه کننده مدرک در خصوص جمع بندی و اعمال برایند نظرات دریافت شده در مرحله 

یا همان  IDCمدرک در محله  در صورت تأییدو یا ویرایش داخلی جدید مدرک تولید خواهد شد  یا گیری خواهند نمود و در نهایت

مدرک به مرحله بعد یعنی بررسی توسط مدیر پروژه خواهد رفت. در صورت تولید  ،توسط کلیه دیسیلینهای مخاطب دورگردانی

خواهد رسید و سپس به  ویرایش جدید، مجدداً دورگردانی تکرار و ویرایش جدید تهیه شده مدرک به تأیید دیسیپلیهای مخاطب

 خواهد رفت. مدیر پروژهیید مرحله تأ

مدرک مجدداً به دیسیپلین تهیه کننده عودت خواهد شد تا نقطه نظرات مدیر مدیر پروژه مبنی بر ارائه کامنت،  در صورت اظهار نظر

( مدرک با دستور مدیر پروژه به واحد کنترل مدارک روژهپپروژه را اعمال نماید در غیر اینصورت )یعنی تأیید مدرک توسط مدیر 

 جهت تهیه ترانسمیتال یا مرسوله صادره ارجاع خواهد شد.

ای الکترونیکی و یا در صورت ضرورت هکارشناس کنترل مدارک مرسوله صادره را تهیه و به امضاء مدیر پروژه می رساند و نسخه

 مدرک را ضمیمه و برای کارفرما و یا مشاور او ارسال می نماید. کاغذیِ

 و ارسال آن به کارفرما از طریق صدور مرسوله محقق شد.  تا اینجا، گردش داخلی مدرک
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  ادامه، نمونه ای شماتیک از این گردش کار ارائه شده است:در 
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همانطور که در گردش کار ارائه شده مشاهد کردیم برای آن دسته از مدارکی که در ماتریس توزیع هیچگونه دیسیپلینی به عنوان 

( به مرحله بعد از آن یعنی مرحله IDCبرای آنها در نظر گرفته نشده است بدون ورود به مرحله دورگردانی ) IDCدیسیلین مخاطب در 

 تأیید مدیر پروژه وارد می گردند.

در نمونه گردش کار ارائه شده در صفحه قبل مشاهده شد که در دو مرحله مدرک ممکن است نیازمند تولید ویرایش داخلی باشد یکی 

( شامل کامنت های متعدد و حاکی از تناقضات IDCت که نقطه نظرات دریافت شده در مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی )در زمانی اس

اقدام به بازنگری در مدرک تهیه شده نموده و ویرایش  به تشخیص و صالحدید خود بین دیسیپلینی باشد که دیسیپلین متولی مدرک

ی در زمانی است که مدیر پروژه، مدرک ارائه شده را تأیید نمی نماید و نقطه نظراتی را دیگر جدیدی از مدرک را تولید می نماید.

در این حالت نیز، دیسیپلین متولی مدرک بایستی  اقدام به تهیه ویرایش  .میداردمتناسب با شرایط پروژه جهت اصالح مدرک بیان 

  داخلی جدیدی از مدرک بنماید.

اشد که مسئولیت آن به بمی (IDCگیری در خصوص نقطه نظرات مرحله دورگردانی)مسئله تصمیم ای که در اینجا وجود داردنکته

ای باشد که در صورت تأیید کلیه دیسیپلینهای توانست این مسئله به گونه دیسیپلین متولی مدرک واگذار شده است در صورتی که می

عدم تأیید حتی یک دیسیپلین در دورگردانی، دیسیپلین متولی مدرک به مرحله بعدی برود و در صورت ، IDCمخاطب در مرحله 

به گردش درآورد و این سیکل  IDCرا در چرخه  مدرک آنویرایش جدید و مجدداً  داخلی جدید گردد مدرک ملزم به تولید ویرایش

 ردد)مدل پیشنهادی(.گتکرار  IDCب در زمان تأیید کلیه دیسیپلینهای مخاطتا 

یش می آید که اگر قرار بر این است که دیسیپلین متولی مدرک در برابر نقطه نظرات سایر دیسیپلینها در مرحله در اینجا این سوال پ

IDCدر مرحله گیری برای انتقال مدرک به مرحله بعد باشد، اساساً چرا مدرک تهیه شده ، حق وتو داشته باشد و خود شایسته تصمیم

که در سازمان -موجودیت ماتریس توزیع  توان گفت در این حالت،ارسال شده است. می ند دیسیپلین دیگردورگردانی برای یک یا چ

 زیر سوال خواهد رفت. -و پروژه مصوب شده است

باشد و اگرچه اعتبار را تری از شیوه موجود در گردش کار صفحه قبل میمدل سختگیرانهاز طرف دیگر می دانیم که مدل پیشنهادی 

ای و روحیات متفاوت دیسیپلینهای مختلف ولیکن ممکن است نقطه نظرات سلیقهدهد می IDCبه نقطه نظرات ارائه شده در 
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مرحله نمودن مدرک یک دیسیپلین دیگر، منجر به متوقف شدن روند تولید مدرک در سازمان و پروژه گردد و   Commentedدر

IDC گاهی سخت برای طراحی و تولید مدارک مهندسی نماید. را تبدیل به گلو 

، ایجاد مراحلی برای جلوگیری از مدرک متولیِ دیسیپلینِ گیریِدر نظر گرفتن این نکته نیز مهم است که از دیدگاه طرفداران تصمیم

 برای پیشروی پروژه تلقی گشته وارنده بازد تداخالت بین دیسیپلینی و به عبارتی تضمین کیفیت مدارک تولیدی، نباید خود عاملی

 گردد. سرعت پروژه منجر به کاهش غیر قابل توجیه

گیری برای تولید ویرایش جدید مدرک در مرحله دورگردانی را به عهده مدیر مهندسی پروژه برخی نیز در این میان مسئولیتِ تصمیم

(PEM گذارده و او را مسئول مدیریت محدوده، زمان و هزینه پروژه می )برای  دانند لذا همانطور که در جلسه ششم آموزش مطرح شد

 از ابزارهایی مانند فرم درخواست اصالح مدرک استفاده می نمایند. این منظور

قبل، شروع کار از صدور مرسوله داخلی بوده و از قبل از آن یعنی کنترل ورودی طراحی و  در صفحاتدر نمونه گردش کار ارائه شده 

نویس صرف نیازها جهت شروع )چک لیست ورودی طراحی( و سپس مراحل محاسبه، طرح اولیه و تهیه پیششچک لیست تأمین پی

نیاز و تضمینی برای کیفیت مدارک نظر شده است. ولیکن بهتر است مرحله کنترل ورودی طراحی که خود تأیید کفایت اطالعات پیش

 در دست تهیه می باشد در گردش کار پیش بینی گردد.

کارشناس کنترل  یسوله یا ترانسمیتال تهیه شده به وسیلهکه در مراحل پایانی این گردش کار مشاهده می شود این است که مرآنچه 

و مورد بررسی و انطباق با آنچه در  توسط کارشناس کنترل مدارک کارفرما و یا مشاور او دریافت می گردد ،مدارک پیمانکار طراحی

روژه مصوب شده است قرار می گیرد و در صورت تناقض، مرسوله را عودت داده و درخواست صدور روش هماهنگی فیمابین ارکان پ

 مرسوله جدید می نماید.

 :گردش کار اظهارنظر بر روی مدارک مهندسی و ارائه پاسخ  آنها

ر ایشان و همچنین پاسخ به گردش کار اظهارنظر بر روی مدرک توسط کارفرما و یا مشاو ی فرایند تولید مدارک مهندسیدر ادامه

 احتمالیِ پیمانکارِ طراحی اشاره خواهیم نمود.
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رک انتخاب نموده امشاوری را برای اظهارنظر بر روی مد ،برای سهولت در تشریح این بخش از گردش کار فرض می کنیم که کارفرما

 .خواهیم نمودکارفرما استفاده  باشد لذا از این به بعد در این فایل آموزشی از عبارت مشاورِ

مشاور کارفرما به بررسی مدرک تولید شده می پردازد و نقطه نظرات خود را در قالب کامنت شیت به شرکت طراح ارسال می نماید. 

در اینجا کارشناس کنترل مدارک در بدو دریافت کامنت شیت، آن را ثبت می نماید و به مدیر پروژه و از آنجا به دیسیپلین تهیه کننده 

رسال می نماید. در صورتی که محتوای کامنتها دیسیپلین و یا دیسیپلینهای دیگر را نیز درگیر نماید دیسیپلین متولی مدرک مدرک ا

های مرتبطِ دیگر نیز ارسال نماید و نقطه نظرات ایشان را نیز می تواند کامنت شیت ارائه شده توسط مشاور کارفرما را برای دیسیپلین

 ما جویا گردد.رده از ناحیه مشاور کارفدر خصوص کامنت دریافت ش

نت شیت مشاور مجمع بندی نقطه نظرات توسط دیسیپلین متولی مدرک، منجر به تولید ریپالی شیت می گردد که در پاسخ به کا

کارفرما یر پروژه به تأیید مد در صورتکارفرما تهیه و ارسال می گردد. ریپالی شیت تهیه شده به تأیید مسئول دیسیپلین رسیده و 

ارسال خواهد گشت. در اینجا معمالً متناسب با محتوای کامنتها و پاسخ دیسیپلین مربوطه، مدیر پروژه دستور تولید ویرایش جدید 

 مدرک را صادر می نماید.

یپلین در صورت عدم تأیید، مدیر پروژه ریپالی شیت را جهت بازنگری و اعمال اصالحات الزم و تهیه نسخه تصحیح شده آن به دیس

 عودت خواهد نمود.

 در ادامه، نمونه ای شماتیک از این گردش کار ارائه شده است:
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تهیه کامنت شیت و ارسال آن به پیمانکار  شِ کار نیز همانند قبلی پس ازهمانطور که در گردش کارِ قبلی توضیح داده شد در این گرد

طراحی، کارشناس کنترل مدارک پیمانکار به بررسی آن پرداخته و انطباق آن را با روش هماهنگی مصوب پروژه بررسی می نماید در 

 می نماید.عودت  ،مجددت شیت نکامآن را جهت تصحیح و ارسال  ،صورت مغایرت

می تواند این ، دیسیپلین متولی مدرک به سایر دیسیپلینهاتهیه شده توسط مشاور کارفرما، از جانبِ  ارسال کامنت در این گردش کار،

نیز یک دسیپلین  مدارک مشخص است و طبیعتاً تهیه کننده آن مربوط به یک یا چند مدرکِ ،سوال را ایجاد نماید که کامنت شیت

ورگردانی مدارک مهندسی، برای یک یا چند دیسیپلین دیگر نیز ارسال می باشد پس چه ضرورتی دارد که در بعضی موارد همانند د

 گردد؟

توان اینگونه بیان داشت که آنچه که در برگه اظهارنظر کارفرما )کامنت شیت( آمده است ممکن است شامل در پاسخ به این سوال می

د مثالً اگر در یک مدرک طراحی شده توسط دیسیپلین نقطه نظراتی باشد که دایره شمول آن حوزه های تخصصی دیگر را نیز در بر بگیر

برق، نقطه نظراتی راجع به حوزه ایمنی مطرح شده باشد ممکن است مسئول دیسیپلین برق تمایل داشته باشد که این کامنت شیت 

 .را با دیسیپلین ایمنی به مشورت بگذارد و نقطه نظرات او را نیز جویا شود

( در سامانه مدیریت پروژه Work Flowلذا در تدوین گردش کار و به خصوص در زمانی که قرار است این گردش کار در قالب چرخه ) 

پیاده سازی گردد این امکان مطلوب می باشد که سایر دیسیپلینهای مرتبط نیز نقطه نظرات خود را به صورت سیستماتیک بر روی 

عمالً پاسخی حاصل از مشورت با دیسیپلینهای ذیربط تهیه و در قالب ریپالی شیت به مشاور کارفرما نت کارفرما مطرح نمایند و مکا

 ارائه نماییم.

ت رمربوط به کامنت شیت نیز در نظر گرفته شده است که در صورت ضرو IDCبه همین دلیل در گردش کار ارائه شده، بخشی با عنوان 

 داشته باشد. ک راامکان استفاده توسط دیسیپلین متولی مدر

اظهارنظر بر روی مدارک مهندسی ارائه شده است، پس از تهیه ریپالی شیت و تأیید مسئول دیسیپلین،  بر اساس آنچه در گردش کارِ

 که در ادامه تشریح خواهد شد.مقتضی در اختیار خواهد داشت  مدیر پروژه آلترناتیوهایی را جهت صدور دستور
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تصحیح آن و تهیه ریپالی شیت جدید صادر  ریپالی شیت تهیه شده مورد تأیید مدیر پروژه نباشد دستوردر صورتی که بدیهی است 

خواهد شد. در غیر اینصورت )تأیید ریپالی شیت( متناسب با محتوای تهیه شده در پاسخ به کامنت کارفرما دو آلترناتیو متصور خواهد 

هت ارسال ریپالی شیت به کارفرما و دیگری عالوه بر دستور ارسال به کارفرما، صرفاً دستور به کارشناس کنترل مدارک ج یکی بود.

تهیه ویرایش جدیدی از مدرک متناسب با نقطه نظرات و کامنتهای کارفرما می باشد. پر واضح است که دستور اخیر صرفاً در  دستورِ

آنها را پذیرفته باشد و طبیعتاً بایستی با تأیید مدیر صورتی صادر خواهد شد که دیسیپلین متولی مدرک، کلیه کامنتها و یا اغلب 

خود نماید و نقطه نظرات اصالحی مشاور کارفرما را بر روی مدرک  پروژه بر روی ریپالی شیت، اقدام به تهیه ویرایش جدیدی از مدرکِ

 خود اعمال نماید.

 ه است.تعبیر شد Request for revisionاز این دستور در گردش کار ارائه شده به 

هر دو گردش کارِ ارائه شده در این جلسه از آموزش، مربوط به فرایند تولیدِ مدارک مهندسی می باشد و برای سهولت درک مفاهیم 

 موجود به دو قسمت تفکیک گردیده است.

، مباحث آموزشی در جلسه آینده با ادامه مبحث گردش کار با نقش بازبینی مدارک مهندسی برای یک سازمان مهندسیِ پروژه محور

 مرتبط با مدیریت مدارک مهندسی را ادامه خواهیم داد.

 


