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 خرید پروژههندسی م

Project Procurement Engineering 
 

حائز اهمیت می  ارتباط فاز مهندسی به عنوان آغازین فاز پروژه با فازهای خرید و ساخت پروژه بسیارهمانطور که می دانیم  :مقدمه

و آنچه در فاز مهندسی  فعالیتهای فازهای خرید و ساخت را در دستور کار دارد. طراحی و مهندسیِ باشد. چراکه اساساً فاز مهندسی،

 انجام می شود موفقیت و یا عدم موفقیت در سایر بخشهای پروژه را رقم می زند.

فعالیتهای طراحی، تهیه م است برای فاز مهندسی نیست بلکه کلیه بنابراین باید دقت کنیم که آنچه در فاز مهندسی در حال انجا

آمیز فازهای بعدی پروژه. به همین دلیل اهمیت دادن به فاز مهندسی تضمینی است برای انجام موفقیتها و مدارک مهندسی، نقشه

به به مثا رف هزینه های الزم به منظور مدیریت بهتر این فاز، استفاده از ابزارهای الزم نظیر سامانه های مدیریت پروژهصَبه همراه 

سرمایه گذاری است تا در فازهای خرید و ساخت بتوان سود این سرمایه گذاری را که همان، اجرای صحیح محدوده کاری پروژه با 

 عاید پروژه نماید.کارکرد درست و کیفیت مطلوب در زمان مناسب  و با هزینه کرد منطقی می باشد را 

، با تسهیل فرآیند خریدست که با فاز خرید پروژه در ارتباط بوده و با هدف ی از فاز مهندسی ایمهندسی خرید پروژه شامل فعالیتها

 .صورت می پذیردفاز خرید  فرایند نتایج فاز طراحی در انعکاس درستِرویکرد 

طی این جلسه به آموزش مفاهیم اصلی و کاربردی مهندسی خرید در پروژه خواهیم پرداخت تا از این طریق امکان درک بهتر مناسبات 

 فیمابین فازهای مهندسی و خرید مهیا گردد.
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 مهندسی خرید:

 MRو   Data  Sheet  ،Spec ،MTOگیریم که با توجه به اینکه مدارکی نظیر دسته بندی زیرفازهای مهندسی را اینگونه در نظر می

انجام  ( در ارتباط با بخش مهندسیMRاز این مرحله به بعد )پس از تأیید  یی کهدر زیرفاز مهندسی تفصیلی تهیه می گردند، فعالیتها

 تلقی می نماییم.  مهندسی خرید تهیه می شوند را به عنوان فعالیتها و مدارکِ می شوند و همچنین مدارکی که

فاز خرید ، ممکن است منجر به تغییر جدی در مهندسی خرید با رویکرد بهینه سازیاز قبل بدیهی است هرگونه تغییر در فعالیتهای 

ثانیاً و بوده به موقع مهندسی بایستی اوالً فاز در  تغییر اعمال هرگونهگردد. بایستی توجه داشته باشیم که  بخشهای مختلف پروژهو یا 

این تغییر در صورتیکه  که به فاز خرید پروژه و سایر فازهای پروژه تحمیل می نماید، صورت پذیرد. هاییهزینهسبک سنگین نمودن با 

محدوده، گر نماید و از سویی دیینه گزافی رو به رو هزصورت پذیرد می تواند پروژه را از یک سو با  ریدانجام فعالیتهای فاز خ هنگامدر 

 بینی نماید.دچار تغییرات غیر قابل پیش اندازیهزینه پروژه را در فاز خرید و حتی فازهای پس از آن نظیر ساخت، نصب و راه زمان و

 استعالم و درخواست پیشنهاد:

تا زمانیکه پیشنهاد سازندگان  شده و به تأیید کارفرما می رسندفاز مهندسی تهیه  د مرتبط با بخش خرید درزمانیکه مدارک و اسنااز 

به لحاظ فنی مورد بررسی قرار می گیرد گردش کار مهندسی خرید را تشکیل می دهند که در ادامه به تفصیل تشریح در فاز خرید 

 می گردند:

)برگه اطالعات  Data Sheetتهیه شوند  پایه و تفصیلی در فاز مهندسیالزم است  ،از جمله مدارکی که به منظور خرید تجهیزات

مجموع  و پس از تأیید کارفرما، ایستی به تأیید کارفرما برسدب که می باشند)مشخصات فنی تجهیزات(  Specificationو فنی( 

که به گونه ای ارائه می شود  MRQیا  MR یا اصطالحاً Material Requisitionالب مدرکی تحت عنواندر ق اطالعات این دو مدرک

 نماید.در خود خالصه میکنندگان به مناقصه،  را برای دعوت تامین و تجهیز مورد نظر نیاز برای تامین کاال دتمام اطالعات مور
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 For Tenderیا   For Purchase 1سازمان با هدف از ارسال تدارکات یا بازرگانی پروژه یاپس از اخذ تأیید کارفرما به واحد  MRمدرک 

 تا این واحد نسبت به فراخوان نمودن سازندگان و استعالم از ایشان اقدام نماید. گرددی ارسال م Approved  2و وضعیت اظهارنظر

پروسه  ، اقدام به خرید آن تجهیز می نماید.تأیید شده برای هر تجهیز MRواحد تدارکات پروژه و یا سازمان پس از دریافت مدرک 

واحد تدارکات پروژه شد که خرید هم متناسب با ساز و کار داخل سازمان و یا روش هماهنگی مصوب پروژه معموالً بدین صورت می با

با و همچنین فرمها و مستندات مرتبط با فرایند مناقصه،  MRمدارکی مانند تهیه و ارائه اسناد مناقصه با استفاده از محتوای ضمن 

 سازندگان اقدام به استعالم و درخواست پیشنهاد از سازندگان می نماید.فراخوان نمودن 

نیز به  3در این میان مکاتباتی جهت شفاف سازی، بین شرکت کنندگان در مناقصه و برگزارکننده مناقصه رد و بدل شده و جلساتی

در مهلت مقرر و با رعایت قیود ارائه  د مناقصهبر اساس اسنارا پیشنهاد خود  ناقصههمین منظور برگزار میگردد. شرکت کنندگان در م

 نمایند.در اسناد تهیه و به برگزار کننده مناقصه ارائه میشده 

 ها:پیشنهاد فنیارزیابی 

مورد بررسی قرار گیرد و امتیازدهی  در ابتدا بخش فنی پیشنهاد های دریافت شده بایستیپس از اعالم فراخوان و دریافت پیشنهادها، 

تواند مفیدتر این جهت میاگذار میگردد. واگذاری این بخش به پیمانکار مهندسی از وشود. این کار معموالً به شرکت پیمانکار مهندسی 

زمان بررسی  واقع شود که ویژگیهای فنی تجهیزات در زیرفاز مهندسی تفصیلی توسط پیمانکار مهندسی طراحی شده است و حال در

 ارائهبه عنوان بخش فنی پیشنهادها از جانب سازندگان بالقوه تطبیق آنچه طراحی و نهایی شده است با آنچه  فنی پیشنهادها نیز،

 آید.تر به نظر میتر و اثربخشاصولی ،طراحخودِ شده است توسط 

 امتیازدهی یجداگانه جداول نتیجه بررسی و ارزیابی فنی پیشنهادها، بایستی در قالب یک مدرک مستقل شامل معیارهای ارزیابی و 

یاد می شود که به  4TBEتفکیک معیارها ارائه گردد از این مدرک به عنوان مدرک ارزیابی فنی سازندگان یا دهندگان به پیشنهادبه 

                                                            
1-(POI) Purpose of Issue  
2-Comment Status 
3-Meeting Clarification 
4-valuationTechnical Bid E 
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در زیرفاز  MRبه ازای هر بسته خرید یک مدرک همانطور که می شود.  بسته خرید به صورت جداگانه صادر رتفکیک هر تجهیز یا ه

 خواهیم داشت. TBE مدرک کی MRمهندسی تفصیلی تولید می گردد در زیرفاز مهندسی خرید نیز به ازای هر 

ارائه دهند و از انجام میو یا در قالب یک فایل اکسل  فرم چندیک یا طریق  برخی از سازمانها در پروژه های خود، انجام این کار را از

عث می شود که پروسه انتخاب سازنده برای بخش خرید صرف نظر می نمایند که این کار با TBEتحت عنوان  آن در قالب یک مدرک

 .وجود نباشدو نتیجه آن برای هر یک از تجهیزات در آرشیو مدارک مهندسی پروژه م (Vendorو یا فروشنده تجهیز )

سایر موارد غیرفنی و ارائه نتیجه ارزیابی فنی پروپوزالهای سازندگان، واحد تدارکات پروژه اقدام به ارزیابی  TBEپس از تولید مدرک 

 ، برنامه زمانی ساخت و ... درو نحوه دریافت وجه مالینظیر شرایط قراردادی، نحوه حمل، نحوه تحویل، شرایط  5(CBE) پیشنهاد

از طریق تشکیل کمیسیون معامالت به گشایش پاکات مربوط به برآورد قیمت پیشنهادی پرداخته و در نتیجه نهایتاً الها نموده و پروپوز

پس از انتخاب سازنده و یا فروشنده،  ای تنظیم خواهد گشت و وندور و یا سازنده منتخب طی آن مشخص خواهد گشت.صورتجلسه

آغاز نماید و با امضاء قرارداد، عمالً تجهیز وارد مرحله سفارشگذاری و ه تنظیم قرارداد با سازنده میامور قرادادها در پروژه، اقدام ب

  تعبیر می شود.  Purchase Orderخرید می شود از این مرحله معموالً به 

 :6لیست سازندگان و فروشندگان مورد تأیید کارفرما

به گونه ای که  ( می باشدAVLلیست سازندگان مورد تأیید کارفرما ) ،محدودیتهای موجودبدیهی است در فاز خرید یکی از مهمترین 

 پروژه ناگزیر به تأمین تجهیزات از سازندگان معرفی شده در این لیست می باشد به همین دلیل گاهی ضرورت ایجاب می نماید که

پروژه که متولی خرید تجهیزات پروژه می باشد و واحد  بین واحد تدارکات و تأیید آن نیز،  MRپس از تهیه مدارک خرید نظیر 

برقرار باشد چراکه محدودیتهای  مشخصات فنی تجهیزات می باشد ارتباطات الزمتعیین کننده  به عنوان طراح پروژه مهندسی که

پروژه را مجاب به ارائه ممکن است بخش تدارکات مجاز و مورد تأیید کارفرما  در بین سازندگانداخلی و خارجی بازار موجود در 

باشد که در  پیشنهاداتی نماید که نیاز به تأیید از جانب واحد مهندسی داشته و همچنین مستلزم تغییراتی در مدارک خرید شده

                                                            
5-Commercial Bid Evaluation 
6-Approved Vendor List 
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البته الزم است بخش مهندسی پروژه در زمان طراحی و تهیه مشخصات  .اخذ تأیید مجدد کارفرما را نیز نیاز خواهد داشت اینصورت

 تجهیزات، این محدودیتها را تا حد امکان لحاظ نماید.فنی 

 گردد.رکردهای زیرفاز مهندسی خرید تلقی بخشی از کا تواندمیفعالیتهای مورد اشاره فوق نیز 

 

 )پیش نیاز طراحی( 7اطالعات سازندگان

دقیقاً متناسب با آنچه در حال  تااشد یکی از موارد مهم در زیرفاز مهندسی خرید، دریافت اطالعات به موقع و متناسب از تجهیز می ب

ای از مدارک در نظر گرفته شود. همانطور که می  دسته نیاز طراحیِبه عنوان پیش وساخت می باشد در اختیار مهندسی قرار گیرد 

آغاز فرایند طراحی  لیست مواردی که به عنوان پیش نیازِ (Design Input CheckListدانیم در چک لیست پیش نیاز طراحی مدرک )

 Vendorدر نظر گرفته می شود ارائه می گردد یکی از این پیش نیازها می تواند اطالعات سازندگان تجهیز باشد که از آن اصطالحاً به

Data  تعبیر می شود. این اطالعات لزوماً با اتمام فرآیند ساخت و تولید نقشه ها و مدارکAs Built با تجهیز ) مرتبطVendor 

Documentیتهای طراحی سازندگان و یا در حین فرایند ساخت تجهیز امکان ارائه آن مهیا ( ارائه نمی گردد بلکه در حین فعال

گذاری و خرید تجهیز، پیگیر دریافت اینگونه اطالعات گردد. بخش مهندسی بایستی پس از انتخاب سازنده و آغاز فرایند سفارشمی

  .خوراک الزم را برای طراحی در اختیار داشته باشندباشد تا فعالیتهای پس نیاز آن، 

عنوان  به از این دسته از اطالعات می باشد کهک تجهیز برای طراحی فونداسیون آن، برای مثال اطالعات مربوط به بارِ تحمیلی ی

بایستی در فرایند مهندسی خرید، در تعامالت فیمابین بخش مهندسی  و نیاز طراحی فونداسیون آن تجهیز در نظر گرفته می شودپیش

ارائه دیرهنگام این اطالعات، پیشبرد فعالیتهای مهندسی را دچار  دریافت گردد.به صورت متناسب و البته به موقع پروژه و سازندگان 

 .اختالل می نماید

 

                                                            
7-Vendor Data 
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 8مدارک سازندگان

خرید عالوه بر مشارکت فعال بخش مهندسی و همراهی با واحد تدارکات در انتخاب  با توجه به توضیحاتی که ارائه شد در مهندسی

سازندگان تجهیزات، در طول پروسه ساخت تجهیز نیز، بخش مهندسی پروژه الزم است با بخش مهندسیِ شرکت سازنده در تعامل 

زم است که این مدارک توسط بخش مهندسی باشد چرا که نقشه های تفصیلی مربوط به تجهیزات توسط سازنده تهیه می گردد و ال

 Vendorپروژه تحویل گرفته شده و به تأیید برسد که این مدارک در نهایت به کارفرما تحویل خواهد شد. از این مدارک به

Document   تعبیر می شود که همان مدارکAs Built .چون ساخت( تجهیز ساخته شده می باشد( 

خود  MDRباشد، بایستی در دار میمحدوده کاری قرارداد خود، سرفصل مهندسی خرید را نیز عهده در زمانیکه پیمانکار مهندسی در

و حتی گاهاً متناسب با نظر کارفرما، گزارشات بازرسی حین ساخت را نیز پیش بینی  Vendor Documentو  TBEمدارکی مانند 

نماید. در غیر اینصورت یعنی در زمانیکه به دالیلی مانند به تعویق افتادن انجام فاز خرید نسبت به فاز مهندسی، سرفصل مهندسی 

متعلق به زیرفاز مهندسی خرید می باشد بایستی به عنوان اقالم گردد این بخش از مدارک که واگذار می خرید به خودِ پیمانکار خرید

 قابل تحویل پیمانکارِ خرید در نظر گرفته شود.

  

                                                            
8-Vendor Document 
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 گردش کار مهندسی خرید:

 :به صورت شماتیک ارائه شده استارتباط بین بخشهای مهندسی و خرید در شکل زیر 
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ای که مواردی که با رنگ آبی مشخص شده است است به گونهدر صفحه قبل ارتباط بین بخشهای مهندسی و خرید مشخص شده 

 مربوط به بخش مهندسی است و مواردی که با رنگ نارنجی مشخص شده است مربوط به بخش خرید می باشد.

بخش ، )مهندسی( و تأیید آن توسط کارفرما MRدر گردش کار مهندسی خرید دیده شد، بالفاصله پس از تهیه مدرک که همانطور 

بخش مهندسی و پیشنهاد سازندگان را دریافت می کند)خرید(، سپس  فرآیند تهیه اسناد و برگزاری مناقصه را آغاز می کند خرید

، انتخاب سازنده، عقد  CBEپس از آن فرایند  را تولید می نماید )مهندسی( TBEاقدام به ارزیابی فنی پیشنهادها می نماید  و مدرک 

به عنوان پیش نیاز طراحی برخی  از سازنده تجهیزدریافت اطالعات در ادامه شود )خرید( انجام می قرارداد و شروع ساخت تجهیز  

امکان تهیه نقشه های تجهیز همانند آنچه که ساخته دیگر از مدارک صورت می پذیرد )مهندسی( پس از اتمام ساخت تجهیز )خرید( 

 شود.)مهندسی(می مراه تجهیز تحویلمعموالً به ه شده است مهیا می گردد که

 

 سیستم اطالعات مدیریت پروژه:

ارتباطات بین  بایستی، نیز PMISهمانطور که درگردش کار، ارتباط بین بخشهای مهندسی و خرید مشخص شد در سامانه های 

 ،یدبرای یک بسته خر در بخش مهندسی واحدهای مهندسی و خرید پروژه به صورت سیستماتیک مهیا گردد به گونه ای که وقتی

و از طرفی  ی خرید، مهیا گردد.یید کارفرما نیز می رسد امکان شروع چرخه خرید مرتبط با آن بستهو به تأ تولید می شود MRمدرک 

ایجاد این امکان به  مرتبط فراهم آید. TBEدیگر پس از دریافت پیشنهاد سازندگان امکان شروع چرخه مهندسی مرتبط با  مدرک 

  نماید.یمهندسی و خرید پروژه را تسهیل م ، شرایط عملکرد صحیح بین فازهایPMISانه صورت سیستماتیک در سام

سرفصل مهندسی در این جلسه به تشریح ساز و کار موجود در سرفصل مهندسی خرید پرداختیم. ان شاهلل در جلسه آینده به تشریح 

 ساخت یا مهندسی کارگاهی می پردازیم.

 


