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 پروژه اختسمهندسی 

Project Field Engineering 
 

در جلسه گذشته به سرفصل مهندسی خرید پرداخته شد و اهمیت این زیرفاز در ارتباط فیمابین فازهای مهندسی و خرید  :مقدمه

ح شد یکی از زیرفازهای مهم فاز تحت عنوان اقالم قابل تحویل مهندسی تشری نیز همانطور که در جلسه هشتم آموزشتشریح شد. 

 Siteو یا   Field Engineeringاست که در اصطالح انگلیسی از آن به مهندسی ساختمهندسیِ پروژه، مهندسی کارگاهی یا 

Engineering گردد.تعبیر می 

د نقشه های کارگاهی، ذیل آن مباحثی مانن در گیرد ومهندسی ساخت در ارتباط فیمابین فازهای مهندسی و ساخت پروژه شکل می

 که در ادامه به تشریح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت. شودساخت مطرح میدهی به پرسشهای فنی و نقشه های چونپاسخ

 

 

 :1نقشه های کارگاهی

مدارک و ، اقدام به مطالعه و بررسی (AFC2ا دریافت نقشه های تأیید شده جهت ساخت )ت پروژه، پیمانکاران ساخت بدر فاز ساخ

 هایمهندسان آشنا به فرایند ،شود. در دفتر فنینمایند. این کار در دفتر فنی پیمانکار پروژه در سایت انجام مینقشه های مهندسی می

 Shopتر و تهیه اصطالحاً نقشه های کارگاهی )به نقشه های جزئی AFCاقدام به تبدیل نقشه های  ،طراحیهمچنین ساخت و 

Drawings ها و مدارک فاز طراحی توسط پرسنل اجرایی پیمانکار فراهم آید. بر نمایند تا از این طریق امکان پیاده سازی نقشه( می

 گیرد.اساس نقشه های کارگاهی ارتباط بین تیم اجرایی پیمانکار و دفتر فنی در سایت پروژه شکل می

نماید. این مهندسین اجرایی به شیوه بسیار مناسب و دقیقی پر مینقشه های کارگاهی، عماًل فاصله موجود بین مهندسین طراح را با 

در  باشد به طور مثال این نقشه هانقشه ها شامل جزئیات بسیار بیشتری نسبت به نقشه های طراحی شده توسط مهندس طراح می

ات نیز می باشد. یا در نقشه ی یک پروژه شامل تک تک قطعات موجود در سازه و همچنین نقشه های مونتاژ تمامی قطعبخش سازه

                                                           
1-Shop Drawings 
2-Approved For Construction 
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نقشه های کارگاهی می تواند ماشینکاری قطعات، سوراخکاری و برشکاری را نیز شامل گردد.  ،های مربوط به تجهیزات یک پروژه

 ی مربوط به هر یک از تجهیزات تهیه خواهد شد و در مواردی که در سایتدر کارگاه سازنده ،های کارگاهی تجهیزاتبدیهی است نقشه

 اصلی پروژه اجرا می گردد این نقشه ها در دفتر فنی سایت پروژه تهیه می گردد.

 

 :3فرم پاسخ به پرسشهای فنی

 یمبتنی بر نقشه ها و مدارک مهندسابهامات و مشکالت احتمالی ، سواالت، در این بین، در نتیجه ارتباط بین تیم اجرایی و دفتر فنی

خ الزم خود را سپاسخ آن در دفتر فنی مهیا باشد ابهام برطرف گشته و تیم اجرایی پاشکل خواهد گرفت. در صورتی که اجرایی 

 .دریافت خواهد نمود

تبادل نظر پروژه پاسخی برای سواالت، ابهامات و مشکالت پیش آمده نداشته باشد بایستی با پیمانکار طراح  ،در صورتیکه دفتر فنی

خود پرداخته به تشریح سوال  اندجام فعالیتهای فاز طراحی و مهندسی را عهده دار بودهان طراح کهنماید و با طرح موضوع با مهندسان 

در هر دو حالت )پاسخگویی مهندسان ساخت در دفتر فنیِ سایت و یا  شوند. بدیهی است این سواالت احتمالیو پاسخ آن را جویا 

شده و پاسخ آن دریافت شود. از آنجا که در طول انجام بایستی از طریق یک بستر مشخص مطرح  مهندسان طراح در دفتر مرکزی( 

بایستی اقدام به ثبت این سواالت  شد ها به دفعات تکرار خواهد فاز ساخت پروژه قطعًا این ارتباط و طرح سوال و ابهام بر روی نقشه

را نیز به صورت پاسخ آن  دریافتِ ردازیم که در نتیجه بتوانن بپخص به اختصاص شماره و ثبت تاریخ آنموده و طی سیستمی مش

 پیگیری نمود.سیستماتیک 

 

می گردد که از طریق این فرم ایجاد می TQ4 های فنی یا همانپاسخ به پرسش مبنایی برای طراحی فرمی به نام ،با توضیحات فوق

پرداخت و پاسخ مربوط به آن را نیز  مدون با دفتر مرکزی پیمانکار طراح به طرح سوال و ابهام ایجاد شدهتوان ضمن برقراری ارتباط 

با ثبت نمودن و  ها پرداختدریافت کرد. در نتیجه با ایجاد سیستمی مشخص برای تبادل این سواالت فنی می توان به رصد نمودن آن

                                                           
3-Technical Query 
4-Technical Query 
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بازیابی و بررسی مجدد هر یک از این ساخت و شرکت طراح، امکان مراجعه به منظور رد و بدل شده بین پیمانکاِر  سوال و جوابِ

 ، یک شرکت خواهد بود.پروژه ساخت هده دار هر دو فاز طراحی و، عEPCالبته در پروژه های  سواالت فنی مهیا خواهد شد.

 

، در صورتیکه پیمانکار ساخت دچار چالشی شده باشد که طی آن  TQدر فرم  ضرورت ارائه پیشنهاد همزمان با طرح موضوع:

 ش آمده در فرایند ساختخود را در فرایند ساخت با شرکت طراح مطرح نماید بایستی عالوه بر اینکه به تشریح چالش پی یمسئله

ئه نماید که طی این یز اراائه راه حل و اتخاذ راهکار نررا جهت اپیشنهاد خود  وجه به اشراف خود به پروسه ساخت،، با تپردازدمی

نقطه  ،این استعالم، شرکت طراح یمشکل و راهکار پیشنهادی برای شرکت طراح فراهم آید و در نتیجه ، امکان بررسی توأماناستعالم

به حل مشکل و یا چالش پیش آمده مطرح نموده و از این طریق پیشنهاد شده و یا ارائه راهکاری جدید راهکار  نظرات خود را با تأیید

 خواهد پرداخت.

 

شماره مدرک و نقشه ای است که  و ارسال آن در نظر داشته باشیم TQبایستی در تهیه فرم  یک از مسایلی که درج شماره نقشه:

کار اجرایی با شرکت طراح ،حتماً بایستی نطرح شده است لذا در ارتباط بین پیما ،حول محتوای آن مدرکسوال و چالش پیش آمده 

 ثبت نماییم.  TQدر فرم   MDRبر اساس را آن مدرک  Legendدر  مندرجشماره و عنوان مدرک مهندسی 

چه مشکل و سریعتر به مشکل مطرح شده طی این فرم، امکان بررسی یکپارضمن پرداختن بهتر  این مهم باعث می شود تارعایت 

و همچنین دیسیپلینهای ذیصالح در ماتریس  MDRدر تعامل الزم با سایر نقشه های مرتبط در  بر اساس نقشه تهیه شده، پیش آمده

IDC .مهیا گردد 

 ارائه شده است که در ادامه به تشریح مختصری از محتوای این فرم خواهیم پرداخت. TQی از فرم ادر صفحه بعد نمونه
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های فنیفرم پاسخ به پرسش  

TECHNICAL QUERY (T.Q) 

T.Q No. : ……………………………………………………... Discipline: ………………………………………………... 

Issued Date: ………………………………………………... Attach: …………………………..…………………………... 

 

1. Ref. DWG. No. /Specification/Doc. No.: …………………………………………..………………………………... 

2. Subject: ………………………………………………………………………... 3. Criticality: …………………………... 

4. QUERY Description: ……………………………………….………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

5. Technical Proposal: ……………………………………….…………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

6. TQ Issued by (Company): ………………………………….…….………………………………………………………...                                                                
  Signature: ……………………….……………….……...…………                  Date: ……………………….……………… 

7. Technical  Query                                                    Site Query  

8. Designer / Field Eng. Response to Query: ……………………….…………………..…………….……...………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

9. Field Eng./Designer: …………...…………………… 
 

Signature: …………………………… Date: …………… 

10. Site Manager/Proj. Eng. Manager: ………… 
 

Signature: …………………………… Date: …………… 

11. PMC Comment: ………………………………………...………………….…………………..…………….……...………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………... 

Note: If PMC Solution differs from Designer/Field Eng. Proposed solution documents are to attached giving 
details 

12. Signature: …………...…………………..………………           Date: …………………………...…...…………………… 
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نیز در نظر داشته باشیم شماره گذاری این فرم است. این فرم نیز همانند  TQی که باید در خصوص فرم از نکاتیکی  شماره فرم:

شیت و ریپالی شیت بایستی از یک نوع رویه شماره فرمهایی نظیر کنترل ورودی طراحی، مرسوله داخلی، مرسوله صادره، کامنت

 صیص داده شود.به آن تخ منحصر به فرد یک شماره ،گذاری تبعیت نموده و حتماً برای هر بار صدور آن

از آنجا که معموالً پرسشهای فنی در یک حوزه تخصصی و عمدتاً حول یک یا چند مدرک و نقشه مهندسی ایجاد می  نوع دیسیپلین:

برای آن صادر  TQتا عالوه بر مشخص شدن حوزه تخصصی که  مشخص گرددمهندسی عنوان دیسیپلین  TQدر فرم لذا بایستی شود 

 گیرد.ه در بخش مهندسی می باشد قرار که همان دیسیپلین مشخص شد  آنی در دسترس مخاطب اصلیِمی گردد با سرعت بیشتر

یکی از مواردی که به شفافیت در پرسش فنی و یا ابهام و مشکل احتمالی ایجاد شده همانطور که مطرح شد شماره ویرایش نقشه: 

آنهاست که این کار پرسش فنی را معطوف به یک یا چند مدرک کمک می نماید مشخص نمودن شماره مدارک و موضوع و یا عناوین 

الزم است عالوه بر شماره مدرک شماره  خاص می نماید و مخاطب اصلی خود را دقیقاً به نقشه مد نظر سوال کننده ارجاع خواهد داد.

 ( مدرک نیز قید گردد..Rev. Noویرایش )

 

های مهندسی، از دیگر نقشه لش ایجاد شده در سایت در ارتباط با طراحی ون چاتعیین اولویت و میزان بحرانی بود درجه اهمیت:

ی این فرم بر آن خواهد کارشناسان کنترل مدارک را به عنوان اولین دریافت کننده، TQمواردی است که مشخص نمودن آن در فرم 

و طراح مدرک مورد نظر قرار دهد. بدیهی  آن را به جریان انداخته و در اختیار دیسیپلین مشخص شدهداشت تا با سرعت بیشتری 

رسانی پاسخ و بازپس دادن فرم مربوطه نیز پاسخگویی و پروسه اطالعبا تعیین اولویت برای موارد با حساسیت باال و بحرانی، است 

 بسیار تسریع خواهد شد.

 که توسط یکی از پیمانکارانِ عهده دار اجرا مطالعه TQمورد اشاره در  یدر بسیاری از موارد الزم است نقشه ارائه مستندات ضمیمه:

ارائه پیشنهاد مواجه شده است و مورد سوال قرار گرفته و یا با ارائه گردد تا آنچه که  TQاست در ضمیمه فرم  و نشان گذاری شده

 گردد.اصطالحاً حق مطلب ادا و  رار گیرد به شیوه بهتری منتقل شودقررسی فنی بایستی توسط طراح مورد ب
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می باشد نیز را به خود اختصاص می دهد و هدف اصلی از ارسال این فرم  TQآنچه که متن اصلی فرم  شرح موضوع و ارائه پیشنهاد:

های مهندسی را مورد و پیشنهاد مربوط به آن می باشد. در این بخش پیمانکاری که یکی از نقشه  پرسش فنی شریحبخش مربوط به ت

در مقام اجرای آن دچار چالش شده است پرسش فنی و چالش پیش روی خود را در پیاده سازی آن نقشه بیان سوال قرار داده و یا 

پردازد ال کننده به ارائه پیشنهاد هم میسو وان پیمانکار طرح ارائه می نماید. اینکه خودِمی دارد و راهکار پیشنهادی خود را نیز به عن

باشد ممکن است پیشنهادی اجرایی و عملیاتی ارائه نماید و طراح صرفاً رای پروژه میکه در میدان اج به این علت است که کسی

را سنجیده و نقطه نظر خود را مبنی بر تأیید و یا ارائه   آنا با کل طرح تطبیق داده و تبعات فنی مهندسیِمختلف این تغییر رهای جنبه

 دارد.حل جایگزین اعالم می هرا

بدیهی است پیمانکاران متعددی ممکن است در اجرای پروژه و پیاده سازی نقشه های مهندسی نقش  درج عنوان شرکت پرسشگر:

و  استفاده نمایند لذا الزم است عنوان شرکت پرسشگر TQداشته باشند و هر کدام نیز می توانند در حوزه مربوط به خود از فرم 

 برسد.قید شده و فرم به امضاء نماینده آن شرکت  ،TQدر فرم  پیشنهاد دهنده

با چک باکسی به دو  TQ فرم کهکنیم بخش دیگری از این فرم مشاهده میدر  مسئله مهندسی و یا مسئله مرتبط با سایت پروژه:

 دیگری مربوط به وکه بایستی از طراح استعالم شود است و مهندسی  است که یکی مربوط به پرسش فنی شدهدسته متمایز تقسیم 

بدیهی است  پاسخ گفته شود.دفتر فنی پیمانکار اصلی  مهندسان ساخت در بایستی توسطباشد که مسایل مرتبط با سایت پروژه می

  مدیر سایت. مورد اول پس از پاسخگوییِ طراح به تأیید مدیر مهندسی پروژه خواهد رسید و مورد دوم به تأیید

جود ندارد ولیکن در دیده شده است که اظهار نظر نماینده کارفرما در فرم و TQفرم  ز نمونه های دیگربرخی ادر  اظهار نظر کارفرما:

مشاهده می کنیم که محلی را برای اظهار نظر نماینده کافرما، مشاور مدیریت پروژه و یا مدیریت  این فرم، در پایانِ نمونه ارائه شده

بایستی ارائه شود. در صورتیکه اظهار نظر نماینده کارفرما با راهکار طراح متفاوت ر طراح پیمان در نظر گرفته است که پس از اظهار نظ

  مستندات مربوط به هریک از این پیشنهادات در ضمیمه این فرم ارائه شده و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. بایستی باشد

در یک شرکت مهندسی با نقش پیمانکار طراحی و مهندسی پروژه ده فوق، با فرض اینکه با توضیحات ارائه ش :TQگردش کار فرم 

 را در صفحه بعد مشاهده نماییم. TQگردش کار فرم نمونه ای از  یمتوانمیقرار گرفته ایم 



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

7 
 

 

 DCCجزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک 

 www.ipmp.ir انزدهمشجلسه 

 



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

8 
 

 

 DCCجزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک 

 www.ipmp.ir انزدهمشجلسه 

این فرم نیز همانند برگه های مرسوله صادره، کامنت شیت و ریپالی حظه شد قبل مال در صفحه TQهمانطور که در گردش کار نمونه 

شیت بایستی در درگاه ورود به شرکت پیمانکار مهندسی با روش هماهنگی پروژه در انطباق باشد به عبارتی کارشناس کنترل مدارک 

ذاری و مشخصات فرم رعایت شده را چک نماید که بر اساس فرمت مصوب باشد و شماره گ TQپیمانکار مهندسی موظف است قالب 

 را در داخل شرکت به جریان بیاندازد. TQبرگه  ،باشد و دارای امضاء افراد ذیصالح باشد و پس از تأیید

ید دمهندسی به صالح یممکن است پرسش فنی مطرح شده و یا پیشنهاد ارائه شده جهت تغییر نقشه ر دیسیپلینها:یارجاع به سا

در گردش کار به همین  IDCدیگر نیز ارجاع شود لذا از ماتریس توزیع و یا  الزم باشد به یک یا چند دیسیپلین TQمخاطب  دیسیپلینِ

دلیل استفاده شده است. پس از دریافت بازخورد از سایر دیسیپلینها، دیسیپلین مخاطب اقدام به نهایی سازی پاسخ به پرسش فنی 

 ندسی پروژه نیز می رساند.ارائه شده نموده و آن را به تأیید مدیر مه

یا همان تهیه کننده از طراح نقشه  همانطور که مالحظه شد در گردش کاری که به طور نمونه ارائه شده است :TQمخاطب اصلی 

فرمی است که  TQیاد شده است. چرا که  TQمربوطه در دیسیپلینِ مرتبط پس از تأیید مدیر پروژه به عنوان مخاطب اصلی 5مدرک

ده مدرک نفنی حول نقشه یا نقشه هایی خاص مطرح و از طراح استعالم میگردد لذا اصلی ترین مخاطب این سوال، تهیه کنپرسشهای 

 می باشد.

ار خواهد دهپروژه را اجرا می نماید مسئولیت تغییرات احتمالی را نیز خود عهد EPCدر مواردی که پیمانکار به صورت  تأیید کارفرما:

بود ولیکن در شرایطی که مهندس طراح پروژه شرکتی غیر از پیمانکار ساخت می باشد الزم است که این تغییرات احتمالی که از مسیر 

TQ به تأیید کارفرما نیز برسد. در فرم نمونه  اتفاق می افتدTQ بینی شده که در صفحات قبلی ارائه شد تأیید نماینده کارفرما پیش

 ن در گردش کار نمونه ارائه شده طی صفحه قبل از این تأیید صرف نظر شده است.است ولیک

امکان صحه این دستگاه، قرار گیرد تا  نیز در اختیار دستگاه نظارت در سایتفرم،  در بسیاری از موارد الزم است تا یک نسخه از این

 تأیید اخذ شده جهت تغییرات را داشته باشد.  گذاریِ

  

                                                           
5-Document Originator 
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 :6ساختنقشه های چون 

ای اجرایی تلقی می شوند که جنبه عملیاتی و اجرایی ه، برخی از نقشه ها، به عنوان نقشهMDRاز بین مدارک و نقشه های موجود در 

( می گردند و به سایت AFC) در سایت پروژه خواهند داشت به عبارتی این نقشه ها با رویکرد اجرا، ممهور به مهر تأیید جهت ساخت

 آن منطبق بر طراحی اقدام گردد. تا جهت پیاده سازیِارسال می شوند 

ای کارگاهی می باشد که این هنقشههمانطور که در ابتدای این فایل آموزشی تشریح شد الزمه پیاده سازی این نقشه ها تبدیل آن به 

 انجام می شود. کار توسط تیم دفتر فنی و مهندسان ساخت

در بروز سوال فنی، ابهام و یا اشکاالت احتمالی و همچنین پیشنهاداتی به منظور تغییر  ، در صورتهای کارگاهیحین تهیه نقشه در

 پذیرد.اقدام و استعالم مورد نیاز از طراح صورت می TQاز طریق فرم  طراحی،

باشد و در فاز ساخت در در نهایت آنچه در عمل در سایت پروژه پیاده سازی می گردد لزوماً همانند نقشه های تأیید شده نهایی نمی

نیز  TQکه گاهاً مسیر آن از طریق فرم -مقایسه با فاز طراحی، همواره تغییراتی ایجاد خواهد شد که برای رصد نمودن این تغییرات 

پیاده مأمور به تهیه  نقشه هایی می گردد که عینًا همانند آنچه در سایت پروژه  آن، پیمانکار پروژه و تیم دفتر فنی -طی نشده است

تهیه  در طول فاز ساخت پروژه کهمی گویند   AS Builtساخت یا به این نوع نقشه ها اصطالحاً چونسازی شده است را منعکس نماید 

  آن را به پیمانکار طراح پروژه و از آنجا به کارفرما تحویل می نمایند. و به صورت تدریجی

الیتهای اجرایی، در نظرگرفتن شرایط موجود اجرا شده اهمیت دارد لذا بایستی از آنجا که در فع ارائه تدریجی نقشه های چون ساخت:

جدید آن بر اساس نقشه  مرحلهنقشه های چون ساخت آن هم ارائه شود تا ادامه کار و یا  اجرایی، عملیاتمرحله از در انتهای هر 

اجرا شوند به همین دلیل ارائه تدریجی نقشه  ،ه اندکارهای اجرا شده تهیه شدبر اساس و بوده هایی که برگرفته از وضعیت موجود 

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یکی پس از دیگری اجرایی اهمیت می باشد و در ادامه مراحل های چون ساخت دارای

می روند تهیه نقشه های چون ساخت بدین صورت است که پیمانکار ملزم به تهیه مارک آپ بر روی نقشه های مصوب  مارک آپ:

گردد. منظور از مارک آپ ، نشان گذاری بر روی نقشه های مصوب طرح می باشد که بیانگر ایجاد تغییرات نسبت به طرح اولیه می 

                                                           
6-AS Built 
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های مارک آپ بر روی نقشههای مارک آپ شده بایستی به تأیید دستگاه نظارت پروژه برسد. پس از تأیید دستگاه نظارت باشد. نقشه

پروژه، مختلف ی قرارداد ارکان نماید و یا بسته به محتواهای چون ساخت میاقدام به تهیه نقشهبر این اساس، شده، تیم فنی پیمانکار 

 های چون ساخت نمایند.به تهیه نقشه اقدام بر این اساس تا ایشانگردد رای پیمانکار طراح ارسال میهای مارک آپ شده بنقشه

ثبت و نشان  کار به منظور رصد نمودن تغییرات جهتاجرایی، نیروهای خاصی از جانب پیمانهای شود در طول انجام فعالیتتوصیه می

شود تا از هیچ تغییری به همراه مشخصات دقیق مکانی کار باعث می. این گذاری بر روی نقشه ها به همراه تاریخ تغییرات اقدام نمایند

گذاری جهت نشان بهتر است ها در حد امکان دقیق عمل نماییم.ین نقشهویم و در تهیه او زمانی آن در نقشه های چون ساخت غافل نش

از مدادهای رنگی که هر کدام نمایانگر یک ویژگی می باشند استفاده شود به طور مثال رنگ قرمز به موارد حذف  آپ و تهیه مارک

یز به اطالعات و جزئیات خاصی که ضرورت شده اشاره داشته باشد، رنگ سبز موارد اضافه شده و جدید را نشان دهد و رنگ آبی ن

 کند اختصاص یابد.پیدا می

 

آپ پروژه نسبت به نقشه های تأیید شده نهایی دچار تغییر باشند قطعاً بایستی در صورتیکه نقشه های مارک گزارش عدم انطباق:

نماید و در صورت قطعی بررسی موضوع میاقدام به  موجود باشد در غیر اینصورت دستگاه نظارت TQمستندات تأییدِ تغییرات نظیر 

 تکمیل خواهد شد. NCR7 گزارش عدم انطباق یا شدن تخطی پیمانکار، فرمی تحت عنوان

باشد جهت بررسیِ مهندس این فرم به همراه ضمیمه آن که بیانگر نوع و میزان تغییرات موجود در ساخت در مقایسه با طرح مصوب می

و تبعات ناشی از این تغییر در پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت اعالم می گردد که این گردد طراح به ایشان ارسال می

تغییر منجر به چه تغییرات احتمالی دیگری در طرح خواهد شد و ضمن بررسی جوانب این امر ممکن است گاهاً با اخذ تأیید کارفرما 

 م با طرح مصوب صورت پذیرد.اقدام به تخریب و ساخت مجدد گردد تا انطباق الز

                                                           
7-Conformity ReportNon 
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این تصمیم عمدتاً در مواقعی اتخاذ خواهد شد که تبعات ناشی از تغییِر ایجاد شده غیر قابل جبران بوده و یا ماهیت اصلی پروژه و 

ه اتخاذ این تصمیم ی راهِ پروژه، منجر بهای بسیار زیاد تحمیلی ناشی از این تغییر در ادامهکارکرد آن را مخدوش سازد و یا اینکه هزینه

 گردد. )تخریب و ساخت مجدد( در پروژه می

( و نظارت مستمر بر عملکرد Permitبدیهی است دستگاه نظارت در سایت پروژه مأمور است تا با ابزارهایی نظیر صدور مجوز اجرا )

می توان در شده آپ مارکریق نقشه های پیمانکار، از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری نماید و البته در صورت بروز چنین مواردی از ط

 گیری نمود.خصوص تغییرات ایجاد شده تصمیم

باشد کارکرد صحیح محصول پروژه توسط پیمانکار تضمین می EPCهایی که قرارداد پیمانکار به صورت الزم به ذکر است که در پروژه

گردد چون ساخت در مقایسه با طراحی پروژه معموالً اتخاذ نمیشده است لذا چنین تصمیماتی حتی در صورت بروز تغییر در نقشه های 

 کننده کارکرد صحیح محصول پروژه خواهد بود.و پیمانکار خود تضمین

کشف تأسیسات زیربنایی که در تداخل با  مانند موجه موارد تغییرات ایجاد شده در پروژه به دالیلی نماند در بسیاری ازناگفته 

شرایط محیطی که خارج از محدوده مطالعات شرکت مهندسی و طراحی بوده است رخ می می باشند و یا  تأسیسات موجود در نقشه

جهت استعالم از شرکت طراح تهیه و تغییرات پیشنهادی به تأیید  TQدهد که در این موارد نیز حتمًا بایستی مستندات الزم مانند 

 ایشان برسد.

 

نهایی مدارک اجرایی در فاز  یرا نسخه As Builtدر بسیاری از پروژه ها مدارک  تولید مدارک چون ساخت: مختلف هایرویکرد

با موضوع محاسبه پیشرفت فاز مهندسی مطرح آموزش کنترل مدارک همانطور که در جلسه هفتم مهندسی تفصیلی در نظر می گیرند 

چون ساخت را از  هاینقشهبهتر است در این حالت سهمی از پیشرفت کل مهندسی را به این بخش اختصاص ندهیم و تحویل  شد

تفاوت زیادی دارد و این مسئله ها نقشه FCطریق پرداختهای فاز مهندسی مدیریت نماییم چراکه زمان تحویل آن در مقایسه با نسخه 

 صل مهندسی تفصیلی خواهد شد.نشدن پیشرفت فیزیکی سرف %100باعث 
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رویکرد دوم در تولید همانطور که در جلسه هشتم آموزش کنترل مدارک با موضوع اقالم قابل تحویل در فاز مهندسی پروژه مطرح شد 

ه یلی از فاز مهندسی ساخت نیز به عنوان فازی جداگانچون ساخت این است که در کنار فازهای مهندسی پایه و مهندسی تفص مدارکِ

و لیست این دسته از مدارک را از لیست مدارک  استفاده نماییم As Builtبرای مارک آپ نمودن نقشه های اجرایی و تولید مدارک 

موجود در زیرفاز مهندسی تفصیلی با همان عنوان عیناً در  این رویکرد، مدارک اجراییِ  در البته .مهندسی تفصیلی کاماًل جدا نماییم

برگرفته از وضعیت موجود ساخته شده  در مهندسی ساخت زیرفاز مهندسی ساخت نیز ارائه می شوند با این تفاوت که این نقشه ها

 گردند.تهیه و تحویل می پروژه، در سایت

به پایان می  As Builtو نقشه های  TQیح نقشه های کارگاهی، فرم در اینجا آموزش مربوط به سرفصل مهندسی ساخت را با تشر

سپاری دیریت برونتأخیرات مهندسی، مدیریت تغییرات در فاز مهندسی، مشاءاهلل در جلسات باقیمانده به مواردی مانند رسانیم و ان

  ( خواهیم پرداخت.EDMSدر فاز مهندسی و سیستم مدیریت اسناد مهندسی )

 


