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 تأخیرات فاز مهندسی دیریتم

Engineering Delay Management 
 

د و مهندسی ساخت پرداختیم که طی آن جلسات به ارتباطات بین فاز لسه اخیر به سرفصلهای مهندسی خریطی دو ج :مقدمه

های خرید و ه متأثر از فازدر مهندسی کدر حال انجام فعالیتهای مهندسی با فازهای خرید و ساخت به تفصیل پرداخته شد به عبارتی 

در دو جلسه  دنباشمی ساختبرای تحقق فعالیتهای فازهای خرید و  نیازیمقدمه و یا پیشتهایی که ند و همچنین فعالیباشمیساخت 

 گذشته تشریح شد.

. باشدر سرعت انجام فعالیتهای پروژه میدانیم فاز مهندسی به عنوان آغازین فاز پروژه به نوعی تأثیرگذارترین فاز بهمانطور که می

، IDCکفایت الزامات طراحی در تأیید مدارک مهندسی، مدیریت فرایند  در نظر گرفتن اولویتها،لزوم کنترل ورودیهای طراحی، اهمیت 

نیاز فعالیتهای سایر فازها در فاز مهندسی، تحقق پیشمدیریت تغییرات مهندسی، مدیریت محدوده کاری،  تداخالت بین دیسیپلینی،

مدیریت ادعا به لحاظ ، ثبت و درج دقیق اطالعات مدارک مهندسینظور ( به مEDMSگیری از سامانه مدیریت اسناد مهندسی)بهره

ای و استخراج موارد خارج از قصور پیمانکار از جمله مواردی است که در مدیریت تأخیرات فاز مهندسی پروژه حائز زمانی و هزینه

 به آن خواهیم پرداخت.اهمیت می باشد و در این جلسه به صورت اجمالی و در محدوده مربوط به مدارک مهندسی 

سیستم یکپارچه مدیریت اسناد و مدارک نیاز به پرداختن به مقوله تأخیرات مهندسی را در این جلسه از آموزش، چرایی شاید بتوان 

ابزاری است که از طریق آن امکان مدیریت فاز مهندسی به صورت الکترونیکی مهیا می  EDMSدانست.  EDMSمهندسی یا همان 

سازی مناسب، فراگیری ای اثرگذار باشد که با استفاده صحیح، فرهنگبه گونهیرات تواند در تمام عوامل و علل تأخگردد و این ابزار می

از کار گروهی در بستر سامانه الکترونیکی  برداری معنادارهنگام و بهرهسازمانی، گزارشگیری مدیریتی، هشدارهای به موقع، واکنش به 

 به مدیریت صحیح فاز مهندسی تحقق بخشیده و از وقوع تأخیراتِ قابل اجتناب جلوگیری نماید.
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 تأخیر در شروع طراحی:

فاز مهندسی خود به عواملی بستگی شروع فرآیند طراحی برای هر یک از اقالم قابل تحویل و خروجیهای  اطالعات ورودی طراحی:

دارد که در صورتی که بتوان از به تأخیر افتادن آن جلوگیری نمود از ایجاد تأخیر در بدو شروع طراحی جلوگیری کرده ایم و این خود 

 به سزایی در کاهش تأخیرات کل پروژه ایجاد نماید.  رمی تواند تأثی

اشاره نمود. در  ورودی طراحیطراحی یا همان ی شدن پیش نیازهانبرآورده  ی توان بهاز جمله عوامل ایجاد تأخیر در شروع طراحی م

به این  Design input CheckList با مطرح نمودن ابزارهایی نظیر فرم کنترل ورودی طراحی و فرم  11و  3جلسات آموزشی شماره 

 .مقوله اشاره شده است

تواند شامل اطالعاتی طراحی می نماید این اطالعات میاقدام به تأمین اطالعات ورودی  مدیر پروژه مهندسی از منابع اطالعاتی مرتبط

نظیر مطالعات فازهای قبلی پروژه در سازمان کارفرما، اطالعات محیطی محل پروژه، اطالعات سازندگان تجهیزات و اطالعات مربوط 

موقع جهت جمع آوری و تحویل اطالعات و تأیید دیسیپلینهای  به سایر دیسیپلینهای مهندسی در درون پروژه باشد که با اقدام به

 ، مانع از تأخیر در شروع طراحی و تهیه هر یک از مدارک مهندسی خواهد گشت.ذیربط مبنی بر کامل بودن اطالعات ورودی

در مدیریت زمان پروژه موثر خواهد  ای هر یک از اقالم کاری،بنابراین یکی از مواردی که در ابتدای پروژه و یا قبل از آغاز زمان برنامه

باشد که این اطالعات بایستی در فضایی مهندسی میاطالعات ورودی برای شروع طراحی و تهیه هر یک از مدارک  به هنگام بود تأمین

ه و به اطالع به صورت دائمی در دسترس افراد قرار بگیرد و در صورت تغییر و یا تولید ویرایش جدید از آن سریعاً به روزرسانی شد

 افراد ذیربط رسانده شود.

( این بخش به سادگی و سهولت هر چه بیشتر و همچنین همراه با نظم EDMSمدیریت مدارک مهندسی )از طریق سامانه الکترونیکی 

 و سرعت قابل مدیریت می باشد.
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پروژه واقع  2فعالیتها که بر روی مسیر بحرانیتباط بین فعالیتهای برنامه زمان بندی، برخی از در ار :در فعالیتهای مهندسی 1شناوری

نشده اند و دارای شناوری می باشند در صورتیکه در انجام آن فعالیتها تأخیر ایجاد شود و یا نسبت به شروع این فعالیتها دیرتر اقدام 

تأخیر در کل پروژه تأخیر به وجود آمده در انجام این کارها منجر به تا حدی که کمتر و یا به میزاِن مدت زمان شناوری باشد گردد 

نخواهد شد ولی گاهاً به بهانه وجود شناوری، شروع این دسته از مدارک مهندسی آنقدر به تأخیر می افتد که شناوری آنها به صفر می 

 رسد و در مسیر بحرانی قرار می گیرد.

د با فرض مهیا شدن اطالعات پیش نیازی از به تأخیر انداختن شروع فعالیتهای دارای شناوری بنابراین توصیه می شود در اینگونه موار

 نیز پرهیز نماییم.

منجر به ایجاد تأخیردر کل پروژه نخواهد شد ولیکن در مقایسه  اگرچه که تأخیر در شروع این فعالیتها در محدوده مدت زمان شناوری

 پروژه نمایش داده خواهد شد. Sتأخیر خودنمایی خواهد نمود و در نمودار  ای، اینمیزان پیشرفت واقعی و برنامه

در صورتیکه در سامانه الکترونیکی مدریت اسناد مهندسی بتوان انعکاس کاملی از برنامه زمان بندی ارائه نمود در اینگونه موارد مفید 

ک قلم کاری در ذیل یک فعالیت بحرانی واقع شده است یا خیر خواهد بود به عبارتی اطالعاتی نظیر میزان شناوری فعالیتها و اینکه ی

 خود می تواند ابزار مناسبی به منظور جلوگیری از ایجاد تأخیر در پروژه باشد.

 یکی از دالیلی که ممکن است باعث تأخیر در شروع برخی از فعالیتهای مهندسی گردد :فعالیتها بندیمحدودیت منابع و اولویت

باشد. به عبارتی محدودیت نیروی انسانی طراح در دیسیپلینهای مهندسی باعث می گردد بین فعالیتهای مهندسی یمحدودیت منابع م

ه همین اولویت بندی صورت پذیرد و بر اساس آن اولویتها پرسنل طراح دیسیپلینها به طراحی و تهیه مدارک مهندسی بپردازند و ب

این مسئله در سازمانهای پروژه محور با ساختار ماتریسی بیشتر  .مهندسی بنمایند. دیگری اقدام به تهیه مدارک ترتیب یکی پس از

 مشاهده می گردد.

در صورتیکه محدودیت منابع و اولویت بین اقالم کاری در هنگام تهیه برنامه زمان بندی در برنامه لحاظ شده باشد در عمل نیز بر 

نخواهد داد ولی در صورتیکه برنامه بدون در نظر گرفتن دو مقوله محدودیت  اساس برنامه عمل شود تأخیری در شروع فعالیتها رخ

                                                           
  از شناوری مدت زمانی است که یک فعالیت در برنامه زمان نبدی می توان به تأخیر بیافتد بدون اینکه منجر به تأخیر در کل پروژه گردد. منظور -1
2-Critical Path 
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تهیه  -زمان بندی از طریق اعمال رابطه ترجیحی بین فعالیتها ایجاد می شود که در برنامه -منابع و اولویتهای بین فعالیتهای مهندسی

 شده باشد شاهد تأخیر در شروع برخی از فعالیتها خواهیم بود.

ست در اینگونه موارد پیشگیری از وقوع عدم تطابق بین برنامه و واقعیت از طریق تهیه برنامه زمان بندی صحیح و با در توصیه نخ

نظرگرفتن محدودیتها و اولویتهاست و توصیه بعدی در اینگونه موارد این است که در زمانی که با چندین کار همزمان در برنامه 

نسانی مواجه هستیم بهتر است در صورت عدم اعالم نیاز کارفرما مبنی بر تسریع یک فعالیت زمانبندی و البته محدودیت نیروی ا

قع شده است و یا دارای شناوری کمتری می باشد و اه ودهیم که بر روی مسیر بحرانی پروژ خاص، فعالیتی را در اولویت انجام کار قرار

 یم.از به تأخیر افتادن کل پروژه جلوگیری نمای ،از این طریق

مدیر پروژه مهندسی از طریق اعالم نیاز پروژه برای تولید مدرکی خاص در درجه اول و مدیر دیسیپلینهای پروژه در درجه دوم می 

 توانند در تعیین اولویتهای کاری ایفای نقش نمایند.

 طراحی:در صدور داخلی مدرک تأخیر 

به طول انجامیدن فرآیند  ،علت ایجاد تأخیر در فعالیتهای مهندسیدر برخی از موارد  بینی:طوالنی شدن کار بیش از زمان پیش

بینی اولیه می باشد که این مسئله می ( بیش از مدت زمان پیشDraft Typeمحاسبه، طراحی اولیه و استخراج نسخه پیشنویس )

ت افراد خبره دیسیپلینهای مختلف تواند منجر به تأخیر در صدور داخلی مدرک گردد. راهکار اصلی اجتناب از چنین تأخیری، مشارک

با این راهکار  موجود و توانمندی آنها می باشد. منابعبا در نظر گرفتن در برنامه زمان بندی پروژه فعالیتها  در تخمین مدت زمان انجام

داشته است خود  تر شدن زمان تخمینی، چونکه دیسیپلین مربوطه خود در تهیه و نهایی سازی برنامه زمان بندی مشارکتضمن دقیق

 نیز به آن برنامه متعهد و پایبند خواهد بود.

بعضی معتقد هستند که تیم مهندسی نباید درگیر موارد مدیریتی در پروژه نظیر تعهد زمانی و ... گردد چراکه به اعتقاد این افراد در 

کیفیت طراحی اثر منفی خواهد گذاشت در صورتیکه بر اساس استانداردهای مدیریت پروژه، تمامی اعضای تیم پروژه بایستی نسبت 

عامل مهم دیگری که معموالً بایستی در هنگام شروع کار رعایت بوده و در تحقق آن مشارکت داشته باشند لذا به اهداف پروژه متعهد 

گردد این است که در زمان تخصیص نیروی طراح به هر یک از اقالم کاری، بایستی طراح و یا تیم طراحی مدرک مهندسی درگیر زمان 
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 هنظر جهت به اتمام رساندن طراحی و تهیه یک مدرک مهندسی، بر اساس برنام گردند و بین پروژه و دیسیپلین موردبندی مصوب 

 زمان بندی یک سررسیدی تعیین و از ایشان پیگیری گردد.

براساس قانون پارکینسون کارها به میزان زمان اختصاص یافته به آنها به طول خواهند انجامید لذا منطقی است که زمانی کارشناسی  

هیچگونه  امه زمان بندی مصوب در نظر گرفته شود و طراح را مقید به اتمام در آن سررسید نماید. در غیر اینصورتشده متناسب با برن

 مدیریت آن از دست پروژه خارج شده امکان پیگیری آن نیز وجود نخواهد داشت.پایانی را نباید برای یک قلم کاری متصور بود و 

ر با موضوع مدیریت کیفیت مدارک مهندسی مطرح شد برای ه 11جلسه آموزشی شماره  همانطور که در :عدم کفایت الزامات طراحی

 Design Verificationود دارد که معمواًل در چک لیستی به نام چک لیست تأیید مدرک )یک از مدارک مهندسی الزاماتی وج

Checklist) حداقل کیفیت الزم برای صدور حتی به صورت این مفهوم است که مدرک از  گردد. رعایت نشدن این الزامات به درج می

 باشد.داخلی برخودار نمی

( تا زمان تهیه و ارائه چک لیست تأیید مدرک مبنی بر رعایت PSLبه همین دلیل مسئول دیسیپلین و یا نماینده ایشان در پروژه )

 ند.زشدن کلیه الزامات، از تأیید مدرک امتناع می ور

در بین کارشناسان  های متعدد کاریدوبارهصرف وقت مضاعف و ک لیست تأیید مدرک، باعث عدم رعایت الزامات مندرج در چ

ای که گاهاً برای اعمال یکی از آن الزامات ممکن است ماهیت مدرک کامالً تغییر نماید هگردد به گونتخصیص یافته به یک مدرک می

در طول پروسه الزامات تدریجی رعایت  به ، طراح را ملزمدر نظر داشتن الزامات طراحی از ابتدای شروع فرایندِ تهیه یک مدرک لذا

 خواهد نمود و خروجی طراحی را که یک مدرک مهندسی می باشد حائز شرایط الزم جهت صدور مدرک می نماید. طراحی،

لینهای مهندسی عهده دار فرایند طراحی می گردند با الزامات طراحی و محتوای چک بنابراین الزم است کارشناسانی که در دیسیپ

تسلط کافی داشته باشند که در هنگام صدور مدرک منجر  آشنا بوده و لیست تأیید مدرک برای هر یک از مدارک به صورت جداگانه

 به دوباره کاری و طی نمودن مجدد فرایند طراحی نباشند.



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

6 
 

 

 DCCجزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک 

 www.ipmp.ir همدفهجلسه 

ای وجود دارد. برای پرهیز دانید در ساختار ماتریسی چابکی کمتری نسبت به ساختارهای پروژههمانطور که می ط:مفرگرایی آلایده

بین پروژه و کارشناسان تیم مهندسی آن وجود داشته باشد مناسب از لختی مضاعف در بخش مهندسی بایستی ارتباط بسیار قوی و 

 تا بتوان از این طریق چابکی الزم را به بدنه مهندسی تزریق نمود. 

بدانید که هیچوقت هیچ  «دهم و یا اگر انجام دهم بدون هیچگونه نقص و خطا انجام خواهم دادیا کاری انجام نمی»کسی که می گوید 

. مصداق این مثل مدیریتی گریبانگیر برخی از مسئوالن دیسیپلینهای مهندسی در ساختار سازمانی ماتریسی دکاری را انجام نخواهد دا

در  می باشد و نگارنده خود در سازمانهای مختلف شاهد این مصادیق بوده است. در این سازمانها اینگونه افراد با ایده آلگرایی مفرط

ازند و به الزامات طراحی مندرج در چک لیست تأیید مدرک بسنده ننموده، می خواهند بازه زمانی بسیار طوالنی به طراحی می پرد

 کلیه هماهنگی ها و تغییرات احتمالی و بعضًا حتی نقطه نظرات کارفرما را نیز در ویرایش نخست اعمال نمایند.

باز می زنند و هر اطالعاتی را که از جانب از طرفی دیگر دیسیپلینهایی نیز هستند که با همین رویکرد از پذیرش اطالعات ورودی سر

نمایند و با ایجاد رفت و برگشت های متعدد جهت تبادل اطالعات بین پروژه و پروژه به دستشان می رسد را ناقص و ناکافی تلقی می

با دخالت مدیران  مگر توان متصور بودنمین ایشی و بی حاصل را رقم می زنند که پایانی را برای آفرایندی فرس ،دیسیپلین خود

 باالدست سازمانی.

رها شده و صرفاً به یک بدیهی است انتخاب چنین افرادی به عنوان مدیر پروژه مطلوب نیست چرا که ابعاد مختلف مدیریت یک پروژه 

 بعد آن پرداخته خواهد شد که البته آن نیز نتیجه بخش نخواهد بود.

آلگرایی ایده که صفات- بحران در ساختارهای ماتریسی در مواجهه با مدیران غیرمنعطفیکی از راهکارهایی که برای برون رفت از این 

به گونه ای که این  اختصاص یابد کارشناسانی از دیسیپلین به پروژه این است که -و رفتار سیستماتیک را به خود نسبت می دهند

 ه پیش برود. روژ( و تحت مدیریت مدیر پProjectizedای )بخش از پروژه به صورت پروژه

 :ستگردانی بین دیسیپلینیددر پروسه تأخیر 

دستگردانی بین دیسیپلینی پس از صدور داخلی مدرک می  ،یکی از مراحل مهم فرایند طراحی اظهار نظر دیرهنگام دیسیپلینها:

بایستی حتماً صورت پذیرد و گاهًا با  برای آنها ارسال می گردد جهت اظهار نظرباشد که اظهار نظر از جانب دیسیپلینهایی که مدرک 
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، سیستم برای اظهار نظر این دیسیپلینها صبر EDMSاظهار نظر دیرهنگام برخی مواجه می شویم و از آنجا که معموالً در سامانه های 

ی توان برای لذا م ارائه دهد را کند تا آخرین دیسیپلینی که مدرک را جهت اظهار نظر دریافت نموده است نقطه نظرات خودمی

جلوگیری از طوالنی شدن پروسه دستگردانی و اظهارنظر هرچه سریعتر دیسیپلینها، اواًل با تعیین مهلت مشخص و فرهنگ سازی 

توان با ایجاد دسترسی الزم به دیسیپلین تولیدکننده امکان مدیریت و پایان دادن به سازمانی در این جهت گام برداریم و ثانیاً می

این مرحله به هر دلیلی بیش از پیش بینی به طول بیانجامد  شود تا در صورتیکهاین امکان سبب می مهیا نماییم.انی را مرحله دستگرد

-مرحله بعد که تصمیم بهو چرخه را فرد دارای دسترسی در دیسیپلین تولید کننده مدرک از توقف بیشتر این مدرک جلوگیری نموده 

 .نمایدوارد باشد گیری در خصوص کامنتها می

و ارائه دوره ای آن به  ها در سازمانالبته گزارشهایی نظیر میانگین زمان اظهارنظر دیسیپلینها در مرحله دستگردانی به تفکیک پروژه

 مدیریت سازمان نیز می تواند به عنوان راهکار سوم در این زمینه موثر واقع گردد.

است پس از دریافت نقطه نظرات دیسیپلینها در مرحله دستگردانی، متناسب با  ممکن :لزوم بازنگری داخلی و تهیه ویرایش داخلی

 .نیاز به بازنگری داشته باشد مدرک ،نقطه نظرات ارائه شده دیسیپلینها

تهیه ویرایش داخلی از مدرک متناسب با نقطه نظرات، مرحله ای است که بایستی مراقب بود که به طول انجامیدن آن باعث عدم 

بندی و ایجاد تأخیر خواهد گشت لذا تسریع در این امر و به جریان انداختن ادامه فرایند تأیید مدرک با ویرایش برنامه زمان تطابق با

و  گرددمیبا استقبال مواجه  ،راهکاری است که در صورت تحقق به علت ذهنیت داشتن دیسیپلینها و داغ بودن مسئله داخلی جدید

 رو شده و از این مرحله به سرعت عبور خواهد شد. با پاسخ هرچه سریعتر دیسیپلینها رو به

ماهیت مدرک را با چالش مواجه نماید بیشتر بایستی  کامنتی کهبدیهی است هر کامنتی منجر به تولید ویرایش داخلی نخواهد شد و 

صوص را به دیسیپلین تولید کننده مدرک واگذار می نمایند ولی در برخی گیری در این خاگرچه معموالً تصمیم مد نظر قرار داده شود.

به گونه ای صورت پذیرفته است که  مهندسی مدرک  تهیه و تأییدمی شود که طراحی فرایندِ ه، مشاهدEDMSاز سامانه های 

Commented  به تولید نسخه جدید از مجبور شدن مدرک در مرحله دستگردانی از جانب حتی یک دیسیپلین، تولید کننده را

 نماید تا در تکرار مجدد دستگردانی، مدرک به تأیید کلیه دیسیپلینها برسد.درک و بارگذاری مجدد آن میم
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تولیدکننده مدرک اگرچه ممکن است در برخی موارد امکان سوء استفاده را فراهم نماید ولیکن  توأم با اعتماد به دیسیپلینِ رویکردِ

تواند ضمن پذیرش میدر صورت نهادینه شدن فرهنگ مهندسی در سازمان و شناخت کافی از آن از جانب دیسیپلینها، این رویکرد 

گیری را نیز به دیسیپلینی که خود مسئولیت این تصمیم تولید کننده مدرک به عنوان یک نقش ذیصالح در تشخیص نفع پروژه،

 این مرحله جلوگیری می نماید. از ایجاد گلوگاه در ،باشد واگذار نمودهمدرک می تولیدکننده و متولیِ

ی نیز تشریح شد این رویکرد، مانع از تبدیل شدن چرخه طراحی به عاملی بازدارنده برا 12همانطور که در جلسه آموزشی شماره 

در اختیار مدیر  ممکنپیشروی پروژه گشته و ابزار الزم را جهت مدیریت بهینه زمان تولید و تأیید مدارک در داخل سازمان تا حد 

تواند در کاهش تأخیرات کمک شایانی نماید و ضمن سهیم نمودن و این امر خود می دیسیپلین تولید کننده مدرک قرار خواهد داد

این رویکرد  ی کهنفعتوان بیان داشت می در مجموع خواهد شد. او نیزگریزی پروژه، مانع از مسئولیت دیسیپلین در مدیریت زمان

 ن می باشد.بیش از ضرر آبرای مدیریت مهندسی پروژه ایجاد خواهد نمود 

منجر به ایجاد تأخیر در مرحله دستگردانی مدرک مهندسی گردد کشف  دتوانلی که مییکی از عوام :کشف تداخالت بین دیسیپلینی

باشد. البته روابط بین فعالیتهای مهندسی و در نظرگرفتن خروجی برخی فعالیتها به تداخل و یا تعارض بین دیسیپلینی در طراحی می

دلیل اجتناب از به  ک لیست ورودی طراحیبندی و انعکاس آن در فرمهایی نظیر چی برای برخی دیگر در برنامه زمانعنوان ورود

تداخالتی دانست که با وجود همین توان کشف یکی از دالیل ایجاد مرحله دستگردانی را می با این وجودباشد چنین تداخالتی می

 گیرد.م بین یک یا چند دیسیپلین شکل میار یکپارچه و هماهنگ باز هتشکیل ساز و ک

استفاده می گردد که  PDMSمانند  و مدلسازیافزارهای طراحی ت بین دیسیپلینی معموالً از نرمبرای مدیریت هرچه بهتر تداخال

امکان رویت فضای سه بعدی آن و کشف  ،همزمان با طراحی در دیسیپلینهای مختلف در این نرم افزار نیز طراحی ها اعمال شده

 تداخالت بین کارها مهیا می گردد.

گردد که از دوباره کاریها و صرف هزینه باال جلوگیری شود. در ( باعث میPDMSاستفاده زودهنگام از این ابزار ) نرم افزارهایی مانند 

صورتیکه اگر کشف تداخالت بین دیسیپلینی پس از نهایی سازی مدرک و اثرگذاری بر روی سایر مدارک و پیشروی قابل توجه بخش 

آستانه اقدام برای اجرا بایستی بسیاری از کارهای انجام شده را مجدداً تکرار نموده و این بار با رویکرد  مهندسی صورت پذیرد در

 طراحی جدید انجام دهیم.  ایجاد شده،حذف تداخالتِ
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نظیر طراحی را در نرم افزارهای طراحی و مدلسازی  ،بنابراین پیشنهاد می شود همزمان با تهیه نسخه اولیه مدرک در دیسیپلین

PDMS  ِوارد نمودن طراحی از نسخه اولیه . نرم افزار منتقل نماییم پس از آن را نیز به نیز انجام دهیم و سپس تغییرات احتمالی

(Draftو سپس تغییرات احتمالیِ پس از آن یکی پس از دیگری در نرم ) افزار مدلسازی سه بعدی باعث می شود کمترین میزان خطا

مراحل اولیه طراحی متوجه شویم و البته این نتیجه مستلزم آن است که کلیه دیسیپلینها به این قانونمندی و تداخل را در همان 

 افزار مدلسازی سه بعدی نمایند.پایبند بوده و از مراحل اولیه طراحی خود اقدام به وارد نمودن کارها در نرم

در تولید مدارک مهندسی به لحاظ کیفی و با کمترین میزان خطا و تداخل  مدیریت بسیار خوبی ،با این راهکار با استفاده بهینه از زمان

ی دیسیپلینهای مختلف خواهیم داشت و از تأخیرات احتمالی ناشی از کشف دیرهنگام این نوع تداخالت و دوباره احتمالی بین کارها

 کاریهای زیاد پرهیز می گردد.

افزار دیسیپلینهای مختلف توسط یک دیسیپلین خاص که مسئولیت راهبری نرمالزم به ذکر است ایجاد دسترسی برای کاربران 

( این Adminدار می باشد انجام خواهد پذیرفت و سایر دیسیپلینها بایستی با راهبر )طراحی و مدلسازی در فضای سه بعدی را عهده

 سیستم در ارتباط تنگاتنگ باشند.

 :یشاندر اظهار نظر کارفرما و یا مشاور اتأخیر   

همانطور که می دانیم بر اساس فرایند طراحی و تهیه مدارک مهندسی پس از تأیید در مرحله  به طول انجامیدن اظهارنظر کارفرما:

دستگردانی و انتقال به مرحله بعد مدیر پروژه مدرک را تأیید می نماید و توسط کارشناس کنترل مدارک و از طریق برگه مرسوله 

 رسانیم.ا میدست کارفرمصادره مدرک را به 

معمواًل در قراردادهای مهندسی و یا مدرک روش هماهنگی مهندسی، مدت زمانی را به عنوان مهلت مصوب جهت اظهار نظر برای 

ندسی، نقطه نظرات بود در طی این مدت زمان تعیین شده پس از دریافت مدرک مهکارفرما تعیین می نمایند که کارفرما موظف خواهد 

  ن مدرک اعالم نموده و کامنت خود را در قالب برگه کامنت شیت تولید نماید.بر روی آخود را 

نماید و با وجود مقید نمودن پیمانکار ها مشاهده می گردد که کارفرما بدون توجه به مهلت مقرر اقدام به اظهار نظر میدر برخی از پروژه

سازی دانیم ادامه روند نهایینماید و حال آنکه میز این قاعده عدول میبندی مصوب، ولیکن خود ابه انجام کارهای خود در زمان
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مدرک مهندسی به اظهارنظر کارفرما بستگی خواهد داشت و اعمال نقطه نظرات کارفرما و تولید ویرایش جدید مدرک و در نهایت 

رفرما می باشند و تا زمان ارائه کامنت این مراحل تأیید کارفرما و تولید نسخه جهت ساخت و ... همه و همه مراحل پس از اظهار نظر کا

 متوقف می باشند.

به طول انجامیدن اظهارنظر کارفرما اتخاذ نمود این است که عالوه بر مجاب نمودن کارفرما به  از جلوگیری توان جهتتدبیری که می

رعایت مهلت مصوب قراردادی، بایستی طی جلسه ای با کارفرما توافق نماییم که در صورت امکان اظهارنظر خود را متناسب با محتوای 

دادی ارائه نماید و مهلت مصوب تعیین شده را به عنوان حداکثر زمان مجاز مدرک ارائه شده و حجم آن، در زمان کمتری از مهلت قرار

 .خود در نظر بگیرد

در نظر گرفتن مهلت مصوب به عنوان سقف مجاز اظهارنظر، باعث خواهد شد تا کارفرما برای مدارکی که مدت زمان کمتری در برنامه 

زمان کمتری جهت بررسی کمتری به لحاظ محتوا و تعداد شیت دارند زمان بندی برای تهیه آنها اختصاص داده شده است و یا حجم 

 در مدت زمان کمتری به ارائه کامنت اقدام ورزد.نسبت به مهلت مصوب خود، و  صرف نموده

به علت اند و یا تواند راهگشا باشد این است که برای مدارک با اولویت باال که فعالیتهای زیادی به آنها وابستهراهکار دیگری که می

طوالنی بودن پروسه فازهای بعد از مهندسی سریعاً بایستی در اولویت بررسی قرار گرفته و بالفاصله پس از تأیید، اقدام به خرید کاال 

 با کارفرما رایزنی نموده و به صورت ویژه و خارج از قاعده معمول به بررسی این مدرک بپردازد. الزم استو یا ساخت تجهیز نماییم 

به خدمت بگیرد طبیعتاً وضعیت مناسبتری نسبت به حالتی  مشاوری را جهت بررسی مدارک مهندسی ،تی که کارفرما در پروژهدر حال

خواهد بود که خودش اقدام به بررسی مدارک و ارائه کامنت نماید چراکه در حالت اول، کارفرما، مشاور را نیز همانند پیمانکار مجاب 

 ه زمانی و مهلت قراردادی خود مقید بود و پایبند باشد.خواهد نمود که به تحقق برنام

های مهندسی این است که مدت زمان یکی از اشکاالت شایع در پروژه بندی:بینی زمان اظهارنظر کارفرما در برنامه زمانپیشعدم 

گردد تا هرچقدر پیمانکار شود و این مسئله سبب میبینی نمیاظهار نظر کارفرما بر روی اقالم قابل تحویل بخش مهندسی پیش

مهندسی در شروع طراحی، طی نمودن مراحل تأیید مدرک و دستگردانی بین دیسیپلینی با مدیریت زمانی پیش برود ولیکن در این 

 مرحله با تأخیر مواجه گردد چراکه مدت زمان اظهار نظر کارفرما را در برنامه زمان بندی پروژه پیشبینی ننموده است.
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که در -، اقدام به تعریف کلیه اقالم قابل تحویل پروژه الذکرپروژه ها مشاهده شده است که برای جلوگیری از تأخیر فوقدر برخی از 

MDR بندی می نمایند و به ازای هر ردیف مدرک یک فعالیت نیز برای بررسی و اظهار نظر کارفرما با در برنامه زمان -موجود است

ی پایانی مربوط به نهایی سازی ، کارهایند در ادامه نیز برای تهیه ویرایشهای جدید احتمالی مدرکمهلت قرارادادی پیش بینی می نما

 نمایند.می را نیز به عنوان یک فعالیت تعریف مدرک

ند و بندی استخراج نمایاین راهکار، ابزار نسبتاً مناسبی برای هر یک از ارکان پروژه می باشد که برنامه مربوط به خود را از زمان 

 .دهد.همچنین امکان رصد وضعیت پیشرفت کار و تأخیرهای احتمالی به تفکیک پیمانکار و مشاور را نیز در دسترس قرار می

ها ایجاد شود این است که با توجه به اینکه برای هر ردیف مدرک مهندسی ناگزیر مشکلی که ممکن است با راهکار فوق در پروژه

 MDRبندی بسیار زیاد شده و سه برابر ردیفهای موجود در تعداد فعالیتهای موجود در برنامه زمان فعالیت تعریف نماییم 3بایستی 

فعالیتها و تشکیل شبکه فعالیتها، بازنگری در برنامه  بندی، تعیین روابط بینتهیه برنامه زمان خواهد شد و این مسئله ممکن است در

 .ایجاد اختالل نماید EDMSمدیریت کارها در ادواری،  پیشرفتهای به روزرسانیبندی، زمان

های کاری مهندسی تعریف می بستهبندی را متناسب با برنامه زمان هایمعمواًل فعالیت که توان اینگونه توضیح داداین مسئله را می

در این حالت روابط بین  نمایند و هر یک از فعالیتها می تواند یک یا بیشتر از یک مدرک مهندسی در زیر مجموعه خود داشته باشد.

تعریف پروژه(  MDRفعالیتها با سهولت بیشتری تعیین می گردد و با تعریف مدارک زیر مجموعه هر فعالیت عمالً اقالم قابل تحویل )

ی هر ابه روز خواهد شد ولیکن در حالتی که بر بندی نیزپروژه، پیشرفت فعالیتهای برنامه زمان MDRبه روزرسانی پیشرفت  شده و با

باشیم روند مذکور معکوس خواهد شد به عبارتی با به روزرسانی پیشرفت فعالیتهای برنامه ، سه فعالیت داشته MDRردیف مدرک در 

 نیز به روز خواهد شد. MDRبندی، پیشرفت مدارک موجود در زمان

را تغییر خواهد داد و احتماالً امکان بهره برداری ( EDMSوارونه، ساز و کار استفاده از سامانه الکترونیکی اسناد مهندسی ) این روندِ

 از آن را از بین خواهد برد.

به طول می انجامد با  مهندسی یک فعالیت زیر مجموعه مدارک تهیه که یزمان مدت گردد این است کهپیشنهاد می راهکار دیگری که

ای انجام آن سبه نموده و به عنوان مدت زمان برنامهاحتساب مهلت قراردادی کارفرما جهت اظهارنظر و نهایی سازی آن مدرک محا

لحاظ نموده  بندیثبت نماییم با این راهکار عمالً مهلت مصوب کارفرما جهت اظهارنظر را در برنامه زمانبندی در برنامه زمانفعالیت 
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ی ای که برای هر یک از فعالیتهابه گونه)شد بندی را باعث میایم و همچنین مشکلِ راهکار قبل نیز که تعدد فعالیتهای برنامه زمان

 گردد.ایجاد نمی (ما به ازای مستقلی به عنوان مدرک مهندسی وجود نداشت تعریف شده

بندی صحیح باشد و اینگونه مقایسه عادالنه تری بین ای محاسبه شده در برنامه زمانشود تا میزان پیشرفت برنامهاین کار باعث می

 م داشت.برنامه و واقعیت خواهی

ایران در بسیاری از پروژه ها، کارفرما با وجود اینکه پیمانکار، مشاور، در  متأسفانه :مستثنی شدن کارفرما از قوانین و مقررات پروژه

جلسات توافق شده صورت هایمدیر طرح و کلیه ارکان بزرگ و کوچک پروژه را مقید به اصول قرارداد، روش هماهنگی مصوب و بند

ولیکن در اغلب موارد خودش را از هرگونه تقید و رعایت قوانین و مقررات معاف می پندارد و این مسئله آغاز مشکالت را  نمایدمی

 رقم خواهد زد.

کنیم که تفاوت عجیب و غیرقابل درکی بین حقوق کارفرما و حقوق پیمانکار قائل ده میبه عنوان نمونه در شرایط عمومی پیمان مشاه

یعنی « باشد و محدود به این نیستشامل موارد زیر می»کند که الً درباره موارد تعهدی پیمانکار اینگونه مطرح میباشد و معمومی

روند معمواًل کند درصورتیکه در موارد تعهدی کارفرما به وضوح چند مورد را تشریح می کند. این  تواند اضافهکارفرما هرچه بخواهد می

 وجود دارد. نیز یمانکاربین کارفرما و پ در قرادادهای

قوانین و مقررات تفاوتی بین آنها وجود داشته باشد و طرف دیگر آن نیز پیمانکار است و نباید به لحاظ کارفرما یک طرف قراداد می

باشد میدر مقوله تأخیرات نیز به همین صورت داشته باشد بایستی پاسخگو باشد. باشد یعنی اگر کارفرما در انجام وظایف خود قصوری 

ار نیز به عهده آنها می باشد و نحوه از آنجا که کارفرما و یا مشاور او بایستی بر روی مدارک مهندسی اظهارنظر نمایند لذا  بخشی از ک

 پروژه و فعالیتهای پس از ارائه کامنت اثرگذار می باشد.روند پیشروی  عملکرد آنها در

در پروژه ها از همان بدو تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه، تدوین قرارداد ، تهیه  با توضیحات فوق می توان اینگونه بیان داشت که

روش هماهنگی و تنظیم صورتجلسات مهم بایستی به گونه عمل نمود که کارفرما نیز در کنار سایر ارکان پروژه از رعایت قوانین و 

ی نماید تا در انگیزشی بر روی سایر ارکان، کمک مزیاد معنوی و مقررات پروژه مستثنی نباشد این مسئله عالوه بر تأثیرات بسیار 

 وظایف خود باشد. صورت بروز مسئله ای مانند تأخیرات خارج از قصور پیمانکار، کافرما پاسخگوی تعهدات و
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 :در مراحل نهایی سازی مدرکتأخیر 

بر روی مدرک از جانب کارفرما، پیمانکار به بررسی آنها  پس از ارائه کامنت رفت و برگشت زیاد اظهارنظرها بین کارفرما و پیمانکار:

ل خواهد نمود. در صورتیکه اپرداخته و در صورت نیاز اقدام به ارائه پاسخ می نماید که در قالب ریپالی شیت آن را به کارفرما ارس

این  در هیمنجا مجددًا کامنت شیت جدیدی با همان محتوا ارسال نماید بهتر است ریپالی شیت را رد نموده وکارفرما قانع نشده و 

حل و روند متوقف شده و از ارائه پاسخ و در مقابل کامنت مجدد پرهیز گردد و بهترین راهکار در این زمان تشکیل جلسه حضوری و 

پیدا نماییم و بر همان اساس ادامه کار مدرک را پیش ای به تفاهم الزم دست فصل نقطه نظرات فیمابین می باشد که طی صورتجلسه

 ببریم.

در هنگامی که مدرک به تأیید کارفرما رسیده باشد و صرفاً الزم باشد متناسب با نوع  :جدید POIلزوم تهیه و ارسال مجدد مدرک با 

سال مجدد و دریافت تأیید مجدد بر روی جدید مجدداً صادر نماییم و روند تأیید آن را طی نماییم همین ار POIمدرک، مدرک را با 

ود. استفاده از بر ش( آن تغییر نموده است می تواند زمانPOIمدرکی که به لحاظ محتوا تغییری نداشته است و صرفًا جهت ارسال )

 ر باشد.و ارسال صرفًا الکترونیکی مدارک )با حذف نسخه کاغذی( در این مراحل می تواند در تسریع کار اثرگذا EDMSابزار 

گیری پیشرفت فاز مهندسی مطرح با موضوعات اصالح مدارک مهندسی و اندازه 7و  6آموزشی شماره های  همانطور که در جلسات

هایی که یک مرحله قبل از غیر ضرور پرهیز شود مثالً در پروژه POIشد، در ارسالهای اولیه مدرک بهتر است حتی االمکان از تعریف 

نمایند این ارسال صرفًا اجازه ای است برای اینکه مدرک را جهت تأیید ( تعریف میFR(، ارسال جهت بررسی )FAارسال جهت تأیید )

رسد که کلیه اظهارنظر ها در ارسال جهت تأیید هم قابل انجام است و بهتر است از ارسال جهت بررسی ارسال نمایند و به نظر می

(FR.صرف نظر گردد ) 

باشد ( اجتناب ناپذیر میFCتأیید مدرک، برای مدارک اجرایی در سایت پروژه، مواردی نظیر جهت ساخت ) اگرچه در ارسالهای پس از

( و این نوع تأیید صرفاً بر روی مدارکی ارائه AFCشود متفاوت است )( تعیین میFCچراکه نوع تأییدی که برای ارسال جهت ساخت )

تأیید در کارگاه و سایت پروژه برای اجرا معتبر می باشد لذا مدرک را ممهور  می گردد که جهت ساخت ارسال شده باشند و این نوع

به همین دلیل از راهکار قبلی که حذف نسخه کاغذی بود هم در این نمونه  می نمایند. Approved For Constructionبه مهر 

 توان استفاده کرد.نمی
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 EDMSکلیه تأییدها به صورت الکترونیکی انجام شود و دسترسی الزم در توان ذکر کرد این است که راهکاری که برای مورد اخیر می

در سایت  FCبرای نمایندگان پیمانکار، مشاور و کارفرما در سایت پروژه ایجاد گردد تا امکان تولید نسخه کاغذی مدرک با جهت ارسال 

 AFCدر سایت شود و نماینده کارفرما مدرک را ممهور به مهر  ماینده کارفرماو تحویلِ ن پروژه توسط نماینده پیمانکار فراهم گردد

 نماید.

در سایت پروژه توسط نمایندگان  AFCدر سایت پروژه و نیز دریافت تأیید  FCاین راهکار یعنی تهیه نسخه کاغذی با جهت ارسال  

آن به در دفتر مرکزی و سپس ارسال  HardCopyگردد از رفت و برگشت مدارک به صورت پیمانکار و کارفرما در کارگاه سبب می

آن در سایت پروژه انجام شود و اینگونه از صرف وقت بسیار زیاد برای نهایی سازی مدرک پس از تأیید سایت پرهیز شود و جایگزیِن 

 کارفرما جلوگیری نموده و با مدیریت بهینه زمان از تأخیرات احتمالی در نهایی سازی مدرک اجتناب می شود.

گیری با موضوعات اندازه 16و  7سات آموزشی شماره همانطور که در جل :به عنوان نسخه نهایی مدرک  As Builtرکاودن مدلحاظ نم

منجر می گردد در نظر گرفتن  تشریح شد یکی از کارهایی که به ایجاد تأخیر در فاز مهندسی پیشرفت فاز مهندسی و مهندسی ساخت

  باشد.می As Builtبه عنوان نسخه پایانی مدرک و اختصاص سهمی از پیشرفت مدرک به تولید نسخه  As Builtنسخه 

رویکرد فوق الذکر در تولید این مدرک سبب  گرددتولید می FCبا فاصله زمانی نسبتاً زیاد نسبت به نسخه  As Builtاز آنجاکه مدرک 

در مدت زمان  AS Builtدو و لحاظ نمودن مدت زمان به طول انجامیدن مدرک  این ادغام بندی،می گردد از یک سو در برنامه زمان

 As Built 100%ای به صورت ناصحیح محاسبه گشته و قبل از زمان تهیه مدارک کل مدرک ممکن نباشد و به عبارتی پیشرفت برنامه

موکول  As Builtپس از ارائه نقشه های  شدن پیشرفت واقعی به %100و  پیشرفت واقعی مدرککامل شود و از سوی دیگر محاسبه 

ای و واقعی در کلیه مدارک اجرایی پروژه )که نسخه چون ساخت خواهند داشت( و به گردد و این یعنی اختالف بین پیشرفت برنامه

 ی رقم خواهد خورد.ای، تأخیر زیادی به لحاظ زمانی در فاز مهندسبا این اتفاق عالوه بر کاهش پیشرفت واقعی نسبت به برنامه عبارتی

مطرح شد راهکار پیشنهادی برای این مسئله این است که در کنار فازهای مهندسی پایه و 16همانطور که در جلسه آموزشی  شماره 

 Asمهندسی تفصیلی از فاز مهندسی ساخت نیز به عنوان فازی جداگانه برای مارک آپ نمودن نقشه های اجرایی و تولید مدارک 

Built نماییم و لیست این دسته از مدارک را از لیست مدارک مهندسی تفصیلی کامالً جدا نماییم. البته در این رویکرد، مدارک  استفاده

اجرایِی موجود در زیرفاز مهندسی تفصیلی با همان عنوان عیناً در زیرفاز مهندسی ساخت نیز ارائه می شوند با این تفاوت که این 
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و تاریخهای شروع و  گردندته از وضعیت موجود ساخته شده در سایت پروژه، تهیه و تحویل مینقشه ها در مهندسی ساخت برگرف

ای و مدت زمان برنامه ای مستقلی در زمان مقتضی خود خواهند داشت که پس از پایان اجرای هر بخش از پروژه خواهد پایان برنامه

 اجتناب می گردد.  As Builtمدارک اشی از نبود. با این راهکار از ایجاد تأخیر در فاز مهندسی 

 ز مهندسی:شدن یک بخش ا متوقفتأخیر به علت 

بخشی از پروژه را  ،یدی پروژهذینفعان کل ربهره بردار و یا سایرخی تغییرات احتمالی از جانب خود، در برخی اوقات کارفرما به علت ب

تغییرات مورد نیاز را نسبت به قرار اولیه تبیین نماید. در برخی نماید تا طی یک پروسه زمانی وضعیت آن را مشخص نماید و میمتوقف 

باقی  Holdتغییرات به زمانی پس از پایان پروژه موکول خواهد شد و عمالً بخشی از پروژه تا آن زمان  از اوقات نیز تعیین تکلیفِ

 جه خواهد نمود که البته قابل توجیه می باشد.خواهد ماند و این قضیه در عمل فاز مهندسی را نسبت به برنامه اولیه با تأخیر موا

توان برای پرهیز از نمایش اینگونه تأخیر ایجاد شده از دید کارفرما در دسته تأخیرات مجاز پیمانکار قرار خواهد گرفت با این حال می

دازیم و موارد متوقف شده را در صورت بندی بپربندی، طی توافقی با کارفرما، به بازنگری در برنامه زمانچنین تأخیری در برنامه زمان

بندی امکان )به لحاظ روابط بین فعالیتها( به پایان پروژه موکول نموده و یا در صورت خارج شدن از محدوده کاری پیمانکار از برنامه زمان

 حذف نماییم.

 :تغییرناشی از های مکرر دوباره کاریتأخیر به علت 

پذیرد و تغییر ارائه شده از سوی کارفرما صورت می و ورودیهای طراحی مهندسی مبتنی بر مفروضاتفعالیتهای طراحی و تهیه مدارک 

در این مفروضات در صورتیکه پس از پیشروی بخشی از فازهای مهندسی باشد منجر به دوباره کاری خارج از قصور پیمانکار خواهد 

طالع پیمانکار رسانده شود هزینه دوباره کاریها و زمان از دست رفته نیز شد هرچقدر تغییرات دیرتر در پروژه ایجاد گردند و یا به ا

 بیشتر خواهد بود.

در بسیاری از اوقات  این تغییرات گردد ولیکنکاری نمیدر برخی موارد اگرچه تغییر اعالم شده به موقع می باشد یعنی منجر به دوباره

ممکن است کارفرما تغییر در پایان برخی از سرفصلها و  اماه دچار تغییر می نماید ساز و کار زمان بندی پروژه را نسبت به برنامه اولی
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م امکان نپذیرد لذا عدرا  -که ناشی از تغییرات ایجاد شده در طرح اولیه و یا محدوده کاری پروژه می باشد-یا کل فاز مهندسی 

 تأخیر در فاز مهندسی نسبت به برنامه اولیه خواهد شد.بندی و به روزرسانی تاریخها منجر به ایجاد بازنگری در برنامه زمان

در طول فرایند انجام فاز مهندسی پروژه بایستی تغییرات پروژه بر اساس یک رویه مشخص تحت عنوان رویه مدیریت تغییرات پیش 

مدیریت تغییرات ارسال گشته تهیه و به کمیته « برگه درخواست تغییر»گرفته شود که بر اساس آن هرگونه تغییری در پروژه در قالب 

 و تأیید آن اخذ شود.

برای هر یک از تغییرات پیشنهادی و درخواست شده بایستی تبعات آن تغییر نیز مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد تا  بدیهی است

و کل پروژه مهندسی به ای  و ... بر روی آن بخش از کار و یا حتی سایر بخش ها این تغییر چه اثرات زمانی، هزینهمشخص شود که 

 پروژه تحمیل می نماید.

بینی شده و لحاظ نمودن نفع و ضرر پروژه در راستای اهداف پروژه تمالی پیشغییرات با در نظر گرفتن تبعات احگیری کمیته تتصمیم

 صورت خواهد پذیرفت.

از تغییرات، چراکه یکی از عوامل اصلیی که تواند عاملی شفاف باشد جهت توجیه تأخیرات احتمالی ناشی الذکر خود میرویه فوق

 تغییرات می باشند که بایستی بر اساس یک شیوه نامه مدون و اصولی مدیریت گردند.یجاد تأخیر در پروژه ها می گردند منجر به ا

 :3محدوده کاریتأخیر به علت ابالغ کارهای خارج از

می باشد که  4پروژه مهندسی ایجاد گردد بیرون زدگی از محدوده پروژه جام فعالیتهاینن ادر طول زمایکی از عواملی که ممکن است 

 .بایستی به صورت بسیار حرفه ای از جانب پیمانکار مهندسی مدیریت گردد

در بسیاری از مواقع افزایش محدوده کاری و ابالغ موارد جدید در اسکوپ پروژه در قالب الحاقیه به قرارداد تأیید شده قبلی اضافه 

چراکه در  بندی و خط مبنای برنامه زمانی لحاظ شودبرنامه زمان د این تغییرات ایجاد شده در محدوده پروژه بایستی حتماً درگردمی

که  نمایش دهد پروژهغیر اینصورت هرگونه تأخیری ناشی از افزایش محدوده پروژه می تواند در گزارشات خود را به عنوان تأخیرات 

                                                           
3-Out Of Scope 
4- Scope Creep 
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علت ایجاد تأخیر در اینگونه  ندارد مدیریت پروژه در حوزه دانشی مدیریت محدوده قابل توجیه خواهد بود.البته در صورت رعایت استا

دار بودن کارهای ابالغی است و پیمانکار با در دست گرفتن کار ابالغی از برخی از فعالیتهای مندرج در موارد اغلب به خاطر اولویت

 د زد.ههمین مسئله به ایجاد تأخیر دامن خوابندی عقب خواهد افتاد که نزمابرنامه 

 «از قلم افتادگی»بینی برخی از سرفصلهای کاری در زمان تدقیق محدوده پروژه در قالب شکست کار نیز می تواند به عنوان عدم پیش

گردد چراکه زمان  در پروژه، عاملی باشد که در زمان مشخص شدن آن و درج در ساختار شکست کار منجر به ایجاد تأخیر در پروژه

یتهای از قلم افتاده در پروژه بر لار زمانی خواهد بود که مجموعه فعتده است از آن بدنش یبیندرستی پیش مورد نیاز انجام آن کار به

به تعویق افتادن زمان پایان پروژه خواهد  باعثدر انجام این فعالیتها که هرگونه تأخیری  سیر بحرانی پروژه واقع شده باشندروی م

 شد.

مهندسی  عمدتاً به عنوان خطای برآوردی پیمانکارِگردند در پروژه مطرح می« از قلم افتادگی»است این مواردی که تحت عنوان  بدیهی

 زمره تأخیرات غیر مجاز پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.صورت ایجاد تأخیر در  قلمداد شده و در

 مهندسی :عات تأخیر در فاز تب

نیاز فعالیتهای  به عنوان پیش نیاز سایر فعالیتهای مهندسی و یا مهمتر از آن پیش خود آنجا که بسیاری از فعالیتهای فاز مهندسی از

فاز  فعالیتهای پسینِتواند منجر به ایجاد تأخیر در تأخیری در فعالیتهای پیش نیاز میهرگونه  فازهای خرید و ساخت می باشند لذا

 فعالیتهای فازهای خرید و ساخت گردد.  همان مهندسی و یا

به همین دلیل بایستی فعالیتهای فاز مهندسی را با وجود رعایت کیفیت الزم حتی االمکان با سرعت قابل قبول به انجام رساند چراکه 

ناشی از مهندسی در فازهای دیگر بایستی فعالیتهای  ایجاد تأخیرِ باشد و برای جلوگیری ازاین فاز تعیین کننده تکلیف فازهای دیگر می

ای به این فاز به هیچ بندی به انجام رساند. مدیریت فاز مهندسی پروژه با نگاه جزیرهه موقع و با در نظر گرفتن اولویتمهندسی را ب

باشد که الجرم بایستی مدیریت هر بخش را با نیده میای در هم تشبکه ارتباطی بین فعالیتها به گونهعنوان ممکن نخواهد بود چراکه 

 باشد پیش برد. محدودیتهای سایر بخش هایی که با آن در ارتباط می
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گردد و آنچه تأخیر و تعجیل ایجاد شده در این فاز را باید بدانیم که تأخیرات بخش مهندسی صرفًا در خود فاز مهندسی محاسبه نمی

لیتهای این فاز است بر روی سایر فازها نظیر فازهای خرید و ساخت به عبارتی ایار زیاد سرعت انجام فعمهم میگرداند تأثیرگذاری بس

میزان  تأخیرها، کاهشتأخیرات ایجاد شده در فاز مهندسی حتماً بر روی فازهای خرید و ساخت تأثیرخواهد گذاشت که حداقل اثر این 

 ای هریک از فازهای خرید یا ساخت می باشد. برنامهواقعی در مقایسه با درصد پیشرفت درصد پیشرفت 

ن هر یک از این فازها و در نهایت در صورتی که این تأخیرها بر روی مسیر بحرانی پروژه ها اتفاق بیافتد منجر به تأخیر در زمان پایا

 .کل پروژه می گردد

 :زارهای پیشگیری از وقوع تأخیراب

باشد ( میSchedule Baseline)همواره، خط مبنای زمانی پروژه افتادگی در پروژه ها عقبیا  یک وجه سنجش میزان جلوافتادگی و

که بایستی با مشورت افراد خبره و دارای تجربه در پروژه های مشابه و همچنین در فرصت زمانی کافی تهیه شود بدیهی است انعکاس 

بندی به نزدیک شدن هر چه بیشتر برنامه و واقعیت در برنامه زمان که در واقعیت رخ خواهد داداز فرایند طراحی و مهندسی گامهایی 

کمک خواهد نمود اگر صرفاً بر اساس برآوردهای اولیه و غیردقیق مندرج در پروپوزال پیشنهادی به تهیه برنامه بپردازیم بدیهی است 

 عدم تطابق واقعیت و برنامه قرار دهیم. رتی فرض را بسکه از همان ابتدا بای

محدودیتهای  ای کهمه زمانی پروژه را مدون نماییم به گونهانجام فعالیتهای مهندسی، برنا توصیه می شود اواًل بر اساس فرایندِ لذا

 بندی پوشش دهیم. در برنامه زمان نیزتعهدی در قرارداد را 

به طور خالصه  در آغاز پروژه انجام دهیم.دومین گامی است که بایستی ، برنامه ابزار الزم برای تحقق آنتهیه آماده سازی شرایط و 

 زیر نشان داد: آیتمهایتوان در قالب  ی این دو گام را میهایی از موارد زیرمجموعهنمونه

 تدوین فرایند -

 مبتنی بر فرآیند برنامه زمان بندی دقیق -

 ابزارهای زیر:گیری از بهرهآماده سازی شرایط الزم و با  فعالیتهای مهندسی عمل به فرایند در تحقق  -

 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس برنامه  .1
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 رل ورودی طراحیکنت .2

 لیست تأیید مدرک مهندسی چک .3

 دستگردانی الکترونیکیمرسوله داخلی و  .4

 و اقالم قابل تحویل در فاز مهندسی MDR مدیریت .5

 برچسب گذاری جهت تمایز فعالیتهای داخل محدوده و خارج از آن .6

 گیری از رویه مدیریت تغییراتتدوین و بهره .7

 شیتشیت و ریپالیمرسوله صادره، کامنت .8

 (EDMSاستفاده از سامانه مدیریت اسناد و مدارک مهندسی ) .9

جویی در به طور خالصه با رعایت موارد فوق عماًل مدیریت پروژه مهندسی با نظم بیشتری پیش خواهد رفت و این نظم خود به صرفه

توانیم بخشهای متوقف واهد نمود چراکه با رعایت نظم و عمل بر اساس فرایند مدون، میخ و پرهیز از ایجاد تأخیر کمک زمان پروژه

تا  را به موقع شناسایی نموده در جهت برطرف نمودن مشکل آن اقدام نماییمو یا بخشهای در حال حرکت ولی با سرعت کند  شده

 مانع از بروز تأخیر در انجام آنها شویم.

 :راهکارهای جبران تأخیرات ایجاد شده در فاز مهندسی

ولیکن در صورتیکه در پروژه مهندسی،  گیری از وقوع تأخیر بوده استموارد مذکور در سرفصلهای گذشته، عمدتاً در جهت پیش

 بران نمودن این تأخیرات برآییم:جر صدد تأخیری حادث گردد بایستی با ابزارهایی نظیر موارد زیر د

 موازی کاری .1

 افزایش نیروی انسانی متخصص در بخشهای دارای تأخیر .2

 گیری از اضافه کاری به صورت محدودبهره  .3

 بندی در صورت ضرورت )تأخیر بسیار زیاد و خارج از قاعده(بازنگری در برنامه زمان .4

شناوری باالیی هستند و تمرکز بر روی بخشهای دارای تأخیر که بر متوقف نمودن موقت بخشهایی از پروژه که دارای  .5

 اند.روی مسیر بحرانی واقع شده
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6. ... 

 :انواع گزارشات پیشنهادی در خصوص تأخیرات مهندسی

 به تفکیک دیسیپلین پیشرفت پروژه شامل میزان انحراف از برنامهگزارش  (1

 به تفکیک دیسیپلینای شده در مقایسه با تعداد برنامه تهیهتعداد مدارک مهندسی گزارش  (2

 گزارش پیشرفت فعالیتهای بحرانی پروژه شامل میزان انحراف از برنامه به تفکیک دیسیپلین (3

 گزارش میزان انحراف زمانی کل پروژه، هر یک از زیرفازهای مهندسی به تفکیک دیسیپلین (4

 پیمانکار از کل تأخیراتمیزان قدر السهم تأخیرات خارج از قصور گزارش  (5

 تأخیرات فعالیتهای بحرانی و سایر فعالیتها پروژه به تفکیکزمانی گزارش میزان تأخیرات  (6

 گزارش تحلیلی علل تأخیرات و راهکار جبران هر یک از انواع تأخیرات فعالیتهای بحرانی (7

  مدیریت ادعا در فاز مهندسی:

اتی گردد عالوه بر اینکه منجر به ایجاد تأخیرپروژه و ورودیهای طراحی در پروژه ایجاد میدوباره کاریهایی که به علت تغییر مفروضات 

نماید که این هزینه ها هزینه هایی را نیز خارج از قصور پیمانکار به او تحمیل می شوددر پروژه میمجاز و خارج از قصور پیمانکار 

-( در طول زمان انجام پروژه جمعClaim Managementمدیریت ادعا )بایستی از طریق راهکاری ذیل مدیریت پروژه تحت عنوان 

الب مدرکی به کارفرما تحویل گردد. استفاده از این راهکار سبب آوری شده و در زمان مقتضی خود در طول پروژه و یا پایان پروژه در ق

وضعیتی جداگانه از کارفرما مطالبه گردد و از این  طی صورت هایی که ناخواسته به پیمانکار تحمیل شده استگردد اواًل هزینهمی

 پردازد.طریق کارفرما نیز در جریان تبعات تغییراتِ گاه و بیگاه خود در پروژه قرار گرفته و هزینه آن را می

ی اطالعات الزم آوربه جمع در طول پروژهبدین منظور الزم است تیم برنامه ریزی پروژه در کنار تیم امور قراردادها و حقوقی پروژه 

مبتنی بر مستندات مصوب پروژه بپردازند و مثاًل حجم نفرساعت مصرفی مازاد ناشی از دوباره کاری را به تفکیک نوع کار، مدرک 

د و همانطور که مطرح شد طی فایلی نثبت نمایرا مهندسی و اقالم کاری مرتبط، افراد به خدمت گرفته شده، هزینه و زمان انجام آن 

 د صورت وضعیت تهیه و به کارفرما جهت بررسی و تأیید ارسال گردد.ننهما رسمی



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

21 
 

 

 DCCجزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک 

 www.ipmp.ir همدفهجلسه 

توان بسیار دقیق، ( ایجاد شود میEDMSهای مدیریت الکترونیکی اسناد و مدارک مهندسی )در صورتی که این امکان در سامانه

 موشکافانه و مستدل در خصوص مقوله مدیریت ادعا در فاز مهندسی پروژه ها اقدام نمود.

ن جهت مدیریت ادعا این است که زمان انجام کارها به صورت اتوماتیک با نام کاربر ثبت گیری از آها و بهرهیت اصلی این سامانهمز

که در اطالعات وارده و ت تغییراتی عالوه بر ثب توانو از این طریق می گردد و مدرک و قلم کاری مرتبط با آن نیز مشخص استمی

ایجاد شده است، ویرایشهای جدید مدارک مهندسی و اقالم قابل تحویل پروژه که متأثر از اطالعات تغییریافته  مفرضات پروژه به دفعات

 اند را نیز مشخص نموده و مبنای تهیه ادعای خود قرار داد.تهیه شده

 بهاهلل در جلسه آینده شاءبریم و اندر اینجا بحث مربوط به تأخیرات مهندسی را که اندکی با تفصیل بیان شده است به پایان می

 .مدیریت تغییرات در فاز مهندسی خواهیم پرداختموضوع 


