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 فاز مهندسی تغییراتمدیریت 

Engineering Change Management 
 

طی جلسه گذشته به مبحث مدیریت تأخیرات در فاز مهندسی پرداختیم و مواردی مانند علل تأخیرات در مراحل مختلفِ آغاز  :مقدمه

کاری، مدیریت ادعا، کارهای مدرک مهندسی را به تفصیل مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم و به مواردی مانند دوباره تا پایان تهیه

 خارج از محدوده قراردادی، مدیریت تغییرات که در ارتباط با موضوع تأخیرات مهندسی بود اشاره شد. 

غییرات فاز مهندسی را تشریح نماییم و در این راستا از سیستم تر بحث مربوط به مدیریت تخواهیم اندکی مفصلدر این جلسه می

نماییم و با فرم درخواست تغییر، سند دستور تغییر، بررسی تبعات مدیریت پیکره بندی پروژه و فرایند مدیریت تغییرات شروع می

طالعات ورودی پروژه و همچنین تغییر در ای تغییر، مصادیق تغییر در فاز مهندسی پروژه نظیر تغییر در مفروضات و ازمانی و هزینه

 ، مبحث مدیریت تغییرات در فاز مهندسی را ادامه خواهیم داد.MDRاقالم قابل تحویل پروژه و فرمهای مرتبط با 

و   کنیم عالوه بر الزامات مدیریت تغییرای که در اینجا باید به آن توجه نماییم این است که در این جلسه از آموزش سعی مینکته  

شود نیز اشاره نماییم و تبعات ناشی از آن تغییر فرایند و فرمهای مربوطه، به مواردی که منجر به ایجاد تغییر در فاز مهندسی پروژه می

 و نحوه مدیریت آن را تا حد ممکن بررسی نماییم.

کنیم زودتر اتفاق بیافتد تبعات ناشی حرکت میدانیم اگر تغییر در طول پروژه هر چه از ابتدای پروژه به سمت پایان آن همانطور که می

ای بیشتری در پروژه از تغییر در زمان و هزینه پروژه را کمتر در پی خواهد داشت و هر چه دیرتر رخ دهد منجر به اثرات زمانی و هزینه

 .خواهد بود
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 : 1سیستم مدیریت پیکره بندی پروژه

مدیریت پیکره بندی عبارت است از مدیریت مشخصات و ویژگیهای محصول پروژه و همچنین  PMBOK بر اساس استاندارد

توان گفت مدیریت پیکره بندی عالوه بر تعریف و تعیین مشخصات مهم محصول، فرایندهای دستیابی به محصول پروژه. به عبارتی می

باشد پرداخته، ممیزی و نظارت بر حسن به روز شده میبه تبیین و حفظ مستندات طراحی محصول که همان نقشه ها و مدارک فنی 

 شود.اجرای عملیات تولید محصول مطابق با آخرین ویرایش مدارک و نقشه ها را نیز شامل می

باشد یعنی سیستم مدیریت تغییرات بخشی از سیستم بندی پروژه اعمِ از سیستم مدیریت تغییرات پروژه میسیستم مدیریت پیکره

باشد. البته سیستم مدیریت پیکره بندی پروژه نیز خود بخشی از سیستم اطالعات مدیریت پروژه بندی پروژه میپیکرهمدیریت 

(PMISمی ).باشد 

باشد چراکه تعیین مشخصات محصول و تهیه مستندات و نقشه های بندی پروژه در فاز مهندسی بسیار زیاد میاهمیت مدیریت پیکره

گیرد و ممیزی و نظارت بر فاز ساخت نیز بایستی بر اساس نقشه های فنی طراحی فنی طراحی محصول در فاز مهندسی انجام می

مهندسی تفصیلی،  محصول و همزمان با انجام فعالیتهای مهندسی ساخت که شامل استخراج نقشه های کارگاهی از نقشه های

 باشد صورت پذیرد.پرسشهای فنی حین اجرای پروژه و در نهایت مارک آپ نمودن نقشه ها و تهیه مدارک چون ساخت می

 

 

                                                           
1-System Project Configuration Management  
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 :2سیستم مدیریت تغییر پروژه

افراد،  یافته برای گذارای و ساخت، مدیریت تغییر عبارت است از رویکردی جامع، دورهPMBOK بر اساس استاندارد مدیریت پروژه

معمواًل در سازمانهای پروژه محور، فرایندی تحت  .3ها از وضعیت کنونی به وضعیت آتی همراه با منافع کسب و کارگروهها و سازمان

گردد و طی آن عالوه بر تشریح روندی مانند فلوچارت صفحه بعد، به ارائه نمونه تدوین می« روش اجرایی مدیریت تغییرات»عنوان 

گردد. همانطور که در این فلوچارت خواهیم دید اولین مرحله از این فرایند، یاز و نحوه به کارگیری آنها اشاره میفرمهای مورد ن

توان به صورت زیر باشد که در همین راستا، مبادی تغییرات در شرکتهای مهندسی پروژه محور را میشناسایی و تعریف تغییر می

 دسته بندی نمود:

 درخواست کارفرما در حوزه های دانشی محدوده، زمان، هزینه و کیفیت.تغییر ناشی از  -

 تغییر ناشی از موارد درون سازمانی  -

 تغییر ناشی از موارد برون سازمانی نظیر تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی -

 تغییر ناشی از تغییرات قانونی -

و کلیه ذینعان پروژه، امکان ثبت درخواست تغییر را در پروژه خواهند داشت و این هر کسی از اعضای تیم پروژه، پیمانکاران فرعی 

افتد و پس از ارائه توجیهات و دالیل الزم در فرم درخواستِ درخواست به صورت رسمی و در قالب یک فرم مدون شده به جریان می

 تغییرات ارسال خواهد شد.تغییر، با ضمایم و مستندات پیوستِ فرم، جهت بررسی و تأیید به کمیته 

 

 

                                                           
2-Project Change Management System 
 «PMIموسسه -راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمانها»برگرفته از کتاب -3
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 نمونه ای از فلوچارت مدیریت تغییرات در تصویر زیر ارائه شده است: 
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 4فرم درخواست تغییر

فرم درخواست تغییر، فرمی است  .بپردازیم پس از شناسایِی نیاز به تغییر و تعریف دقیق آن، بایستی به تکمیل فرم درخواست تغییر

در بخش یا بخشهایی از پروژه با ذکر نوع تغییر و حوزه های متأثر از آن جهت بررسی و تأیید تهیه که از طریق آن پیشنهاد تغییر 

 گردد. می

بندی تغییر در حوزه مرتبط، تشریح در این فرم مواردی مانند عنوان پروژه، نام درخواست کننده تغییر، تاریخ درخواست تغییر، طبقه

و میزان اثرگذاری بر  -شوندهایی که متأثر از این تغییر مییعنی حوزه-تغییر و آثار تغییر تفصیلی تغییر پیشنهادی، دالیل توجیهی 

 هریک تشریح می گردد. 

مستندات الزم برای توجیه تغییر و توضیحات الزم در این خصوص نیز از مواردی است که در فرم درخواست تغییر وجود دارد. بخش 

ی فرم در ادامه باشد.گیری در خصوص تغییر پیشنهادی و دالیل توجیهی تصمیم مرتبط میبعدی در فرم درخواست تغییر به تصمیم

باشیم که با قید اسامی و نقش هر یک از اعضاء به همراه امضاء ارائه می 5درخواست تغییر، شاهد جدول تأییدیه هیئت کنترل تغییر

 شده است. 

                                                           
4-Change request  
5-Control Board (CCB) Change 
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 است: در ادامه نمونه ای از فرم درخواست تغییر ارائه شده
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 بندی تغییر پیشنهادی:طبقه

پس از شناسایی و تعریف دقیق تغییر بایستی بتوانیم آن را در گروههای اصلی دسته بندی نماییم اینکه ماهیتاً این تغییر متعلق به  

 ادامه خواهد آمد(.چه گروهی می باشد در اینجا مورد نظر است نه اینکه بر کدام حوزه اثر می گذارد )که البته اثرات تغییر در 

های الزامات، محدوده، کیفیت، هزینه، برنامه زمانی و مستندات بایستی مشخص کنیم که تغییر تعریف شده متعلق به کدامیک از حوزه

بندی ایم و در فایل ثبت تغییرات نیز بایستی بر همین اساس و در گروه طبقهبندی تغییر را مشخص نمودهباشد. با این کار عمالً طبقهمی

 شده خود آن را ثبت نماییم.

به طور مثال اگر برنامه زمانی مستندات ورودی طراحی تغییر نموده است و کارفرما اطالعات ورودی را با تأخیر زمانی نسبت به برنامه 

یستی آن را در قالب نماید و بابندی پروژه مهندسی تغییر میاولیه در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد، لذا بخشی از برنامه زمان

 بندی نماییم.طبقه« برنامه زمانی»درخواست تغییر تهیه نموده و در گروه 

 :6آثار تغییر پیشنهادی

بندی تغییر، بایستی اثرات تغییر پیشنهادی را بر روی سایر حوزه های دانشی مشخص نماییم. اینکه اعمال پس از مشخص نمودن طبقه

گذارد آیا باعث افزایش محدوده کاری می گردد و یا کاهش آن و یا اینکه منجر روی محدوده کاری میتغییر پیشنهادی، چه اثراتی بر 

نماید یا خیر . به همین ترتیب شود. اینکه آیا با اعمال تغییر، هزینه پروژه تغییر میبه تصحیح و اصالح در بخشی از محدوده کاری می

 شود یا خیر. امه زمانی و مستندات پروژه تغییری ایجاد میاثر اعمال تغییر بر روی کیفیت، الزامات، برن

در این قسمت عالوه بر مشخص نمودن هر یک از اثرات تغییر، بایستی شرحی از هریک از انواع اثرات نیز ارائه نماییم بدیهی است در 

گان و یا هیئت کنترل تغییرات ارائه کنندصورت مفصل بودن توضیحات، الزم است مستندات مربوطه را ضمیمه فرم نموده و به بررسی

 تر را برایشان فراهم آوریم.نماییم تا امکان بررسی آگاهانه و دقیق

  

                                                           
6-Impact of Proposed Change 
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 تعیین درجه اهمیت و فوریت تغییر پیشنهادی:

یکی از موارد پر اهمیتی که در فرم درخواست تغییر بایستی به آن بپردازیم موضوع تعیین درجه اهمیت و فوریت تغییر پیشنهادی 

است. از آنجاکه در پروژه بایستی متناسب با اهمیت تغییِر پیشنهاد شده، افراد ذیصالح و با تخصص متناسب به عنوان بررسی کننده 

تغییر در نظر گرفته شوند، از یک سو برای تغییرات بزرگ و با درجه اهمیت باال، تیم مشخصی با عنوان هیئت کنترل تغییر ملزم به 

گردد و از سوی دیگر برای تغییرات کوچکتر و با سادگی بیشتر، افراد کمتری درگیر غییر پیشنهادی میبررسی و سنجش جوانب ت

 شوند.بررسی تغییر پیشنهادی می

ی ، شیوه نامه«7برنامه مدیریت تغییر»، PMBOKو یا به اصطالحِ استاندارد « روش اجرایی مدیریت تغییر»در مدرکی تحت عنوان 

های شود که برای هر یک از حوزهگردد که بر اساس آن مشخص میتعیین درجه اهمیت و فوریِت آن ارائه میبررسی اثرات تغییر و 

ای از آن معیار درجه اهمیت باالترین و با همان معیار سنجش در چه متأثر از تغییر پیشنهادی با چه معیارِ سنجشی و در چه آستانه

 د. آستانه ای درجه اهمیت پایین تر قرار می گیر

دار بررسی و تأیید تغییر پیشنهادی باشند. لذا در گردد که در هر درجه از اهمیت چه کسانی بایستی عهدهاز این طریق مشخص می 

 ی اهمیت، عمالً تکلیف بررسی تغییر پیشنهادی مشخص خواهد گشت.فرم درخواست تغییر با پرداختن به اثرات تغییر و تعیین درجه

 در قالب جدولی مانند ماتریس زیر ارائه گردد.  این شیوه نامه بایستی

 

                                                           
7- Change Management Plan 
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باشد.های متأثر از تغییر پیشنهادی به صورت نمونه و مثالی میحوزه* معیارهای سنجش درجه اهمیت و آستانه های تعیین شده برای هریک از   

 

 :8فایل ثبت تغییرات

اطالعات مربوط به فرمهای درخواست تغییر در طول پروژه بالفاصله پس از ارائه به هیئت کنترل تغییر در فایلی به نام فایل ثبت 

گیری، نتیجه آن نیز در این فایل ثبت خواهد شد. در صورت تأیید تغییر بایستی گردد و پس از بررسی و تصمیمتغییرات ثبت می

شماره دستور تغییری که بر روی درخواست تغییر صادر شده است نیز در این فایل ثبت گردد تا با مراجعه به این فایل به عنوان بانک 

                                                           
8-Change Log 

های متأثر از تغییر   حوزه            

بررسی کنندگان تغییر  هزینه زمان محدوده پیشنهادی

 پیشنهادی

 (1اضطراری )درجه اهمیت

  50اضافه شدن بیش از 

مدرک مهندسی به اقالم 

قابل تحویل فاز مهندسی 

 *پروژه

ایجاد تأخیر بیش 

از یک ماه در مسیر 

 بحرانی پروژه

تغییرات بیش از 

میلیون  100

-در هزینه تومان

 های پروژه

هیئت کنترل تغییرات 

(CCB) 

 ؟    (2فوری )درجه اهمیت 

 ؟    3درجه اهمیت 

 ؟    4درجه اهمیت 

 درجه 

 اهمیت و فوریت
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مهیا گردد. در ادامه نمونه ای از فایل ثبت تغییرات ارائه شده  گیری تغییرات در پروژهاطالعاتی تغییرات پروژه، امکان رصد و دنباله

 است:

به منظور ورود اطالعات در فایل ثبت تغییرات بایستی اطالعات مندرج در هریک از فرمهای درخواست تغییرات را بازخوانی نموده و 

مهای درخواست تغییر که حاوی یک تغییر سپس در این فایل درج نماییم. شناسه تغییر همان شماره ای است که به هریک از فر

بندی هریک از تغییرات پیشنهادی که در فرمهای درخواست باشند اختصاص داده شده است. اطالعات مربوط به طبقهپیشنهادی می

تاریخ ارائه فرم نماییم. شرح تغییر، نام فرد ارائه دهنده و از فایل ثبت تغییرات درج می« طبقه»تغییر ثبت شده است را نیز در ستون 

 درخواست تغییر را نیز بر اساس اطالعات فرم های درخواست تغییر تکمیل می نماییم.

به روزرسانی نماییم. برای این منظور می توانیم از عبارات زیر « وضعیت»وضعیت هریک از تغییرات پیشنهادی را بایستی در ستون 

 رسی شده.بر -متوقف،    -درحال رسیدگی،    -استفاده کنیم:  

 تعویق در تغییر. -رد تغییر،   -تأیید تغییر،  -نتیجه رسیدگی را نیز همانند فرم درخواست تغییر بایستی با عبارت زیر کامل نماییم:  

همانطور که مطرح شد در صورتیکه نتیجه رسیدگی، تأیید تغییر باشد بایستی شماره دستور تغییر را نیز در ستون پایانی درج نماییم 

 امکان پیگیری دستور تغییر صادر شده بر روی تغییر پیشنهادی فراهم آید.که 

 :9دستور تغییر

پس از اینکه تیم بررسی کننده تغییر، فرم درخواست تغییر و ضمائم آن را بررسی نمودند، نظر خود را مبنی بر تأیید و یا رد تغییر 

فرم درخواست تغییر مورد تأیید واقع شود مذاکرات نهایی و توافق در پیشنهادی اعالم می نمایند. در صورتیکه تغییر پیشنهادی در 

گیری سندی به نام دستور تغییرات خواهد ایِ تغییر صورت خواهد پذیرفت که این توافق مبنای شکلخصوص تبعات زمانی و هزینه

ای آن ارائه خواهد شد و به امضاء ارکان دستور تغییر سندی است که طی آن، شرح دقیق تغییر به همراه تبعات زمانی و هزینه  گشت.

 سازی تغییر خواهد رسید. سند دستور تغییر پس از امضاء ابالغ شده و همانند قرارداد معتبر خواهد بود.پروژه جهت پیاده

                                                           
9-Change Order 
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 ارائه شده است: در ادامه نمونه ای از سند دستور
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قبل مالحظه شد در این سند بایستی مشخص نماییم کدامیک از ارکان همانطور که در فرمت نمونه ارائه شده از دستور تغییر در صفحه 

اند. شماره فرم درخواست تغییر پیشنهادی به همراه سایر مستندات مرجع نیز که خاستگاه اصلی پروژه پیشنهاد دهنده تغییر بوده

 فرم دستور تغییر گردند. اند نیز بایستی در این فرم اشاره شده و در صورت ضرورت ضمیمهایجاد دستور تغییر بوده

در شرح تغییر می توان عالوه بر توضیح محتویات تغییر، به مبادی و مقاصد تغییر نیز اشاره نماییم. در فرم دستور تغییر بایستی یک 

از همه مهمتر عنوان برای تغییر، در نظر بگیریم تا در کنار قرارداد اصلی پروژه به عنوان تغییر نگهداری و مورد استفاده قرار گیرد. 

گردد و بایستی در دستور تغییر ثبت گردد و تحت کنترل قرار ای است که در اثر تغییر به پروژه تحمیل میای و زمانیاثرات هزینه

 گیرد.

ند ای ممکن است در اثر تغییر به پروژه تحمیل شود نظیر اثراتی مانسایر پیامدهایی که ممکن است عالوه بر پیامدهای زمانی و هزینه

 اثر بر محدوده پروژه، اثر بر کیفیت پروژه و ...  نیز بایستی در این سند درج گردد. در پایانِ سندِ دستور تغییر، بایستی با ارجاع به

بندی از قرارداد که تغییرات را در شرایط خاص مجاز قلمداد می نماید دستور تغییر را به امضاء ارکان پروژه رسانده و به طور رسمی 

  گردد.تنفیذ 

 به روزرسانی فایل ثبت تغییر:

مجدداً پس از تنفیذ دستور تغییر بایستی فایل ثبت تغییرات را به روزرسانی نماییم و در مقابل ردیفی که فرم درخواستِ تغییر در آن 

 نماییم.ثبت شده است شماره دستور تغییر مرتبط با آن را نیز ثبت نماییم تا اطالعات مربوط به تغییر مصوب را کامل 

 سازی تغییر:پیاده

توانیم پیاده سازی تغییر را آغاز نماییم که سند دستور تغییر به امضاء ارکان پروژه رسیده باشد و رسماً تنفیذ شده باشد تنها زمانی می

سازی آن امکان پیادهباشد و تا زمان امضاء ِدستور تغییر، چراکه تا قبل از آن تغییر پیشنهادی صرفًا در حد فرم درخواست تغییر می

  به صورت رسمی فراهم نخواهد بود.

نوع عملیات شود که از آن به مقاصد تغییر نیز تعبیر  4تواند شامل سازی تغییر می، پیادهPMBOKبر اساس استاندارد مدیریت پروژه 

 شود: می

 به روزرسانی-4رفع عیب، -3اقدام جبرانی،  -2اقدام پیشگیرانه ،  -1

شناسایی تغییر و در هنگام تعریف دقیق تغییر در فرم درخواست تغییر، متناسب با نوع تغییر یک یا چند عملیات  عماًل پس از 

 گردد.پیشنهاد شده و پس از تأیید، در قالب دستور تغییر امضاء شده و الزم االجرا می
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 نظارت بر حسن اجرای تغییر همانند سایر مفاد محدوده کاری:

ریزی بایستی در دستور کار قرار گیرد و از این برنامه ءِ دستور تغییر، به روزرسانی برنامه مدیریت پروژه و پکیجپس از تأیید و امضا

رود در طریق بر اسکوپ کاری ناشی از تغییر نیز همانند سایر بخشهای محدوده کاری در قرارداد نظارت گردد بنابراین انتظار می

ای در دستور کار قرار بینی شده به صورت دورهمربوط به تغییر، مقایسه عملکرد با برنامه پیشگزارشهای کنترل پروژه، در بخشهای 

 گرفته، و وضعیت آن به صورت منظم پایش شود.

پردازیم و سپس توضیحات های مهندسی میبا توجه به توضیحات فوق الذکر، در ادامه اجماالً به بررسی برخی از مصادیق تغییر در پروژه

 راجع به مدیریت ادعا ارائه خواهیم داد. مختصری

 

 های مهندسی :تغییرات در مفروضات و اطالعات ورودی پروژه

شود که مبنای انجام معموالً در ابتدای هر پروژه برای شروع کارها، بر اساس نقطه نظرات کارفرما یک سری مفروضاتی در نظر گرفته می

شود که حدود و ثغور پروژه شرح کار مندرج در قرارداد پروژه، چارچوبی در نظر گرفته میگیرد. یعنی در محدوده و فعالیتها قرار می

شود که البته این مفروضات نماید و بر اساس آن محدوده کاری مشخص، مفروضاتی برای پیمانکار پروژه در نظر گرفته میرا معین می

طرحهای آتی کارفرما در ادامه این پروژه خاص باشد. هرگونه تغییری در تواند به طور مثال شامل به تأیید کارفرما خواهد رسید که می

تواند ساز و کار پیمانکار را در انجام فعالیتهایی نظیر طراحی و مهندسی دچار تغییر نماید یعنی در حالتی که این فرضِ مثالی می

ری خاص باشد در مقایسه با فرضی که محصول برداری از پروژه با فرض فروش به مشتبینی شده پس از بهرهمشخصات محصول پیش

و به تبع آن فعالیتهای فازهای  10تواند در ویژگیهای محصول خروجینماید میرا به عنوان خوراک ورودی طرحی دیگر تعریف می

 یر نماید.تواند محدوده پروژه را دچار تغیایجاد تغییر نماید. در این حالت تغییر ویژگیهای محصول می 11طراحی و خرید پروژه

باشد. یعنی در صورتیکه نتیجه مطالعات هیدرولوژی، مطالعات ژئوتکنیک، این مسئله در خصوص اطالعات ورودی پروژه نیز صادق می

-مطالعات مفهومی پروژه و مواردی از این دست که کارفرما آنها را به مشاوران خاصی واگذار نموده است دستخوش تغییر گردد، طراحی

ای تواند تغییر کند که این تغییرات بایستی بر اساس رویهته در فازهای بعدی پروژه یعنی طراحی پایه و تفصیلی نیز میهای انجام گرف

                                                           
10-Product Scope 
11-Project Scope 
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مشابهِ آنچه مطرح شد به جریان افتاده و به تأیید برسد تا اینکه ضمن بررسی جوانب و تبعات ناشی از آن، جواز اعمال تغییرات 

 ه صادر گردد.پیشنهادی به صورت کامالً آگاهان

به منظور مدیریت هر چه بهتر تغییرات، بایستی تالش گردد تا از تغییرات اینچنینی که مربوط به مفروضات اولیه و اطالعات ورودی 

باشد پرهیز گردد و در صورت ضرورت در همان ابتدای پروژه صورت پذیرد. بدیهی است تغییر دیرهنگام در اینگونه موارد پروژه می

 پروژه را کاماًل دچار دگرگونی و تحول نماید که عماًل هدررفت هزینه ها و فرصت ها را در بر خواهد داشت. تواند می

 های مهندسی: تغییرات در اقالم قابل تحویل پروژه

از موارد شوند بایستی بیشتر از سایر بخشها دقت نماییم چراکه در بسیاری در زمینه تغییراتی که در حوزه محدوده پروژه ایجاد می

پنداریم در محدوده قراردادی و تعهدی پروژه وجود داشته و در استخراج شکست کار پروژه ممکن است آنچه ما به عنوان تغییر می

(WBSاز قلم افتاده است لذا به این دسته از موارد اصطالحاً از قلم افتادگی ،)گوییم و بایستی بین از قلم های محدوده کاری می

باشند تفاوت می 13و یا کاماًل خارج از محدوده کاری 12زدگی از محدوده پروژهدوده پروژه با مواردی که مصداق بیرونافتادگیهای مح

 قائل شویم.

گردد تدقیق می 14های کاری پروژهدر برخی از موارد نیز با پیشروی پروژه و ایجاد وضوح تدریجی در پروژه، مدارک مهندسی ذیلِ بسته

شود به همین دلیل شاهد تغییرات زیادی در امکان تعریف برایشان مهیا می 15ریزی پروژههای برنامهذیل بستهو یا مدارک مهندسی 

 اقالم قابل تحویل فاز طراحی پروژه یا همان مدارک مهندسی هستیم که البته به مفهوم اینکه خارج از محدوده کاری باشند نیست.

نماییم. از آنجا که جوانب مختلفی را در تغییرات مدارک مهندسی ای مدیریت میاین موارد را به علت شایع بودن در فرمهای جداگانه 

پروژه، نمونه فرمهایی را  MDRبایستی بررسی نموده و در نظر بگیریم لذا در خصوص حذف، اضافه و یا تصحیح مدارک مهندسی در 

 یم که هر کدام را نیز مختصراً توضیح خواهیم داد.نمایدر ادامه مطرح می

                                                           
12-Scope Creep 
13-Out of Scope 
14-Work Package 
15-Planning Package 
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باشد ( لزومًا به مفهوم تغییر در پروژه نمیMDRباید توجه داشته باشیم که تغییر در اقالم قابل تحویل یا لیست مدارک مهندسی )

ق تدریجی تلقی شود. به چراکه ممکن است همانطور که در سطرهای فوق توضیح داده شد جزء از قلم افتادگی در پروژه و یا تدقی

استفاده نماییم. البته با  MDRشود قبل از اینکه به سراغ فرم درخواست تغییر برویم از فرمهای مربوط به همین دلیل توصیه می

تغییر توانیم حذف، اضافه و یا تصحیح و اینگونه تغییرات نیز، مستندات پروژه بایستی به روزرسانی گردد. با استفاده از این فرمها می

 اند.ای از این فرمها ارائه شدهمدارک مهندسی را کنترل و مدیریت نماییم. در صفحات بعد نمونه

باشد را رصد از طرف دیگر بایستی در اقالم قابل تحویل پروژه )مدارک مهندسی(، آنچه به معنای واقعی مصداق تغییر در پروژه می

ای درخواست تغییر و پس از تأیید آن، سند دستور تغییر برای تعیین تکلیف شدن آن نموده و مراقبت نماییم و در صورت نیاز از فرمه

 بهره ببریم. 

 Product) (، تغییر ویژگیها و عملکرد محصول نهاییProject scopeتواند شامل کارهایی خارج از محدوده پروژه )این مصادیق می

Scopeبیرون ،)( زدگی از محدوده پروژهScope Creepتحم ،)( یل کار اضافه و یا دوباره کاریReworking های خارج از قصور)

به  MDRآنها را مدیریت نمود که پس از تشریح فرمهای مرتبط با تغییر در  MDRتوان از طریق مدیریت فایل باشد که میپیمانکار 

 طور مختصر تشریح خواهد شد.

را به « فرم تغییرات مدارک مهندسی»و « فرم اضافه و حذف مدارک مهندسی»با عناوین  MDRدر ادامه دو نمونه از فرمهای مرتبط با 

 ایم.صورت نمونه ارائه نموده
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توانیم به مدیریت اقالم قابل تحویل در مهندسی بپردازیم. در در صورت اضافه شدن ای که ارائه شد میبا استفاده از فرمهای نمونه

پروژه بایستی عالوه بر مشخص نمودن نوع پروژه و فاز مدرک، شماره و عنوان مدرک، دیسیپلین، ناحیه،  MDRمدارک مهندسی به 

 وارد مهم زیر را هم در فرم مشخص نماییم:نوع مدرک، نوع تجهیز مرتبط با مدرک، ضریب وزنی و علت تغییر ایجاد شده، م

 Activity IDو  Work Packageتکمیل اطالعات مربوط به تعلق مدرک به بسته های کاری برنامه زمان بندی شامل عنوان  -

رنامه که با این کار عمالً ارتباط بین اقالم کاری اضافه شده و فعالیتهای برنامه زمانبندی و همچنین نحوه اثر گذاری بر روی ب

 گردد.بندی مشخص میبندی و اثرپذیری از برنامه زمانزمان

( و خارج از محدوده کاری قراردادی با کارفرما Extra Workمشخص نمودن اینکه اقالم کاری اضافه شده به عنوان اضافه کار ) -

ابالغ سند دستور تغییر باشیم باشد یا خیر و اینکه آیا الزم است فرم درخواست تغییر تکمیل شود و سپس پیگیر صدور و می

 یا خیر.

بینی گردد تا امکان حجم نفرساعت براوردی هم یکی از مواردی است که با اضافه نمودن مدرک مهندسی بایستی پیش -

 ریزی به منظور تأمین منابع الزم فراهم آید.برنامه

از اطالعاتی است که در فرم اضافه  (  نیز یکی دیگرIDCتکمیل ماتریس توزیع جهت دستگردانی مدرک مهندسی )ماتریس -

 نمودن مدرک بایستی به آن بپردازیم.

اختصاص شماره به فرم اضافه و حذف و یا تغییرات مدرک مهندسی بر اساس دستورالعمل موجود از جمله موارد دیگری است  -

 که بایستی در فرم مشخص گردد که قابل استناد در فرمهایی نظیر درخواست تغییر و ... باشد.

با توجه به تغییرات،  MDRبه آن توجه داشته باشیم به روزرسانی  MDRیکی از مواردی که بایستی در مدیریت  نکته بسیار مهم:

باشد یعنی عالوه بر اعمال تغییراتی که به تأیید رسیده است بایستی نوع تغییر را هم در ستونی با حذف و اضافه شدن مدرک می

 مدارک ثبت نماییم.عنوان تغییرات در مقابل 

را درج نماییم و اگر مدرکی از « Added»یا « اضافه»اضافه شود بایستی در ستون تغییرات، عبارت  MDRبه عبارتی اگر مدرکی به 

MDR  حذف گردد نباید آن را حذف نماییم بلکه باید ضمن حفظ ردیف آن مدرک و سوابق مربوط به آن در فایلMDR حذف»، عبارت »

عنوان، تغییر ضریب وزنی و... را نیز با درج  را در ستون تغییرات درج نماییم. به همین ترتیب تغییراتی مانند تغییر« Deleted»یا 
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نماییم که البته میتوان در ستون توضیحات نیز نوع در ستون تغییرات در مقابل آن مدرک ثبت می« Changed»و یا « تغییر»عبارت 

 را مشخص نماییم. تغییر و یا شماره فرمهای مربوطه

گیری در خصوص ضریب وزنی و توان مواردی مانند تصمیمرا می MDRیکی از فواید اصلی ثبت و ضبط تغییرات اینچنینی در فایل 

تغییرات احتمالی آن دانست. یکی از توافقهای متعارف بین پیمانکار و کارفرما در خصوص تغییرات لیست مدارک مهندسی و تأثیر آن 

گیرند و در صورتِ لزومِ حذف نی این است که با فرض از قلم افتادگی مدارک، مدارکِ اضافه شده را با وزن صفر در نظر میبر ضریب وز

حفظ نموده و در طول پروژه معموالً این دو مورد با  %100بعضی از مدارک دیگر، وزنِ مدارک حذف شده را با اختصاص پیشرفت فرضی 

شود وزن مدرک قبلی را در صورتی که تولید نشده و ی دیگر برای مدرکی که به چند مدرک تبدیل میشود. در مثالیکدیگر تهاتر می

به کارفرما ارائه نشده باشد صفر در نظر میگیرند و وزن آن مدرک را بین مدارک جدید به صورت متناسب )مثاًل مبتنی بر نفرساعت( 

  نمایند.توزیع می

 :16مدیریت ادعا

شود بایستی با استفاده باشد لذا تا جایی که میگیری از ابزار مدیریت تغییر، پرهیز از تبدیل شدن تغییر به ادعا مییکی از فواید بهره

 از ابزار مدیریت تغییر، از تبدیل شدن آن به ادعا و پرداختن به فرایند مدیریت ادعا اجتناب نماییم.

ین کارفرما و پیمانکار مواجه شود، بایستی از ابزار مدیریت ادعا برای آن تغییرات در صورتیکه مورد مناقشه باشد و با اختالف نظر ب

شود و درخواست تغییر، رد شده و امکان صدور استفاده نمود، به عبارتی وقتی تغییری که رخ داده است به عنوان تغییر پذیرفته نمی

 آید، مدیریت ادعا شکل خواهد گرفت. و ابالغ دستور تغییر فراهم نمی

آوری مستندات الزم به ینجا به ناچار بایستی در حین انجام پروژه و یا حتی پس از اتمام آن، با ارجاع به بندهای قراردادی و جمعدر ا

 تنظیم ادعا پرداخته و آن را از طریق امور حقوقی کارفرما به جریان بیاندازیم.

 نماییم.ا ادعا نموده و طی چالشی سازنده آن را اثبات میبا این کار از طریق فرایند مدیریت ادعا، مطالبات ناشی از تغییر ر

                                                           
16-Claim Management 
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 در مدیریت تغییرات: PMISگیری از بهره

بندی، مدیریت تغییر، الزامات و فرایندهای آن، نمونه فرمهای مدیریت تغییر در طی این جلسه از آموزش، با مفاهیم مدیریت پیکره

و در نهایت مدیریت ادعا را  MDRهای مهندسی، مدیریت آشنا شدیم و مصادیق تغییر در پروژه MDRپروژه و مدیریت تغییرات 

 اندکی تشریح نمودیم. 

واقعیت این است که در عصر کنونی انجام منظم کلیه امور مربوط به تغییرات پروژه به صورت غیر متمرکز امری بسیار سخت و در 

باشند بسیار های بزرگ و یا طرحهایی که شامل چندین پروژه و زیر پروژه میدر پروژه باشد این مسئلهبرخی موارد غیر ممکن می

دهد مدیریت های سازمان قرار می( در اختیار پروژهPMISهای مدیریت پروژه )کند. یکی از امکاناتی که سامانهبیشتر خودنمایی می

شهای مختلف را نیز به صورت سیستماتیک و از طریق چرخه یا باشد که برای تحقق این مهم، ارتباط بین بخمتمرکز تغییرات می

Work Flow آورد. فراهم می 

سازی آن شناخت کافی از فرآیندهای سازمانِ پروژه محور از جمله مدیریت تغییرات پروژه و تجربه کافی مدیران سازمان در پیاده

خلق نماید که مقوله پروژه در یک چنین سازمانی را به معنای واقعی با ای را پدیده PMISگر تواند در کنار استفاده از ابزار تسهیلمی

 ور مدیریت نماید.کارایی و اثربخشی توأم نموده و به صورت کامالً بهره

 سپاری در پروژه های مهندسی خواهیم پرداخت.اهلل در جلسه آینده به آموزش مدیریت برونشاءان

 


