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مقدمه :در جلسه گذشته در خصوص مدیریت تغییرات در فاز مهندسی صحبت شد و فرایند ،فرمها ،مصادیق تغییر در فاز مهندسی،
مدیریت ادعا و نقش  PMISها در مدیریت تغییر در پروژه ها را به اختصار تشریح کردیم.
در این جلسه می خواهیم بررسی کنیم در صورتیکه در پروژه مهندسی ،برون سپاری صورت پذیرد چگونه آن را مدیریت نموده و از
یک سو مناسبات بین خود و پیمانکار فرعی و از سویی دیگر مناسبات بین خود و کارفرما را به صورت بهینه مدیریت نماییم.
منظور از برون سپاری واگذاری بخش یا بخشهایی از پروژه از یک یا چند دیسیپلین مهندسی است به مجموعه و شرکتی خارج از
ال نیروی شرکت بیرونی را
سازمان که طی قراردادی مشخص ،بخشی از محدوده کاری خود با کارفرما را به او می سپاریم .با این کار عم ً
به مجموعه خود اضافه نموده ایم و توانمندی خود را افزایش دادهایم.
اینکه در چه شرایطی بهتر است برونسپاری صورت بگیرد و در چه شرایطی نه ،موضوع این جلسه آموزشی نمیباشد ولیکن میدانیم
یکی از راهکارهای مدیریت منابع پروژه ،برونسپاری کارها و مدیریت صحیح آن میباشد .در این جلسه برآنیم تا در راستای مدیریت
صحیح و بهینه برون سپاری در پروژههای مهندسی ،ساز و کار فیمابین پیمانکار فرعی ،پیمانکار اصلی و کارفرما را با رویکرد مدیریت
اسناد و مدارک مهندسی بررسی نماییم .در ابتدا فرض را بر آن می نهیم که در شرکتی به عنوان پیمانکار اصلی که نقش طراحی و
مهندسی را عهدهدار میباشد و تولید مدارک مهندسی را در دستور کار خود دارد در حال تصمیمگیری و تدوین مناسبات میباشیم و
بخش یا بخشهایی از پروژه را در یک یا چند دیسیپلین به پیمانکاران مهندسی بیرون از سازمان ،برون سپاری نمودهایم .و در ادامه
فرض می کنیم که به عنوان مشاور کارفرما با نقش مشاوره و بازبینی مدارک مهندسی مترصدِ برونسپاری خدمات بازبینی در یک یا
چند دیسیپلین میباشیم.
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برون سپاری در پروژه های طراحی و تولید مدرک:
در این نوع پروژهها در بخشهایی از پروژه که برون سپاری صورت پذیرفته است پیمانکار فرعی بایستی به تهیه و تولید مدارک و
نقشه های مهندسی بپردازد و ما در مرحله نخست به بررسی و ارائه نقطه نظرات پرداخته و رفت و برگشتهای مورد نیاز را تا زمانیکه
مدرک از حداقل الزامات برخوردار شود بین خود و پیمانکار فرعی مدیریت نماییم و سپس در طرف دیگر ،مدرک تولید شده را به
کارفرما ارسال مینماییم و کامنتها و نقطهنظرات کارفرما را بین خود و پیمانکار فرعی به گونهای به جریان میاندازیم که ویرایشهای
جدید مدارک ،تولید شده و به سرعت به دست کارفرما برسد و تأییدات الزم را اخذ نماید.

رویکرد مدیریتی در مواجهه با پیمانکار فرعی:
اینکه با چه رویکردی مناسبات خود را با پیمانکار فرعی مدیریت نماییم به نوع انتخاب ما برمیگردد .اگر شرکتی که به عنوان پیمانکار
فرعی برگزیدیم شرکتی است که دانش و تجربه بیشتری نسبت به خود سازمان پیمانکار اصلی در انجام خدمات واگذار شده داشته
باشد میتوانیم این رویکرد را اتخاذ کنیم که پرسنل ای شان را بخشی از پرسنل خود تلقی نموده و از چکینگ اضافی مدارک طراحی
شده ایشان که البته در توانمندی سازمان نیز نمیباشد پرهیز نماییم .با این رویکرد بدون هدررفت انرژی و زمان مازاد ،میتوانیم به
تعهد خود نسبت به کارفرما عمل نماییم.
در صورتیکه شرکت انتخاب شده به عنوان پیمانکار فرعی ،توانمندی کمتری به لحاظ دانش و تجربه نسبت به سازمان پیمانکار اصلی
داشته باشد و صرفاً به لحاظ نیروی انسانی جوان ،چابک و یادگیرنده انتخاب شده باشد بایستی بخشی از نیروی پیمانکار اصلی صرف
چکینگ مدارک طراحی شده بشود و انتظار میرود که رفت و برگشت بیشتری به لحاظ ارائه کامنت و دریافت ویرایشهای جدید
مدارک بین شرکت انتخاب شده و پیمانکار اصلی ایجاد گردد .بدیهی است در حالت دوم ،حجم کارهای مرتبط با مدیریت مدارک
مهندسی نیز بیشتر خواهد بود لذا در این بخش هم صرفِ نفرساعت بیشتری از جانب پیمانکار اصلی بایستی صورت پذیرد.

گردش کار در قراردادهای برون سپاری:
متناسب با انتخاب نوع رویکرد مدیریتی که در سرفصل قبلی تشریح شد دو نوع گردش کار بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی در
برونسپاری خدمات مهندسی از نوع طراحی متصور خواهد بود.
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ن
در گردش کار نوع اول ،پیمانکار انتخاب شده برای برون سپاری خدمات طراحی و تولید مدرک ،به مثابه یک دیسیپلین از سازما ِ
پیمانکار اصلی در نظر گرفته شود و از طریق مرسوله داخلی ،مدارکِ تولید شده خود را به مرحله دستگردانی بین دیسیپلینی منتقل
نماید .در این مدل پیمانکار فرعیِ خدمات طراحی ،همانند سای ِر دیسیپلینهای سازمان ،مدرک خود را با مرسوله داخلی به سازمان
پیمانکار اصلی می فرستد و بدون هیچگونه تفاوتی در درونِ سازمانِ پیمانکار اصلی به جریان انداخته و پس از طی نمودن مراحل IDC
و تأیید مدیر پروژه ،مدرک خود را از طریق مرسوله صادره به دست کارفرمای اصلی خواهد رسانید .لذا در این حالت نقش اصلی را در
محدوده قرارداد برون سپاری در پیشبردِ کارها ،ارتباط با تیم پروژه ،سایر دیسیپلینهای مهندسی ،مدیر پروژه و کارفرما ،به عهده
پیمانکارِ فرعی میباشد.
در این مدل نقطه نظرات احتمالیِ پیمانکار اصلی در قالب کامنتهای مرحله دورگردانی بین دیسیپلینی ( )IDCو کامنتهای احتمالی
مدیر پروژه مهندسی ،همانند مدارکِ سایر دیسیپلینها از طریق تولید ویرایش داخلی اعمال خواهد شد و اینگونه ،رفت و برگشتهای
بین پیمانکار فرعی و پیمانکارِ اصلی مدیریت خواهد شد.
همانطور که در جلسه دوازدهم آموزش مد یریت اسناد مهندسی ،با عنوان گردش کار تولید مدارک مهندسی ،مطرح شد مدارک تهیه
شده در دیسیپلینهای مهندسی از طریق مرسوله داخلی در داخل سازمان به جریان افتاده ،مرحله  IDCرا طی مینماید و در نهایت
پس از تأیید مدیر پروژه از سازمان خارج میگردد .مدرکِ تولید شده توسط پیمانکار فرعی در قرارداد برونسپاری نیز به همین ترتیب
مسیر فوق را طی خواهد نمود .قطعاً بهرهگیری از سامانههای مدیریت پروژه ( )PMISو نرم افزارهای  EDMSاین مسیر را تسهیل
خواهد نمود.
در گردش کار نوع دوم ،که بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی تنظیم میشود مدارک دریافت شده از پیمانکار فرعی از طریق برگه
مرسوله مصوب سازمان به عنوان مرسوله وارده در سازمانِ پیمانکارِ اصلی ثبت میشود و به دیسیپلین مرتبط ارسال میگردد در این
حالت دیسیپلین دریافت کننده ی مدرک در سازمان پیمانکار اصلی ،مدرک را بررسی نموده و نقطه نظرات احتمالی خود را در قالب
کامنتشیت به شرکت تهیه کننده ارسال می نماید و حتی ممکن است پیمانکارِ اصلی خودش در دیسیپلین مرتبط با مدرک ،فایل
مدرکِ تهیه شده را در صورت نیاز مورد بازنگری و ویرایش احتمالی قرار دهد .دیسیپلین ذیربط در سازمان پیمانکار اصلی پس از
اصالح ات الزم بر روی مدرک ،آن را از طریق مرسوله داخلی در سازمان به جریان انداخته و کار را پیش خواهد برد.
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در گردش کارِ نوع دوم ،شرکت پیمانکار فرعی با کارفرمای اصلی پروژه در ارتباط نخواهد بود و ارتباط او صرفاً با پیمانکارِ اصلی میباشد
م ایشان میباشد لذا در این حالت ،بر خالف نوع قبلی ،نقش اصلی با دیسیپلین ذیربط در سازمانِ پیمانکار اصلی
که کارفرمای مستقی ِ
خواهد بود که با تیم پروژه ،سایر دیسیپلینهای مهندسی ،مدیر پروژه و کارفرما در ارتباط میباشد.
از آنجا که نوع گردش کاری که تنظیم میگردد به رویکرد انتخابی بستگی دارد لذا هرکدام متناسب با شرایط انتخاب شرکت و قرارداد
برون سپاری می تواند مفید واقع گردد ولیکن در مجموع نوع اول به لحاظ شفافیت در واگذاری کارها ،ایجاد مسئولیت در پیمانکار
ن مهندسیِ پیمانکار اصلی ،گزینه
فرعی ،برقراری ارتباط الزم با ارکان پروژه و از همه مهمتر همگرایی با شریط موجود در داخل سازما ِ
مناسبتری میتواند باشد .این گزینه همچنین از مزیتهای بهرهگیری از ابزارهای مرسوله داخلی و ویرایش داخلی برای پیمانکار فرعی
برخوردار میباشد .ضمن ًا فرایندهایی مانند دستگردانی بین دیسیپلینی ،پاسخ به پرسشهای فنی( )TQو مواردی از این دست با سهولت
بیشتری در این نوع گردش کاری صورت میپذیرد.

برون سپاری از دیسیپلین یا برون سپاری از پروژه:
در سازمانهای مهندسی با ساختار سازمانی ماتریسی ،1معموالً چالش بین پروژه و دیسیپلینهای مهندسی وجود دارد .در صورتیکه بین
این دو در ارتباط با یک پروژه خاص به لحاظ زمان تحویل مدارک مهندسی ،تخصیص نیروی انسانی و سایر محدودیتها و قیود مد نظر
پروژه ،برای انجام آن در داخل سازمان ،توافقی صورت نپذیرد به ناچار بایستی ،همه یا بخشی از کارهای طراحی مربوط به آن دیسیپلین
در آن پروژه خاص ،برونسپاری گردد .این برونسپاری ممکن است از طریق دیسیپلین و یا پروژه صورت پذیرد.
در صورتیکه دیسیپلینها به علت انباشت کارهای موازی به واسطه پروژههای متعدد ،به منظور برآوردهسازی تعهدات پروژه ،اقدام به
برونسپاری کارهای مربوط به پروژه نمایند ،در قرارداد منعقد شده با پیمانکار فرعی ،دیسیپلین تخصصی ذیربط در داخل سازمان
پیمانکار اصلی ،به عنوان ناظر و یا نماینده پیمانکار اصلی مأمور به دریافت ،بررسی و تأیید اقالم قابل تحویل تعهد شده در قرارداد
تعیین می شود .دراین حالت ،دیسیپلین ،عالوه بر نظارت کیفی و تخصصی ،خود بایستی پیگیر رعایت مفاد قرارداد فیمابین پیمانکار
اصلی و پیمانکار فرعی باشد .در اینگونه موارد ،دیسیپلین آنچه در توافق بین خود و پروژه بوده است را مبنای عقد قراداد با پیمانکار

( Matrix Organizational Structure-1به جلسه آموزشی شماره  1رجوع شود)
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فرعی قرار داده است و از این طریق به مدیریت کارها پرداخته و تالش مینماید که تعهدات خود را به پروژه متناسب با محدودیتهای
پروژه عمل نماید.
در صورتِ عدم توافق بین پروژه و دیسیپلین مهندسی ،ممکن است برونسپاری خدمات طراحی مربوط به دیسیپلین ،از پروژه صورت
بپذیرد در این حالت پروژه خود پیگیر رعایت مفاد قرارداد فیمابین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی بوده و ممکن است صرفاً نظارت
کیفی و تخصصی را به دیسیپلین موجود در سازمان واگذار نماید .لذا در هنگام دریافت اقالم قابل تحویل از پیمانکار فرعی ،آنها را
برای دیسیپلین ارسال نموده و اظهارنظر کارشناسی او را مطالبه مینماید.
در حالت اول ارتباط بین پیمانکار فرعی با سازمان پیمانکار اصلی از طریق دیسیپلین و در حالت دوم از طریق پروژه برقرار میشود.
این دو حالت هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود میباشند که به اختصار در ادامه به آنها اشاره مینماییم.
-

ال پروژه متعهد به مدیریت محدوده ،زمان و هزینه در کل ساختار پروژه میباشد در حالت دوم که خود کارها
از آنجا که معمو ً
را برونسپاری مینماید با تسلط بهتری میتواند به مدیریت  STC2بپردازد و مواردی مانند مدیریت صورت وضعیتهای پیمانکار
فرعی و پرداخت آن را خود مدیریت مینماید .ولیکن در حالت نخست که کارها از دیسیپلین برونسپاری میشوند ،پروژه،
دیسیپلین ذیربط در سازمان را مخاطب خود دانسته و کلیه موارد را از ایشان پیگیری مینماید و موفقیت و یا عدم موفقیت
پیمانکار فرعی در عمل به تعهداتش را از طریق برونداد و خروجیهای دیسیپلین متوجه خواهد شد .مدیریت صورت وضعیتهای
ال توسط دیسیپلین صورت میپذیرد و صرف ًا تأیید نهایی جهت پرداخت احتماالً از طریق مدیر پروژه صورت
پیمانکار نیز معمو ً
خواهد پذیرفت که البته این خود می تواند ابزاری جهت مدیریت عملکرد دیسیپلین و به تبع آن پیمانکار فرعی در قرارداد
برونسپاری باشد.

-

عامل دیگری را که میتوان مطرح نمود این است که در حالت برونسپاری از پروژه ،مدارک مهندسی با واسطه پروژه در
اختیار دیسیپلین قرار میگیرند و این خود می تواند در زمان اظهارنظر بر روی مدرک اثرگذار باشد و مدرک با وقفه بیشتری
پیش رفته و در زمان دیرتری نهایی گردد در صورتیکه در حالت برونسپاری از دیسیپلین ،چون مدرک بالفاصله در اختیار
دیسیپلین قرار میگیرد میتواند با صرفهجویی بیشتری در زمان پیش برود.

Scope, Time, Cost-2

5

جزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک DCC
مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

جلسه نوزدهم

-

www.ipmp.ir

مورد دیگری را که در برونسپاری میتواند حائز اهمیت دانست این است که در برونسپاری از دیسیپلین به دلیل اینکه
تخصص مرتبط با برون سپاری در دیسیپلین وجود دارد با اشراف کافی بر روی عملکرد پیمانکار فرعی نظارت کیفی صورت
ال فلسفه شکلگیری دیسیپلین ارائه خدمات طراحی در حوزه تخصصی خود میباشد در صورتیکه در
خواهد پذیرفت و اصو ً
برونسپاری از پروژه برای این منظور به ناچار بایستی از تخصص دیسیپلین کمک گرفت.

-

در حالت برونسپاری از دیسیپلین ممکن است به دالیلی مانند آشنایی کمتر با ساز و کار مدیریت پروژه از جمله فرایند
مدیریت اسناد و مدارک مهندسی و یا عدم اختصاص نیروی کنترل مدارک ،از ثبت و ضبط اطالعات مربوط به مدیریت مدارک
نظیر رفت و برگشتهای بین پیمانکار فرعی و دیسیپلین صرف نظر گردد این عامل باعث میشود در زمانیکه الزم است در
خصوص تأخیرات ،ادعاهای صورت گرفته ،صورت وضعیتها و پرداخت ،تصمیمگیری و مدیریت صورت پذیرد ابزار آن در اختیار
نباشد و حال آنکه در محیط پروژه غالباً ،موارد فوق رعایت شده و ابزار کافی برای مدیریت بر قرارداد برونسپاری در اختیار
میباشد.

-

حجم کاری باال در دیسیپلینهای مهندسی که در ساختارهای ماتریسی به پروژههای متعدد خدمات ارائه مینمایند باعث
میشود امکان تمرکز و فرصت کافی برای پرداختن به مسایل مدیریت پروژهای یک قرارداد برونسپاری در یک پروژه خاص
وجود نداشته باشد و حال آنکه در محیط پروژه معموالً مدیر پروژه و پرسنل او به یک یا چند پروژه محدود میپردازند و
ال فلسفه شکلگیری پروژه ارائه
تمرکز و فرصت کافی برای پیگیری و پرداختن به مسایل مدیریت پروژهای را دارند و اصو ً
خدمات مدیریت پروژه میباشد این موضوع باعث میشود در حالت برونسپاری از پروژه ،مدیریت بر قرارداد برونسپاری و
پیگیری خدمات مرتبط با مدیریت پروژه با قوت بیشتری نسبت به حالت برونسپاری از دیسیپلین صورت پذیرد.

باید توجه داشت که در هر دو حالت برون سپاری ،بایستی نقش کارشناس کنترل مدارک حفظ شود و عالوه بر مدیریت مدارک
مهندسی تولید شده در داخل سازمان پیمانکار اصلی ،مدارک تولید شده توسط پیمانکار فرعی نیز ،تحت کنترل قرار گرفته و مدیریت
شود.
نمونهای از فرم درخواست کار ِپروژه از دیسیپلین و توافق در خصوص نحوه انجام یا برونسپاری آن در صفحه بعد ارائه میگردد:

6

جزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک DCC
مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

جلسه نوزدهم

www.ipmp.ir

7

جزوه آموزشی مرکز کنترل مدارک DCC
مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

جلسه نوزدهم

www.ipmp.ir

فرم ارائه شده در صفحه قبل در خصوص توافق کلی بین پروژه با دیسیپلینهای مهندسی میباشد که میتواند در ابتدای پروژه به
منظور توافق در خصوص حجم نفرساعت براوردی و زمان و هزینه مورد نیاز تا پایان پروژه مورد استفاده قرار گیرد و همچنین از این
فرم میتوان جهت کارهای احتمالی اضافی که در پروژه اضافه میشود برای توافق بین پروژه و دیسیپلین و یا برونسپاریهای احتمالی
استفاده نمود.
تصمیمگیری در خصوص برون سپاری از دیسیپلین یا پروژه نیز امکان دیگری است که در این فرم تعبیه شده است و در نتیجهی این
فرم مشخص شده و تعیین تکلیف خواهد شد.
اینکه پیمانکار فرعیِ پیشنها دی ،فرد و یا شرکت باشد متناسب با پیشنهاد ارائه شده از سوی دیسیپلین و یا پروژه با ضمیمه نمودن
رزومه مربوطه ،تصمیم گیری خواهد شد .در ضمن در خصوص نوع قرارداد که ساعتی باشد یا با مبلغ مشخصی متناسب با بسته کار
تعهدی منعقد گردد و یا اینکه از طریق برگزاری مناقصه ،اقدام به انتخاب پیمانکار فرعی نماییم نیز بخش دیگری است که از طریق
این فرم تعیین تکلیف خواهد شد.
شماره گذاری این فرم نیز مانند همه فرمهای ارائه شده تاکنون بایستی بر اساس یک رویه مشخص در دستور کار قرار گیرد.

فرایند انتخاب پیمانکار فرعی و برونسپاری خدمات مهندسی:
بر اساس استاندارد  ،PMBOKحوزه دانشی مدیریت تدارکات پروژه ،3به مقوله برونسپاری و یا به تعبیر استاندارد «تأمین محصوالت،
خدمات و نتایج مورد نیاز پروژه از خارج از تیم پروژه» میپردازد .فرایندهای برونسپاری در این استاندارد در سه گروه برنامهریزی،
اجرا و کنترل خالصه میگردند.
در بخش برنامهریزی ،تصمیم های مربوط به برونسپاری مستند میگردد ،رویکردهای برونسپاری مشخص شده و تأمینکنندگان
بالقوه یا همان پیمانکاران فرعی شناسایی میشوند.

Project Procurement Management-3
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در بخش اجرا ،دریافت پیشنهاد تامین کنندگان ،انتخاب تامین کنندگان و انعقاد قرارداد صورت میپذیرد و در بخش کنترل نیز
مدیریت ارتباطات برون سپاری ،پایش عملکرد قرارداد و ایجاد تغییرات و اصالحات مورد نیاز و مراحل خاتمه موفق قرارداد های
برونسپاری صورت خواهد پذیرفت.
در بخش اجرا که مهمترین بخش میباشد تیم پروژه پس از دریافت پیشنهادها ،بر اساس معیارهای ارزیابی پیشنهادها که از پیش
تعیین شده است آنها را بررسی و برنده یا برندگان مناقصه را تعیین می نماید .در برخی موارد اخذ پیشنهاد به صورت  2مرحله ای
انجام میشود .در مرحله اول اسناد پیش ارزیابی توسط تامین کنندگان تکمیل و ارسال شده و پس از بررسی توسط تیم پروژه ،فهرست
کوتاهی از تامین کنندگان دارای صالحیت تهیه و اسناد مناقصه در اختیار آنها قرار می گیرد .جلسه پرسش و پاسخ با تامین کنندگان،
جلسه ای است که پس از توزیع اسناد مناقصه و پیش از تحویل پیشنهادها بین خریدار و فروشنده برگزار میشود .هدف از برگزاری
این جلسه آن است که خریدار و فروشنده به درک یکسانی از پروژه و اسناد مناقصه دست یابند .در این جلسه موارد مختلف فنی،
قراردادی و مالی اسناد مناقصه مورد بررسی قرار گرفته و پیمانکار اصلی ،موارد ابهام اسناد را توضیح میدهد .در پایان صورتجلسهای
تنظیم و کلی ه مواردی که در جلسه مطرح شده است را ثبت مینمایند که معموال این صورتجلسات جزئی از اسناد مناقصه محسوب
می شود .به منظور ارزیابی پیشنهادها ،در مواردِ دارای پیچیدگی ،در جایی که انتخاب تامین کننده از طریق بررسی پیشنهادها بر
اساس معیارهای وزندار از پیش تعیین شده انجام میشود ،یک فرآیند بررسی تعریف شده مورد استفاده قرار میگیرد .در چنین
ال پیشنهاد های فنی و مالی به صورت جداگانه بررسی و بر اساس فرمول خاصی تلفیق میشوند.
مواردی معمو ً
در زیر نمونهای از فرایند برونسپاری به منظور برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار فرعی ارائه شده است.
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در فلوچارت فوق ،فرایند اجرای تدارکات بر اساس استاندارد  PMBOKشکسته شده است و فرایندهای برنامه ریزی و کنترل به صورت
کلی ارائه شدهاند و از ارائه جزئیات آنها صرف نظر شده است.
پس از اعالم برنده مناقصه و انتخاب پیمانکار فرعی الزم است پیش از عقد قرارداد ،مذاکراتی صورت پذیرد تا در زمینه کم و کیف
خدمات قابل ارائه و لزوم آمادگی و تجهیز پیمانکار فرعی متناسب با نظر پیمانکار اصلی توافقاتی حاصل شود .در همین حین الزم
است پیمانکار فرعیِ کاندید شده جهت عقد قرارداد را نسبت به ساز و کار ارائه خدمات مهندسی توجیه نماییم و مواردی مانند رویه
شمارهگذاری مدرک ،Title Block ،رویه تهیه و دورگردانیِ مدارک مهندسی ،برنامه زمانبندی توافقی فیمابین ،ضرایب وزنی
سرفصلهای مهندسی ،گزارشات دورهای مورد نظر کارفرما و البته سازمان پیمانکار اصلی و روش هماهنگی فیمابین ،رویه تهیه و
پرداخت صورت وضعیتهای ادواری را با او در میان گذاشته و الزامات موجود در قرارداد اصلی پروژه با کارفرما را برای ایشان تشریح
نماییم تا اقالم قابل تحویل پروژه ،کم و کاستی به لحاظ کمی و کیفی با استانداردهای مدنظر کارفرما نداشته باشند و از این طریق از
دوبارهکاری و رفت و برگشتهای زمان بر اجتناب نماییم .بهتر است در عقد قرارداد با پیمانکار فرعی مواردی مانند مستندات فوق را به
عنوان ضمایم قراردادی لحاظ نماییم تا پس از آن ،به لحاظ قراردادی و هماهنگیهای اولیه با اطمینان بیشتری پیش برویم.
نکتهی دیگری که در قراردادهای برون سپاری طراحی با پیمانکار فرعی بایستی در نظر داشته باشیم این است که مهلتهای قراردادی
با کارفرما در قرارداد اصلی پروژه بایستی با اندکی کاهش بین پیمانکار اصلی و پیمانکار فرعی در نظر گرفته شود چراکه طبیعتاً بخشی
از زمان به واسطه رف ت و برگشتهای بین پیمانکاران اصلی و فرعی از دست خواهد رفت و با اتخاذ چنین راهکاری میتوان از ایجاد
ال مهلتی که برای ارائه ویرایش جدید مدرک پس از دریافت کامنتهای
تأخیر در انجام فعالیتهای پیش بینی شده جلوگیری نماییم .مث ً
کارفرما در نظر میگیرند اگر در قرارداد اصلی  10روز میباشد بایستی در قرارداد با پیمانکار فرعی به  8روز کاهش یابد.

برون سپاری در پروژه های مشاوره و بازبینی مدارک مهندسی:
ال کارفرمایان ،به منظور مشاوره ،بررسی و چکینگ فعالیتهای مهندسی و بازبینی مدارک طراحی شده ،مشاورانی با تجربه و
معمو ً
صاحبنظر در حوزه های فنی مرتبط با پروژه خود را برمی گزینند که سالها خود در پروژه های متعدد ،تجربه طراحی و تولید مدارک
مهندسی در زمینههای مشترک و مشابه را در رزومه خود داشته باشند .لذا برونسپاری در این نوع از پروژه ها که از جنس مشاوره و
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بازبینی مدارک مهندسی میباشد بایستی با دقت نظر و احتیاط بیشتری صورت پذیرد .معموالً کارهای اصلی در دیسیپلینهایی با نقش
محوری در پروژه برونسپاری نمی گردد بلکه دیسیپلینهایی با جنس مهندسی عمومی ممکن است در این نوع پروژه ها برونسپاری
شوند مگر اینکه فرض اولیه فوق که انتخاب شرکت با تجربه میباشد نقض شود و مشاور برای تجهیز خود به دانش و تجربه الزم ،ناچار
به برونسپاری فعالیتهای دیسیپلینهای محوری پروژه شود.
در این نوع برونسپاری نیز بایستی توجه داشته باشیم که معموالً مهلتی برای کارفرما و مشاور او جهت اظهارنظر و ارائه کامنت در نظر
گرفته میشود که به طور مثال اگر این مهلت  14روز باشد بایستی در قرارداد برونسپاری این مهلت به  10روز کاهش یابد تا بتوانیم با
اطمینان بیشتری در خصوص تحقق مهلت تعیین شده با کارفرما به تعهدات خود عمل نماییم.
نکتهای را که در برونسپاریِ پروژه های بازبینی در خصوص گردش کار بایستی در نظر داشته باشیم این است که برخی از مدارک
جنبه بین دیسیپلینی دارند و بایستی باوجود تعلق آن به یک دیسیپلین ،توسط چندین دیسیپلین مورد بررسی و اظهارنظر قرار
گیرند تا یکپارچگی و هماهنگی الزم در اظهارنظر و ارائه کامنت بر روی مدارک پروژه لحاظ شود .بنابراین ،این مهم در دیسیپلینهایی
که فعالیت بررسی و اظهارنظر در آنها برون سپاری شده است نیز بایستی رعایت شود یعنی عالوه بر مدارک متعلق به آن دیسیپلین
مدارک سایر دیسیپلینها نیز که جنبه بین دیسیپلینی دارند نیز بایستی جهت اظهارنظر برای ایشان ارسال گردد.
سایر مواردی که برای عقد قرارداد برونسپاری در صفحات قبل یادآور شدیم نیز در برونسپاریِ پروژههای بازبینی بایستی رعایت
نماییم .مواردی مانند مستندات ضمیمه قرارداد و روشهای هماهنگی و توافقات قراردادی و الزاماتی که در قرارداد مشاور با کارفرما
قید شده است و یا در قرارداد کارفرما با پیمانکار اصلی در تعهد کارفرما و یا مشاور ایشان میباشد.
در این نوع برونسپاری نیز میتوانیم از فرم توافق بین پروژه و دیسیپلین و یا برونسپاری خدمات استفاده نمود ولیکن نکته ای که
الزم است به آن توجه بنماییم این است که در صورت برونسپاری خدمات بازبینی ،دیگر بررسی مجدد نقطه نظرات ارائه شده از سوی
ال مبلغ قراردادهای مشاوره و بازبینی مبلغی اندک و متناسب با نفرساعت پیشبینی
شرکت بیرونی منطقی به نظر نمیآید چرا که معمو ً
شده بابت بازبینی و یا ضریبی از مبلغ پیمانکار طراحی پروژه میباشد لذا اختصاص نیروی انسانی با تجربه و ماهر که بر روی نظرات
ارائه شده شرکت بیرونی بر روی مدرک مهندسی ،مجدد ًا اظهار نظر نماید نه ضروری به نظر میرسد و نه مقرون به صرفه خواهد بود و
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اساساً اگر برای خدمات برون سپاری شده ،قرار به اختصاص نیرو و صرف نفرساعت در شرکت مشاور میباشد بهتر است که برونسپاری
صورت نپذیرد و مشاور ،خود به بررسی مدارک این دیسیپلین نیز بپردازد.

کار اضافه و البته مهم کارشناس کنترل مدارک در برونسپاریها:
کارشناس کنترل مدارک در کلیه موارد برون سپاری شده بایستی ایفای نقش نموده و به ثبت و ضبط و مدیریت اسناد و مدارک
م هندسی و فرمها و مستندات مرتبط با آنها بپردازد چراکه در غیر اینصورت دچار مشکالت زیادی در حوزه مدیریت اسناد مهندسی
خواهیم شد .این مسئله در برخی از سازمانهای مهندسی مورد غفلت قرار میگیرد یعنی از پرداختن به موارد برون سپارسی شده و
کار اضافهای که به واسطه برون سپاری ،در حوزه کنترل مدارک مهندسی به سازمانهای مهندسی تحمیل میشود صرف نظر مینمایند
و این غفلت باعث میشود که کلیه گزارشات در حوزه مهندسی را دچار اختالل و اشکال نماید.

اهمیت بهرهگرفتن از سامانههای مدیریت پروژه در برونسپاری مهندسی:
اگرچه فاز مهندسی بخش کوچکی از پروژه به لحاظ مبلغ میباشد ولیکن پیچیدگی و تنوع زوایای مختلفی که در مهندسی مطرح
است از یک سو و لزوم دنباله گیری و بازیابی تاریخچه فعالیتهای صورت پذیرفته و دسترسی به کلیه مستندات و کاربران مختلفی که
در تهیه ،بازنگری و اظهارنظر بر روی آن مستندات و مدارک نقش داشتهاند از سوی دیگر ،اهمیت به خدمت گرفتن سامانه های مدیریت
اسناد و مدارک مهندسی را اثبات می نماید .حال برون سپاری خدمات موضوعی است که رکنی به ارکان موجود پروژه اضافه مینماید
که کاربردِ زیاد و فواید بهرهگیری از این سامانه های  EDMSرا دوچندان میکند.
یکی از اهداف اصلی برونسپاری ،فراغت از انجام آن خدمات میباشد و حال آنکه میدانیم با برونسپاری خدمات مهندسی ،حجم
برخی از کارها در مقایسه با قبل بیشتر میگردد از این جمله میتوان به حجم کاری کنترل مدارک اشاره نمود که البته در حالت
الکترونیکی آن ی عنی استفاده از سامانه های مدیریت اسناد مهندسی در بستر وب با اضافه نمودن یک کاربر و اندکی تغییرات احتمالی
در  Work Flowمیتوان از مشکالت احتمالی آن اجتناب نمود .تعدد حوزههای برونسپاری و لزوم مدیریت قرارداد هر یک از آنها از
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جمله موارد دیگری است که افراد مختلفی در سازمان را درگیر مینماید والبته در اینجا نیز سامانهای  PMISکمک شایانی در مدیریت
قراردادها خواهد نمود به گونهای که محدوده ،زمان و هزینه را با سهولت هرچه تمامتر به تفکیک هر یک از قراردادها تحت مدیریت
پروژه و سازمان در خواهد آورد.
در جلسه آینده که انشاءاهلل جلسه پایانی خواهد بود در خصوص نقش  PMISو ضرورت به کارگیری آن در پروژههای مهندسی
اندکی مفصلتر صحبت خواهیم نمود.
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