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 دورگردانی بین دیسیپلینی

Inter Disciplinary Check (IDC) 

در جلسه دوم آموزش کنترل مدارک مهندسی به مبحث مرسوله داخلی و مختصراً به دورگردانی بین دیسیپلینی اشاره شد که در این جلسه به 

 تفصیل به این بخش خواهیم پرداخت.

فعالیتهای مهندسی داری ظرایف و بعضاً پیچیدگیهایی می باشد که در صورت عدم توجه به آنها در حین انجام فاز مهندسی می تواند فرآیند انجام 

 منجر به هزینه های گزاف و دوباره کاریهای متعدد در فازهای بعدی انجام پروژه و یا حتی در مراحل بعدی فاز مهندسی گردد.

ی پرداختن به مقوله تضمین کیفیت مهندسی است که در حین انجام کار و طی فرآیند انجام فعالیتهای مهندسی یکی از این ظرایف فاز مهندس

 تعبیر می شود. 1IDCبایستی پیاده سازی شود و از جمله آنها ساز و کار دورگردانی بین دیسیپلینی است که اصطالحاً از آن به 

در گروه یا دیسیپلین خاص تولید میگردند لیکن با سایر مدارک مهندسی در سایر دیسیپلینها  یاری از مدارک مهندسی با وجود اینکه توسط یکبس

ا می باشند به عبارتی پس از تولید نسخه اولیه آن بایستی آن را برای گروههایی که مدارکشان به این مدرک وابسته است و یا از این نقشه یارتباط 

 شود به این کار اصطالحاً دورگردانی یا دست گردانی مدارک مهندسی اطالق می شود.مدرک مهندسی تأثیر می پذیرند قرار داده 

 : 2ماتریس توزیع مدارک یا ماتریس دورگردانی

( جهت تأیید Doc. Listدر مراحل آغازین فاز مهندسی برآورد اولیه از مدارک تولیدی در بخش مهندسی صورت می پذیرد و لیست اولیه مدارک ) 

پیمانکار طراح و یا تولید کننده مدارک مهندسی اقدام به تهیه  ،سال می گردد. معموال پس از توافق بر روی لیست مدارک مهندسیبه کارفرما ار

 روند توزیع بین دیسیپلینهای مختلف مشخص می گردد. ،ماتریسی می نماید که طی آن برای کلیه مدارک

 

 باشد. موازییا سری تلف می تواند روند توزیع مدارک در این ماتریس بین دیسیپلینهای مخ

در منظور از حالت سری این است که دیسیپلینها یکی پس از دیگری به بررسی مدرک در حال توزیع بپردازند و نقطه نظرات خود را اعالم نمایند 

به همین ترتیب  هم قرار خواهد گرفت اولاین حالت دیسیپلین دوم عالوه بر بررسی مدارک از دیدگاه خود در جریان نقطه نظرات دیسیپلین 

                                                           
1-Inter Disciplinary Check 
2-IDC Matrix 
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تأخر  دیسیپلینهای بعدی نیز در جریان نقطه نظرات دیسیپلینهای قبلی قرار می گیرند. این مدل توزیع در زمانی به کار بسته می شود که  تقدم و

لویت خاص و مشخصی باشد به گونه ای در اظهار نظر دیسیپلینهای مختلف دارای اهمیت باشد و بررسی این مدرک بین گروههای مختلف دارای او

لت که بایستی تعیین گردد که ابتدا چه دیسیپلین و سپس چه دیسیپلین دیگری باید بر روی مدرک مورد نظر اظهارنظر نمایند معموالً در این حا

 نظر یک دیسیپلین، دیسیپلین دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ید از این شیوه استفاده خواهد شد و در باقی موارد به علت پرهیز از صرف وقت بسیار زیاد از آن صرف نظر معموالً در صورتی که ضرورت ایجاب نما

 می گردد.

 در بسیاری از سازمانها به علت صرفه جویی در زمان و تسریع فرآیند دورگردانی مدل موازی انتخاب می شود و گروههای مختلف فنی مهندسی به

 در خصوص مدرک در حال گردش می پردازند. صورت همزمان به اظهار نظر

بندی با ایفای نقش اثربخشی در جمع ریف می گرددعت( PEM)پروژه مهندسی  معموالً در پروژه های مهندسی نقش هماهنگ کننده کل و یا مدیر

یف وضعیت مدرک خواهد پرداخت که نقطه نظرات، در موارد اختالف نظر با تشکیل جلسه و حل و فصل مورد اختالف به نتیجه گیری و تعیین تکل

 نهایتاً چه نقطه نظراتی بر روی مدرک اعمال گردد و چگونه مدرک برای ارسال به کارفرما آماده گردد.

مدرک در  ،در برخی موارد بنا به ضرورت می توان از ترکیبی از دو مدل سری و موازی استفاده نمود به طور نمونه در ابتدا یک یا چند دیسیپلین

گردش را یکی پس از دیگری مورد بررسی و اظهار نظر قرار می دهند و سپس بین چندین دیسیپلین دیگر به صورت همزمان توزیع میگردد و  حال

دیگری یا در ابتدا چند دیسیپلین به طور همزمان این مدرک را مورد بررسی و اظهار نظر قرار می دهند و در ادامه دیسیپلینهای دیگر یکی پس از 

 ررسی آن مدرک خواهند پرداخت.به ب

بینی شده باشد. پیش یالبته توزیع مدرک صرفاً برای آن دسته از مدارکی صورت می پذیرد که در ماتریس دورگردانی برای آنها توزیع بین دیسیپلین

بین گروههای مختلف توافق می گردد و توسط مدیر پروژه  ،این ماتریس معموالً در ابتدای فاز مهندسی و پس از تأیید لیست مدارک تهیه شده

 مهندسی تصویب شده و مبنای ادامه کار قرار می گیرد.

یریت فعالیت ( برای مدEDMS( و یا سامانه های مدیریت اسناد و مدارک مهندسی )PMISدر سازمانهایی که از نرم افزارهای مدیریت پروژه )

( صورت می پذیرد و هرگونه تغییر Project Adminدر نرم افزار توسط راهبر پروژه ) IDCمهندسی استفاده می شود ورود ماتریس مصوب 

در طی فاز مهندسی در صورت تصویب، موجب خواهد شد تا راهبر پروژه ضمن ثبت و ضبط تغییرات، ماتریس  IDCپیشنهادی بر روی ماتریس 

 تغییرات را در نرم افزار اعمال نماید.ویرایش نموده و  موجود را
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معموالً جدولی است که در سطرهای آن عنوان و شماره مدارک وجود دارد و در ستون آن عناوین دیسیپلینهای سازمان موجود است.  IDCماتریس  

ا چک نمایند هدف از ارسال مدرک به آن گروه نیز مشاهده در هر یک از خانه های این جدول عالوه بر شماره ترتیب گروههایی که بایستی مدارک ر

 می شود. 

 Cشماره ترتیب-

 Iشماره ترتیب-

 با دو نوع رویکرد تعریف می گردد: هدف از ارسال معموالً در سازمانها

 را ثبت می نماییم. Commentبه مفهوم  Cنوع  IDCرویکرد دریافت نقطه نظرات دیسیپلین دیگر، که در این حالت در ماتریس  -1

این مدرک تهیه شده است و آن دیسیپلین در صورتی که ضرورت داشته باشد از  اعالم میداردرسانی به دیسیپلین دیگر که رویکرد اطالع -2

که  محتوای مدرک تهیه شده اطالعات الزم را برای مدرک خود استفاده می نماید و از تداخل احتمالی بین دیسیپلین جلوگیری می نماید.

 را ثبت می نماییم. Informationبه مفهوم  Iنوع  IDCدر این حالت در ماتریس 

 ( مدرک را دریافت نموده اند نیز بالمانع است.Iرسانی )البته اظهار نظر دیسپلینهایی که در ماتریس توزیع با رویکرد اطالع

نرم افزار منتظر نمی ماند و به مرحله بعد  I برای نمونه های در سامانه ای مدیریت پروژه تفاوت این دو نوع رویکرد این است که معموالً

 تا زمان اظهار نظر گروه مربوطه در همان مرحله منتظر می ماند و به مرحله بعد نمی رود. Cمیرود ولی برای نمونه های 

به طور نمونه می  .مشخص نمود Ownerبه مفهوم  Oو یا حرف  Responsibleبه مفهوم  Rتهیه کننده مدرک را نیز می توان با حرف 

 توان به جدول زیر اشاره کرد.

 

 عنوان مدرک شماره مدرک 
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K234-DE-12-AR-DWG-AA-001 Layout Plan 1-C O 2-C 3-C 5-C 4-C 4-I 4-I 

K234-DE-12-ME-LST-AA-001 Equipment List   1-C O 2-I 2-C  2-C 
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 مسیر زیر را طی خواهد نمود. ،نمونه فوق IDCدر ماتریس  Layout Planمثالً مدرک 

 

مصوب، کپی نموده و در ترانسمیتال  IDCمدارک را از ماتریس  معموالً برای مدارک آماده ارسال در برگه ترانسمیتال یا مرسوله داخلی، نحوه توزیع

به صورت اتوماتیک و بر اساس ماتریس توزیع و یا  EDMSمانه های مدیریت پروژه و یا نرم افزارهای االبته در س داخلی نیز مشخص می نمایند.

 دورگردانی موجود، فرآیند توزیع و دورگردانی صورت می پذیرد.

 ضرورت دورگردانی

 باشد.هدف اصلی از فرآیند دورگردانی و توزیع مدارک تأثیر گذاری بر روی سایر گروههای مهندسی و یا تأثیر پذیری از سایر گروههای مهندسی می 

فرآیند مهندسی بایستی با یک نگاه کل نگر مدیریت شود به گونه ای که اجزاء مختلف طراحی که در دیسپلنهای مختلف مهندسی با موفقیت به کل 

یل همین دلطراحی و تولید مدرک می پردازند در ارتباطاتی که با یکدیگر دارند دچار اختالل نگردند و آسیبی به کل فرایند طراحی وارد ننمایند. به 

بر اساس ماتریس و یا تأثیر می پذیرند مدارکی که بر روی مدارک دیگر از سایر دیسیپلینها اثر می گذارند  ،ناگزیر بایستی در طی فرآیند طراحی

IDC .دورگردانی شوند 

گونه اختالل در کل طراحی در حین فرآیند طراحی مشخص و حل و فصل می گردد و از  هر  هابین دیسیپلین تداخلهایبا این راهکار عمالً اکثر 

وباره اجتناب خواهد شد در غیر اینصورت با بروز اختالل دیرهنگام مواجه خواهیم شد که با توجه به لزوم جبران خطای ایجاد شده در مهندسی با د

روژه خواهد نهاد و پروژه را با تأخیر کاری و تغییر بسیار زیاد و همچنین تحمیل تغییر در فازهای بعدی نظیر خرید و اجرا هزینه گزافی را پیش روی پ

 زیادی مواجه خواهد نمود.

( یک فرآیند خودمدیریتی در داخل سازمان پیمانکار مهندسی ایجاد می نماید که از دریافت کامنتهای احتمالی از جانب کارفرما در IDCاین فرآیند )

 حوزه تداخل بین دیسیپلینی جلوگیری می نماید.

  (C)گروه ایمنی    

 (C) گروه فرآیند (I)گروه مخابرات (C)گروه مکانیک (C)گروه برق (C) گروه سازه (O)  گروه معماری

  (I)گروه تأسیسات    


