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شکل  -1-1جمع آوری اطالعات و برنامه ریزی اولیه در مستند سازی

بخش اول

مستند سازی در پیمان ها

مقدمه
ب��ا توجه ب��ه سیاست گذاری و روند توسعه محور کش��ور ،طراح��ی و اجرای پروژههای
عمران��ی و صنعت��ی از اهمیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بیش��تری نسبت به گذش��ته
برخوردار ش��ده اس��ت .این پروژهها ش��امل مجتمع های ساختمانی بزرگ ب��ا کاربریهای
مختلف ،احیای بافتهای قدیمی در ش��هرها ،سدها و ش��بکههای آبیاری و زهکشی ،راهها،
بنادر و اسکلهها ،نیروگاهها ،صنایع سنگین و نیمه سنگین ،پروژههای عظیم سازه ای نفتی
و سایر پروژههای مشابه میباشد.
ب��ا توجه به سرمایه گذاریهای عظی��م اقتصادی و انسانی در این گونه پروژهها ،مستند
س��ازی فنی میتواند به عنوان یک ابزار کارآمد در ساماندهی اطالعات و تجارب و مدیریت
در دانش به دست آمده از پروژههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد .بدیهی است که این
امر موجب افزایش بهره وری ،استفاده بهینه از منابع انسانی و اقتصادی و دسترسی بهتر به
منابع اطالعات فنی و تحلیلهای مرتبط خواهد شد.
همچنین در بسیاری از موارد ،هدف دیگر فرآیند مستند سازی فنی ،ایجاد یک سیستم
کنت��رل مضاعف در پروژهها است که میتواند به عنوان بازوی نظارت و مش��اوره در اختیار
سیست��م کارفرما ،پیمانکار و یا مش��اور اصلی پروژه قرار گی��رد و روند و تکنولوژی ساخت
پروژه را بهبود بخشد.
مستند سازی فنی تنها به زمان ساخت یک پروژه محدود نمیش��ود ،بلکه مستند سازی
فن��ی دوران به��ره برداری و اج��رای یک سیستم آرش��یو فنی مناسب ،به بهبود ش��رایط
بهره برداری ،استقرار چارت پرسنلی مناسب و اتخاذ تصمیمات مناسبتر برای بهره برداری
بهینه و کارآمد از پروژه بدل خواهد شد.
11
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البته در شرایط نگهداری نیز دسترسی به مجموعه اطالعات و دانشهای گذشته تاثیر
بسیار مثبتی در بهینه نمودن عملیات به جای خواهد گذاش��ت .در بخش پروژههای پیش
از این انجام شده و پروژههای با بهره برداری مستمر نیز مستند سازی فنی کمک بسیاری
به سیستم سازنده و بهره بردار مینماید.
در ای��ن پروژهها ،با توجه به گذش��ت زم��ان از آغاز طرح و با توجه ب��ه سیستم تمرکز
اطالع��ات ضعی��ف در سازمانها و پروژهه��ا ،عملیات مستند سازی فن��ی میتواند با جمع
آوری و طبقهبن��دی اطالعات فنی بخش مطالعات ،ساخت و بهره برداری و نگهداری پروژه
و همچنین کلیه سازمانها و شرکتهای مرتبط در سراسر کشور ،یک سیستم آرشیو قوی
ایجاد نماید که ضمن دسترسی کامل عوامل فنی به مواردی چون نقش��هها و گزارشهای
فنی و جاری ،پیش��نهادات و نظریه مشاورین و کارشناسان درباره تکنولوژی ساخت و بهره
برداری و همچنین سایر اطالعات فنی ،امکان اتخاذ تصمیمات صحیح و بهینه برای شرایط
بهره برداری و تغییرات احتمالی در پروژه فراهم شود.
قابل توجه این که چه در پروژههای ساخته ش��ده و چه در پروژههای در حال ساخت،
سیست��م مستند سازی فن��ی با انجام بررسیهای تحلیلی بر روی اطالعات به دست آمده و
ارائه پیش��نهادات جهت بهبود ش��رایط ساخت و بهره برداری و نگهداری پروژه و همچنین
چارت سازمانی مستقر و ش��رح وظایف سازمانی ،نرم افزار تخصصی و جامع مستند سازی
فن��ی منحصر به آن پ��روژه را تألیف مینماید و با ارائه جلسات و دورههای آموزش��ی برای
دست اندرکاران پروژه برای ادامه مسیر به روزآوری آرش��یو فنی ،سازمان یا شرکت را برای
مستند سازی فنی آن پروژه و یا کل پروژههای سازمان ،تا پایان دورهی مفید پروژه مستقل
مینماید.
بخ��ش مهمی از مستند سازی فنی که در بسیاری از پروژهها ،سازمانهای پروژه محور
و اف��رادی که دست اندر ک��ار ساخت و ساز هستن��د دارای ارزش فراوانی است بحث ثبت
تج��ارب عوامل کلیدی پروژه یا سازمان است .تجربیات فن��ی عوامل کلیدی پروژهها که با
صرف هزینههای اقتصادی و غیر اقتصادی فراوان به تجربه و تسلط کاری تعیین کننده در
پروژه میرسند ،معموال ثبت و طبقهبندی نمیشوند.

لوا شخب  :اه نامیپ رد یزاس دنتسم
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این امر موجب میش��ود که عالوه بر دوباره کاریهایی که به علت عدم تبادل دانش و
تجربه در پروژهها و سازمانها انجام میش��ود ،در صورت کناره گیری عوامل صاحب تجربه
از پروژه یا سازمان ،آن تجربیات نیز از سازمان و دسترس سایر عوامل خارج شود که در هر
دو صورت زیانهای اقتصادی و غیر اقتصادی سازمان و اشخاص را موجب میشود.
عالوه بر این ،به اشتراک گذاری و دسترسی به تجارب و تخصصهای ثبت شده در پروژهها
و سازمانهای مربوط به آن ،حتی اگر گاهی به طور مستقیم مورد استفاده قرار نگیرد ،موجب
ایجاد خالقیتهای فردی و جمعی در کارش��ناسان و متخصصان مختلف میش��ود و این امر
موجب رشد جمعی متخصصان و کارشناسان پروژهها و سازمانها خواهد شد.
به عبارت دیگر ،سیستم مستند سازی فنی ضمن استخراج ،ثبت و طبقهبندی تجربیات
و آزمون و خطاهای کارش��ناسان و عوامل کلیدی ،این دانش را به صورت تبادل دانش در
پروژهها و سازمانها نهادینه میکند.
به عبارت دیگر هزینههای کسب تجربه و موفقیت در پروژههای مختلف که سازمان و یا
مالکین متحمل میشوند دیگر زیان ایشان تلقی نمیشود بلکه به ابزاری برای سودآوری و
تولید دانش سازمانها و پروژهها تبدیل میشود که اغلب سودی بسیار بیشتر از آن هزینه
کردها را به سازمان و یا مالک ساختمان باز میگرداند.
ب��ه طور خالصه و به عنوان نتیجه میتوان گفت هدف اصلی از استقرار سیستم مستند
سازي فني پروژه ها ،ایجاد یک بانک اطالعاتی قوی نرم افزاری از گزارشات و اطالعات فنی
اس��ت .این سیستم جامع نرم افزاری با توجه به نیازه��ای پروژه یا سازمان و با قابلیتهای
مختل��ف مانن��د :به روزآوری مداوم و امکان تعریف سط��ح دسترسی با توجه به خواستهها،
قابل تألیف و ارائه میباشد.
بدیهی است بهبود کیفیت ساخت ،بهره برداری و نگهداری با به دست آمدن ش��ناخت
ک�لان و زمینه اتخاذ تصمیمات بهینه ،از اثرات این بان��ک اطالعاتی است و مستند سازی
به موازات ش��روع و پایان هر مرحله به عنوان خدم��ات تکمیلی باید مورد توجه قرار گیرد.
ای��ن مجموعه میتواند راهنمای خوبی برای مبحث  22مقررات ملی ساختمان در رابطه با
کارهای ساختمانی باشد.
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تعریف مستند سازی
مستند سازی ،تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت
از ش��روع ت��ا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را ،ب��ا تحلیل و ارزیابی مربوط،
نشان میدهد.
نقش مستند سازی
در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها ،ابتکارها ،خالقیتها ،تنگناها و مشکالت فنی و
حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق میافتد و برای هر یک راه حلها و تدابیری اتخاذ میش��ود.
چنانچ��ه این تدابیر مستند ش��وند ،کمک مؤثری به پرهیز از دوب��اره کاری و تجربه گرایی
در اجرای طرحها و پروژهها میش��ود .مهم ترین نقشهایی که میتوان برای مستند سازی
برشمرد ،به شرح زیر است:
•حفظ منابع اطالعاتی مورد استفاده در طرح یا پروژه

مناب��ع اطالعات��ی که با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده ق��رار میگیرند ،چنانچه در
هر مرحله مستند سازی ش��وند ،از دوباره ک��اری جلوگیری میکنند و باعث تکمیل آمار و
اطالعات دوره بعد میشوند.
•تطابق هزینههای حقیقی با هزینههای برآوردی

ع��دم تطبیق هزینههای ب��رآوردی با هزینههای واقعی یک��ی از مسایل مبتال به اجرای
پروژهها به شمار میآید .مستند سازی علل این عدم تطابق میتواند منجر به اتخاذ تصمیمی
صحیح برای سایر پروژهها شود.
•جلوگیری از پراکندگی و تکرار فعالیت ها

مستند کردن موضوعات مطالعاتی در بسیاری از کارها میتواند از انجام دوباره مطالعات
در کارهای مشابه جلوگیری کند.
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•مشخص کردن سیاستهای اجرایی و بهره برداری

در فعالیته��ای عمرانی وجود یک سیاست مش��خص مانند روش��ن کردن راه کلی آن
فعالیت ،اهمیت زیادی دارد .مستند سازی این سیاستها در مراحل مختلف میتواند مسیر
فکری تصمیم گیری را در زمان اجرای طرح یا پروژه روش��ن سازد و تصمیم برای آینده را
آسان کند.
•آشکار کردن نقصها و نیازهای آماری و اطالعاتی

همواره آمار و اطالعات یکی از نیازهای اساس��ی هر پروژه و طرح به شمار میآید .کمبود آمار و
اطالعات موضوعی ،دست اندرکاران مطالعه و اجرای پروژهها را با مشکل روبه رو میکند .با مستند
س��ازی نقصهای اطالعاتی ،آماری و جمعبندی آنها در سیس��تم برنامه ریزی کش��ور میتوان به
صورت نهادینه این مشکل را حل کرد.
•توجه به دستورالعملها و ضوابط و آیین نامه ها

قانون برنامه و بودجه در مواد  ۲۲و ۲۳و آیین نامه استانداردهای اجرایی ،تدوین ضوابط
و دستورالعملها را مورد توجه قرارداده است .از سویی دیگر ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعت��ی ای��ران نیز استانداردهای صنعت��ی را تهیه میکند .مستند ک��ردن دامنه و کاربرد
استاندارده��ا در پروژهه��ا میتواند کمبودها را در این زمینه ب��ا اقلیم منطبق سازد و نظام
اجرایی کشور و تواناییهای فنی آن را روشن سازد.
•مستند کردن مشکالت و تنگناها

برنامه ریزی بر اساس آنچه کش��ور نیازمند آن است ،ی��ک امر اجتناب ناپذیر محسوب
میشود و در این بخش مستند کردن مشکالت ،تنگناها و راه حلهای اتخاذ شده در برون
رفت از آنها ،از جایگاه خاصی برخوردار است.
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اهداف مستند سازی در نظام فنی و اجرایی کشور
هماهنگ��ی کافی بین عوامل ذینف��ع ،توجـه به فعالیـتهای طرح ی��ا پروژه به صورت
جـام��ع و مانع ،اتمام طرحها و پروژههای سرمای��ه گذاری در مدت معین و براساس اعتبار
مص��وب ،استفاده مؤثر از نیروهای صالحیت دار ،تولید ،جمع آوری ،توزیع و مستند سازی
اطالعات و اسناد در زمان مقرر ،جلوگیری از بروز ریسکهای پیش بینی نشده ،تأمین کاال
و خدمات موردنیاز طرحها و پروژههای سرمایه گذاری از طریق فرآیندهای الزم در مدیریت
پروژه از اهداف مستند سازی است.
مستند سازی یک پروژه باید به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
چه کسی؟ ،چرا ؟ ،چه موضوعی؟ ،چه وقت؟ و چطور؟ به طور کلی یک گزارش مستند
شامل موارد زیر است:
اهداف ،شرح کار ،سازمان کار ،اعتبارات ،محدودیتها و الزام ها.
مستند سازی در فعالیتها و مراحل مختلف به شرح زیر است:
 -مستند سازی مرحله پیدایش؛ -مستند سازی مرحله توجیهی؛ -مستند سازی مرحله طراحی پایه؛ -مستند سازی مرحله طراحی تفصیلی؛ -مستند سازی مرحله اجرا؛ -مستند سازی مرحله بهره برداری؛•مستند سازی مرحله پیدایش

مرحل��هی پیدای��ش چگونگی پیدایش طرح و گردآوری اطالعات ،آمار و مش��خصههای
مرب��وط به خصوصیات کلی و کالن ط��رح را در بر میگیرد .این اطالعات باید بتواند فاصله
زمانی بین تفکر اولیه ش��روع طـــــرح و زمــــان شـــروع اقدامها را برای تهیه موافقت
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نامه طرح در بر بگیرد.
در مستند سازی مرحله پیدایش و انتخاب طرح ،حداقل موارد زیر باید لحاظ شود:
 -اولویت طرح در قالب برنامه جامع؛ -اولویت طرح در قالب برنامه پنج ساله؛ -تصمیم گیریهای نهادهای سیاسی و اجتماعی؛ -نیاز به اجرای طرح برای تکمیل سایر طرح ها.•مستند سازی مرحله توجیهی

در این مرحله مستند سازی از زمان پایان مطالعات شناسایی شروع و با تصویب مرحله
توجیهی پایان میپذیرد.
در این گزارش باید موارد زیر ثبت شود:
 -ارزیابی و قضاوت مهندسی؛ -نمودار سازمانی دستگاه اجرایی؛ -نمودار سازمانی مشاور؛ -فهرست نقشهها و مدارک؛ -برنامه زمانبندی؛ -برنامه زمانبندی ادامه مطالعات؛ -برنامه اعتباری مرحله اول؛ -نحوه تأمین نیروی انسانی؛ -تغییرات و علت آنها؛- -ثبت مشکالت و محدودیتها و چگونگی حل آنها؛
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 -استانداردها و ضوابط؛ -برآورد اولیه در مورد گزینه برتر؛ -شرح خدمات؛ -نظرات اصالحی چگونگی اصالح گزارشها و تصویب آنها.•مستند سازی مراحل طراحی پایه و تفصیلی

مستند سازی در این مرحله از زمان ش��روع مرحله دوم و تا تصویب آن و شروع مرحله
مناقصه ادامه مییابد.
مستندات این مرحله مانند مرحله توجیهی است با این تفاوت که در این مرحله احتمال
انجام مهندسی ارزش نیز وجود دارد که در این صورت مطالب زیر اضافه میشود:
 -ثبت نحوه انجام مهندسی ارزش؛ -ثبت تغییرات و صرفه جویی که بر اثر مهندسی ارزش حاصل شده است؛ -مستند سازی عملیات اجرایی؛ -ثبت عوامل اجرا؛ -برنامه زمانبندی روش اجرا؛ -کنترل نحوه اجرا و نظام کنترل کیفی؛ -کنترل کمی؛ -کنترل مالی؛ -کنترل موارد حقوقی؛ -کنترل موارد تدارکاتی؛ -کنترل انتقال دانش فنی؛- -کنترل موارد حقوقی.
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•مستند سازی مرحله اجرا ،راه اندازی و تحویل

مستن��د سازی این قسم��ت ،از زمان آغاز فعالیتهای اجرای��ی ،آزمایشها و راه اندازی
دستگاههای موجود و تجهیزات دایمی طرح شروع و با تحویل قطعی ،پایان میپذیرد.
•مستند سازی مرحله ارزشیابی طرح (بهره برداری)

در ای��ن بخش از مستند سازی واحد تهیه کننده مستندات ،طرح را مورد بازنگری قرار
میده��د و نتایج و مغایرتهای پس از اجرای کامل طرح را به تفکیک درج میکند و برای
هر مورد در صورت امکان ،پیشنهاد الزم را ارایه میدهد.
گزارش این مرحله میتواند شامل فصول زیر باشد:
 -تاریخچه پیدایش طرح؛ -خصوصیات ابتدایی طرح؛ -مطالعات و خدمات برای تهیه اطالعات فنی پایه مطالعات توجیهی؛ -مرحله طراحی پایه؛  -مرحله طراحی تفصیلی مرحله دوم؛  -برنامه ریزی اجرا و انجام مناقصه و انتخاب پیمانکاران و سازندگان؛ -عملیات اجرایی؛ -راه اندازی ،تحویل و بهره برداری.در ای��ن گزارش تمام نتیجه گیریها و تجزیه و تحلیله��ا در خصوص موارد زیر انجام
میگیرد:
 -اهداف طرح؛ -آثار کمی و کیفی؛- -زمانهای مطالعه و اجرا؛

اصول مستندسازی  ،تجربه نگاری و مدیریت ادعا

20

 -کیفیت خدمات مهندس مشاور؛ -انجام مناقصه؛ -کیفیت خدمات پیمانکاران و سازندگان؛ -روند راه اندازی و تحویل.مروری بر مس�تند س�ازی مناقصات موض�وع آیین نامه اجرای�ی بند «د»
ماده  ۲۳قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات که در سال  ۱۳۸۲به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی رسید،
توانست مش��کالتی را که آیین نامهی برگزاری مناقصات داش��ت بر طرف نموده و مقررات
خاص مغایر دستگاههای مشمول را منسوخ سازد تا این موضوع نقطهی عطفی در مدیریت
یکپارچه مناقصات به ویژه مناقصات طرحهای سرمایه گذاری و توسعه ای کشور باشد .یکی
از ویژگیهای مهم قانون یاد شده ،مستند سازی برگزاری مناقصات است.
ای��ن موضوع در م��اده  ۲۳قانون برگ��زاری مناقصات تصریح و در بن��د «د» آن ،دولت
موظف شده آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند ،آیین نامه مزبور توسط معاونت فنی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران در تاریخ ،1385/09/05
برای اجرا ،ابالغ شد .همان گونه که در اهداف این آیین نامه آمده ،مستند سازی مناقصات
اهداف زیر را دنبال میکند:
•شفاف سازی و اطالع رسانی به هنگام مناقصات؛
•رقابت آزاد و رعایت اصل برابری حقوق مناقصه گران؛
•ایفای به هنگام و کامل تعهدهای طرفهای مناقصه؛
•تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.
این آیین نامه دارای سه فصل و ۳۰ماده است.
نتیجه آن که میتوان تمامی موارد فوق را در قالب اندازههای کوچک و یا بزرگ پروژهها
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گنجاند .این که یک ساختمان یک طبقه است و یا یک برج ،تفاوتی ندارد .آن چه مهم است
دقت در کار و مستند سازی عملیات اجرایی است.
بررس��ی عوامل ،زمینههای پیدایش ،اجرا ،بهره ب��رداری ،آثار و نتایج حاصل از سرمایه
گ��ذاری یک پروژه یا ط��رح ،میتواند دست یافتن به هدفهای اقتصادی اجتماعی را آسان
کند.
مستند سازی یک پروژه یا یک طرح ضمن روش��ن کردن مسایلی همچون علل تأخیر
برنامه زمانی تعهد شده ،علل افزایش هزینههای اجرا ،جلوگیری از دوباره کاریها و استفاده
صحیح از کارش��ناسان ،میتواند موجب اصالحات��ی در سیستم سازمان و تصمیم گیریها،
سیستم اطالعات و هدایت و در نهایت سیستم ارتباطات گردد.
در اینجا الزم است به نمونه ای از فرآیند نظام مستند سازی تجربیات مدیران پروژههای
بزرگ (دولتی و بخش خصوصی) اشاره شود:
بسته ب��ه زمینه و نوع تجربیات مدیران ،نیاز به ابزارها و مکانیزمهای خاصی برای تهیه
این مستندات میباش��د .از این رو ثبت تجربیات مدیران پروژههای بزرگ مستلزم شناخت
و برخ��ورداری از ابزاره��ای مناسب ثبت تجربه است .به منظور معرفی این ابزارها و نحوهی
استف��اده از آنها متناسب با نوع تجربهی مدیران پ��روژه ،فرآیند مرحلهی ثبت تجربه مورد
بررس��ی قرار میگیرد .این فرآیند با تهیه و تنظیم فرم مربوط به تعیین زمینه تجربه مدیر
پ��روژه که حاوی تمام��ی ابعاد و زمینههایی است که مدیران پ��روژه در آن زمینهها دارای
تجربی��ات الزم میباش��ند و خواهان مستند سازی آن هستند ،آغ��از میگردد .با بررسی و
ارزیابی و کنترل موارد درج ش��ده توسط کارش��ناسان خبره ،تجربه فوق جهت فاز عملیاتی
در اختیار واحدها و یا افرادی که تازه وارد مجموعه شده اند ،قرار میگیرد.
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ضرورت مستند سازی فنی
ض��رورت پیاده س��ازی سیستم مستند س��ازی فنی پروژهها را میت��وان به صورت زیر
برشمرد:
•ایج��اد یک مدیریت ق��وی و دارای تجربه جهت سازمانده��ی و اداره امور ساخت،
بهره برداری و نگهداری؛
• گردآوری و دسترسی آسان به منابع اطالعاتی به منظور ش��ناسایی ش��رایط کلی
پروژهها و اصالح روشهای اجرا و بهره برداری؛
•طبقهبن��دی ،پاالیش و بايگاني اسن��اد و مدارك جهت پاسخگوئي كيفيت وكميت
اجرای پروژه و دفاع منطقی از عملکرد؛
•شناسایی و ارتباط با عوامل کلیدی و متخصص و دسترسی به تجربیات و خالقیت
متخصصان در سطح کشور برای حل مسائل مختلف؛
•واقع بينانه تر كردن مشخصات فني و استانداردهای طراحی و اجرایي؛
•بهره گي��ري از تجربيات بدست آمده براي اصالح روش اج��را و كاه��ش هزین��ه
پروژههای آتی (بهینه سازی طرحهای آتی)؛
•انتقال تجربه به كارشناسان جوان اجرایي و طراحان دفتري از سوی افراد باتجربه
و بازنشسته؛
•كمك به زمينه هاي آموزشي و پژوهشي در سطوح مختلف مهارتي؛
•ایجاد زمینه مطالعات مهندسی ارزش پروژه ها.
توجه :پیمانکاران از روشهای مختلفی برای مستند سازی در پروژهها استفاده میکنند.
ولی در همین فصل اشاره به  115نکته کلیدی شده است که با رعایت حداقل  %80آنها
میتوان به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرد.
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اصول مستندسازی  ،تجربه نگاری و مدیریت ادعا

زیانهای ناش�ی از عدم اجرای سیستم مستند س�ازی فنی در سازمانهای
پروژه محور
•کمب��ود مدیری��ت در روند ساخت ،بهره ب��رداری و نگهداری ب��ه دلیل عدم وجود
اطالعات الزم یا عدم دسترسی آنی؛
•ع��دم امک��ان طبقهبندی ،پاالیش و بایگان��ی اسناد و مدارک جه��ت ارائه عملکرد
سیستم مدیریت؛
•اتخاذ تصمیمات سریع ،دوباره کاریها و سعی و خطاهای متعدد و مشابه در ساخت،
بهره برداری و نگهداری به دلیل عدم دسترسی کامل به اطالعات و مطالعات اولیه؛
•ارائ��ه روشهای اجرایی وقت گیر و پر هزینه به عل��ت عدم انتقال تجربیات و نبود
اطالعات کافی؛
•عدم امکان برآورد واقعی از زمان و هزینههای پروژههای ساخت و ترمیمی؛
•ص��رف هزینه و زمان بسیار جهت به دست آوردن دید مدیریتی کالن و ش��ناخت
پروژهها به دلیل عدم دسترسی جامع به اطالعات و عدم انتقال دانش؛
•ع��دم انتقال مناسب تجربیات دست اندرکاران پروژه (مجری  -مش��اور  -پیمانکار)
مربوطه؛
•عدم دستیابی به راندمانهای کاری مناسب؛
•عدم ایجاد یک مدیریت قوی و دارای تجربه جهت سازماندهی و ادارهی پروژه؛
•فقدان آموزش یا برخورداری از سیستم آموزشی ضعیف؛
•عدم بهبود روشها و تکنولوژیهای اجرایی ،استانداردها و مشخصات فنی؛
•ع��دم کسب و انتفال فن آوریهای نوین خدم��ات مهندسی وارداتی در زمینههای
فنی ،برنامه ریزی ،قراردادی و مدیریتی که با صرف هزینههای قابل توجه به دست
آمده اند.

لوا شخب  :اه نامیپ رد یزاس دنتسم
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رایج ترین سوابق و اسنادی که باید ثبت و نگهداری شوند
در اینجا به  27مورد از رایج ترین موارد سوابق و اسناد اشاره میگردد [:]1
•برنامه زمانبندی اصلی و به روز رسانیهای آن با ذکر دالیل به روز رسانی (با نمایش
تاخیر در هر فعالیت)؛
•شرایط نامساعد یا غیر منتظرهی جوی ،شامل بادهای شدید و دمای غیر عادی؛
•برنامهی زمانبندی در پیش��رفت کار شامل مقایسهی درصد پیشرفتهای واقعی با
درصد پیشرفتهای مورد انتظار طبق آخرین برنامهی زمانبندی؛
•برنامه زمانبندی مصرف منابع ،مطابق با آخرین برنامه زمانبندی؛
•ثبت منابع واقعی مصرف شده در پروژه ،بر اساس پیشرفت کار؛
•پیش بینی جریان نقدی بر اساس آخرین برنامه زمانبندی؛
•ثبت جریان نقدینگی واقعی؛
•برنامه زمانی بازده مورد انتظار پروژه؛
•ثبت توقف در بهره برداری از پروژه و یا استفاده غیر اقتصادی از آن (با ذکر دلیل)؛
•برنامه زمانی بازده مورد انتظار در فعالیتهای مختلف؛
•برنامه زمانی فشرده سازی مورد انتظار در فعالیتها به منظور جبران عقب افتادگی
نسبت به آخرین برنامه زمانبندی و تعیین هزینههای آن؛
•تهیه آمار مربوط به فشرده سازی انجام گرفته و هزینههای مربوط به آن؛
•عکس برداری از پیشرفت کار و در صورت نیاز عکس برداری از کارهایی که پوشانده
میشوند؛
•تصوی��ر برداری از توال��ی کارها و تهیه فیلمهای معرفی پیش��رفت پروژه به صورت
دوره ای؛

