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  سيستم كنترل كيفيت

انجام خدمات مهندسي نه تنها بايد دقيق و حائز كيفيت مناسب و مطلوب باشد بلكه بايد بهترين 
راه حلهاي اقتصادي را با رعايت مالحظات زيست محيطي ارائه نمايد. لذا اين مهندسين مشاور در 

اقدام نموده و در  ساله فعاليت خود نسبت به پياده سازي سيستم مديريت كيفي سيطول دوره 
نسبت به  ISO 9001:2008  حال حاضر با تطبيق اين سيستم با الزامات دقيق و سختگيرانه

انجام خدمات مهندسي، راهكاري ديناميكي اخذ گواهينامه فوق اقدام نموده است. كنترل كيفي 
 1ماره است كه بايد قبل از شروع خدمات و در طي دوره انجام آن بكار گرفته شود. در شكل ش

سيكل كنترل كيفي انجام خدمات در اين مهندسين مشاور نشان داده شده است. اين كنترل در 
  پذيرد. سه سطح هدايتگر طرح، مدير طرح و كميته تصويب بشرح ذيل انجام مي

 اقدامات هدايتگر طرح - 1

هدايتگر طرح براساس اختيارات اداري و مالي و تجربه كاري خود و در چارچوب موارد زير 
  نمايد. نسبت به كنترل كيفي و انجام مناسب خدمات اقدام مي

 تعيين راهبرد كلي انجام مطالعات -1- 1

هاي كارفرما، كمبودها،  با توجه به شناخت هدايتگر طرح از مفاد قرارداد، خواسته
محدوديتهاي موجود و برنامه زمانبندي ، وي نسبت به تعيين راهبرد و خط مشي كلي 

نمايد تا خدمات مهندسي در سطح كيفي مناسب و در چارچوب  يانجام مطالعات اقدام م
  زماني تعيين شده انجام پذيرد.

 ارائه ديدگاههاي كلي -2- 1

هدايتگر طرح براساس تجربيات خود در طرحهاي مشابه و شرايط موجود طرح مورد 
مطالعه، ديدگاههاي كلي خود را در خصوص انجام مراحل مختلف طرح از جمله نكات 

هاي مطرح ارائه  مع آوري اطالعات، تعيين مباني طرح و تعريف گزينهقراردادي، ج
تواند در ارتقاء كيفي آن تأثير قابل  نمايد. بكارگيري اين ديدگاهها در انجام مطالعات مي مي

  توجهي داشته باشد.
 تخصيص نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز -3- 1

م طرح و نيز نيروهاي متخصص هدايتگر طرح با توجه به تخصصهاي مورد نياز براي انجا
موجود در واحدهاي مختلف انجام خدمات مهندسي در شركت و درگيري آنان در 
طرحهاي ديگر نسبت به تخصيص نيروي انساني متخصص از متخصصين داخل شركت 

نمايد.  استفاده نموده و يا بسته به نياز طرح اقدام به بكارگيري نيروهاي جديد مي



 

  

نيروي متخصص به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اقدام  همچنين نسبت به تجهيز
  نمايد. مي
  

 اقدامات مديرطرح - 2

مدير طرح در انجام كيفي خدمات مهندسي نقش اساسي را بعهده دارد. مدير طرح عالوه بر 
نظارت كلي و ارائه ديدگاههاي كلي انجام مطالعات ، نظارت دقيق بر اجزاي مختلف خدمات 

مستمر و همه جانبه در طي دوره طرح بعهده دارد. برخي از اقدامات فوق مهندسي را بصورت 
  بشرح ذيل است:

 هاي الزم با كارفرما و اخذ نظرات كارفرما در مراحل مختلف طرح انجام هماهنگي - 1- 2

، تكنترل جامع فعاليتهاي گوناگون در مراحل مختلف طرح از جمله جمع آوري اطالعا - 2- 2
ها، طراحي تفصيلي  ها، مقايسه گزينه راحي اوليه گزينهيابي، ط تعيين مباني طرح، گزينه
 .گزينه برتر و متره برآورد

 كنترل رعايت استانداردها، دستورالعملها، مشخصات فني و ...... - 3- 2

كنترل فعاليتها و بررسي مطابقت آن با برنامه زمانبندي و انجام اقدامات پيشگيرانه و  - 4- 2
 اصالحي الزم

 مدارك به لحاظ عدم وجود نقص و يا اشتباهات احتماليها، اسناد و  كنترل كامل نقشه - 5- 2

 
 اقدامات كميته تصويب - 3

جهت اطمينان و كنترل نهايي خدمات مهندسي كميته تصويب طرح متشكل از هدايتگر 
گردد. در اين كميته مرور كلي بر مراحل  طرح، مدير طرح و كارشناسان ذيربط تشكيل مي

  گردد. و اصالحات نهايي در صورت نياز اعمال مي شود انجام طرح و نتايج حاصله انجام مي
  
 روش گزارش دهي -4

الزامات حاكم بر تهيه گزارشات و زمان ارائه آنها مطابق شرايط عمومي و خصوصي پيمان و 
باشد. در برنامه زمانبندي ارائه شده زمان ارائه گزارشات نشان  شرح خدمات پيشنهادي مي

دو دسته گزارشات پيشرفت كار و گزارشات آغازين، داده شده است. بطور كلي گزارشات به 
  گردد. مياني و نهايي تقسيم بندي مي

 گزارشات پيشرفت كار - 4-1

گردد. اين  گزارشات پيشرفت كار در پايان هر ماه براي كارفرماي محترم ارسال مي
بيني شده در ماه آينده، وضعيت  گزارشات شامل فعاليتهاي انجام شده، فعاليتهاي پيش



 

  

طرح، درخواست انجام اقدامات مورد نياز از طرف كارفرما، دالئل تأخيرات پيشرفت 
بيني شده براي جبران تأخيرات احتمالي،  احتمالي انجام خدمات مهندسي، اقدامات پيش

انجام  تبيني شده و فهرست مكاتبا مقايسه ميزان پيشرفت كار با ميزان پيشرفت كار پيش
  باشد. شده مي

 گزارشات آغازين ، مياني و نهايي - 4-2

اين گزارشات جهت آگاهي، اخذ نظرات كارفرماي محترم از نتايج مطالعات و در نهايت 
  باشد. اخذ تأييد نهايي خدمات مهندسي مي

  گزارش آغازين - 1- 4-2
اين گزارش جهت اخذ بموقع نظرات كارفرماي محترم در مطالعات مرحله اول و دوم   

تأخير و دو باره كاري اجتناب گردد. در زمان مطالعات مرحله اول و  باشد تا از بروز مي
هاي مطرح، گزارش آغازين مطالعات مرحله اول تقديم  از تعيين مباني طراحي و گزينه پس

گردد. پس از اخذ نظرات كارفرما و تصويب اين گزارش ، ادامه  كارفرماي محترم مي
  پذيرد. ها و ساير خدمات انجام مي گزينه مطالعات مرحله اول به منظور طراحي مقدماتي

اي  از شروع مطالعات مرحله دوم، گزارش آغازين مرحله دوم كه شامل خالصه همچنين پس
از طرح و مباني مصوب مرحله اول و نيز طراحي اوليه اصالحي مرحله اول با توجه به نتايج 

ادامه مطالعات مرحله دوم  باشد. هاي انجام شده تهيه گرديده، مي برداري آزمايشات و نقشه
  بر پايه مندرجات اين گزارش انجام خواهد شد.

  
  گزارشات مباني و نهائي - 2- 4-2

در صورت طوالني بودن زمان مطالعات، گزارش مباني انجام مطالعات كه حاوي نتايج   
گردد. نظرات و اصالحات احتمالي  باشد، ارائه مي بدست آمده از طرح در زمانهاي مقرر مي

  گيرد. فرما در مورد مطالب ارائه شده در گزارش در ادامه مطالعات مورد نظر قرار ميكار
قبل از ارائه گزارشات نهايي مرحله اول و نيز ارائه اسناد و مدارك نهايي مرحله دوم   

گردد. گزارشات  مطالعات پيش نويس مدارك فوق جهت اخذ نظرات نهايي كارفرما ارائه مي
اخذ نظرات احتمالي در خصوص پيش نويسگزارشات و اسناد و از  و مدارك نهايي پس

  گردد. مدارك تهيه و به دفتر كارفرما ارسال مي
  
  
  
  



 

  

  
  تضمين كيفيت خدمات مهندسي

 
   اين مشاور در راستاي تداوم و گسترش دامنه خدمات شركت برانجام موارد زير تأكيد دارد:

 انجام به موقع تعهدات  
 ا و بهبود مستمر خدماتدرك صحيح از نيازهاي كارفرم  
 رسيدگي به موقع به نيازها و ارائه پاسخ مناسب به درخواست ها و نظرات  
  برخورد صادقانه با كارفرما  

  همچنين جهت مديريت تضمين كيفيت پروژه موارد ذيل انجام مي پذيرد:
  تهيه شرح خدمات كار -
 تعيين دستورالعمل هاي ويژه براي رويه ها، روش ها و وظايف مختلف -

 زمان بندي انجام كار و تهيه فهرست اسناد الزم -

 تقسيم كار و تعيين واسطه ها -

 تعيين رويه هاي كنترل اسناد و مدارك تهيه شده و اطالعات دريافتي -

 روش ايجاد تغييرات در طرح كيفيت پروژه و تعديل آن متناسب با پيشرفت كار -

 هتخصيص نيرو، امكانات و مسئوليت براي قسمتهاي مختلف پروژ -

 شناسايي صحت كارهاي انجام شده و تصويب در مراحل مقتضي -

 شناسايي و توضيح استانداردهاي قابل قبول براي انجام خدمات -

 شناسايي سوابق كيفي -

 تأييد خدماتي كه خارج از شركت صورت مي پذيرد -

 شناسايي خدمات خارج از شركت -

 نرم افزارهاي به روز ارتقاء كيفيت خدمات مهندسي با خالقيت و ابتكار و استفاده از -

 استفاده از تيم تخصصي شامل كارشناسان مجرب و با سابقه با سطح تحصيالت عالي -

 كنترل فني گزارش ها توسط تيم مشاوره عالي قبل از ارسال به كارفرما -



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 سيكل كنترل كيفي انجام خدمات مهندسي در شركت مهندسين مشاور آب سو  -1شكل شماره 

تعيين راهبرد كلي انجام 
مطالعات براي انجام مطالعات با 

 كيفيت مناسب

ارائه ديدگاههاي كلي در باره 
 طرح

تعيين امكانات تجهيزاتي و 
نيروي انساني الزم براي انجام 

 طرح

تعيين مديرپروژه پرسنل فني 
متخصص و مجرب و نيزامكانات 

افزاري مورد نياز  رمسخت افزاري و ن
 توسط هدايتگر طرح

كنترل كيفي مديرپروژه در زمان 
 انجام طرح

كنترل نهايي طرح توسط كميته 
تصويب شامل هدايتگرطرح، 

 مديرپروژه و كارشناسان ذيربط

بررسي و كنترل درخصوص 
چگونگي وانجام مناسب مراحل 
اصلي و مختلف طرح ازجمله جمع 

طرح،  آوري اطالعات تعيين مباني
ها و  يابي، طراحي گزينه گزينه

  پيشنهادگزينه مناسب

بررسي كلي نتايج حاصل از 
 انجام مطالعات

كنترل كليات برآورد مالي انجام 
 شده

هاي الزم با كارفرما  انجام هماهنگي
 واخذ نظرات كارفرما

هاي مختلف  كنترل جامع فعاليت
درمراحل مختلف طرح ازجمله 

عيين مباني آوري اطالعات، ت جمع
ها،  يابي، طراحي گزينه ،گزينه طرح

 ها و متره و برآورد مقايسه گزينه

كنترل رعايت استانداردها و 
 ها دستورالعمل

كنترل انجام كار مطابق برنامه 
 بندي زمان

هاوساير  كنترل كامل كليه نقشه
 اسنادومدارك
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