نشریه خبری گروه عمران
اخبار گروه
گروه تلگرامی گروه عمران وابسته به کانون مهندس در حال
حاضر دارای قریب به  ۴۲۰نفر عضو است و این گروه با
افتخار  ،همچنان به رشد کمی و کیفی خود ادامه می دهد.
بخش آموزشی گروه با مدیریت آقای عباس آفتاب جهانی در دو ماه
گذشته دو سمینار فنی برگزار کرد .سمینار اول در تاریخ  ۳۱ماه
جوالی با عنوان "نقش آزمایشات غیر مخرب در ارزیابی سازه
ها" توسط آقایان دکتر حامد لیسی و دکتر فرید مرادی وسمینار
دوم در تاریخ  ۲۹آگوست با عنوان "کاربرد ژئوسنتتیکها در
مهندسی عمران و مهندسی معدن" توسط آقای رضا محمودی
پور کاندیدای دکتری  ،برگزار شد.
با توجه به تعطیالت تابستانی و عدم برگزاری جلسات ماهیانه
کانون مهندس و عدم برگزاری جلسات گروه های تخصصی ،
سمینار های ماهیانه گروه عمران تنها محل تجمع و ارتباط اعضای
کانون مهندس بود .در اینجا از همکاران معمار که با شرکت در
این دو سمینار بر غنای آن افزودند  ،تشکر می کنیم.
به همکاران و دوستان عالقمند به مهندسی عمران و مسائل مرتبط
با آن توصیه میکنیم اگر تاکنون به عضویت انجمن مهندس
درنیامده اید حتما با مراجعه به سایتwww .mohandes.com :
عضویت در انجمن را به دست آورید.
همچنین از دوستانی که تاکنون فرم اطالعات عمومی این گروه را
پر نکرده اند ،تقاضا داریم با مراجعه به فرم آنالین که از طریق
گروه تلگرامی قابل دسترسی است ،آرشیو اطالعاتی گروه عمران
را پربارتر کنند.

شماره  ۱۱ماه سپتامبر ۲۰۱۸
کنترل کارهای مهندسی و قبول مسئولیت
مقدمه
مواردی پیش می آید که یک مهنددس  )P.Eng.مسدوولیت کارهدای
انجام شده توسط زیردستانش را که پروانه اشتغال مهندسدی ندارندد،
به عهده می گیرد .همچنین در برخی موارد مهندس سرپرستی یدک
گروه اجرایی را برای انجام یک فعالیت مهندسی به عهده میگیدرد.
در این موارد بحث حدود مسوولیت و نحوه دخالت و کنترل مهنددس
پیش می آید که عدم توجه به آن ممکن است مشکالت حقدوقی و
قانونی به دنبال داشته باشد.
آیا مهندس موظف است در جریان جزییات کلیه کارها قرار گیرد و
تمام فعالیت های مهندسی اعم از تهیه نقشه هدا و مشخصدات فندی تدا
جزییات خدمات مهندسی ارایه شده را شخصا کنترل کند؟
اگرچدده ممکددن اسددت چنددین چیددزی در یددک دنیددای ایددده آل  ،مطلددوب
باشددد امددا در عددالم واقددع عملددی نیسددت .پددد چدده بایددد کددرد؟ مسددوولیت
مهنددس تدا کجددا اسدت؟ یددک مهنددس سددر پرسدت پددرو ه چگونده مددی
تواند از خود در برا بر دعاوی حقوقی محافظت کند؟
بددرای بررسددی عمیددق مسدداله و پیشددنهاد راه حددل هددای عملددی  ،یددک
گدروه کدداری در  PEOتشددکیل و اخیدرا گددزار خددود را منتشددر
کرد .اینک چکیده ای از راه حلهای ارایه شده در گزار تقدیم می
شود.

مسئولیت مهندسی
بندابر قدانون نظدام مهندسدی )Professional Engineers Act
کلیه کسدانی کده بده امدور مهندسدی اشدتغال دارندد بایدد دارای پروانده
اشتغال باشند .همچنین اگر یک شخص یدا شدرکتی خددمات مهندسدی
را مسددتقیما بدده مددردم ارایدده کنددد ،ضددروری اسددت کدده قددبال گددواهی
صالحیت  )Certificate of Authorizatinاخدذ کدرده باشدد .در
راهنمدای اسددتفاده از مهددر مهندسددی هددم آمددده اسددت " بددا مهددر کددردن
یک مدرک فنی  ،مهندس مسدوولیت کامدل کیفیدت آن مددرک فندی را
می پذیرد و نسبت به آن پاسخگو است".

مسئولیت حرفه ای مهندس سرپرست
بنابر بند  17-2از قانون نظام مهندسی اونتاریو ،مهنددس سرپرسدت
در قبدددال تطبیدددق کلیددده کارهدددای مهندسدددی انجدددام شدددده و خددددمات
عرضه شده توسط زیر دستانش با استانداردهای رفتار و صالحیت
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حرفدده ای ،مسددوولیت تددام دارد مشددابه آنچدده کدده مسددتقیما توسددط یددک
مهندس انجام شده یا عرضه شده باشد.
از این ماده قانونی مسدتفاد مدی شدود کده کارمندد یدک شدرکت دارای
 )C of Aبودن  ،هیچ مهندسی را از مسوولیت حرفه ای در قبدال
کار زیردستانش معاف نمی کند.
در مورد میزان نظارت مورد نیاز  ،پیش از هدر کداری  ،مدی تدوان
به کتاب قانون مهندسی چدا سدال  1981دانشدگاه تورنتدو مراجعده
کددرد .در ایددن کتدداب گفتدده شددده " اگرچدده ضددروری نیسددت مهندددس
سرپرست کلیه مراحل اجرای کار مهندسی را کنترل کند اما باید بدا
توجدده بدده طبیعددت پددرو ه مهندسددی و تعددداد افددراد تحددت سرپرسددتی ،
یک برنامه منطقی برای نظارت مناسب و قابل قبول تنظیم کند".

شماره  ۱۱ماه سپتامبر ۲۰۱۸
-

-

در طول پرو ه الزم است بررسی و ارائه توصیه های
فنی توسط سرپرست در چند نوبت انجام شده و مستند
سازی شود .یک بار بررسی در انتهای پرو ه کافی
نیست.
بایگانی و مستند سازی کلیه فعالیتهای کنترلی و نظارتی.

فرآیند شفاف تصمیم گیری
قبل از آغاز پرو ه  ،سرپرست باید طرح کلی نظارت و کنترل
پرو ه را به زیر دستان توضیح دهد .این طرح باید فرآیند تصمیم
گیری در مسیر پرو ه را به روشنی بیان کند.
الزم است سرپرست پرو ه در موارد الزم به کمک زیردستان
بشتابد تا از اتخاذ تصمیم های حساس توسط آنها جلوگیری کند و
زیر دستان باید مجری تصمیمات مهندسی سرپرست باشند.
در مواردی که آئین نامه یا استانداردی برای کار موجود باشد،
آئین نامه مورد تایید مهندس مالک عمل زیردستان خواهد بود .این
استانداردها باید در طرح کلی نظارت مورد توجه قرار گرفته و
برای هر پرو ه به روشنی معلوم و در اختیار زیر دستان قرار
گیرد .مهندس سرپرست باید موارد پیچیده و مشکل ساز را از قبل
شناسایی کرده و به جزئیات و نحوه حل و فصل آنها توجه کافی
مبذول دارد.
موارد زیر نشاندهنده یک فرآیند تصمیم گیری شفاف است:

مشارکت عملی سرپرست در کارها

-

مهندس سرپرست باید به کلیه مراحل مختلف اجرای پرو ه
مهندسی تسلط داشته باشد تا بتواند در اجرای پرو ه  ،پیش بردن
پرو ه  ،کنترل پیش نوید ها و نقشه های مقدماتی و ارائه
مشاوره الزم در طول پرو ه مشارکت کند.

-

نشانه های اصلی مشارکت فعال سرپرست عبارتند از:
-

تهیه یک طرح کلی نظارت بر پرو ه  ،پیش از آغاز آن.
حضور فیزیکی همزمان سرپرست و زیر دستا نش در
یک محل و در صورت عدم امکان حضور همزمان،
مکاتبات دقیق و مفصل و مستند سازی شده.

-

مهندس سرپرست صالحیت بررسی و تاییدد تصدمیم هدای
مهندسی مرتبط با پرو ه را داشته باشد.
مهندس سرپرست همواره بدرای فرآیندد تصدمیم گیدری در
دسترس باشد .
مهندددس سرپرسددت از شددرایط محلددی  ،ضددوابط اجرایددی ،
روشدددددددهای تحلیدددددددل  ،انتخددددددداب مصدددددددالح و سیسدددددددتمها،
محددددودیتهای طراحدددی  ،هزینددده راه حدددل هدددای مختلدددف و
بدداالخره مددوارد و نکددات زیسددت محیطددی اطالعددات کددافی
داشته باشد.
(ادامه در شماره بعد)
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