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نشریه خبری گروه عمران

کنترل کارهای مهندسی و قبول مسئولیت

اخبار گروه
گروه تلگرامی گروه عمران وابسته به کانون مهندس در حال
حاضر دارای بیش از  ۴۳۰نفر 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  ۲۶ماه
سپتامبر با عنوان "مسایل مریوط به نمای ساختمانها متشکل از
شیشه و آلومینیم" توسط آقای مهندس روح پرور وسمینار دوم
در تاریخ  ۲۴اکتبر با عنوان " مدیریت کنترل جوشکاری در
ساختمانهای فوالدی" توسط آقای دکتررحیمی نیا  ،برگزار شد.
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.

بخش دوم
نظارت بر پروژه های کالن Multidisciplinary
در پرررو ه هررای کررالن مرری ترروان برررای اطمینرران از همرراهنگی میرران
تخصصررهای مختلررک ،یررو پسررت ویررهه همهنرردس هماهن ر کننرردهه
تعریک کرد.
مهندس هماهن کننده میتوانرد در حروزه هرای خرار از تخصر
خودش ،توصریه هرای سرایر متخصصران حرفره ای را مرال عمرل
قرار دهد .در چنین حرالتی خروب اسرت بررای هرر تخصر اصرلی،
یو مهندس سرپرست تعیین شود.
مهندس هماهن کننرده ممکرن اسرت مسرهول همراهنگی منطقری کلیره
قسررمتها در موصررول نهررایی شررناخته شررود امررا زم اسررت هویررت و
تخصررررر سرررررایر متخصصررررران حرفررررره ای از جملررررره معمررررراران،
زمینشناسان و غیره نیز ذکر شوند.
قبل از آغاز پرو ه  ،مسهول و سرپرست هرر بخرش تخصصری بایرد
در طرح جامع سرپرستی پرو ه مشخ و ثبرت شرود .همچنرین در
طرح جامع سرپرستی پررو ه بایرد نقرش و مسرهولیت هرر متخصر
درگیر در کار به روشنی تعیین و ثبت شود.

قبووول مسووئولیت پووروژه هووای انشووام شووده در خووارا از
اونتاریو
اگررر پرررو های در خررار از اونترراریو آغرراز و مقررداری از آن انجررام
شده باشرد  ،مهندسران بایرد نسربت بره قبرول مسرهولیت آن در اونتراریو
موتاط باشند .دلیل اصلی این توصیه آن است که مهندسان حرفرهای
خار از اونتاریو به سادگی می توانند بره عضرویت  PEOدر آمرده
خود نسبت به تکمیل کارشان اقدام کنند .به همین ترتیب شرکتها هرم
می توانند درخواست مجوز  C of Aبنمایند.
در هررر حررال اگررر مرروقعیتی پرریش آیررد کرره یررو مهنرردس دارای پروانرره
اشتغال از اونتراریو مسرهولیت ادامره کراری را بره عهرده بگیررد ،بایرد
متوجه موقعیت دشواری که در آن قرار دارد باشد.

جلسه  ۲۶سپتامبر

مهنرردس بایررد برره اطالعررات کررافی از گذشررته پرررو ه دسترسرری داشررته
باشررد ،بتوانررد بررا متخصصررانی کرره قرربالک روی پرررو ه کررار کرررده انررد
تماس بگیرد ،بخشهای مهمی از کار را دوباره بررسی و انجام دهد
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نشریه خبری گروه عمران
و اگررر زم بررود در طراحرری هررای انجررام شررده تغییررر زم را اعمررال
کند.

 مهندس سرپرست متعهد به رعایت بند  72از آئین نامه شماره 941اونتاریو ،که به رفتار غیرحرفه ای اختصام دارد ،میباشد
و به عنوان مثال در آنجا گفته شده هفعا ن حرفه مهندسی باید فقط
در اموری که به دلیل آموزش یا تجربه ،صالحیت دخالت در آنها
را دارند ،فعالیت کنند.ه

قبول کارآموز

عالوه بر این در بند  77همین آیین نامه گفته شده ه فعا ن حرفه
مهندسی در برابر جامعه  ،کارفرما  ،مشتری و سایر مهندسان
متعهدند که به تمام پیشرفت های انجام شده در ارتباط با تخص
مهندسی کاری که قبول می کنند  ،احاطه کافی داشته باشند.ه

در این صورت باید در قرارداد  ،میزان دخالت و مسهولیت هر فرد
درگیر در پرو ه  ،به روشنی مشخ شود.

مهندسان گاهی افراد بدون پروانه اشتغال یرا مهندسران کرم تجربره را
برره عنرروان کررارآموز قبررول مرری کننررد .در چنررین مررواردی مهنرردس برره
آموزش  ،ارایه توصریه و نقرد کارهرای انجرام شرده توسرط کرارآموز،
در یررو پرررو ه خررام یررا زمینرره کرراری خررام  ،مرری پررردازد .وی
همچنین می تواند در مورد روشرهای مختلرک یرادگیری کرارآموز را
راهنمایی کند.
تفرراوت اصررلی آمرروزش دادن برره کررارآموز بررا سرپرسررتی گروهرری از
مهندسان و متخصصان این است که در اینجا کارآموز شخصرا ک هری
تصمیمی نمی گیرد و تمام کارهایش باید توسط یرو مهنردس کنتررل
و تایید شود.

سؤاالت و ابهامات معمول
در زمینه سرپرستی مهندسان و کارآموزان عموما ک سؤا تی مطرح
می شوند که برخی از آنها به شرح زیر هستند:
س -آیا برای تعداد زیر دستان یو مهندس سرپرست مودودیتی
هست؟
 به طور کلی مودودیتی از نظر تعداد وجود ندارد اگرچهمهندس سرپرست باید مطمهن باشد که در طرح عملیاتی انجام
پرو ه و کنترل کارهای زیر دستان اطمینان کافی از صوت و
دقت نتیجه کار وجود دارد .قضاوت در مورد تعداد زیردستان با
سرپرست پرو ه است که ممکن است در پرو ه های حساس و
دقیق ،تعداد زیردستان را مودود کند.
س -استاندارد عملکرد سرپرست پرو ه چگونه است؟
 با توجه به تنوع خدمات مهندسی ،استاندارد معینی نمی توانتعریک کرد تنها به این نکته توجه کنید که استاندارد عملکردی کل
پرو ه توت سرپرستی شما باید همانند وقتی باشد که خودتان به
تنهایی آن کار را انجام می دهید.

به این ترتیب مهندس سرپرست باید به مودوده کاری پرو ه توت
سرپرستی اشراف کافی داشته باشد و چنانکه قبالک گفته شد ،در
پرو ه های بزرگ چند یا چندین سرپرست برای بخشهای مختلک
تخصصی مورد نیاز خواهد بود.
س  -آیا یو مهندس دارای پروانه اشتغال اونتاریو می تواند برای
کاری که توسط مهندس دیگری از خار از اونتاریو انجام شده و
کار در اونتاریو است  ،مسهولیت بپذیرد؟
 بله  ،به شرطی که از صوت و دقت کار مهندسی انجام شدهاطمینان حاصل شود (به توضیوات صفوه قبل مراجعه شود).
س -اگر تصمیمات یو مهندس سرپرست پرو ه توسط فردی که
مهندس نیست  ،مثال کارفرما  ،باطل شد  ،وظیفه مهندس سرپرست
چیست؟
 بند  72 - 2 – fاز آئین نامه  941اونتاریو می گوید:هدر صورتی که تصمیمات مهندسی توسط یو فرد غیر مهندس
باطل شود  ،مهندس موظک است عواقب چنین تصمیمی را به
روشنی به اطالع کارفرمایش برساند.ه
س -اگر تصمیم یو مهندس فرو دست توسط مهندس سرپرست
باطل شود  ،وظیفه او چیست؟
 اگر چه بند  72-2 -fدر مورد دخالت افراد غیرمهندس استاما شاید بتوان آنرا به موارد اختالف نظر بین مهندس فرودست و
مهندس سرپرست تعمیم داد .در هر حال در چنین مواردی خوب
است که مهندس فرو دست اعتراضش را مکتوب کند و از مهندس
سرپرست بخواهد نظرش را کتبا ک اعالم کند.

س -به هنگام قبول مسهولیت یو پرو ه پیچیده ،چه مقدار آشنایی
با موتوی کار مورد نیاز است؟
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