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  پيشگفتار

. ايجـاد گرديـد   هاي شگرفي در توليد محـصوالت صـنعتي           مقارن با تحوالت صنعتي قرن بيستم، پيشرفت      

هـا    و تحوالت چشمگيري در مـديريت پـروژه  ندهاي نوين تغييرات زيادي در فرآيند توليدات ايجاد نمود     آوري  نف

هـاي سـازماني تغييـر     به مديريت نوين با تكيه بر ابزارهـا و روش     ،   عام بصورتنگرش مديريت سنتي    . شدايجاد  

هـا در تـالش بـه         يد و مديريت پروژه   ها به يك مفهوم بنيادي تبديل گرد        نگرش سيستمي در سازمان   . جهت داد 

  .   دهي سازمان خود برآمدند هاي نوين براي كنترل و جهت حل سوي راه

هاي مالي از يك سو و نگرش سنتي به صنعت از سويي ديگر، مـشكالت                 كمبود منابع طبيعي و محدوديت    

ريـزي و   ييـرات بنيـادي در برنامـه   فراواني را در عرصه صنعت بوجود آورده بود از اينرو مديران دريافتند كه بـا تغ    

  تـري     و در عـين حـال اقتـصادي         توان محصوالتي با كيفيت     هاي نوين مي    كارگيري شيوه   هاي توليدي و به     روش

  .توليد نمود

يافته كه با هدف بررسـي و تحليـل تمـام     ، تالشي است سازمان(Value Engineering) مهندسي ارزش

بـرداري   اندازي و بهـره    اجرا و سپس راه   ري تفكر اوليه تا مرحله طراحي و        گي  از زمان شكل   هاي يك طرح،   فعاليت

فـارغ  ، مختلفهاي  هاي اقتصادي در عرصه فعاليت   ترين روش  عنوان يكي از كارآمدترين و مهم     شود و ب    انجام مي 

  .شناخته شده است، ها فعاليت  آنهاي و ويژگياز ماهيت 

 دسترسي به مواد اوليه و مواد خام هنگام آندر . گردد  باز ميسابقه اجرايي اين روش به دهة پنجاه ميالدي  

 كيفيت توليد محصوالت نسبت به وضعيت سنتي مورد توجه قرار           يبسيار مشكل بود و در نتيجه، افزايش و ارتقا        

ر در تغيي نتيجتًا. شدبرداري  هاي گوناگون بهره هاي متعدد و روش حل  منجر به توسعة راه،كمبود مواد اوليه. گرفت

  . ها و توامًا موجب افزايش كيفيت و بهبود عملكرد شدند  كاهش هزينهباعث ،از مواد جايگزينطراحي و استفاده 

   ارزش   مهندسـي   ، آنچنان اياالت متحده   و   مانند ژاپن، انگلستان    يافته   توسعه   از كشورهاي    در بسياري  هامروز  

  شـده بـدل  هـا    اين كشورناپذير صنعت  جداييئيجزبه   اند كه دادهپيوند   خود  و صنعتي  توليدي را با روند و چرخه

   .تاس

آهـن،    ونقل، راه   حمل از قبيل    مختلف هاي كاري   طيف وسيعي از زمينه      جهان  كشور پيشرفته  ٣٠ از    در بيش 

 ،مي و پتروشـي  گاز ، نفتصنايعاي،  صنايع كارخانه،  و داروسازي پزشكي زيست، علوم محيط ،عمرانشهرسازي و  

  .شوند  ميهدايت   ارزش مهندسي   علمبا استفاده ازتوريسم حتي  و سدسازي

  



 و    صـنعتي   هـاي    پروژه  و اجرايي   صنعتي  هاي  حركت   جوامع، تمامي    شدن   جهاني   جديد و طرح    با آغاز هزاره    

 از    يكي   چرا كه    است   شده   غيرممكن   ارزش   مهندسي   از علم   استفاده  حضور و   بدون يافته،   توسعه   كشورهاي  علمي

 و كـاهش     كيفيـت  ارتقاي ارزش و   يعني   ، مهندسي ارزش  هايهمان دستاورد ،    شدن   جهاني اساسي و    مهم اصول

 .باشد ها مي هزينه

 اجـراي  دسـت  رهاي د  مشاور اميدوار است بتواند با بكارگيري مهندسي ارزش در پروژه      گروه مهندسين  اين

  هاي تخصصي مختلـف و ارائـه آنهـا در قالـب نـشريات تخصـصي،         و ايجاد زمينه تحقيق و توسعه در گروه     خود

  .  مختلف ايفا نمايدهاي زمينهتوسعه در  و  نقشي هرچند كوچك را در توسعه فرهنگ تحقيق
  
  
  
  
  

  سعيد شهيدي  

  مدير بخش تحقيق و توسعه  



  مقدمه

افـزايش پيوسـته    . شـود    اختـصاص داده مـي      و عمرانـي   جهي به كارهـاي اجرايـي     همه ساله منابع قابل تو    

ها را كه نقشي در ارتقاي كيفيت ندارند و از لحاظ كاركردي نيز  هايي از آن هزينه هاي اجرايي، حذف بخش هزينه

 تقاضا بر تر شدن فشار با افزوده شدن بر پيچيدگي كارها و سخت   . روند، الزامي نموده است     غيرضروري بشمار مي  

هـا   وچراي مديريت در كنترل هزينه   چون  تواند به ابزار بي     هاي اجرايي مي    صنعت، كاربرد مهندسي ارزش در پروژه     

  .تبديل شود

هاي عظيم عمراني و صنعتي با هـدف ايجـاد            ها و پروژه    مهندسي ارزش، متدولوژي قدرتمند بازنگري طرح     

  . ست اها كيفيت طرحزمان با حفظ يا ارتقاي  جويي هاي مالي هم صرفه

هـاي غيرضـروري     هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصالح هر چيزي است كه موجب تحميـل هزينـه   

مهندسـي ارزش كوشـش سـازمان    . آنكه آسيبي به كاركردهاي اصلي و اساسي سيستم وارد آيد        شود، البته بي    مي

تجهيزات، فرآيندها يا مراحل انجام با هدف       هاي كار، محصوالت،      يافته و پيوسته براي تحليل كاركردهاي رديف      

روشهاي مهندسـي ارزش    . تحقق بخشيدن به تمام كاركردهاي ضروري در برابر كمترين هزينه كلي پروژه است            

هاي جديد در هـر   ها يا فرآيندهاي توليد و انجام طرح      تواند موجب اصالح و ارتقاء كيفيت محصوالت يا روش          مي

  .شودمرحله از يك پروژه اجرايي 

هاي سنتي و متعارف كـاهش        مدارانه مهندسي ارزش، اين روش را از روش         گيري كاركرد   نگرش نوآورانه و جهت   

هـاي گذشـته      ها و تجربه    هاي سنتي كاهش هزينه ها، عمومًا از عادات، نگرش          روش. گرداند  هزينه ها متمايز مي   

افته و منطقـي مهندسـي ارزش، در چهـارچوب    ي نگرش سازمان. كنند و اثري از خالقيت در آنها نيست تبعيت مي 

مبـاني مهندسـي ارزش     . هاي مختلف تخصصي قابل اجرا خواهد بود        يك برنامه كاري با كمك و مشاركت رشته       

هاي نـو و      دار، تدوين طرح ابتكاري و پرورش انديشه        هاي مشكل   گردآوري اطالعات، شناسايي عرصه   : عبارتند از 

  .كه قرار است توصيه شودهايي  دقيق همه جانبه در انديشه

  

 ريزي و كنترل پروژه بخش مشاوره مديريت، برنامه  

  آوري اطالعات، مهندسين مشاور فن  

 پردا مديريت و آموزش ره  



  ١

  تاريخچة مهندسي ارزش

هاي جنگ دوم جهاني، بسياري از كشورهاي درگير جنگ بـا كمبـود مـواد و منـابع مواجـه                      در خالل سال  

در اين زمان دسترسي به مواد اوليـه بـسيار مـشكل بـود و در نتيجـه، افـزايش و ارتقـاء كيفيـت توليـد                           . گشتند

هاي متعدد    حل  د مواد اوليه منجر به توسعة راه      كمبو. مورد توجه قرار گرفت   ) نسبت به وضعيت سنتي   (محصوالت  

فـزايش  ها و توامًا موجب ا       باعث كاهش هزينه   ،بعضي از مواد جايگزين   . برداري گرديد   هاي گوناگون بهره    و روش 

  .كيفيت و بهبود عملكرد شدند

 تـا بـا    اياالت متحده به سبب نياز مبرم به ماشين آالت و تجهيزات نظامي، سعي نمـود                كشور در اين ميان  

در ايـن  . شود مبـارزه نمايـد   كمبود مواد اوليه و منابع استراتژيك و همچنين موادي كه از خارج از كشور تهيه مي   

راستا مهندسين ملزم گشتند تا از يك سو به پژوهش و جستجوي مواد جانـشين بپردازنـد و از سـوي ديگـر بـه                         

  اين هبرداري قرار گرفته بود، ب      هنگام مورد بهره  متناسب بودن چگونگي طراحي تكنيكي و تكنولوژيكي كه تا آن           

  . اهميت دهند،مواد جانشين

هاي زمـان     در اواخر جنگ دوم جهاني، معاون مدير عامل شركت جنرال الكتريك با مطالعه مشكالت طرح              

 استفاده قـرار   ها و عناصر جايگزين كه به علت كمبود مواد و قطعات، مورد             جنگ مشاهده كرد كه بعضي از طرح      

تواند پديدة  او مشاهده نمود كه برخورد سازمان يافته مي. ندا هگرفته بودند، كارآيي بهتري با قيمت كمتر نشان داد   

در ايـن هنگـام رهبـري گـروه مطالعـه،      . بهبود را تقويت كرده و در نتيجه از موارد سعي و خطا جلوگيري نمايـد      

ــژوهش و بررســي عوامــل بهبــود كــارآيي توليــدات شــركت جنــرال       مــايلز.  الكتريــك بــه آقــاي لــورنس دپ

(Lawrence D. Miles)      كه مدير خريد آن شركت و داراي تجربه در زمينة مهندسـي و آمـوزش بـود، واگـذار

هـا و بهبـود كـارايي     ها و فنون موجود راهي را براي كاهش هزينه          او وظيفه داشت تا با پژوهش در روش       . گرديد

هاي   گيري از روش    وي با بهره  .  از منابع موجود، كيفيت مطلوب را نيز حفظ نمايد         روشي كه با استفاده   . توليد بيابد 

عمال ايـن   ا مهندسي ارزش پيشنهاد نمود كه ا      مختلف، روش جديدي با رويكرد كاركردگرا به نام تحليل ارزش ي          

  .جويي بسيار زياد و بهبود كارايي قابل توجه در توليدات شركت گرديد تفكر موجب صرفه

از اينرو اسـتفاده  . تواند بهبود ايجاد نمايد هاي نو گشته و نمي فت كه تفكر سنتي مانع خالقيت و ايده       او دريا 

هاي بهتر منجر خواهد شـد و فرآينـد طراحـي توليـدات را بهتـر و كـم        حل از مفهوم تحليل كاركرد به توسعة راه   

  .تر خواهد كرد هزينه



  ٢

 ،امل خاصي مجبور شوند كارها را از طرقي ديگر انجام دهنـد برد كه وقتي بر اثر عو مايلز به اين واقعيت پي   

بطور مثال طراحي را تغيير دهند و يا از مواد و مصالحي ديگر استفاده كنند، نتيجه كار، عملكرد برتـر همـراه بـا                        

  .خواهد بود ها كاهش هزينه

اي را براي توليد  طعهچه ماده يا ق«مايلز با بينش كاركردگراي خويش بدين نتيجه رسيد كه به جاي پرسش 

 پايه و   ،نتيجتًا، تحليل كاركرد  . پاسخ دهد » ما چه كاركردي را خريداري كنيم؟     «بايد به پرسش    » خريداري كنيم؟ 

 اصـل و اسـاس توليـدات    بعنـوان ها به بعد مفهوم تحليـل كـاركرد          از آن سال  . اساس بينش مهندسي ارزش شد    

 مـيالدي تـاكنون، مهندسـي ارزش در    ۵۰  ين ترتيـب از دهـه  بـد . قرار گرفتها و كارخانجات     بسياري از شركت  

هـاي    بعدها، مهندسي ارزش در زمينه    . برداري محصوالت صنعتي بكار گرفته شد       هاي طراحي، توليد و بهره      زمينه

و غيره با موفقيـت     ي، سدسازي، حمل و نقل، محيط زيست، مديريت شهري          هاي عمران   وسيعتري از جمله پروژه   

  .ود كيفيت مورد استفاده قرار گرفتهش هزينه و بهبقابل توجه در كا

  روند توسعه مهندسي ارزش در جهان

  . رسمي در شركت جنرال الكتريك به وجود آمدبطور برنامة تحليل ارزش ١٩٤٧سال  -

  . آقاي لورنس مايلز اولين سمينار تحليل ارزش را برگزار نمود١٩٥٢سال  -

هوم را براي بهبود هزينه طراحي در سازمان خود به نام          اين مف  اياالت متحده  نيروي هوايي    ١٩٥٤سال   -

  . گرفتبكارمهندسي ارزش 

 SAVE (Society of American Value Engineering) اياالت متحده انجمن مهندسي ارزش ١٩٥٩سال  -

  .با هدف تالش براي پيشرفت و توسعه مهندسي ارزش تأسيس گرديد

ي مهندسي ارزش را در قراردادهاي بـيش از صـد هـزار    بكارگير اياالت متحده وزارت دفاع   ١٩٦٢سال   -

همچنين در اين سال شركت مهندسي ارزش با مسئوليت محدود در لنـدن تأسـيس               . دالر اجباري كرد  

  .شد

 با SJVE (Society of Japanese Value Engineering) جامعه مهندسين ارزش ژاپن ١٩٦٥سال  -

  .تشكيل يك كميته تأسيس شد

ندسين ارزش كانادا، انجمن مهندسين ارزش اسكاتلند و انجمن مهندسـين ارزش             جامعة مه  ١٩٦٧سال   -

  .كشورهاي اسكانديناوي شامل نروژ، دانمارك و سوئد تشكيل شد



  ٣

 نرخ خدمات مهندسي ارزش را با كمك دولـت          (SAVE) اياالت متحده  انجمن مهندسين    ١٩٧٣سال   -

  .قانوني كرد

 INVEST (Indian Value Engineering Society) جامعـة مهندسـين ارزش هنـد    ١٩٧٧سـال   -

  .تأسيس شد

  .هاي مهندسي ارزش كشورهاي ايتاليا، آلمان و فرانسه تأسيس شد  انجمن١٩٧٨سال  -

  .هاي نظامي مورد توجه قرار داد  عربستان سعودي برنامة مهندسي ارزش را در برنامه١٩٨٦سال  -

 .تأسيس شدجنوبي  جامعة مهندسين ارزش كره ١٩٨٧سال  -

 پاريس، ميزبان اولين كنفرانس اروپايي مديريت ارزش با حضور نماينـدگاني از كـشورهاي               ١٩٩٠سال   -

          بلژيــك، اتــريش و آلمــان در ايــن كنفــرانس نماينــدگاني از ايتاليــا، فرانــسه، پرتقــال، . اروپــايي بــود

  .دحضور داشتن

  .سيون جهاني مهندسي ارزش تشكيل شد فدرا١٩٩٢سال  -

  .المللي تبديل گرديد بينانجمن مهندسي ارزش  به اياالت متحدهدسي ارزش  انجمن مهن١٩٩٦سال  -

تـشكيل   (Society of Iranian Value Engineering) انجمن مهندسـي ارزش ايـران   ٢٠٠٢سال  -

 .شد



  ٤

 (Value) ارزش تعريف

در فرهنـگ لغـات معـاني       . ارزش يك مفهوم زيبا است كه قدمت آن مقارن عمر بشر و تمدن بشري است              

گردد بـراي ارزش   تلفي از قبيل بهاء، اعتبار، كارآيي، تعالي و يا آنچه كه منجر به يك چيز مطلوب يا مفيد مي مخ

فرهنگ معين لغت ارزش به معني قيمت، ارج، قدر، برازندگي، شايستگي، زيبندگي، قابليت               در .تعريف شده است  

  .و استحقاق آمده است

ا بـه معنـي     مصرف كننده، آنـر   . اني متفاوتي دارد  اد مختلف مع   براي افر   و ارزش، مفهومي بسيار ذهني است    

 .ترين هزينه و طراح به معني باالترين درجة كاركرد تلقي خواهنـد كـرد                توليد كننده به معني كم      و بهترين خريد 

همچنـين اهميـت، كـارآيي و سـاير     . ارزش يك محصول به زمان، مكـان و مقتـضيات محيطـي وابـسته اسـت           

. ارزش به ديدگاه فرد نيز بستگي دارد. گيرند ر در ارزش محصول با زمان تحت تأثير قرار ميهاي تأثيرگذا شاخص

بـه عبـارت بهتـر ارزش يـك     . مثًال ارزش يك محصول از سوي خريدار، فروشنده و استفاده كننده متفاوت است     

  .كند وه مياي متفاوت جل محصول در نظر هر شخص كه با موضوع خاص مرتبط و در آن دخيل است به گونه

يك محصول و يا خدمت زماني داراي ارزش خـوب      ”: مايلز بنيانگذار مهندسي ارزش معتقد است     . لورنس د 

  “.است كه آن محصول ويا خدمت داراي عملكرد و هزينة مناسب باشد

تـوان انجـام داد و يـا     بايد دانست ارزشي كه مشتري دنبال آن است بصورت بهترين خريدي كه با پول مي   

حقيقتـًا داور نهـايي   . شود پولي است كه براي يك محصول در مكان، زمان و كيفيت مطلوب پرداخت مي          حداقل  

. مشتري تنها كسي است كه در مقابل پول صرف شده به دنبال ارزش مطلوب خود است. محصول، مشتري است

ر ايـن حالـت بايـد    د. بنابراين يك محصول اگر عملكرد مورد نياز مشتري را تـأمين نـسازد هـيچ ارزشـي نـدارد         

     عملكردهاي اصلي را مشخص و بهترين وسيله رسيدن به آن را بـا در نظـر گـرفتن هزينـه و قابليـت اطمينـان                         

  .پيدا كرد

  : سال پيش هفت طبقه يا دسته ارزش را مطرح نموده است۲۰۰۰ارسطو در حدود 

  ارزش اقتصادي  −

  ارزش معنوي و اخالقي −

  ارزش زيبايي  −

  ارزش اجتماعي  −

   سياسي ارزش −



  ٥

  ارزش مذهبي  −

  ارزش قضايي  −

. گـردد   همان ارزش اقتصادي است كه بيشتر با واحد پول بيان مي،ترين معاني براي ارزش   برديكي از پركار  

  .ددارمهندسي ارزش در بيشتر موارد با ارزش اقتصادي سروكار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   تعريف ارزش-١نمودار 

  :بندي نمود سيم به چهار دسته تقتوان ارزش اقتصادي را مي

 (Use Value)  ارزش استفاده-١

 عمل كند يشوند كه جز خاص هايي كه موجب استفاده، كار يا خدمت شده و باعث مي ها و كيفيت خواص، شاخص

  .يا به هدف برساند

  (Esteem Value)  ارزش اعتبار-٢

  .ا داشته باشدي مالكيت يك شي روشوند فرد آرز هايي كه موجب مي ها و يا جذابيت خواص، شاخص

  

  ارزش
(Value) 

  رضايت

  اتمام

  كيفيت 

   استفاده

   خدمات   بازدهي

  شكل   رنگ
  اعتبار  تعالي  عملكرد

  اطمينان قابليت  بها

  تدق

  قيمت

  ايمني

  عمر



  ٦

  (Exchange Value) اي  ارزش مبادله-٣

  .سازد يك شي را به جاي شي ديگر مبادله كند هايي كه فرد را قادر مي خواص و يا كيفيت

  (Cost Value) اي  ارزش هزينه-٤

  .گرفت تا محصول توليد شودبكاركه بايد  ها هزينهر و ديگمجموع مواد، كار

  ارزشمفهوم ارزش از ديدگاه مهندسي 

ست از حداقل هزينة پرداخت شده براي رسيدن به يك هدف يا كاركرد مورد نظر در حداقل                ا ارزش عبارت 

     توانـد هزينـه، زمـان و يـا كـاركرد             ارزش مـي   همچنـين    .زمان ممكن با كيفيتي قابل قبول و در حـد اسـتاندارد           

  .كيفيت باشد

  .است نظر مورد )کارکردهای بترکي اي( کارکرد تحقق درجه ارزش مهندسي در ارزش از مقصود

  
  
  

 .داد بهبود ،دو هر اي و نههزي کاهش اي کارکرد بهای شافزاي با توان می را ارزش

  ارزش مهندسـي  مطالعـه  معمـول  بطـور  اما نه،هزي کاهش نه و است ارزش شافزاي ارزش مهندسي هدف

  اسـت  ممکـن  ارزش شافـزاي  زيـ ن مـواردی  در و اسـت  همـراه  نـه يهز در یويجـ  هصـرف  های نهزمي یشناساي با

  بـودن کارکردهـای   مـشخص  بـه  توجـه  بـا  ارزش، لتحلي و مهندسی مطالعات در .باشد نههزي شافزاي مستلزم

  ازهـا، ني نبـي کـه   شـود  مـی  حاصـل  زمـانی  ارزش نبيـشتري  .است شتربي ها نههزي در یجوي صرفه احتمال ه،پاي

  .شود حاصل تعادل پروژه در نفعذي عوامل های یتواناي و اه خواسته

اي كـه خـدمات و يـا     كمتـرين هزينـه  «. دارد  در تعريـف ارزش بيـان مـي   (Arthur Mudge) مـاج آرتور 

  ».آورد  الزم فراهم ميكاركردهاي غيرضروري، با اطمينان و در زمان و مكان مطلوب با كيفيت

تـوان بـه      مـي ) يا  به هر وسيله  (توسط آن يك عملكرد را       است كه    اي  ارزش، كمترين هزينه   به بيان ديگر،  

  .صورت مؤثر، قابليت اطمينان و خوب انجام داد

ارزش، كمتـرين هزينـه   : دارد  در مورد ارزش بيـان مـي       (SAVE) اياالت متحده انجمن مهندسي ارزش     «

براي تأمين كاركردهاي مورد نياز با قابليت اطمينان و در زمان و مكان مورد نظر با كيفيـت و سـاير فاكتورهـاي     

   ».ي الزم براي ارضاء نيازهاي استفاده كننده استايبكارمربوط 

 كاركرد بهاي
 ارزش =   

 برداري بهره هزينه دوره
 يا

 آيد مي بدست آنچه

 شود پرداخت مي آنچه



  ٧

  سنجش ارزش

  :توان بدين صورت تعريف كرد ارزش را مي

                                                                  

  

  

مـديران   .نمـائيم  صرف ميمر آن راه اي كه د و يا هزينهشود به تالش  سودي كه نصيب ما مي    يعني نسبت   

  .تواند بسيار متغير باشد نامند ولي كيفيت و هزينه مي نسبت بين كيفيت و هزينه را ارزش مي

  

  

  

 درآمده  و بصورت يك مفهوم مشتري مدارانه     هزينه خارج شده  / امروزه ارزش از صورت نسبت بين كيفيت        

  .برند ة زير را براي سنجش بكار ميبيشتر مراجع و منابع مهندسي ارزش رابط .است

  

                                                                               

  

 گردد كه افزايش ارزش نه تنها با كاهش هزينه همراه است بلكه با بهبود كاركرد در رابطة فوق مالحظه مي

 رشناسـان معتبـر  كـه از كا  (Alphones Dell Isola) وال سـ آلفونس دل اي .باشد نيز قابل حصول مي و كيفيت

  .اي به شرح زير ارائه كرده است طه راب،باشد  ارزش ميمهندسي

  

  

  

Function :كار مشخص كه يك طراحي يا يك مؤلفه بايد انجام دهد.  

Quality : ها و انتظارات  كيفيت، خواسته  

Cost :  كل هزينة طول عمر محصول  

  كيفيت  +  )Function( كاركرد 
  هزينه  

  ارزش   =

   (Quality) كيفيت
  هزينه

  ارزش   =

  (Worth)   بها
   ارزش   =

  (Cost)  هزينه 

  كاركرد

  هزينه
   ارزش   =



  ٨

Value : ها و انتظـارات اسـتفاده كننـده را         د كه نيازها، خواسته   ترين راه براي بدست آوردن يك كاركر        كم هزينه

  .سازد برآورده مي

هاي منفي يك موضـوع       هاي مثبت به جنبه     توان بصورت نسبت مجموع جنبه      از بعد اجتماعي، ارزش را مي     

  .توان بصورت رياضي نشان داد اين تعريف ساده از ارزش را مي. در نظر گرفت

nn

nn

bncncn
bmbmbm

...
...

)(
)(

2211

2211

++
+++

=
−
+

∑
 ارزش = ∑

ni و mi : قدر داده شده به يك عامل پارامتر  

ci :  خالص در پارامتر هزينهيك i  

bi :  خالص در پارامتر سوديك i  

  .تواند تعيين شود وعي مي كه نسبت به هر موض،شود در معادلة كلي فوق، پارامترهاي زيادي را شامل مي

 (Function)  كاركردتعريف

يت ارزش است و تحليل كاركرد، گامي اساسي در هر مطالعة ارزش       كاركرد، شالودة مهندسي ارزش يا مدير     

كاركرد، كاري است كه به واسطة انجام آن، پروژه يا محصول يا قطعة مورد نظر از نظر مشتري،  .رود به شمار مي

  .رزش استا اگر محصول كار مورد نظر مشتري را انجام ندهد، از نظر او بي. كند ارزش پيدا مي

 كـه توسـط محـصول يـا         آن اسـت   عملكرد طبيعي    شود يك محصول به فروش برسد،       ميعث  آنچه كه با  

 ارزش با اسـتفاده از آن بـه توصـيف           مهندسيبه عبارت ديگركاركرد مفهومي است كه        .پذيرد  خدمت صورت مي  

  .پردازد حل مورد انتظار خود مي نياز برحسب عملكرد مورد انتظار و نه راهمورد 

، بود و نبودش براي ما ارزشـي        انجام ندهد  كاري است كه اگر محصول يا پروژه ما          تر كاركرد،   به بيان ساده  

  :باشد تعريف ديگري در مورد كاركرد به صورت زير مي .نخواهد داشت

كاركرد، وظيفه يـا خـدمت      . شود  شود كاركرد اطالق مي     به آنچه كه موجب تقاضاي محصول يا خدمت مي        

هاي تصريح نشده     ش كاركرد برآورده ساختن نيازهاي ابراز شده و خواسته        اصوًال نق . مورد انتظار از محصول است    

  .استفاده كننده است

 (Value Engineering) مهندسي ارزشتعريف 

مهندسي ارزش، تحليل ارزش، مديريت ارزش، كنترل ارزش، اطمينان ارزش و يا هر اسم ديگر بعنوان يك        

بهبود از . گيرد ها مورد استفاده قرار مي صالح و بهبود سيستمروش مديريتي بسيار قدرتمند مطرح است كه براي ا   



  ٩

منظور از بهبود، بهبود در طراحي، عملكرد، طول عمر، قابليـت           . آنچه كه تاكنون بوده است به آنچه كه بايد باشد         

توليد، قابليت نگهداري، خدمات و ضمانت، بهبود در اندازه، شكل، خصوصيات، سبك، ظاهر و مشخصات، بهبـود    

هـا و در      بهبود در كليه امور، در كليه موارد، در تمامي بخـش           .باشد  ر كيفيت، قابليت اطمينان، هزينه و غيره مي       د

  .ها مطرح است تمامي جنبه

اي كه براي ارزيابي      مهندسي ارزش، رويكردي است گروهي، سيستماتيك، كاركردگرا و داراي كاربرد حرفه          

هاي صنعتي، عمراني و خـدمات        ، يك سيستم و يا اجراي پروژه      و بهبود ارزش يك محصول، طراحي يك وسيله       

هـا و بطـور    مهندسي ارزش، متدولوژي قدرتمندي است براي حـل مـسايل، كـاهش هزينـه       .شود  بكار گرفته مي  

گيري خالقيـت، رضـايت   بكـار هـاي ارزش و   همزمان، بهبود عملكرد و كيفيت، كه با شناسايي و ارتقاي شاخص     

  .افزايد گذاري مي به ارزش سرمايه و مشتري را افزايش داده

مهندسي ارزش يك ابزار مديريتي است و در فرآيندي كه بصورت سيستماتيك طراحي شـده اسـت، مـورد     

 .ها و مسائل پيچيده كاربرد دارد گيرد و به منظور تمركز بر روي مشكالت اساسي و بحراني پروژه استفاده قرار مي

تحت عنوان دستورالعمل ارجاع كـار و انعقـاد   خود  ۳۲۹۱۸  شماره در نشرية ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه   

  :دارد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسي ارزش، تعريف مهندسي ارزش را اينگونه بيان مي

هاي يك طـرح در مراحـل    مهندسي ارزش، تالشي سازمان يافته است كه با هدف بررسي و تحليل فعاليت       

هـاي   اين بررسي با استفاده از تجارب، ابتكارهـا و خالقيـت   . شود  ري و نگهداري انجام مي    بردا  طراحي، اجرا، بهره  

كردهـاي  بكارها، عوامل، تجهيزات، تأسيسات و به منظـور دسـتيابي           متخصصان در جهت تحليل كاركرد سيستم     

  .شود جام ميبيني شده با كمترين هزينه و با حفظ و يا ارتقاي كيفيت و قابليت اطمينان و كارآيي ان پيش

اي از چندين روش فني به منظور بازنگري و تحليل اجـزاي كـار و    به بيان ديگر، مهندسي ارزش، مجموعه    

  .باشد هاي تحليل سيستمي براي بهينه سازي طرح مي ها و روش استفاده از خالقيت

هـاي   مهندسـي ارزش، مجموعـه روش     «: در اين نشريه تعريف ديگر براي مهندسي ارزش اين چنين است          

هاي يك خدمت و يا محـصول و انجـام آنهـا بـا حـداقل                نظام يافته و كاربردي براي تشخيص و بررسي فعاليت        

  ».هزينه است

 در مورد مهندسـي ارزش  (United States Department of the interior) اياالت متحده وزارت كشور

پذيري يا صرفًا كاهش هزينه نيست بلكه    ، بازنگري ساخت  انهنتقدمش يك بازنگري    رز مهندسي ا  « :دارد  بيان مي 

هاي ابتكاري بـا هزينـة كمتـر     حل هاي معمول، راه مهندسي ارزش يك ابزار حل مسئله است كه با عبور از پاسخ           



  ١٠

 و قالب تشخيص ويژه براي ايجاد خالقيت و نيل به هـدف  (Job Plan)  از يك طرح كار،آفريند و براي كار مي

  ».كند استفاده مي

  :گويد مايلز بنيانگذار مهندسي ارزش مي. لورنس د

هـاي   يافتـه بـا هـدف شناسـايي كارآمـد هزينـه           مهندسي ارزش، ديدگاهي خالق، كـاركردگرا و سـازمان        «

برداري، نه به عمر مفيد و نه به زيبايي ظاهري و  هايي كه نه به كيفيت، نه به بهره غيرضروري است، يعني هزينه 

  ».شود ربوط مينه به مشخصات درخواستي كارفرما م

كند تا بطـور مـؤثرتري در بازارهـاي           هاي توليدي، خدماتي و عمراني كمك مي        مهندسي ارزش به سازمان   

  :المللي به منظور دستيابي به اهداف زير رقابت نمايند محلي، ملي و بين

  ها كاهش هزينه −

  افزايش ارزش و بهبود كيفيت −

  جويي در زمان اجراي طرح و توليد صرفه −

  .دنشو  مسائلي كه موجب كندي يا توقف كار ميحل به موقع −

  استفاده بهينه و مؤثر از منابع −

  اهداف مهندسي ارزش 

هدف مهندسي ارزش پيدا    . عقيده بر اين است كه هميشه يك راه بهتر و مؤثر براي انجام كارها وجود دارد               

صرف شده  ) هزينه(ول  همچنين هدف ديگر مهندسي ارزش برگشت بيشترين ارزش براي پ         . كردن اين راه است   

.  در كليـه مراحـل نظـارت دارد        ،مهندسي ارزش براي حصول اطمينان از دسترسي به اين هدف ارزشي          . باشد  مي

كند، با اين هدف كه به عملكرد مورد نظر با            مهندسي ارزش عملكرد محصول، خدمات و يا سيستم را تحليل مي          

  .كمترين هزينه برسد

ارزش . ها بلكه متعادل ساختن عملكرد با هزينـه اسـت           كاستن از هزينه  ، صرفًا نه    هدف در مهندسي ارزش   

  .ل بين كيفيت و منابع برقرار شودشود كه تعاد خوب زماني حاصل مي

هاي اساسي در هر فعاليت و اجراي اقدامات هر طرح يا محصول اين است كه هم انجام كارهـا بـه              از جنبه 

حل انتخاب شده به نحو احسن انجام گيـرد و    عبارت ديگر، هم راه    به. درستي باشد و هم كاِر درست انجام پذيرد       

  .حل مورد استفاده، بهترين انتخاب باشد هم اينكه راه
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اصطالح كارآيي را براي درست انجام دادن كارها و نيـز   ،پدر مديريت نوين (Peter Drucker) پيتر دراكر

در تـأمين   اثربخـشي هـدف مهندسـي ارزش   . سـت  تعريف نموده ا، را براي انجام دادن كارهاي درست اثربخشي

  .باشد هاي مشتري به نحو كارآ مينياز

مهندسي ارزش بر تفكر و به ويژه تفكر گروهي و خرد جمعي، انتقادپذيري، خالقيـت و اسـتفاده از نيـروي               

مهندسي ارزش بر كاركرد اصلي يك محصول به منظـور يـافتن هزينـه هـاي                . كاردان و متخصص استوار است    

كاهش مـدت زمـان     كيفي محصول، هزينه ها با حفظ يا ارتقاءن و غيرضروري آن و حذف يا كاستن از اين         پنها

  .ساخت و توليد و يا حل مسائل و مشكالت آن تأكيد مي كند

  :باشد اي از اهداف مهندسي ارزش بصورت خالصه به شرح زير مي مجموعه

  هاي غيرضروري  تشخيص هزينه −

  هاي مختلف  خلق گزينه −

  ها قاء در ابتكارات و نوآوريارت −

  هاي نوين و بكارگيري نوآوري و خالقيت خلق ايده −

  بهينه نمودن منابع  −

  جويي در زمان، نقدينگي و انرژي  صرفه −

  ها سازي روش ساده −

  ركردهاي مورد نياز، ضروري نيستندحذف يا اصالح عناصري كه براي كا −

  به روز كردن استانداردها، معيارها و اهداف نهايي −

  كنند امين ميافه كردن عناصري كه كاركردهاي مورد نياز پنهان مانده را تاض −

 ممكـن اسـت     تغيير عناصر براي بهبود كيفيت و كارايي، بنا به خواست اسـتفاده كننـده، كـه حتـي                  −

  صريحًا بيان نشده باشد

  ايجاد عملكرد بهتر با همان هزينه يا كمتر −

  ي جلب مشتريبهبود در شكل، ظاهر، جذابيت و نماي ظاهري برا −

  حفظ و بهبود كيفيت با همان هزينه يا كمتر −

  هاي غيرضروري  ها يا خدمت هاي غيرالزم و قسمت شناسايي، مجزا سازي و حذف هزينه −

  هاي تكنولوژي و توسعه آگاهي  بكارگيري پيشرفت −

  جلوگيري از استفاده غيرالزم از منابع −
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  رويكردهاي مهندسي ارزش 

ساسي در بهبود شاخص ارزش وجود دارد كه با توجه به نوع پروژه و اهداف در مهندسي ارزش سه رويكرد ا

  :ها عبارتند ازداين رويكر. ها را استفاده نموددتوان هر كدام از اين رويكر آن مي

  .شود  تعبير مي(Cost Goal)  حفظ كيفيت كه به هدف هزينهباكاهش هزينه  −

بدون افزايش هزينـه كـه هـدف    ) و خدماتيعمراني، صنعتي (بهبود كيفي اجزاي محصول يا پروژه       −

  .گردد  تعريف مي(Functional Goals) يكاركرد

  .شود  بيان مي(Value Goals) بهبود هزينه و كيفيت به صورت توأمًا كه به هدف ارزشي −

  اصول بنيادي مهندسي ارزش

  :كنند، عبارتند از حل مسائل نقش بارزي ايفا مي اصول بنيادين مهندسي ارزش كه در به تعالي رساندن راه

  .مهندسي ارزش روشي سيستماتيك است، يعني بصورت گام به گام، پيوسته و كامل بايد اجرا شود -١

  .ندك مهندسي ارزش كاركردگرا است و صرفًا روي اجزا و مصنوعات تمركز نمي -۲

  .گيرد هاي مختلف را بكار مي مهندسي ارزش تخصص -۳

  .كند ميم جمعي تأكيد ميمهندسي ارزش يك كار تيمي است و بر خرد و تص -۴

هـاي كهـن حـل مـسئله         ها و شـيوه    مهندسي ارزش فرآيندي پويا، نوآور و خالق است و بر سنت           -۵

  .استوار نيست

  .دهد قرار مي بطور جامع مدنظر  محصول راهزينه دوره عمر -٦

   مهندسي ارزشروش

رح يـا محـصول     طـ هاي سنتي كه يك      از اينرو بر خالف شيوه    . استا  كردگرمهندسي ارزش يك روش كار    

كرهاي كوچك تقسيم مي كند و با جـايگزين  بكاربينيد، مهندسي ارزش آن را صنعتي را بصورت يك بخش مي      

نمودن كاركردهاي ديگر يا اصالح آن كاركردها، يا هزينه هر كاركرد را كاهش مي دهـد و يـا بهبـود كيفـي در                

  .كاركرد ايجاد مي كند

 درصد  ۸۰برطبق اين نظريه    . كند استفاده مي » (Pareto) توپار  «مهندسي ارزش براي اين منظور ازتئوري     

يـن  در ا. گردد  مي درصد كاركردها خرج۸۰ درصد هزينه ها در ۲۰شود و  كردها مي درصد كار۲۰ها صرف    هزينه

هاي زيادي  حصول متمركز نمود كه داراي هزينههايي در يك پروژه و يا يك م صورت بايد كار را بر روي قسمت
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جويي هاي بـسيار زيـادي    توان صرفه در نتيجه مي. هاي كوچك نرفت جويي به سراغ هزينه     و براي صرفه  هستند  

  .در توليد يك محصول و يا يك پروژه ايجاد كرد

در يك طرح عمراني و يا يك محصول صنعتي تمام اجزاي آن طرح يـا محـصول بايـد كـاركردي داشـته                   

  را حذف كنند، هدف ساخت آن محصول يا طرح تأمين نخواهـد        كاركرد اصلي، كاركردي است كه اگر آن      . باشند

هر كاركردي كه در هدف طرح تغييري ايجاد نكند بعنوان كاركرد ثانويه خواه ضروري ويا غيرضروري تلقي                 . شد

  .شده و مي تواند حذف، اصالح يا جايگزين شود

  دامنة كاربرد مهندسي ارزش

صول و يا خدمتي است كه داراي ارزش اقتصادي براي  تهيه مح  ،شك هدف يك كارخانه يا يك شركت        بي

خرد تا    كننده يا خريدار، كاال و خدمتي را با اين منظور مي            مصرف. مشتري باشد تا بدين وسيله به سود دست يابد        

مشتري نيز ارزش كاال را زماني مناسب تلقـي خواهـد كـرد كـه عملكـرد و         . عملكرد مورد نياز وي را انجام دهد      

  .لوب باشدهزينه آن مط

مهندسي ارزش از زماني كه آقاي مايلز اين مفهوم را مطرح و اين روش را سازماندهي نمود يك راه بـسيار     

اين روش در ابتدا براي كليه اقالم و قطعات در فرآيند مهندسي و ساخت مورد               . طوالني و موفقي را پيموده است     

 از اين مجرا آغاز و امروزه بعنوان يـك          و شد،  شامل مي وچك و مونتاژ كاري را       يعني اجزاء ك   ،استفاده قرار گرفت  

تواند در هر فعاليت اقتصادي مـورد         آميز مي    موفقيت بطورروش مديريتي قوي، مدرن و مؤثر مورد توجه است كه           

  .استفاده قرار گيرد

توانـد بـراي بهبـود معيارهـاي      مهندسي ارزش، رويكردي خالق، سيستماتيك و كاركردگرا اسـت كـه مـي        

هـاي    هاي ساخت وساز و عمليـات و اتوماسـيون توليـد و نيـز حـوزه                 افزاري نظير فرآيندها و روش      هاي نرم   حوزه

هـاي عمـومي و زيـست محيطـي،           هاي سـاخت و سـاز و توليـد صـنعتي و يـا برنامـه                 مانند پروژه   افزاري    سخت

  .هاي مديريت بكار آيد ريزي، سازماندهي و سيستم برنامه

 بهبود مالي   هايي كه   مچنين تمامي زمينه  هاي توسعه و ه     تواند در تمامي طرح     مطالعات مهندسي ارزش، مي   

، صنعت ساختمان تمايل كمي بـه  ۱۹۷۲تا سال  . گرفته شودبكاررود،  ميو نيز افزايش كيفيت انتظار     و اقتصادي   

 بر متحدهاياالت در دوازدهمين كنفرانس ساالنه انجمن مهندسي ارزش       . داد  بكارگيري مهندسي ارزش نشان مي    

در آن سال جمع كثيري از مهندسـان سـاختمان و           . هاي عمراني تأكيد شد     روي كاربرد مهندسي ارزش در پروژه     

اولين دسـتاوردهاي مهندسـي ارزش در    . معمار براي آشنايي هر چه بهتر و بيشتر با مهندسي ارزش دعوت شدند            
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و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست       اياالت متحده  هاي ساخت و ساز توسط سازمان خدمات عمومي         پروژه

با برگزاري سمينارها    طراح، پيمانكاران، معماران و شهرسازان       آن كشور تجربه شد و آموزش و آشنايي مهندسين        

، عمرانـي، كـشاورزي و      هاي صنعتي   در حال حاضر استفاده از مهندسي ارزش در بخش        . ها توسعه يافت    و كارگاه 

  .ها توسعه يافته استر در بسياري از كشو...مديريتي و

  :شود  مؤثر در موارد زير استفاده ميبطورامروزه از روش مهندسي ارزش 

  ريزي شهري  ريزي استراتژيك و برنامه برنامه −

  خدمات، صنايع توليدي −

  هاي عمراني، راه و ترابري  طرح −

  مهندسي محيط زيست و صنايع كشاورزي  −

  هاي بهداشتي و خدمات درماني  مراقبت −

  هاي مسكوني، اداري، تجاري، درماني و عمومي تمانمديريت ساخ −

  )انساني و طبيعي(مديريت منابع  −

  هاي مديريتي گيري و تصميمسازي  تصميم −

  هاي مناسب براي استفاده از مهندسي ارزش زمان

 :هاي زير موثر و مفيد باشد ز زمانتواند در هر يك ا انجام مطالعات مهندسي ارزش مي

  ) فاز صفر(مرحله اوليه  −

  )فاز يك( ارائه گزارش پروژه مرحله −

  )فاز دو( طراحي تفصيلي مرحله −

   اجرا مرحله −

  برداري  بهرهمرحله −

  .ها، برنامه زماني و يا محدوده پروژه ضرورت يابد  در هزينهتغييرهرگاه  −

 از شپـي  طراحی و سنجی امکان مرحله دو در ارزش مهندسي مطالعه ریگيبکار برای زمان ترين مناسب

  .است) مرحله دوم( درصد كارهاي طراحي ۲۵ تا ۲۰پس از انجام حدود  و دیکلي های گيري متصمي
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 پروژه طشراي و ها ويژگي به ساخت صنعت ایه هپروژ عمر چرخه در ارزش مهندسي مطالعات بندی زمان

 پروژه، بر رگذاریتاثي برای  پروژه انجام شود،تر یابتداي مراحل در مطالعه هرچه داشت توجه دباي .بستگی دارد

 .داشت خواهد وجود شتریيب امکان و فرصت ،ارزش سازی نهيشي پروژه و بتوسعه اهداف، کنترل

  و بـزرگ  هـای  هپـروژ  در. دارد بـستگی  پـروژه  ابعـاد  و تماهيـ  بـه  ارزش هـاي  هکارگـا  مناسـب  تعـداد 

  رات تفكـ و شنهادهاپيـ  توسـعه  و بـسط  و سـنجی  امکان زمانی مقطع دو در ارزش تمديري های کارگاه دهپيچي

  کارگـاه  زني و ساخت و پروژه لیتفصي طراحی مرحله دو در مهندسی ارزش کارگاه دو برگزاری با شده، برگزار

  اطرات ارزش، مخـ مهندسي یابتداي های کارگاه در .شود می لتکمي و ریپيگي ارزش مطالعه، مخاطرات تمديري

  . كارگاه در مرحله طراحي استگزاریبر مستلزم آن لیتکمي مطالعه شود و می گرفته نظر در کاستراتژي

  ها مهندسي ارزش روشي متمايز از ساير روش

گيرد، بلكه نيازهاي مـشتري بايـد كـامًال            ارزش روي نيازهاي مشتري معامله صورت نمي       مهندسيدر   −

  .مرتفع گردد

شـي و  عـد آموز كه نيمي از برنامة مطالعـاتي بـه ب  ست  ا قابل توجه در فرآيند مطالعه ارزش اين       نكاتاز   −

به عبارت ديگر يادگيري از طريق درگيـر شـدن در كـار      .  بر روي پروژه اختصاص دارد     بكارنيمي ديگر   

  .شود حاصل مي

هاي گوناگون مورد استفاده براي حل مسئله، تنها مهندسي ارزش است كه ما را به سوي    در ميان روش   −

  .دهد هاي متفكرانه و خالق براي آناليز كاركرد سوق مي استفاده از روش

. روشن و دقيق تعريف نشده است ،هاي ارزيابي و فنون حل مسئله مفهوم تحليل كاركرد  روش بيشتردر −

هاي مشابه متمـايز    در صورتي كه تحليل كاركرد همان چيزي است كه مهندسي ارزش را از تمام شيوه              

  .ساخته است

رزش شـود ا    كه فرض مـي   (ري  سازي را با قرباني كردن يك پارامتر به نفع ديگ            سيستم، بهينه  مهندسي −

دهـد كـه     در حالي كه مهندسي ارزش فقط پارامترهايي را كـاهش مـي        آورد  به دست مي  ) بيشتري دارد 

  . غيرضروري تشخيص داده شوند

حـل را بـراي بـه هـدف رسـيدن             ارزش تنها روشي است كه در بيشتر موارد بيش از يـك راه             مهندسي −

  .كند جستجو مي
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ي بهبـود يـك جنبـه موجـب تـضعيف      نگر، يعن ي نگر است نه جزءروش مهندسي ارزش يك روش كل  −

   .هاي ديگر نمي شود جنبه

  مهندسي ارزشمتدولوژي 

كند   هاي پيشين بيان شد، مهندسي ارزش از يك برنامه كار سيستماتيك پيروي مي              همانگونه كه در بخش   

كردهاي خـدمت يـا محـصول ارائـه     ربكاها را براي دستيابي      كند بيشترين گزينه    و يا تحليل گام به گام سعي مي       

 مراحل مطالعـه  (Save International) المللي مهندسين ارزش براساس استاندارد منتشر شده انجمن بين .دهد

  :باشد ارزش شامل سه مرحلة اصلي به شرح ذيل مي

 (Pre-workshop Study) ات پيش كارگاهيـ مطالع١

همچنين بنا به مقتضيات پروژه، اين مرحله تا دو هفته          . شود   روز تا يك هفته انجام مي      يكاين مرحله بين    

  . تواند به طول بيانجامد نيز مي

آوري اطالعـات،     ، اقدامات، آمادگي فيزيكي و ذهني و تداركات مربوط به جمـع           كارگاهيپيش  مطالعات  در  

  .شود هماهنگي و كليت موضوع انجام مي

      . گيـرد   ي مطالعة ارزش ضـروري اسـت، انجـام مـي          هايي كه برا    ، مجموعه فعاليت  كارگاهيدر مرحلة پيش    

هاي گروه مطالعة ارزش  نيازها و ضرورت گيرد كه پيش  در اين مرحله اقداماتي مورد توجه قرار ميديگربه عبارت 

           ايـن مرحلـه شـامل شـش گـام اسـت كـه بـه شـرح                . كنـد   بوده و گروه را آمادة مطالعه در زمينة مورد نظر مـي           

  :باشد زير مي

  هاي كارفرما، كاربران و مشتريان پروژه يا محصول مشخص كردن نيازها و خواسته -١

 ها و اطالعات پروژه گردآوري مجموعه داده -٢

 تعيين معيارهاي ارزيابي  -٣

 تعيين محدوده مطالعه ارزش -٤

 ها نحوه ايجاد مدل داده -٥

 هاي گروه مطالعه تداركارت برگزاري نشست -٦

  هاي كارفرما، كاربران و مشتريان پروژه يا محصول همشخص كردن نيازها و خواست -١-١

  :ست از اهدف از انجام اين فعاليت عبارت

  شدن محصول شناسايي عوامل مهم مؤثر در مشتري پسند -١



  ١٧

 هاي مهم محصول يا پروژه ها و مشخصه گذاري ويژگي تشخيص و اولويت -٢

 محصول  كنندگان پروژه يا فادههاي مورد نظر كاربران و است گذاري ضرورت تشخيص و اولويت -٣

 ه پروژه يا محصول با موارد مشابهمقايس -٤

  ها و اطالعات پروژه گردآوري مجموعه داده -١-٢

اطالعـات در دو منبـع   . آوري اطالعات واقعي موجود مربوط به ناحية مطالعاتي پيشنهادي است       هدف، جمع 

. ها و ديگري مـستندات  يكي انسان: اند خود به دو گونهمنابع اطالعاتي اوليه . اوليه و ثانويه قابل دسترسي هستند   

كنندگان، طراحان، معماران، گروه برآورد و هزينـه، سـازندگان،    منظور از منابع اطالعاتي انساني، كاربران، مصرف     

هـاي تـوجيهي پـروژه،        ، طـرح    ها، مشخصات پـروژه     مدارك و مستندات شامل نقشه    . پيمانكاران و مشاوران است   

منـابع اطالعـاتي ثانويـه شـامل اسـتانداردهاي      . ريزي پروژه است  هاي موجود و مدارك جهت برنامه       دستورالعمل

ها، گزارشات مربـوط بـه عـدم كـارآيي يـا              ها، نتايج آزمون    ها، دستورالعمل   نامه  طراحي و مهندسي، قوانين و آيين     

همچنـين  . باشـد   نظـر مـي  هاي مرتبط با مطالعـات مـورد    هاي مشابه و يا حتي مجالت و نشريه         شكست سيستم 

  .ابع اطالعاتي ثانويه مفيد باشدتواند از جمله من مشاهده سايت يا محل ساخت به وسيله تيم مهندسي ارزش مي

  تعيين معيارهاي ارزيابي  -١-٣

 يكي از مهمترين دستاوردهاي انجام مطالعه، گروه بايد مشخص كند كـه چـه معيارهـايي را بـراي                    بعنوان

ها و اهميت آنها، با تبادل نظر همزمان  اين معيارها و يا شاخص. دهد نظر قرار ميها مد  يا گزينهرزيابي پيشنهادهاا

  .شود كاربر و مديران پروژه تعيين مي

  تعيين محدوده مطالعه -١-٤

.  شـود   معـين  آوري اطالعـات    جمـع  همحـدود كند تا     تيم مطالعه ارزش يك محدوده مطالعاتي مشخص مي       

  .باشد نميدي شامل مطالعه  و يا چه مواربودهد كه چه مواردي شامل مطالعه نده شان ميمرزهاي شروع و پايان ن

  ها ايجاد مدل -١-٥

هايي توليد كند تـا درك بهتـري جهـت پـردازش       براساس محدودة مطالعه، گروه مهندسي ارزش بايد مدل       

ل هزينه، زمان، مدل انرژي و يـا  هايي است نظير مد     اي شامل مدل    اين مدل داده  . هاي مورد نياز بوجود آورد      داده

 .شود هاي آماري استفاده مي ها و توزيع از نمودارها، فلوچارت



  ١٨

  مين امكانات مورد نياز گروه و تعيين تركيب تيمات -١-٦

هدايتگر گروه مطالعه ارزش، بايد برنامة كاري، محل برگزاري جلسات گـروه و نيازهـاي اعـضا را معـين و             

رهبـر تـيم    . شـود   ي توسط رهبر تيم، انتخاب مـي      بكارالعاتي از نظر تخصص و تجر     همچنين تيم مط  . فراهم كند 

اطالعات توسط اعضا مطالعـه شـده و   . دهد آوري شده را در اختيار تيم تخصصي مطالعات قرار مي  اطالعات جمع 

  .گردد نواقص آن توسط هدايتگر تيم برطرف مي

 (Value Study) ـ كارگاه مهندسي ارزش يا مطالعه ارزش٢

  .گردد يك هفته انجام ميحداكثر  روز يا ۵ تا ۳اين مرحله بين 

جويي شناسايي  هاي با بيشترين قابليت صرفه  و زمينهشدهدر كارگاه مهندسي ارزش، اطالعات اساسي مرور 

براي به  . گيرد  ها شناسايي و تعريف كاركرد و تحليل كاركردهاي هر مؤلفه صورت مي             د، براي اين قسمت   نشو  مي

. گردد هاي فراوان ارائه مي كاركردهاي مهم و پرپتانسيل، با كمك خالقيت جمعي، ايده) اجرا شدن( رسيدن انجام

اي كه به يك   شوند به گونه    هاي برتر بسط و توسعه داده مي        ايده. دنشو  ها پردازش و ارزيابي و غربال مي        اين ايده 

گيرد كـه در نهايـت بهتـرين راهكـار      ها صورت ميراهكار اجرايي تبديل شوند و تحليل هزينه دوره عمر براي آن          

  .شود براي تصويب نهايي ارائه مي

در اين مرحلـه يـك   . سازي متدولوژي ارزش است هاي عملياتي پياده مرحلة مطالعه ارزش، در برگيرنده گام    

ردهـا و  اي از رويك برنامـه كـاري مهندسـي ارزش آرايـه    . گيـرد  مورد استفاده قرار مي (Job Plan) برنامة كاري

  .باشد عملكرد الزم براي بدست آوردن جواب بهتر و مؤثرتر براي مسئله مي

هر برنامه كاري مهندسي ارزش داراي چند فاز مختلف بوده كه براساس استاندارد هـر كـشور يـا سـازمان                     

  .مربوطه و يا نظر كارشناسان گروه مطالعاتي مهندسي ارزش از نظر ظاهر متفاوت است

  :برنامة كاري زير را براي مطالعة ارزش پيشنهاد نموده است  مهندسي ارزشالمللي انجمن بين

  فاز اطالعات  -١

 فاز تحليل كاركرد -٢

 فاز خالقيت  -٣

 فاز ارزيابي  -٤

 فاز توسعه  -٥

 هفاز ارائ -٦
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   ارزش مهندسيفرآيند مطالعه -٢نمودار 

  (Information Phase)  فاز اطالعات -٢-١
ها و اطالعاتي است كه در مرحلة پـيش مطالعـه گـردآوري               ن مجموعه داده  هدف فاز اطالعات، كامل كرد    

  .گيرد همچنين محدودة مطالعه مورد بازنگري قرار مي. اند شده

  (Function Analysis Phase)  فاز تحليل كاركرد-٢-٢

سـايي و  گر خالقيت و كار گروهي را روح مهندسي ارزش بدانيم، قلب تپنده و شريان حياتي آن را بايد شنا      ا

در اصل، اين رويكـرد كـاركردگراي متـدولوژي ارزش اسـت كـه آن را از ديگـر                   . تحليل كاركرد در نظر بگيريم    

  .كند هاي بهبود، متمايز مي ها و تكنيك  روش

ها با بيشترين سوددهي براي ادامه مطالعات و چارچوبي براي معرفـي و درك                هدف اين فاز شناسايي زمينه    

  .راي فاز خالقيت استمسئله و گشايش موانع ب

هايي از حيطـه مطالعـه ارزش در پـروژه اسـت كـه            ه   هدف اين فاز مشخص نمودن محدود      ،به عبارت بهتر  

  .بيشترين سودمندي را به دنبال دارند

  :شود اقدامات زير توسط گروه مطالعه انجام مي

 طالعهشناسايي هر يك از كاركردهاي پروژه، محصول يا فرآيند تحت م -١
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 كاركردها به دو گروه اصلي و ثانويه بندي  دسته -٢

  .اند گسترش كاركردهايي كه در گام اول تعيين شده -٣

        سلــسله مراتبــي كاركردهــا/ ترســيم و ايجــاد يــك مــدل كــاركردي ماننــد مــدل منطقــي   -٤

(Function Hierarchy / Logic)     ــاركرد ــل ك ــستمي تحلي ــك سي ــودار تكني ــا نم         ي
(Function Analysis System Technique) 

 اگيري و شمارش براي هر يك از كاركرده تخصيص هزينه و يا ديگر معيارهاي قابل اندازه -٥

 مشتري براي هر كاركرد/ اي كاربر ها و نيازه تخمين بهاي كاركرد با توجه به خواسته -٦

 منظور تعيين بهترين رويكرد بهبود كاركرد، به يمقايسه هزينه و بها -٧

 عملكرد پروژه/ ا بر مبناي برنامه اظ كردن آنهارزيابي دقيق كاركردها و لح -٨

 ص براي ادامه فرآيند تحليلترين كاركردها، بر پايه شاخ انتخاب مناسب -٩

  تعريف مجدد محدوده مطالعه -۱۰

 (Creativity Phase) فاز خالقيت -٢-٣

مرحلـه  ايـن  . اسـت ) انتخـاب شـده  (هاي متعدد براي انجام كاركرد مورد نظر   هدف فاز خالقيت، توليد ايده    

ها، عقايد منفـي و نظرهـاي محـدود كننـده اجـرا       نوعي تالش خالقانه است كه بدون وابستگي به عادات، سنت       

  .شود مي

اي در به دست آوردن نتايج قابل توجه از متدولوژي   روح مهندسي ارزش، نقش تعيين كنندهبعنوانخالقيت 

  .ارزش دارد

پـردازي   هـاي ايـده   هاي خالقيت و روش رين تكنيكت  از جمله متداول(Brain Storming) طوفان فكري

  .گيرد  است كه در مطالعات مهندسي ارزش نيز مورد استفاده قرار مي

    (Evaluation Phase)  فاز ارزيابي-٢-٤
هاي داراي امكان بسط و  هاي توليد شده در فاز خالقيت و انتخاب ايده  سازي ايده   هدف از اين فاز، يكدست    

تـوان    آيـد مـي     با كمك معيارهايي كه در مرحله پيش مطالعه به دست مي          . طالعه ارزش است  توسعه، در فرآيند م   

  .ها را ارزيابي كرد ايده

  :فرآيند فاز ارزيابي شامل چند گام زير است

  معنا و غيرمنطقي هاي بي حذف ايده -١
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هـاي موضـوعي نظيـر مـواد،         بندي شده و ايجاد دسته      هاي مشابه به صورت دسته      تقسيم ايده  -٢

 ...نيك، برق، سازه، تأسيسات ومكا

 م مطالعاتي براي دفاع از هر ايدهداوطلب شدن حداقل يك عضو از تي -٣

  مزايا و معايب هر ايدهفهرستتهيه  -٤

ايـن  . شـوند  بنـدي مـي   هاي هر دسته، با توجه به اولويت و اهميت معيارهاي ارزيابي رتبه          ايده -٥

هاي مقايـسه   هاي مختلفي نظير روش كنيكتواند با استفاده از ت      گذاري، مي   بندي و اولويت    رده

 .گذاري و غيره انجام شود هاي شاخص ، تكنيكAHPزوجي، تكنيك 

 هاي مربوطه ها و انجام بررسي  براي گزينه(Risk Assessment)ارزيابي خطر  -٦

 هاي برتر نامزد بهبود ارزش  ايدهانتخاب -٧

 (Developmemt Phase)  فاز توسعه-٢-٥

هـا بـراي بهبـود     هاي فاز ارزيابي و طرح بهترين گزينه حل  اب و تركيب بهترين راه    هدف از فاز توسعه، انتخ    

 آثار منفي كه ممكن است از يـك          و گيرد  ها و پيشنهادات در اين مرحله انجام مي         بسط دادن توصيه  . ارزش است 

 بطـور ي پـروژه و     ريز  در اين مرحله، مجموعه اطالعات فني، مالي و برنامه        . دنگرد  پيشنهاد نتيجه شود تحليل مي    

  .گيرد ها مورد بررسي قرار مي حل سنجي هر كدام از راه كلي امكان

  :هاي اين فاز شامل مراحل زير است گام

. شود ترين گزينه انتخاب شده، تحليل منافع و نيازهاي اجرايي آن انجام مي             بهترين و با ارزش    -١

ايـن  . هاي اجرا است  هزينههاي دوره عمر و    هاي اوليه، هزينه    اين تحليل شامل تخمين هزينه    

 .شوند ها با لحاظ شدن ريسك و مخاطرات مالي، محاسبه و منظور مي هزينه

  .هاي احتمالي قرار گيرد گزينه انتخاب شده بصورت دقيق مورد بررسي و ارزيابي ريسك -٢

 .منابع عملكرد پيشنهادي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد -٣

 .يد مورد بررسي قرار گيردمجموعه اطالعات فني هر گزينه، با -٤

هـاي اجرايـي، تخـصيص        بندي پيشنهادي تمامي فعاليـت      يك برنامه اجرايي شامل زمان    بايد   -٥

 . گرددتهيهگروه كاري و نيازهاي مديريتي 
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ها، در برگيرنده هـر نـوع    اين توصيه. هاي پيشنهادي كامل گردد هاي گروه براي گزينه  توصيه -٦

مواردي چون مالحظات سياسي، تأثير متقابل     : العه است شرايط منحصر به فرد پروژه مورد مط      

 ...ها و با ديگر پروژه

   (Presentation Phase) فاز ارائه -٢-٦

دهنـدگان مطالعـه از     و حصول اطمينان سفارش هدف اين فاز، ارائه دستاوردهاي مطالعه ارزش توسط گروه  

 از انجام شرح خدمات مطالعه و توافق بر عمليـاتي  نفعان پروژه و ديگر مديران اجرايي آن،      يجمله طراح پروژه، ذ   

  .هاي گروه مهندسي ارزش است بودن توصيه

گيرندگان انتقـال     يك ارائه شفاهي مؤثر، اطالعات و جزئيات را كه از مطالعات حاصل شده است به تصميم               

م را بـراي    هـاي تـصمي     سـاز يعنـي گـروه مـشاور مهندسـي ارزش، گزينـه              به عبارت بهتر گروه تصميم    . دهد  مي

  .گردد در فاز ارايه، گزارش نهايي تدوين و تكميل مي .كند گيرندگان بيان مي تصميم

 (Post-workshop Study) مطالعات پس كارگاهي -٣

هدف انجام مرحله مطالعه تكميلي يـا فـاز اجـرا، اطمينـان      .انجامد  هفته به طول مي۴ تا   ۱اين مرحله بين    

مقصود اصـلي   . اند  بستن تغييراتي است كه در پايان مطالعه ارزش توصيه شده         حاصل كردن از پياده شدن و بكار        

  .در طول مدت مطالعه تكميلي، اطمينان از اجراي توصيه مطالعه ارزش و اعمال تغييرات تصويب شده است

مـستندسازي و پيگيـري     . دنآي  در اين مرحله، پيشنهاداتي كه به تصويب كارفرما رسيده است به اجرا در مي             

  .باشد اي اجراي آنها از اهم موضوعات ميبر

. گيـرد   هاي انجام شده بر اساس تصميمات تاييد شده مورد ارزيابي قرار مـي              در اين مرحله همچنين فعاليت    

ناسب بر تسازي مورد بازبيني و تجزيه و تحليل قرار گرفته و درصورت نياز بازخورد م نتايج ارزيابي توسط تيم پياده

 مرحلـه ها مجددًا وارد چرخه خواهد شد و  تر كردن دستيابي به بهترين نتيجه، گزينه نزديكروي اين موارد جهت     

 اين فهد. خواهد نمودبراي يافتن بهترين نتيجه اجرايي، طي مورد نياز را ساير مراحل همچنين تحليل كاركرد و 

  .باشد زش ميبيني شده مهندسي ار  اهداف پيش باسازي تر كردن هرچه بيشتر پياده مرحله نزديك

  

  

  

  



  ٢٣

 (Risks) مخاطرات

 و رو بررسی ناي  از،باشددر مرحله اجرا با مخاطراتي همراه  ارزش، بهبود برای نهگزي نبهتري است ممکن

 :ردپذي صورت رزي های روش از کیي به ارزش مطالعات در دباي خطر بروز احتمال به توجه

 ارزش بهبود برای ارزيابی مرحله در −

 مخاطرات آثار و احتمال صتشخي برای ارزش مهندسي کارگاه در جزام مرحله يک بعنوان −

 خطر مطالعه مستقل کارگاه برگزاری −

 شود مخاطرات می هتوصي اما د،آي می حساب به سازی متصمي سماتري در ارمعي کي بعنوان معموًال خطر

 مخـاطرات  ابیرزيبرای ا هرا نتري مناسب داشت توجه دباي .ردگي قرار توجه مورد مجزا ابیارزي سماتري ک يدر

 :است رزي گامهای با خطر تمديري کارگاه برگزاری

  اطالعات گردآوری −

  مخاطرات ابیارزي و شناسايی −

   مخاطرات فیکي و کمی تحليل −

 مخاطرات به واکنش استراتژی متنظي −

 مخاطرات به واکنش برنامه هتهي −

 عوامل در مشترک افتیدري و درک به ندرسي در آن های تقابلي به توجه با ارزش مهندسي ندفرآي جهنتي

 ميت اعضای تخالقي یافزاي هم از استفاده با نو شنهادهایپي خلق  واتفرضي گرفتن چالش به پروژه، در نفعذي

ها  نهزمي برخی در ارزش مهندسي و سکري تمديري. دنماي محقق را خطر مطالعه از انتظار مورد جهنتي تواند می

 :از عبارتند اشتراک یها نهزمي ناي .هستند مشترک

 کاستراتژي مخاطرات یشناساي برای ارزش مهندسي کارگاه برگزاریضرورت  −

 توسط سکري مطالعات زني و ارزش مهندسي های کارگاه برگزاری تمديري و بندی زمان برنامهانجام  −

 .است مشابه مخاطرات تمديري و ارزش مهندسي مطالعات توالی و بندی زمان .نفر کي

  

  

  

  



  ٢٤

   كلي گزارش مهندسي ارزشساختار

نفعان اصـلي پـروژه، هزينـه پـروژه،            هدف پروژه، مكان و مدت پروژه، ذي       معرفي پروژه، : مقدمه شامل  −

  ي پروژه، دليل انجام مطالعه ارزش،ها استانداردهاي پروژه، ضرورت

  ي،هاي پيش مطالعه، مطالعه ارزش و مطالعه تكميل بندي مرحله برنامه مطالعه شامل زمان −

ريـك از اعـضا در گـروه    هاي هر يك از اعضا و نقش و وظيفـه ه     ي گروه مطالعه ارزش، تخصص    معرف −

  مهندسي ارزش،

  مطالعه براي حل آن اقدام شده است،مشكل پروژه كه با انجام ): مسئله(شرح مشكل  −

  ،آمدهاي عدم رفع آن و وضع موجود يدليل بروز مشكل، پ: شكلمشناسايي  −

  ،بندي كاركردها ا، دستهست كاركردهتحليل كاركرد، فهر −

  ،هاي پروژه برآورد هزينه −

  ،هاي پيشنهادي حل ها و راه  گزينهشناسايي −

  ،ها و تركيب مختلف آنها يسه گزينهها، مقا ارزيابي و توسعه گزينه −

  ،مزايا و معايب هر گزينه −

  ...زمان اجرا، هزينه، كيفيت، عملياتي بودن و: داليل برگزيدن بهترين گزينه شامل −

هاي گروه، بازديد از سايت   ها و شرح فعاليت     هاي مطالعه مهندسي ارزش شامل فازبندي       عاليتفهرست ف  −

  پروژه،

  ،بندي مطالعات گيري و جمع نتيجه −

  ،ها و پيشنهادات  توصيه −

  FASTنمودار  : ١پيوست  −

  نتايج فاز خالقيت  : ٢پيوست  −

  سبه شاخص ارزشها و بررسي سناريوهاي مختلف و محا حل جدول ارزيابي راه : ٣پيوست  −

  هزينه اجراي هر گزينه : ٤ پيوست  −

  

  

  



  ٢٥

  

  

  

  

  

   ۲ مرحله
  

  گردآوري اطالعات
  

  مرور فرآيند مطالعه ارزش
ها و   كاستي/ها ها و فرصت شناسايي محدوديت

  ها توانمندي
  ها و اطالعات اعضاي تيم سازي دانسته يكسان

  معرفي اهداف كارگاه
  تحليل كاركرد 
  FASTرسم نمودار 

  تعيين وزن نسبي
  تخصيص هزينه بكاركرد

   ۳مرحله 
  

  خالقيت
  هاي بهبود شناسايي زمينه

  خلق ايده براي بهبود

  ۱مرحله 
  ريزي برنامه–پيش از برگزاري كارگاه 

  

  شروع
  توافق روي پروژه و اهداف مطالعه

  ها معرفي محدوديت
  توافق روي اعضاي تيم
  بندي  توافق روي برنامه زمان

  شناسايي اطالعات مورد نياز
 

  ۴مرحله 
  

  ها ارزيابي ايده
  ها بندي ايده دسته/ توافق روي معيارهاي ارزيابي
 ها ترين ايده انتخاب مناسب

   ۵ مرحله
  

  تهيه پيشنهاد
  

  ها توسعه بهترين ايده
ها و آثار  تعيين مزايا، معايب، مخاطرات، هزينه
  زماني و عملكردي

  ين استراتژي مديريت مخاطراتتدو
 توافق روي پيشنهادها 

   ۶مرحله 
  

  ارائه گزارش 
   گيران ارائه پيشنهاد به تصميم

  توافق بر روي استراتژي اجرا

   ۷مرحله 
  

  گزارش 
  ارائه گزارش نهايي به مديريت

  ارزشدسيمهن  مراحل-۳نمودار 



  ٢٦

  مهندسي ارزشموفقيت در اساسی  مولفهاجرا،

  :گردد فراهم زير شرايط ارزش مهندسي مطالعات موفقيت برای است ضروری

 پروژه در دیکلي نفعذي های گروه و افراد های شگراي گرفتن نظر در −

 اربـسي  ارزش مهندسـي  متـي  کار شرفتپي برای مالی منابع کننده نتامي تجديفرما و ت کارحماي −

  دارند تاهمي

 موجود اطالعات و اه هداد صحت و تکيفي −

ـ  کارگـاه،  در استفاده مورد اطالعات و پروژه قبلی شده گردآوری اطالعات   متـي  کارهـای  مبنـای  و هپاي

  .دهد قرار می رتاثي تحت را ندفرآي کل آنها صحت و تکيفي رو ناي از است، ارزش مهندسي مطالعات

  شفافيت اهداف −

 .باشند داشته تطابق سازمان مديريت اهداف با بايد مديريت ارزش مطالعات و پروژه اهداف −

 تيم مستقل رهبر از گيری بهره −

م از تـي  رهبـر  و سازمان درون از پروژه متي در تعضوي عدم شرط با آموزش متي رهبر  استشده هتوصي

  .شود انتخاب سازمان جخار

  اعضاء مهارت و مطالعات تيم ساختار −

  حـضور  نهمچنـي . دهنـد  پوشـش  را هـا  نهزمي تمامی تا باشد مختلف های تخصص دارای متي است الزم

 شده، آن نسبت به بهتر درک موجب ندفرآي اجرای در پروژه در نفعذي دیکلي های سازمان و ها گروه ندگاننماي

 نههزي پر های نهزمي در ژهويب مستقل نمتخصصي از استفاده انمي ناي در. شود می ریوگيجل مطالعات انحراف از

  .دهد می شافزاي را تموفقي احتمال

 مطالعه تيم ساختار و پويايي روابط −

  .باشد کافی تخصص دارای نهزمي ناي در متي رهبر است الزم

 ريزي دقيق برنامه −

  .است ضروری) دیکلي های سازي مصميت از شپي کارگاه برگزاری( کارها بموقع انجام

  بندي كارگاهها زمان −

 ارزش مهندسی برنامه کار از تتبعي −



  ٢٧

  مزاياي استفاده از مهندسي ارزش

چهـاردهمين  . بكارگيري متدولوژي مهندسي ارزش دستاوردهاي چشمگيري در سراسر دنيـا داشـته اسـت             

 تـشريح دسـتاوردهاي مهندسـي ارزش     به١٩٧٣كه در سال " يي مهندسان ارزش اياالت متحده انجمن  "اجالس  

 ٥٣/٤ چيزي حـدود  ،گذاري براي اجراي مهندسي ارزش پرداخت، مشخص نمود كه به ازاي هر يك دالر سرمايه   

هاي اجرايي بدست آمده است، بنحـوي كـه از زمـان بكـارگيري مهندسـي ارزش در                    جويي در هزينه    دالر صرفه 

 بـه   ١٩٨٩جويي تا سـال       اين صرفه . جويي شده است    دالر صرفه  ميليارد   ٨/١ معادل   ١٩٧٣ تا سال    اياالت متحده 

 بـراي هـر يـك       ١٩٩٥ تا سال    ١٩٧٣بازده مهندسي ارزش از سال      .  ميليارد دالر افزايش يافته است     ٣/٤بيش از   

 و كانـادا اسـتفاده از       ايـاالت متحـده   در   . دالر بوده اسـت    ٣٠ تا   ١٥گذاري شده، مبلغي حدود       دالر هزينه سرمايه  

مهندسي ارزش . باشد اجباري می) دولتي(هاي عمومي  رزش در صنايع عمده، عموميت داشته و در طرحمهندسی ا

جويي در پي داشته   ميليارد دالر صرفه٣٥ بيش از ٢٠٠٠ تا ١٩٩٦هاي   در بين سالاياالت متحده وزارت كشوردر 

  .ينه اضافي نيز جلوگيري نموده است ميليارد دالر هز٥٥و از 

 سالي كه مهندسي ارزش را بكار گرفت ١٧ در ،متولد شددر آن كتريك كه مهندسي ارزش شركت جنرال ال

  . ميليون دالر براي محصوالت شركت به ارمغان آورد٢٠٠جويي بالغ بر  صرفه

اي در   ي هـاي قابـل مالحظـه      كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان با اعمال مهندسي ارزش به صرفه جـوي            

د محصوالت صنعتي، روان سازي روابط اداري و خدمات شهري دست يافته انـد،     اجراي طرحهاي عمراني يا تولي    

كه بازگشت سرمايه به ازاي يك دالر كه صرف برگزاري كارگاه مهندسي ارزش شده است، بطور متوسط                  بطوري

 .ت دالر در ازاي يك دالر نيـز رسـيده اسـ          ١٤٠ دالر بوده است و در مواردي به بيش از           ٢٠مدت حدود   بلندو در   

 دالر  ١٤٠رگزاري و آموزش كارگاه هاي مهندسـي ارزش شـده اسـت، حـدود               يعني به ازاي هر دالر كه صرف ب       

هاي بسياري را به مقدار زياد كـاهش داده       د مهندسي ارزش، هزينه اجرايي طرح     فرآين. صرفه جويي گرديده است   

  . است

بـرداري و نگهـداري در        هاي دوره بهـره    گذاري اوليه و اجتناب از هزينه       جويي در سرمايه    بعنوان مثال صرفه  

 برابـر   (USBR)  ايـاالت متحـده    بازيافـت آب   در دفتر    ١٩٩٩ تا   ١٩٩٥هاي مالي     هاي مطالعه شده در سال      طرح

 دالر بوده ٩٧٣/٦٥٨/٤هاي انجام مطالعات مهندسي ارزش در همين دوره برابر   دالر و كل هزينه٤١٨/٦٨٩/١٠١

  .باشد  مي١  به٨/٢١جويي به هزينه برابر   صرفهشود نسبت است كه چنانچه مالحظه مي



  ٢٨

 بيليـون دالر  ٩ از طريـق بكـارگيري مهندسـي ارزش بـالغ بـر            اياالت متحـده  جويي در وزارت دفاع       صرفه

اين در حالي است كـه هزينـه بكـارگيري          . جويي شد    بيليون دالر صرفه   ٥/٢ بالغ بر    ١٩٨٦تنها در سال    . باشد  مي

  .ون دالر بود ميلي١٠٠مهندسي ارزش تنها 

جـويي از طريـق        ميليـون دالر صـرفه     ٧٥ تا   ٣٠در عربستان سعودي، مدير كل كارهاي نظامي هر ساله از           

درآمد عربستان، بعنوان ثروتمندترين كـشور        درصد ٨٥در حاليكه    .بكارگيري مهندسي ارزش گزارش كرده است     

خود قرار داده   ارزش را در دستور كاربيش از بيست سال است كه مهندسي شود، عربي، از فروش نفت حاصل مي

  .است

 درصـد، مهندسـي ارزش را در توليـد          ٧١انـد، حـدود        شركت كه مورد بررسي قـرار گرفتـه        ٦٩٨در ژاپن از    

  .اند محصوالت و ارائه خدمات خود بکار برده

  رديف درصد كاربرد رشته

٩/٧٩ برق و الكترونيك  ١  

٣/٩١ )راهسازي و ترافيك(حمل و نقل   ٢ 

 ٣ ٩٠ وليد تجهيزاتت

٥/٨٤ سازي و توليد خودرو ماشين  ٤ 

 ٥ ٥٠ صنايع شيميايي

 ٦ ٣٩ صنايع ساختماني

٥/٣٧  صنايع غذايي  ٧  

   درصد کاربرد مهندسی ارزش در صنايع مختلف جهان-١جدول 

  

ده هاي قابل توجهي حاصل ش  جويي   صرفه ،هاي اخير با انجام مطالعات مهندسي ارزش        در ايران نيز در سال    

 ميليارد ريال در كانال آبيـاري  ٢٠ ميليارد ريال در اجراي تونل بلند گاوشان، حدود ٥٠است كه از آن جمله حدود  

  .توان نام برد  ميليارد ريال در شبكه آبياري تالوار زنجان را مي١٢٠پل از طرح شبكه آبياري كرخه و حدود  پاي

  

  



  ٢٩

  رديف رشته نكات قابل توجه

گذاری بطور ميانگين و   دالر به ازای هر دالر سرمايه١١٣يزان  بازگشت سرمايه به م   
 ١٩٩٩جويی در هزينه در سال  ليون دالر صرفهي م٨٤٥نيز 

  ١ راه و ترابري

های مربوط به سـالمتي در يـک دوره شـش            های پروژه   درصدی هزينه  ٢٤کاهش  
 ساله در نيويورک

 ٢ سالمتي

های ساختماني مربـوط   هژ در پرو٢٠٠٠ليارد دالر در سال   جويي معادل يک مي    صرفه
 ها در اياالت متحده به بزرگراه

 ٣ ساخت و ساز

 ٤ صنعت  در بخشهای مختلف١٠٠%تا  ٥%ای بين  کاهش هزينه در محدوده

 زيادی در جهـت     های باال پتانسيل بسيار    های زيست محيطي بدليل هزينه     در پروژه 
 .بکارگيری متدولوژی ارزش دارند

 ٥ محيط زيست

 ٦ خدمات دولتي نگذاری بطور ميانگي  دالر به ازای هر دالر سرمايه٢٠بازگشت سرمايه به ميزان 

  هاي مختلف در اياالت متحده كاربرد مهندسي ارزش در رشته -٢جدول 

 ها و دستاوردها هزينه

 توجه قابل های یجوي صرفه و اوردهادست دارای حال نعي در و نههزي کم اربسي ندیفرآي ارزش مهندسي

 عمـر  چرخـه  هاولي مراحل در پروژه تمديري متدولوژی با قتلفي در ارزش تمديري ریکارگيب صورت در. است

 .هستند پوشی چشم قابل آن دستاوردهای به توجه با ها، نههزي پروژه،

 ناي اعمال نهمچني. امدانج می نههزي همزمان کاهش و تکيفي بهبود به معموًال ارزش مهندسي مطالعه

 اهـداف، کـاهش   تشفافي پروژه، در نفعذي عوامل نبي مشترک درک مانند گریدي دستاوردهای دارای ندفرآي

 .است  پروژهاندرکار دست عوامل نبي ارتباط بهبود طرح، در راتتغيي و مخاطرات

  :باشد می رزي بشرح گریدي دستاوردهای دارای ندفرآي ناي شده، انبي موارد بر عالوه

   یاحتمال نادرست های برداشت و ابهامات حتصحي -

  قواعد و ها تمسوولي قدقي فتعري -

  متي اعضای نبي کاری  روابط بهبود -

  ارتباطات بهبود -

  ارزش فرهنگ شدن نهنهادي -
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  گيري نتيجه

 روش مهندسـي ارزش تـاكنون باعـث تغييـرات اساسـي در روش توليـد               تر بيـان شـد،         همانطور كه پيش  

ها پديد آمده  هاي بسياري در پروژه جويي عالوه براين با استفاده از اين روش صرفه. محصوالت صنعتي شده است

بـراي حـل مـسائل،    ست كـه  ا اكاركردگر شناسي يك روشمهندسي ارزش با عمر كمي بيش از نيم قرن،        .است

 بـا شناسـايي و   روشايـن  . گيـرد  ر مي مورد استفاده قرا   زمان بهبود عملكرد و كيفيت      ها و بطور هم     كاهش هزينه 

هاي خالق در قالب يك تيم و گروه مشخص، رضايت مشتري را          هاي ارزش و بكارگيري تكنيك      ارتقاي شاخص 

  .افزايد گذاري مي  ارزش سرمايهبرافزايش داده و 

عي  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتما٦١ماده ) ج(روش مهندسي ارزش طبق آنچه در بند همچنين 

و فرهنگي كشور آمده و در قانون برنامه چهارم نيز بر آن تأكيد شده است، چندي است كـه مـورد توجـه جـدي                      

 . هاي اجرايي و مراكز مختلف دولتي و خصوصي قرار گرفته است ها، دستگاه سازمان

  يـا  افـزاري   از نـرم   اعـم   ترابـري  هـاي   پـروژه   و اجـراي  ريـزي  برنامـه   و در  در ايـران  ونقل  حمل در بخش

   اهـداف  از مهمتـرين . كننـد  مـي    اسـتفاده   ارزش  مهندسـي   از روش  مشاور و پيمانكاران افزاري، مهندسان سخت

هـا و    از پـروژه   برخـي   اجـراي   شدن  موجه  به فعاليت، كمك  هر  اصلي  كاركردهاي  حفظ  به  توجه  ارزش مهندسي

 و   مـشاوران، كارفرمايـان    ميـان هـا  فعاليـت  در   متقابل  وجود درك.استناپذير    برگشت  منابع اتالف  از جلوگيري

   ارزش مهندسـي هـاي   روش   بكارگيري  مهم از شاخصهاي ها،  در پروژه  مشترك گيري ايجاد تصميم  و پيمانكاران

  حداكثر  تا بهاستشده  تاكيد   بر آن  ارزش  در مهندسي  كه  است  مهمي  موضوع  و كار تيمي  بر فعاليت تكيه. است

   بـا حـداقل      پروژه  ساختن اهداف    كارآمد بمنظور برآورده     تكنيك   يك   ارزش، بعنوان   مهندسي . يابند   دست  موفقيت

 خـود   ها به  پروژه ريزي  و برنامه ها در مديريت  ساير تكنيك به  نسبترا   تري  مناسب  كيفيت، جايگاه  و حفظ هزينه

 و  هـا، تجهيـزات   سيـستم   عملكـرد   تحليـل   براي  و گروهي يافته  سازمان  كوششين رواز ا.  است  داده اختصاص

هـاي كـشور      عمـر پـروژه    در طـول   هزينـه   و با حـداقل  واقعي  عملكرد  به  بمنظور دسترسي  موسسات  به خدمات

   حاشيه كشورهاي  ي و حت  صنعتي  كشورهاي  در همه  ارزش يند مهندسيآ حاضر فر حال در. رسد ضروري بنظر مي

 و   صنعتي هاي  پروژه  و اجراي  در فرايند طراحي  مهم اركان  از  و يكيباشد مي   رشد چشمگيري  داراي  فارس خليج

ساله در نظر دارد بعنوان اولين قـدرت   با توجه به افق بيست كه ايران اسالمي  از آنجايي.رود شمار مي  به  عمراني

   بـزرگ   صـنايع   بويژه  صنعت هاي  در زيربخش توان  را مي ارزش بكارگيري مهندسي ،اقتصادي منطقه مطرح شود  

و در راه توسـعه و اعـتالي كـشور           قـرار داد    اسـتفاده   مورد  نقل و   حمل  گاز و   و  ، عمراني، نفت    مانند خودروسازي 

  .هاي بلندي برداشت گام
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  منابع و مأخذ

 ماهنامه شمس، سال اول، شماره دوم، ارديبهشت        بختياري، نوبخت؛ مهندسي ارزش و ارزش مهندسي،       .۱

  ۱۳۸۲و خرداد 

بهبهاني، حميد، كريمي رحيمي، حميد؛ خط مشي مهندسي ارزش، ماهنامه شـمس، سـال اول، شـماره                  .۲

 ۱۳۸۱اول، بهمن و اسفند 

دفتـر بازيافـت آب ايـاالت       هـاي عمرانـي، انتـشارات         پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در طـرح         .۳

  ۱۳۸۰ شركت مهندسي مهاب قدس، چاپ اول،  ، ترجمه (USBR)متحده

 ۱۳۸۳ شركت مهندسين مشاور مهاب قدس، چاپ اول،  يري، مايكل؛ مديريت ارزش، ترجمهت .۴

 ۱۳۸۰جبل عاملي، محمد سعيد، ميرمحمد صادقي، سيد عليرضا؛ مهندسي ارزش، چاپ اول، بهار  .۵

بكارگيري مهندسي ارزش، چاپ دوم،     جبل عاملي، محمد سعيد، ميرمحمد صادقي، سيد عليرضا؛ روش           .۶

 ۱۳۸۱پاييز 

هاي عمراني،    ريزي، مديريت منابع و اجراي طرح       زاده، علي اصغر، نقش مهندسي ارزش در برنامه         جالل .۷

 ۱۳۸۱، اسفند (SIVE)مقاله داخلي انجمن مهندسي ارزش ايران 

، تابـستان  ۲۷، شـمار  رحمانيان، داود؛ مهندسي ارزش، نماد نوآوري و خرد جمعي، فصلنامه مهاب قدس          .۸

۱۳۸۳ 

، )نشريه شـهرجديد انديـشه    ( رحيمي، محمود؛ جايگاه مهندسي ارزش در مديريت شهري، نشريه پازينه          .۹

 ۸۴ و فروردين ۸۳، بهمن و اسفند ۱۱، ۱۰، ۹شماره 

هاي عمراني، فصلنامه مديريت فردا،  اله؛ جايگاه مهندسي ارزش و مهندسي ارزش در پروژه شفيعي، عين .۱۰

  ۱۳۸۲، تابستان ۲شماره سال اول، 

  ۱۳۸۳پور، يعقوب، بيرقي، حميد؛ مباني مهندسي ارزش، چاپ اول،  قلي .۱۱

  ۱۳۸۳كارگاه آموزشي مهندسي ارزش، ويرايش اول، مؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران، خرداد  .۱۲

 نجفـي   الشنيت، ژاك؛ توسعه پايدار با تكيه بر متدولوژي آناليز ارزش و مهندسي ارزش، ترجمه محمود               .۱۳

 ۱۳۸۱ابرندآبادي، چاپ اول، 

، تابـستان  ۲۷فصلنامه مهاب قـدس، شـمار    خانه بيرجند، محسني، محسن؛ مهندسي ارزش طرح تصفيه    .۱۴

۱۳۸۳ 
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، خـرداد   ۱۶ها و منافع، ماهنامـه ارونـد، شـماره            مؤمني فراهاني، فرشيد؛ مهندسي ارزش؛ حافظ سرمايه       .۱۵

۱۳۸۲ 

معاونـت   ؛حدهاي خـدمات مهندسـي ارزش     اد قرارداد با وا    ؛ دستورالعمل ارجاع كار و انعق      ۳۲۹۱۸نشريه   .۱۶

  ريزي كشور رنامهمديريت و بسازمان امور فني 



 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

  )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١

  )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢

  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣

  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤

  )١٣٧١زمستان ( طرح اسكان سريع -٥

  )١٣٧٢بهار (ژئوسنتز   مجموعه مقاالت راجع به-٦

  )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧

  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨

  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠

  )١٣٧٢تابستان (» ورهاي مختلفتجربيات كش «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١

  )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢

  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر  )اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣

  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-١٤

  )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  سيون و بهينه اتوما-١٥

  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦

  )١٣٧٣بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -١٧

  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨

  )١٣٧٣بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-١٩

  )١٣٧٣ر بها( انرژي خورشيدي -٢٠

  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١

  )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢

  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣

  )١٣٧٣تابستان (ولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي كه- شهر سالم -٢٤

  )١٣٧٣پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -٢٥



  )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦

  )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧

  )١٣٧٣زمستان ( )انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨

  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   يت بار و مديريت انرژي در شبكههاي مدير   سيستم-٢٩

  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠

        )در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١

  )١٣٧٤بهار (

  )١٣٧٤بهار (كوني جوئي انرژي در ساختمانهاي مس   صرفه-٣٢

  )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣

  )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤

  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥

  )١٣٧٥زمستان (هاي سنتي و پيشرفته  معرفي روش-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦

  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧

  )١٣٧٦بهار (ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها   استفاده از-٣٨

  )١٣٧٦زمستان ( )جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩

  )١٣٧٧تابستان (فضاي باز اداري  نوين به طراحي هايي  نگرش -٤٠

  )١٣٧٧زمستان ( )فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١

  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢

  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣

  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   فني غيردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي و -٤٤

        پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -٤٥

  )١٣٧٨زمستان (

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

  )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧

  )١٣٧٩زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -٤٨

  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩



  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠

          روشنايي  محيط :ل جلد او-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١

  )١٣٨٠پاييز (

  هـاي صـوتي و حرارتـي         محـيط  -اسـتانداردهاي عملكـرد حـسي     :  بخـش اول   - تنظيم شرايط محيطي     -٥٢

  )١٣٨٠پاييز        (

  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣

  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤

  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا     :  جلد اول -سيستمهاي كنترل محيط    :  بخش دوم  -م شرايط محيطي     تنظي -٥٥

  )١٣٨٠زمستان       (

   حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  سيستمهاي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦

  )١٣٨٠زمستان        (

  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧

  سيـستم جـامع محيطـي     :  جلـد سـوم    -هاي كنتـرل محـيط      سيستم:  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان        (

  )۱۳۸۱تابستان ( )كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹

  )۱۳۸۱پاييز ( كلي مفاهيم :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان( )هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳

  )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«جارت الكترونيكي ت :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

  )۱۳۸۲تابستان (» شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار « ساختمانهاي سبز و پايدار -۶۵

  )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶

  )۱۳۸۲يز پاي( كليات –بخش اول : )حرا(هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷

  )۱۳۸۲پاييز (بازاريابي الكترونيكي :  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

  )۱۳۸۲زمستان (شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹

  )۱۳۸۳بهار (آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰



  )۱۳۸۳بهار (دانشگاه الكترونيكي :  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱

  )۱۳۸۳تابستان (هاي اطالعات مديريتي ساختمان  سيستم:  بخش دهم-آوري اطالعات  فن-۷۲

  )۱۳۸۳پاييز (دانشگاه الكترونيكي :  بخش يازدهم-آوري اطالعات  فن-۷۳

  )۱۳۸۳زمستان  (مديريت پرونده هاي الكترونيكي: بخش دوازدهم - فن آوري اطالعات-۷۴

  )۱۳۸۳زمستان  ( الكترونيكيدموكراسي: سيزدهمبخش  -آوري اطالعات  فن-۷۵

  )۱۳۸۳زمستان (انتخابات الكترونيكي :  بخش چهاردهم-آوري اطالعات   فن-۷۶

   )۱۳۸۴تابستان (حقيقت مجازي :  بخش پانزدهم-آوري اطالعات  فن-۷۷

  )۱۳۸۴تابستان ( )۱۳۸۳تصويب شده سال (هاي دولتي  برگزاري مناقصه -۷۸

  )۱۳۸۴تابستان ( نرژي در جهانچين دومين مصرف كننده ا -۷۹

  )١٣٨٤ تابستان –بخش اول ( استانداردهاي مديريت پروژه -مديريت پروژه  -۸۰

         )عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها : بخش شانزدهم - اطالعاتآوري فن -۸۱

  )۱۳۸۴پاييز (

  )۱۳۸۴پاييز (ان مديريت ارتباط با مشتري: هفدهمبخش  - اطالعاتآوري فن -۸۲

  )۱۳۷۴ زمستان –بخش دوم ( استانداردهاي مديريت پروژه – مديريت پروژه -۸۳

  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده

  )١٣٧٢زمستان ( )بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -

  )١٣٧٢زمستان ( )بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -

  )١٣٧٣بهار ( )بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-

  )١٣٧٢زمستان ( )بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -

  )بخش شهر سالم(تهران    شهرداري   ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش    پارك-

  )١٣٧٢پائيز  (

  )١٣٧٢پائيز ( )بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -

  )١٣٧٢زمستان ( )بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -

  )١٣٧٣بهار ( )بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -

  )١٣٧٣تان تابس( )بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-



  )١٣٧٣زمستان ( )بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-

  )١٣٧٤تابستان ( )بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-

  :اند  ضمنًا كتب زير منتشر گرديده

  )١٣٧٢( (PARKING STRUCTURES) سازة پاركينگهاي طبقاتي -١

  )١٣٧٣( (HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢

  )١٣٧٣( (AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه(ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤

زمان مديريت و سا و تدوين معيارهاي   دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL ) ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي سه بعدي -٦

  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي

  )شهر ره: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١

  )شهر ره: مترجم ( ELECTRICAL GROUNDING)اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢

  


