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 سخن نخست

 

    اندیشمند گرامی

  با سالم

تحلیل ص 
ف و راهبرداه، ارتقاء مدرییت بهینه، حفظ پویایی و ارتقاء نوآوری ره سازمان نیازمند تجزهی و  حیح محیط، انتخاب بهترین اهدا

م مؤرث رد جهت تأمین هدفتوانمندی  اهی تدوین شده است. اهی سازمان و اقدا

کانکش دستبی مرجع دانش مهندسی ارزش باشد. پذری نمییابی هب این مهم، افرغ از مطالعه، ژپوهش و تدرب و تحقیق رد امور ام

رپدازد، ات انجام می رد حوزه مهندسی ارزشو انجام مطالعه و ژپوهش  آموزشاهی خود هب اه و توانمندیوجودی و ظرفیت با توهج هب فلسفه اریان

تسهیل نماید. این فرآینداهی شیپ گفته را ربای مدریان، صاحب نظران و ژپوهشگران 
 حوزه 

صصی را وظیفه خود ااشتنر وعی و موض اهی کتاب، تحرری و نشر مرجعبنارباین با توهج هب اهمیت موضوع این  تخ
نتایج حاصل از مطالعات 

ما دانسته و رب این باور  شود.ممکن می سیستمیرد ساهی مدرییت  مهندسی ارزشیابی هب توسعه ، زمینه دستتیاست هک هب واسطه چنین اقدا

 ربداریم.مندی از نظرات ارزشمند جنابعالی، رد اراهئ مؤرثرت این آاثر، گام امید است با بهره

 

وریان
 محمد اهدی ذوالنّ

 مدری مرجع دانش مهندسی ارزش اریان
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 كيدهچ

های اقتصادی، گیری جریانای در شکل، اهمیت و جایگاه ویژهصنایع و زیربناهادر جهان امروز 

های پویایی، تولید و توسعه اقتصادی، اجتماعی جهان دارند و عمالً به كانون فناوریفرهنگی، سیاسی و 

سازی و مدیریت منظور هماهنگبه مدیریت سیستمیاند. در این زمان اهمیت و جایگاه شدهتبدیل صر معا

مدیریت بهینه تمامی عوامل یابد. افزایش می مخاطبانهر یک از این نیازها جهت ارائه خدمات بهینه به 

 را برای مدیران  روست، كارآن هم در قرن بیست و یکم كه بشر با كمبود منابع روب طرحو منابع یک 

ن باالبردن هایی برده است تا ضماز روش ای كه متولیان را به سمت استفادهدشوارتر كرده است. به گونه

های خود بگیرند. ترین هزینه باالترین كاركرد را از نتایج فعالیت، بتوانند با پایینافزایش رضایت ذینفعان

ایران را به خود جلب كند استفاده جهان و حتی مدیران  ت نگاه مدیرانهایی كه توانسته اسکی از روشی

است. مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی است كه ها و محصوالت ک مهندسی ارزش در پروژهاز تکنی

جهان، ها را كاهش دهد. اكنون در كشورهای نها، هزینه آتالش دارد ضمن افزایش كاركرد پروژه

در كشور ما نیز این تکنیک مدیریتی در . دهنداستفاده قرار میمورد  هارا در تمامی حوزهمهندسی ارزش 

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامههمچنین به اجرا در آمد و  های ماصنایع و پروژه

 االجرا كرد. كتابیال را الزممیلیارد ر 288های باالی استفاده از مهندسی ارزش را بر روی كلیه پروژه

آشنایی با مهندسی ارزش با سفارش واحد آموزش مرجع دانش مهندسی ارزش ما با عنوان روی شپیش

آشنا سازد. از این  ندسی ارزشمه هایرا با كاربرد خواننده گرامی تالش دارد تا شماایران تدوین شده و 

به  پردازد و در فصول بعدمی مسألهفصل اول به طرح فصل تدوین شده است كه در  2در  كتاب فوقرو 

ضمیمه  2شود و در پایگاه قانونی مهندسی ارزش در ایران پرداخته میكار، ترتیب مبانی، تاریخچه، برنامه

 پردازد.می ارزش یمهندس یآموزش یهادورهی و همچنین معرفی تیریمد یهاروش یبرخبه معرفی  آخر

 .بهبود مدیریتها، پروژه كیفیت،هزینه غیر ضروری، كاركردگرائی،  ،جوئیصرفه، مهندسی ارزش: کلمات کليدی
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 مقدمه و طرح مسأله  -1

با نگاهی گذرا به خصوصیات اجرای یک پروژه همچون پیچیدگی باال، تعدد ذینفعان، هزینه و زمان 

فوق كاری بسیار  مسایلتوان دریافت كه حل تمامی زیاد، درگیر بودن دستگاههای اجرائی متعدد و ... می

توان این رسد كه آیا واقعاً نمیها به ذهن میاكنون این پرسش طاقت فرسا برای مدیران است.دشوار و 

مشکالت را كاهش داد؟ آیا این مشکالت مختص ایران است یا سایر كشورها با این مشکالت درگیر 

 اند؟مدیران برای حل این مشکالت چه اقداماتی انجام دادهسایر هستند؟ 

توان نتیجه گرفت كه آنان جهت حل این می مسایله با این ههای مواجروش با مطالعه بسیاری از

خود روی یشپاند بر مشکالت اند و با استفاده بهینه از شرایط موجود توانستهمشکالت صرفاً هزینه نکرده

ها های طرحداشتن و یا كاهش هزینهها كه توانسته ضمن ثابت نگهدر غلبه كنند. یکی از این روش

 ها است.ها شود، استفاده از مهندسی ارزش در پروژهپروژه كیفیتب افزایش موج

های نو در حل مسایل نو و ، تعدد ذینفعان و عوامل طرح و نیاز به ایدههای باالبا توجه به هزینه

و اثرگذار باشد. با  اتواند روشی كار، مهندسی ارزش میهاهای متعدد در پروژهمحدودیت شدن برچیره

و كیفیت این  كاراییهای طول دوره عمر به افزایش توان ضمن كاهش هزینهگیری از این روش میهبهر

 ها كمک نمود.پروژه

ای كه بسیاری از گونهاست، بهها سوابق متعدد در پروژهاین روش مدیریتی در ایران نیز دارای 

ها و نامهو حتی نظام كرده مهندسی ارزش استفادههای خود از كشور در پروژههای اجرایی دستگاه

های خود به تمامی زیرمجموعهمهندسی ارزش را در حوزه تحت نظرشان  های بکارگیریدستورالعمل

 اند.ابالغ كرده
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 مبانی مهندسی ارزش -2

 مهندسی ارزش تعریف -2-1

، مسألهای حل بر 9و كارگروهی 2یافته و مبتنی بر خالقیتروشی سیستماتیک، نظام 2مهندسی ارزش

مهندسی ارزش به كمک  ها، محصوالت و فرآیندها است.و كیفیت پروژه 4كاهش هزینه و بهبود عملکرد

پروژه، محصول یا فرآیند نتایج  2گستره وسیعی از دانش و تجربیات متخصصین و با تمركز بر كاركردهای

 كند.می ارایهقابل اجرا برای بهبود را به سرعت 

، مهندسی ارزش نگرشی خالق به منظور 9المللی مدیریت پروژهسه بینبر اساس تعریف مؤس

جویی در زمان، افزایش سود، بهبود كیفیت، افزایش سهم بازار، های چرخه عمر، صرفهسازی هزینهنهیبه

 باشد.حل مشکالت و استفاده بهینه از منابع می

مهندسی ارزش كاربرد ر، ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوبر اساس تعریف معاونت برنامه

ای است كه برای بررسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورد استفاده یافته فنون شناخته شدهسازمان

نیاز برای تحقق اهداف طرح به طور  گیرد و با استفاده از فکر خالق به منظور تأمین كاركرد موردقرار می

های ارتقای كیفیت و حفظ ایمنی و ویژگیمطمئن و با كمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا 

 باشد.محیطی میزیست

 تعریف مدیریت ارزش -2-2

رسیدن به ارزش مطلوب نیازمند " :كندگونه تعریف میمدیریت ارزش را این 0انجمن مدیریت پروژه

در باشد درحالیکه مدیریت ارزش ایجاد تعادل بین پارامترهای متضاد برای رسیدن به موقعیت مناسب می

سازی مفاهیم، نکات فنی، حال مواجه شدن با موضوعات راهبردی است، مهندسی ارزش در حال بهینه

  "باشد.های اجرایی و پیکربندی ارزش میجنبه

                                                 

 

 
2- Value Engineering 
2- Creativity 

9- Team Work 
4- Performance 
2- Function 

9- PMI: Project Management Institute 

0 - APM: Association of Projecr Management 
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مدیریت ارزش "كند: گونه تعریف میمدیریت ارزش را این 2سازمان مدیریت ارزش در استرالیا

ا حصول اطمینان از كاركردهای الزم با كمترین هزینه باشد كه بفرآیندی تحلیلی و ساختاریافته می

داشتن مشتری داشته و برای هر چه بیشتر ممکن و با حفظ سطح كیفیت و كاركرد سعی در راضی نگه

 "كند.نمودن ارزش تالش می

 
 ریزی ارزشتعریف برنامه -2-3

یک برنامه یا پروژه، ریزی مفهومی كارگیری متدولوژی مهندسی ارزش در مراحل آغازین برنامهبه

توان شود. در این مرحله طراحی مفهومی هنوز قطعی نشده و میریزی ارزش نامیده میبرنامه

های بهبود ارزش، به ویژه نمودار تحلیل كاركرد را برای انتخاب جهت بهینه و اولیه پیشبرد تکنیک

 طراحی مورد استفاده قرار داد.

ریزی ارزش با همان نظارت راهبردی رئیس جمهور، برنامه ریزی وبر اساس تعریف معاونت برنامه

سنجی طرح ریزی، مرحله اولیه، مرحله مفهومی و امکانمفهوم مهندسی ارزش است كه، در مرحله برنامه

 كاربرد دارد.

 تعریف شاخص ارزش -2-4

سی شاخص ارزش معیاری است كه به منظور تعیین میزان بهبود حاصل شده به واسطه انجام مهند

های مختلف به واسطه انجام ارزش در یک پروژه و همچنین مقایسه میزان بهبود صورت گرفته در پروژه

گیرد. به منظور تعیین این شاخص، بهبود حاصل از تغییرات مهندسی ارزش مورد استفاده قرار می

لید محصول پس گیرد، هزینه انجام پروژه یا توگیری شده و در صورت كسر شاخص ارزش قرار میاندازه

حاصل تقسیم این دو  در نهایت گیرد.از اعمال تغییرات نیز محاسبه شده و در مخرج این كسر قرار می

. واضح است كه هر چه میزان این شاخص بیشتر باشد، بهبود دهدشکیل میتمقدار، شاخص ارزش را 

 بیشتری در پروژه یا محصول ایجاد شده است.

                                                 

 

 
2 - IVMA: Insitute of Value Management of Australia 
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ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شاخص ارزش عبارت است از بر اساس تعریف معاونت برنامه

های های آن )هزینهمجموع درآمدهای حاصل از هر گزینه )ارزش كاركرد( تقسیم بر مجموع هزینه

 كاركرد(.

 هدف مهندسی ارزش -2-5

، كاهش هزینه و افزایش مسألهراهکارهای قابل اجرا در راستای حل  ارایههدف مهندسی ارزش 

اما تحقق  باشد،د پروژه یا محصول میفیت )عملکرد( است كه تمامی این موارد در گرو توجه به كاركركی

یافتن نقطه بهینه )تعادل( بین كاركرد،  ترین زمان ممکن بسیار مهم است.هاهداف مورد نظر در كوتا

فزایش ارزش مهندسی ارزش، ا كلیباشد. در واقع هدف مهندسی ارزش می دیگركیفیت و هزینه هدف 

 پروژه است.

 
 دالیل بكارگيری مهندسی ارزش -2-6

گیرند. ها مورد استفاده قرار میدر شرایط بروز محدودیت 2جوییهای بهبود و صرفهعمدتاً روش

های باالی اجرای پروژه یا تولید هزینه -2 :شاملتعدادی از دالیل اصلی بکارگیری مهندسی ارزش 

 -2ها پیچیدگی باالی پروژه -4ها دشواری اجرای پروژه -9احی و اجرا فاصله زیاد بین طر -2محصول 

 هایفناوریپیشرفت  -9كمبود ارتباطات بین عوامل طرح و ذینفعان پروژه  -2كمبود اطالعات اولیه 

تغییر قوانین،  -9 ولی نادرست اولیه باورهای صادقانه -0 خالقیت -0 مورد استفاده و بهبود استانداردها

تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  -22تغییر در نیاز كارفرما  -28 و مقرراتضوابط 

 .تغییر در منابع مورد استفاده -29تغییر مشخصات فنی طرح  -22

به این نکته مهم توجه نمود كه بهبود صورت گرفته به كمک مهندسی ارزش صرفاً ناشی از عدم  باید

اقتصادی طرح نبوده بلکه فاصله زمانی بین مراحل طراحی،  -های فنیمطالعه كافی یا دقت در بررسی

افزایی تیم مطالعه ارزش از سوی برداری پروژه از یک سو و بررسی و خالقیت گروهی و هماجرا و بهره

 گردد.میها در پروژهبه واسطه انجام مهندسی ارزش جویی غیرقابل تصور دیگر موجب بهبود و صرفه

 

                                                 

 

 
Saving - 1 
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 مدیریت در بهبود هایروش سایر با ارزش مهندسی مقایسه -2-7

همانطور كه از تعریف مهندسی ارزش مشخص است، نقاط قوت مهندسی ارزش نسبت به سایر 

گیری از خالقیت های كاهش هزینه و بهبود كیفیت، تمركز بر كاركردهای پروژه یا محصول و بهرهروش

 باشد.ارهای قابل اجرا در حداقل زمان ممکن میراهک ارایهافزایی حاصل از آن در جهت گروهی و هم

ها های چندین روش مدیریتی را مقایسه و روشی برای ارزیابی این روشماتریس ابزار كار ویژگی

اگر روشی برای یک است. توضیح آنکه  گزینه 2نای كند. روش استفاده در این مقایسه برمبه مییارا

گیرد؛ اگر برای كاربردی سودمند باشد ولی ه آن تعلق میب 2كاربرد به صورت خاص مناسب باشد عدد 

 2یا  2و اعداد  9؛ اگر روش كاربرد كمی داشته باشد عدد 4این كاربرد، كاربرد اصلی آن روش نباشد عدد 

 [2]كاربرد مورد نظر است. اتباط باعدم سودمندی این روش در  دهندهنشان

( ارایه های مدیریتیمعرفی برخی روش) 2شماره  ضمیمهتوضیحات الزم در مورد ماتریس مذكور در 

 شده است.
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B    2 2 4 4 4     2   توسعه مهارت مشاركت گروهی 
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 آن هایگواهينامه و 1المللی مهندسی ارزشانجمن بينمعرفی  -2-8

المللی مهندسی ارزش اولین انجمن عالقمند و پیگیر پیشرفت و ارتقاء مهندسی ارزش در انجمن بین

گذاری شده و در ایالت متحده امریکا پایه 2نیا است. این انجمن ابتدا با نام انجمن مهندسین ارزش امریکاد

 ،سپس به واسطه عالقمندی متخصصین در سرتاسر دنیا و پذیرش اعضای غیر امریکایی از سوی انجمن

های متعدد آموزشی توسط تغییر نام داد. این انجمن با برگزاری دورهالمللی مهندسی ارزش انجمن بینبه 

عی در گسترش س المللی در سطوح مختلف مهندسی ارزشمدارک معتبر بین ارایهمدرسین مورد تأیید و 

 این تکنیک ناب در سراسر جهان دارد.

 سطح به ترتیب عبارتند از: 9این 
9

AVS- المللی مهندسی ارزشاولین سطح مدرک بین 

4
VMP- سی ارزشالمللی مهنددومین سطح مدرک بین 

2
CVS- المللی مهندسی ارزشسومین و باالترین سطح مدرک بین 

های سطح یک، دو و سه مهندسی ارزش در ایران توسط حال حاضر دورهالزم به ذكر است كه در 

 گردد.انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار می

 
 ارزش مهندسی کاربردی هایحوزه -2-9

، راه نقلوحملهای عمرانی )ساخت و ساز، ارزش در پروژهدر نگاه اول حوزه اصلی كاربرد مهندسی 

های مختلفی چون فرآیندهای تولیدی، تولید و...( است، اما در حال حاضر در دنیا مهندسی ارزش در حوزه

های مدیریتی و آموزشی، سامانهخدمات،  ارایهمحصول جدید، تجهیزات، نرم افزارها و ... و همچنین 

گیرد. فرآیند، معماری، طراحی مهندسی و بازاریابی نیز مورد استفاده قرار میتخصیص منابع، تحلیل 

به یا  مسألهیک مطالعه واكنش سریع برای مشخص نمودن  به عنوانشناسی ارزش ممکن است روش

 دبهبود مشخصات عملکر ونشدنی تالش سازمانی جمعی برای انگیزش نوآوری  یک قسمت جدا عنوان

                                                 

 

 
2- SAVE International 
2- SAVE: Society of American Value Engineers 

9- Associated Value Specialist 
4- Value Methodology Practitioner 
2- Certified Value Specialist 
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های كاربردی مهندسی ارزش را به سه بخش پروژه، توان حوزهیرد. در مجموع میمورد استفاده قرار گ

محصول و فرآیند تقسیم نمود. الزم به توضیح است كه دامنه كاربرد مهندسی ارزش معموالً بواسطه 

 گردد.ذهنیت كاربران محدود می

 
 ارزش مهندسی بكارگيری زمان -2-11

قابل اجرا است، اما بیشترین سود حاصل از آن در مراحل مهندسی ارزش در تمام مراحل یک پروژه 

پذیری كارفرما و طراح بیشتر، اعمال گیرد كه انعطافریزی و طراحی پروژه صورت میابتدایی برنامه

بندی پروژه كمتر است و هزینه كمتری را نیز به پروژه تحمیل تر، و تأثیر تغییرات بر زمانتغییرات ساده

جویی در منابع در ، بیشترین سود و صرفهالمللی مهندسی ارزشانجمن بینستاندارد كند. بر اساس امی

شود. در این مرحله، اطالعات اولیه پروژه ایجاد راحل اولیه توسعه و در طی مراحل مفهومی حاصل میم

ای اند. بدین دلیل این مقطع بهترین زمان برگردد، اما طرح اصلی و منابع توسعه هنوز قطعی نشدهمی

استفاده از مهندسی ارزش است كه وضعیتی كه در آن كاركرد اصلی پروژه محقق شده باشد ایجاد نشده 

  توانند تعیین شده و مدنظر قرار گیرند.های جایگزین میاست و روش

 
 زمان مناسب انجام مطالعه ارزش (:1) شكل

 

استفاده قرار گیرد. كاربرد اولیه  تواند بیش از یک بار در چرخه عمر پروژه موردشناسی ارزش میروش

كند و كاربردهای مکرر آن به تصحیح مسیر شناسی ارزش به آغاز پروژه در مسیر درست كمک میروش
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پروژه بر مبنای اطالعات جدید یا تغییر یافته كمک خواهد كرد. زمانیکه یک مطالعه ارزش در مراحل 

 را با احتمال بیشتری افزایش خواهد یافت.های اجشود، هزینهانتهایی توسعه پروژه انجام می

توان نتیجه گرفت كه هر چه مطالعات مهندسی ارزش نزدیکتر به مراحل با توجه به مطالب فوق می

 ها آغاز شود، تأثیر بیشتری بر منافع پروژه خواهد داشت.سنجی و ابتدایی پروژهامکان

در دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش  ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوریلذا معاونت برنامه

 28های كوچک )با هزینه در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت، تعداد یک مطالعه ارزش را برای پروژه

میلیارد ریال( و پنج  988تا  288های متوسط )با هزینه میلیارد ریال(، دو مطالعه برای پروژه 288تا 

میلیارد ریال( و بسیار بزرگ )با هزینه بیش از  088تا  988هزینه  های بزرگ )بامطالعه ارزش برای پروژه

های متوسط، بزرگ میلیارد ریال( پیشنهاد كرده است كه حداقل یک مطالعه ارزش برای كلیه پروژه 088

 و بسیار بزرگ اجباری شده است.

 تعریف ابعاد پروژه (:2جدول )

 پروژه برآورد هزینه اندازه طرح یا پروژه

 میلیارد ریال 288تا  28ز ا كوچک

 میلیارد ریال 988تا  288بیش از  متوسط

 میلیارد ریال 088تا  988بیش از  بزرگ

 میلیارد ریال 088بیش از  بسیار بزرگ

 

 تعداد مطالعات ارزش پيشنهادی و زمان انجام آنها (:3جدول )

اندازه 

طرح یا 

 پروژه

 آغاز
سنجی امكان

 اوليه

سنجی امكان

راحی ط نهایی و

 اوليه

 طراحی تفصيلی

25% 

 پيشرفت

51% 

 پيشرفت

75% 

 پيشرفت
 اتمام

 - - کوچك
روز كارگاه  9-2

 اختیاری
- 

 - - متوسط
روز كارگاه  9-2

 اجباری
 روز كارگاه اختیاری 9-2

 - بزرگ
 روز كارگاه 9

 اختیاری
 روز كارگاه 2

 اجباری

روز  2
كارگاه 
 اختیاری

روز  9-2
كارگاه 
 اختیاری

روز  9-2
 كارگاه اختیاری

- 

بسيار 

 بزرگ
- 

 روز كارگاه 9
 اجباری

 روز كارگاه 2
 اجباری

روز  2
كارگاه 
 اختیاری

روز  9-2
كارگاه 
 اختیاری

روز  9-2
 كارگاه اختیاری

- 



                                                                                                                                                         15                                                                                                                           کتاب آشنایی با مهندسی ارزش

 www.iranvalue.com            22980920نمابر:    22980999 – 22980922تلفن:           مرجع دانش مهندسی ارزش ایران 

 

در رابطه با پایگاه قانونی مهندسی ارزش در كشور نیز قوانینی شامل عناوین ذیل وضع شده است كه 

 ته خواهد شد.به آنها پرداخ 0در فصل 

 قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 قوانین بودجه ساالنه 

 ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورقوانین معاونت برنامه 

 های دولتیها و مجموعهقوانین داخلی وزارتخانه 

 

 ارزش مهندسی موفقيت عدم یا بكارگيری موانع -2-11

ناباوری،  -2یری مهندسی ارزش و یا علل عدم موفقیت آن عمدتاً شامل مواردی چون موانع بکارگ

تصور غلط حصول بهبود و كاهش هزینه  -2عدم آگاهی و پذیرش عوامل طرح بخصوص كارفرما 

مقاومت طراح و مشاور در برابر پذیرش  -9بواسطه طراحی نادرست و عدم كفایت مطالعات مشاور طرح 

عدم اعتقاد  -4مهندسی ارزش به علت تصور توهین به جایگاه تخصصی خود  بررسی طرح به كمک

عوامل طرح بخصوص پیمانکار یا تولید كننده به فرآیند مهندسی ارزش بواسطه تجربیات ناموفق سایر 

عدم وجود انگیزه كافی در عوامل طرح برای  -2های كاهش هزینه و بهبود در طرح یا فرآیند تولید روش

 .ت بهبود طرحتالش در جه

 
 ارزش مهندسی جانبی مزایای -2-12

مهندسی ارزش عالوه بر مزایای اصلی آن مانند بهبود كیفیت طرح و كاهش هزینه، مزایای دیگری 

های امکان استفاده ایده -9بهبود ارتباطات بین عوامل طرح  -2افزایی در سازمان ایجاد هم -2همچون 

آشنایی عوامل طرح با تفکر  -2فزایش روحیه كارگروهی در سازمان ا -4های مشابه قابل اجرا در پروژه

 ترویج تفکر خالق و ساختار شکن؛ نیز دارد. -9سودمند كاركردگرا 

 
 ارزش مهندسی شعار -2-13

یعنی چه؟ با  "همیشه یک راه بهتر و مؤثرتر برای انجام كارها وجود دارد"شعار مهندسی ارزش 

یم كه برخالف تصور اشتباه موجود در میان برخی مشاوران و طراحان قدری تأمل در این جمله درمیاب

مبنی بر زیر سوال رفتن تخصصشان بواسطه انجام مطالعات مهندسی ارزش روی طرح اولیه آنها، 
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مهندسی ارزش اعتقاد دارد كه با توجه به گذر زمان و تغییر شرایط در پروژه همواره امکان بهبود در 

كرده است. لذا مهندسی ارزش  ارایهدارد، حتی طرحی كه خود مهندسی ارزش  وضعیت موجود طرح وجود

های غیرضروری از طریق هزینههمواره به دنبال گسترش بستر بهبود طرح و همچنین امکان كاهش

جانبه اطالعات، همکاری تیمی قدرتمند با گستره دانش و تخصص وسیع، شکستن بررسی همه

گشا های خالقانه و راهایده ارایهو نهایتاً  مسألههای عادی حل ز روشساختارهای فکری موجود، گذر ا

 باشد.برای حصول بهبودی غیرقابل تصور در طرح می

 گذار تفکر ارزش، خالی از لطف نیست؛، پایه2رنس مایلزوبیان جمله زیر از ال

شرایط عادی نیاز ی است برای استفاده در مواقعی كه به نتایجی بهتر از اسامانهمهندسی ارزش، "

 "داریم.

                                                 

 

 
2- Lawrence D.Miles 
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 تاریخچه مهندسی ارزش -3

ای بیش از یک دهه دارد. این ای بیش از نیم قرن و در ایران سابقهمهندسی ارزش در جهان سابقه

تکنیک مدیریتی در ابتدا توسط كارشناسان شركت جنرال الکتریک ابداع شد و چندین سال مورد استفاده 

 نقلوحملاز مهندسی ارزش موجب آن شد تا وزارت دفاع و بخش  قرار گرفت. دستاوردهای استفاده

ایاالت متحده آمریکا بکارگیری مهندسی ارزش را در دستور كار خود قرار دهند. سایر كشورهای جهان 

نیز با مشاهده مزایای استفاده از این روش، مهندسی ارزش را برای صنایع خود مورد استفاده قرار دادند. 

هندسی ارزش را از اواخر دهه هفتاد در برخی صنایع آغاز كرد و در ابتدای دهه هشتاد در كشور ما نیز م

برون شهری توسط وزارت راه و ترابری )وزارت راه و شهرسازی( مورد استفاده قرار داد.  نقلوحملحوزه 

هران در سال شهری ایران نیز از نیمه دوم دهه هشتاد با مهندسی ارزش آشنا شد و شهرداری ت نقلوحمل

های خود اجرا كرد. در زیر به مشروح وقایع تاریخی سازی مهندسی ارزش را در طرحطرح پیاده 2909

 پردازیم.مهندسی ارزش در ایران و جهان می

 

 شروع مهندسی ارزش در کارخانه جنرال الكتریك -3-1

م صورت گرفت. كار جهانی دوّهای پس از جنگصورت یک روش فنّی ویژه، در سالتحلیل ارزش به

الکتریک معاون فنّی بخش خریدهای شركت جنرال 2ارلیچردستور هنریطرّاحی و تدوین این روش به

مین مواد، مصالح و ارتقای كارائی تولید از طریق تأ منظوردستور او در داخل شركت و بهبه آغاز شد.

این  2940عمل آمد. در سال ای بهجانبه های جایگزین برای مواد و مصالح پرهزینه، كوشش همهروش

ها و الکتریک نهاده شد. مایلز در مورد روشارشد شركت جنرالمهندس ،مایلزرنسووظیفه برعهده ال

صورت تلفیقی با روش مرحله به مرحله های مرسوم بهفنون موجود به پژوهش پرداخت و از برخی روش

رود، یک شمار میارزش بهو بنیانگذار مهندسیخویش برای تحلیل ارزش بهره گرفت. مایلز كه مبتکر 

الکتریک عنوان یک استاندارد در شركت جنرالبه "تحلیل ارزش"روش .روش رسمی را به اجرا درآورد

عنوان های دیگر و برخی سازمان های دولتی نیز این روش جدید را بهپذیرفته شد و به تدریج شركت

                                                 

 

 
2- Henry Erlicher 
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كار بستند. نتیجه این شدكه روش وتکنیک مهندسی ارزش به ههای خود بابزاری برای كاستن از هزینه

 وجود آمد.

 

 شروع مهندسی ارزش در ایران -3-3

های صنعت نفت و آب، مهندسی ارزش را در برخی از پروژه 2900و  2900های كشور ایران، در سال

دانشگاه نعت موجب شد تا های دانشگاه و صالمللی این حوزه آغاز كرد. عالقه حوزهبا دعوت از اساتید بین

و در همین سال  نمایدبرگزار  رافرانس مهندسی ارزش ناوّلین ك 2909سال در صنعتی امیركبیر 

ارزش از طرف سازمان مدیریت و دستورالعمل ارجاع كار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی

اوّلین  2908در سال  ابالغ شد.( ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور)معاونت برنامهریزی برنامه

ارزش در كمیته مهندسیارزش در صنعت نفت برگزار گردید و در همین سال نیز كنفرانس مهندسی

ارزش در بر اعمال مهندسی بار دیگرمصوبه برنامه چهارم  2902در سال  تشکیل شد. وزارت راه و ترابری

ارزش در وزارت راه سازی مهندسیع و وسیع پیادهطرح جام 2909در سال  های عمرانی تأكید نمود.پروژه

های مهندسی ارزش قرار گرفتند و نفر مورد آموزش 2888و ترابری )ماورا( آغاز شد و در طی آن بیش از 

 وزیر راه و ترابریسند راهبردی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری توسط  2909با اتمام آن در سال 

ریزی شرح خدمات پیشنهاد تغییر به روش مهندسی سازمان مدیریت و برنامه 2909در مهر ابالغ گردید. 

دستورالعمل سازمان مدیریت در  2904. در اسفندماه ارزش و قوانین انگیزشی پیمانکاران را ابالغ نمود

لین همایش مهندسی اوّ 2904ارزش مورد بازنگری قرار گرفت. در اواخر تیرماه همان سال زمینه مهندسی

مین دوّبا حمایت وزارت راه و ترابری برگزار شد و در آذرماه همان سال   كشور نقلوحملدر ارزش 

كنفرانس  2900در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. در ششم آذرماه سال ارزش ی مهندسیسمینار ملّ

برگزار شد و  ارزش با شعار خالقیّت، نوآوری و توسعه ملّی در دانشکده فنّی دانشگاه تهرانسوّم مهندسی

ه علم و صنعت ایران برگزار در دانشگا 2909ماه سال چهارمین كنفرانس ملی مهندسی ارزش در دی

گردید. توجه متولیان حوزه انرژی كشور به مهندسی ارزش موجب شد تا اولین كنفرانس ملی كاربرد 

مارهای موجود از ابتدا برگزار شود. بر اساس آ 2992مهندسی ارزش در مدیریت انرژی در خردادماه سال 

مطالعه مهندسی ارزش بر روی  488بیش از  2998ورود مهندسی ارزش به كشور تا  پایان سال 

 های كشور انجام شده است.پروژه
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 سازمان بنادر و دریانوردیسازی مهندسی ارزش در پياده -3-4

سازمان بنادر ر است. در كشو های پیشرو در اجرای مهندسی ارزش، یکی از بخشدریایی كشورحوزه 

سازمان بنادر و سازی مهندسی ارزش در طرح پیاده، دریایی كشور نقلوحملعنوان متولی به و دریانوردی

 :كردساله با اهداف زیر شروع  2و با یک برنامه  2992از سال را  دریانوردی

  سال و استقرار در سالهای بعد 2انتقال فن و روش مهندسی ارزش در مدت. 

 و همچنین بهبود كیفیت آنها سازمانهای ش سطح عملکرد و نیز كاركردهای پروژهافزای. 

 سازمانهای كاهش هزینه یا زمان اجرای پروژه. 

 میلیارد ریال 288های با هزینه بیشتر از انجام فرآیند مهندسی ارزش برای پروژه. 

 تخصصی و چارچوبی  ها در سه سطح عمومی،ها و دستورالعملنامهسازی آیینتهیه و بهنگام

 .سازی مهندسی ارزش و اجرای آنبرای پیاده

  سازمان.نفر از مدیران، كارشناسان و ذینفعان  288ایجاد فرهنگ مهندسی ارزش در 
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 ارزش مهندسی 1کار برنامه -4

 شمای کلی فرآیند مهندسی ارزش -4-1

ورد نیاز مهندسی ارزش فراهم شده و پی از انجام آن، با دریافت اطالعات پروژه یا محصول، ورودی م
به منظور كاهش هزینه و ارتقای های جایگزین به عنوان خروجی مهندسی ارزش های و گزینهحلراه

 .گرددارایه میكیفیت پروژه یا محصول 

 
 شمای کلی مطالعه ارزش (:2) شكل

 

گام  -2شود كه به ترتیب عبارتند از: یفرآیند مهندسی ارزش ارزش در قالب سه گام عمده انجام م

)مطالعه تکمیلی(. هر یک از این سه گام به  4مطالعهگام پس -9 9گام مطالعه اصلی -2 2مطالعهپیش

 خواهند شد. ارایهشوند كه به تفکیک های مهمی تقسیم میفازها یا فعالیت

 
 مطالعه ارزش مراحل (:3) شكل

                                                 

 

 
2- Job Plan 

2- Pre-Study 

9- Value Study 

4- Post-Study 
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 مطالعهپيش مرحله -4-2

های الزم جهت باشد. برخی فعالیتدهی مطالعه ارزش میریزی و سازمانبرنامه مرحله هدف از این

ها ها و مسئولیتاخذ موافقت مدیریت ارشد و حمایت از برنامه كار، نقش -2حصول این هدف عبارتند از: 

یدی اخذ مستندات كل -4ها و اطالعات پروژه اخذ داده -9توسعه محدوده و اهداف مطالعه ارزش  -2

 مسایلبندی تعیین و اولویت -2ها، مشخصات، گزارشات و ارزیابی پروژه مانند تعریف محدوده كار، نقشه

انجام  -0توسعه برنامه زمانی مطالعه  -0تعیین محدوده و اهداف مطالعه  -9موردنظر  راهبردی

تیم جهت  حصول تعهد اعضای منتخب -28تعیین اعضای تیم ارزش  -9 2رقابتی معکوس هایتحلیل

آوری اطالعات مورد نیاز كاربر / جمع -22های پروژه بررسی هزینه -22دستیابی به اهداف پروژه 

كنندگان، مشتریان، ذینفعان جهت شركت در مطالعه ارزش در دعوت از تأمین -29مشتری در مورد پروژه 

های توسعه نمودارها و مدل -22ع اطالعات بین اعضای تیم جهت بررسی توزی -24صورت نیاز 

های تعریف شفاف نیازمندی -20تعیین تاریخ، زمان، محل و سایر نیازهای مطالعه  -29اطالعاتی پروژه 

 آمیز مطالعه ارزش.مطالعه با مدیریت ارشد جهت دستیابی به نتایج موفقیت

و  راهبردیهای های مدیریت ارشد، اولویتز نیازمندیدركی شفاف ا مرحلهنتیجه مطلوب این 

گیرد كه این دیدگاه شکل می مرحلهواسطه بهبود است. در طی این ه چگونگی افزایش ارزش سازمانی ب

نمایند. ممکن است در این های بعد احتماالً ارزش كافی برای توجیه هزینه مطالعه را ایجاد میگامآیا 

كاهش پارامترهای مطالعه باشد. اعضای تیم نسبت به اهداف پروژه مطلع بوده و زمان نیاز به افزایش یا 

 ]2[ باشند.جهت دستیابی به آنها متعهد می

 
 مطالعه اصلی مرحله -4-3

 2اطالعات گام

های اثرگذار بر نتایج پروژه و درک و تعریف وضعیت موجود پروژه و محدودیت گامهدف از این 

اخذ  -2های الزم جهت حصول این اهداف عبارتند از: ه است. برخی فعالیتهمچنین تعیین اهداف مطالع

                                                 

 

 
Competitive Benchmarking Analyses - 1 

2- Information Phase 
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ها، مشخصات، گزارشات، ها و اطالعات و مستندات كلیدی پروژه مانند تعریف محدوده كار، نقشهداده

های كیفی، اطالعات بازاریابی، نمودارهای جریان فرآیند و غیره. ای پروژه، دادهجزئیات اطالعات هزینه

تعیین  -2استفاده نمود.  2و صدای مشتری 2توان از ابزارهایی مثل توسعه تابع كیفیتاین منظور می برای

مورد نظر. همچنین تعریف محدوده و اهداف مطالعه )انتظارات مدیریت(.  راهبردیل یبندی مساو اولویت

هدید( و منشور )قوت، ضعف، فرصت و ت 3"سوات"توان از ابزارهایی مثل تحلیل برای این منظور می

 -4مفاهیم طرح / محصول / فرآیند توسط تیم پروژه  ارایهطرح اصلی و یا  ارایه -9پروژه بهره گرفت. 

، تحلیل 4توان از ابزارهایی مثل مهندسی معکوسرقابتی. برای این منظور می معکوسانجام تحلیل 

ن برنامه زمانی مطالعه شامل تاریخ، تعیی -2استفاده نمود.  9، طراحی برای مونتاژ2دمونتاژ، تحلیل پارتو

درک محدوده،  -0توزیع اطالعات پروژه جهت بررسی اعضای تیم  -9ها زمان، محل و سایر نیازمندی

 طرح مبنای اصلی پروژهتأیید  -0پروژه  ، عملکرد غیرمالیمسایلها، ریسک، برنامه زمانی، بودجه، هزینه

 .میدانی از محل پروژه یا تأسیساتازدید ب -28تعیین كاركردهای سطح باالی پروژه  -9

همه اعضای تیم را به دركی عمومی و پایه از پروژه شامل موارد تاكتیکی، عملیاتی و  گامنتیجه: این 

 رساند. های موضوع مطالعه میویژگی

 

 7تحليل کارکرد گام

م دهد بجای درک پروژه از منظر كاركردی است یعنی پروژه باید چه كاری انجا گامهدف از این 

تعیین  -2عبارتند از:  گامهای الزم جهت حصول هدف این اینکه پروژه االن چگونه است. برخی فعالیت

توسعه  -9بندی كاركردهای پروژه دسته -2 0كاركردهای پروژه با ابزاری چون تعیین تصادفی كاركردها

                                                 

 

 
2- QFD: Qualitu Function Development 

2- VOC: Voice Of Customer 

9- SWOT: Strenth, Weak, Opportunity, Threat 

4- Benchmarking 

2- Pareto Analysis 

9- DFA: Design For Assembly 
0- Function Analysis Phase 

 اجزاء محصول یا پروژهتعیین با نگاهی کلی و بدون تعیین   8-
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گذاری اندازه -4درخت كاركرد  و 2تکنیک سیستمی تحلیل كاركردنمودار مدل كاركرد با ابزارهایی مثل 

های عملکرد و رفتار كاربر به منظور انتخاب كاركردهای نامنطبق ای، مشخصهمدل با پارامترهای هزینه

خالقیت. ابزارهای مورد استفاده این مورد عبارتند از: تحلیل هزینه به كاركرد  گامبر ارزش جهت تمركز 

برآورد بهای كاركردها به منظور انتخاب كاركردهای  -2. )ماتریس كاركرد(، تحلیل عملکرد به كاركرد

نامنطبق بر ارزش و تمركز خالقیت بر آنها با ابزاری چون شاخص ارزش )هزینه كاركرد بخش بر بهای 

 كاركرد(.

كند. ضمناً درک تیم را بر تأیید تحقق نیازها و اهداف مشتری توسط پروژه متمركز می گامنتیجه: این 

دهد یا باید انجام دهد به جای آنچه كه هست روژه را با تمركز بر آنچه كه پروژه انجام میتری از پجامع

كند و در نهایت تیم كاركردهای نامنطبق بر ارزش را برای تمركز بروی آنها به منظور بهبود ایجاد می

 كند.پروژه مشخص می

 

 2خالقيت گام

های تحقق كاركردها است. برخی روشایر ستولید تعدادی ایده در ارتباط با  گامهدف از این 

 -2های آمادگی خالقیت انجام تمرین -2عبارتند از:  گامهای الزم جهت حصول هدف این فعالیت

بکارگیری  -9 9كنند مانند قوانین نامکتوببکارگیری قوانینی كه فضای را برای خالقیت مساعد می

های جایگزین با امکان بهبود ارزش به كمک هتولید اید -4پردازی گروهی های انگیزش ایدهتکنیک

 هایی چون طوفان فکری، تکنیک گوردون، تکنیک اسمی و تریز.تکنیک

های جایگزین ممکن برای دهد كه گستره وسیعی از راهها را توسعه مینتیجه: تیم فهرستی از ایده

 كند.تحقق كاركردها را با هدف بهبود ارزش پروژه فراهم می

 

                                                 

 

 
2- FAST: Function Analysis System Technique 

2- Creativity Phase 

9- Ground Rules 
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 1یارزیاب گام

ها برای بهبود و ترین ایدهكوتاهی از پرپتانسیل فهرست ارایهها و كاهش تعداد ایده گامهدف از این 

های الزم جهت تحقق كاركردهای پروژه با لحاظ الزامات كیفی و محدودیت منابع است. برخی فعالیت

نظور ایجاد دركی ها به مبندی هر یک از ایدهتوضیح و دسته -2عبارتند از:  گامحصول هدف این 

ها بروی پارامترهای عملکرد و هزینه پروژه با استفاده از ابزاری بحث در مورد نحوه تأثیر ایده -2مشترک 

ها برای توسعه بیشتر به كمک ابزارهایی بندی ایدهانتخاب و اولویت -T-Chart 9مثل جدول مقایسه 

( و CBA) 2، انتخاب بر اساس مزایا4مر، محاسبات هزینه طول ع9ترگو-، كپنرPugh2مانند: آنالیز 

ریسک -گذاری صرفههای سرمایهها بصورت پیشنهادیهتوضیح چگونگی ثبت ایده -4استاندارد ارزش 

 9مستقل

محور با های ارزشحلمتمركزی از مفاهیم كه زمان كیفیت را برای توسعه به راه فهرستنتیجه: تیم 

 نماید.كند، تولید میها تضمین میقابلیت اجرای در یک یا تركیبی از پروژه

 

 7توسعه گام

های ها و توسعه مناسب آنها به گزینهكوتاهی از ایده فهرستبررسی بیشتر و توسعه  گامهدف از این 

مقایسه نتایج  -2عبارتند از:  گامهای الزم جهت حصول هدف این باشد. برخی فعالیتجایگزین ارزش می

 -2تی كه در طی فازهای اطالعات و تحلیل كاركرد تصویب شده است مطالعه در مورد الزامات موفقی

ارزیابی و  -9های انتخاب شده برای توسعه بیشتر تهیه یک گزینه ارزش مستند برای هر یک از ایده

تهیه  -2انجام تحلیل هزینه به سود  -4های ریسک و هزینه در موارد مورد نیاز منظور نمودن قضاوت

                                                 

 

 
2- Evaluation Phase 

2- Pugh Analysis 
9- Kepner-Tregoe 

4- LCC: Life Cycle Costing 

2- CBA: Choosing By Advantages 

9- Stand-alone Risk-Reward Investment 

0- Development Phase 
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تهیه  -0تأیید ضرورت نیاز به توسعه بیشتر یک گزینه  -9ورد نیاز برای انتقال مفاهیم ات ممزالها و اطرح

 های ارزشها برای هر یک از گزینهها و مسئولیتیک طرح اجرایی به منظور تعریف مراحل اجرا، تاریخ

د كرده و های جایگزین و سناریوها با ریسک كم، متوسط و باال را ایجانتیجه: تیم مطالعه ارزش گزینه

 ارایهكند، به مدیریت ارشد كارگاه را مشخص میپیش راهبردیهایی كه اهداف آنها را به عنوان انتخاب

 نماید.می

 

 1ارایه گام

گیرندگان پروژه های ارزش به تیم مدیریت و سایر ذینفعان یا تصمیمگزینه ارایه گامهدف از این 

و مستندات پشتیبان  ارایهتهیه  -2عبارتند از:  گام های الزم جهت حصول هدف ایناست. برخی فعالیت

مقایسه نتایج مطالعه در مورد الزامات موفقیتی كه در طی فازهای اطالعات و تحلیل كاركرد  -2آن 

ریسک به مدیریت به منظور انتخاب  -پیشنهاد سناریوهای خالقانه صرفه -9تصویب شده است 

اطمینان از اینکه مدیریت، اطالعات  -2ات با تیم پروژه تبادل اطالع -4های ارزش جهت اجرا گزینه

تهیه گزارش  -0های اجرایی نویس نقشهتهیه خالصه پیش -9گیری دارد تصمیم ل و واقعی برایكام

 رسمی.

نتایج معمول مطالعه ارزش شامل اسناد توجیهی، تحلیل ریسک، مقایسات هزینه و بها، تحلیل ارزش 

 ب خواهد بود.حال حاضر، و مزایا و معای

های ارزش توسط مدیریت و سایر ذینفعان نتیجه: اطمینان از درک دالیل اساسی )اصلی( گزینه

 كلیدی. همچنین ایجاد عالقمندی به تعیین ضمانت اجرایی.

 

                                                 

 

 
2- Presentation Phase 
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 مطالعههای پسفعاليت -4-4

 1اجرا گام

تحقق و تأیید های ارزش پذیرفته شده و حصول اطمینان از اجرایی شدن گزینه گامهدف از این 

عبارتند  گامهای الزم جهت حصول هدف این ریزی شده مطالعه ارزش است. برخی فعالیتمزایای برنامه

بندی هر یک از سازی جهت تعیین صورتبرگزاری یک جلسه با موضوع پیاده -2از: بررسی گزارش اولیه 

ده و مستند نمودن دالیل اصلی های پذیرفته شهای اجرایی برای گزینهایجاد طرح -9های ارزش گزینه

تعیین یک بازه زمانی برای بررسی و اجرای هر یک از  -2اخذ ضمانت اجرا  -4های مردود گزینه

تحویل اقالم قابل  -0های اجرا شده پیگیری دستاوردهای ارزش منتج از گزینه -9های ارزش گزینه

ن از لحاظ شدن تجربیات جدید با ایجاد و اطمینا -9تأیید اعتبار منافع تغییرات انجام شده  -0تحویل 

 مدیریت یک طرح اجرایی

نتیجه مطالعه ارزش تغییر  به عنوانكنند كه چه مواردی در پروژه نتیجه: ذینفعان پروژه تعیین می

های ارزش منتج ها تغییراتی در مفهوم اولیه یا طرح مبنای یک مطالعه هستند كه از گزینهكنند. اینمی

 شوند.های توسعه محصول با آن تركیب میهای آتی و یا فعالیتعه پروژه در طرحشده و در توس

 

 مطالعه ارزش 2های پيگيریفعاليت

شناسی ارزش برای ها پیگیری اجرای نتایج مطالعه ارزش و بهبود كاربرد روشهدف از این فعالیت

تهیه  -2ها عبارتند از: تهای الزم جهت حصول هدف این فعالیباشد. برخی فعالیتمطالعات آتی می

تعیین  -2های گذشته، یا سایر موارد ثبت و یا پیگیری شده در اجرا آموختهگزارش از نتایج مطالعه، درس

كسب  -4مشخص نمودن موانع نوآوری و یافتن علت وجود آنها  -9های از دست رفته نقاط فرصت

ها یا گزارش برنامه آموختهلعه ارزش با درسسازی نتایج مطایکپارچه -4ها آموختهاطالعات و ثبت درس

 های جدیدبازگشت به مطالعه ارزش و تفکر در مورد نحوه توسعه تجربه با قابلیت -9سازمان 

                                                 

 

 
2- Implimantation Phase 

2- Tracking Activities 
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نتیجه: افراد با بازگشت به نظریاتشان قبل از مطالعه ارزش و مقایسه روش به نتیجه رسیدن 

آفرینان آنها بر نظریات اولیه خودشان، ارزش موضوعات و اثبات چگونگی تأثیر دانش بر نحوه اعتقاد

ها در مدیریت شوند. این یک گام مهم در فراگیری آن چیزی است كه به بهتر شدن سازمانبهتری می

 كند.نوآوری كمک می
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 پایگاه قانونی مهندسی ارزش در کشور -5

در متن قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت. تأثیر اجرای  2909اولین بار مهندسی ارزش در سال 

ها موجب آن شد تا در دهه هشتاد دستگاههای حاكمیتی و اجرائی كشور، مهندسی ارزش بر روی پروژه

های خود ها و قوانین مرتبط با مهندسی ارزش، اجرای آن را بر روی پروژههر یک با وضع دستورالعمل

بخش عمده تقسیم بندی كرد.  4توان به ن مرتبط با مهندسی ارزش در كشور را میاالجرا كنند. قوانیالزم

( 4ریزی و نظارت راهبردی، ( قوانین معاونت برنامه9( قوانین بودجه ساالنه، 2( قوانین برنامه توسعه، 2

 پردازیم.ها. در زیر به توضیح هر یک از قوانین میها و سازمانقوانین داخلی وزارتخانه

 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران قوانين برنامه توسعه -5-1

های سوم، چهارم و پنجم توسعه، تأكید شده است و در كارگیری مهندسی ارزش در قوانین برنامهبه

 های متوسط و بزرگ شده است.سازی مهندسی ارزش بر پروژهاین قوانین دولت مکلف به پیاده

 

 ساالنه قوانين بودجه -5-2

سازی مهندسی ارزش بر روی اولین سالی بود كه در قانون بودجه ساالنه كشور، بر پیاده 2909سال 

 میلیارد ریال باید مهندسی ارزش شوند. 288های باالی ها تأكید شده است. در این قانون پروژهپروژه

 

 ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهورقوانين معاونت برنامه -5-3

، مهندسی 2909، نخستین بار در مرداد ماه سال رئیس جمهور ریزی و نظارت راهبردیرنامهمعاونت ب

ارزش را به طور رسمی وارد نظام فنی و اجرائی كشور كرد. این معاونت بعد از ابالغ قانون فوق و بر 

 كرد. وضع و ابالغ  2900و  2904، 2909های ها، قوانین مرتبطی را در سالاساس نیاز عوامل پروژه

 

 های دولتیها و مجموعهقوانين داخلی وزارتخانه -5-4

های دولتی كشور، هر یک بر اساس نیازهای سازمانی خود نسبت به وضع ها و مجموعهوزارتخانه

سازی بهینه این تکنیک مدیریتی در سازمان خود منظور پیادههای مرتبط با مهندسی ارزش بهنامهنظام

از جمله این  همچنین سازمان بنادر و دریانوردی، را و شهرسازی، نیرو و اقدام كردند. وزارت نفت

 ها هستند.مجموعه



                                                                                                                                                         29                                                                                                                           کتاب آشنایی با مهندسی ارزش

 www.iranvalue.com            22980920نمابر:    22980999 – 22980922تلفن:           مرجع دانش مهندسی ارزش ایران 

 

 ضمائم:

 های مدیریتی: معرفی برخی روش1ضميمه شماره 

 گردد.مدیریتی ارایه می هایسامانه و هادر این قسمتی توضیحی مختصر در مورد برخی روش

 

 1طراحی برای مونتاژ -1

های یک سری فرآیندهای از پیش تعریف شده، سواالت مشخص و معادله طراحی برای مونتاژ

در برخی موارد، مطالعه زمان و  سامانهكند. این طراحی شده را جهت برآورد عددی یک طرح دنبال می

های كند. روش بدین صورت است كه ابتدا یک نمودار، زمانحركت را با مهندسی ارزش تركیب می

گذاری قطعات را مشخص های جایرا تعیین كرده و سپس نمودار دیگری زمان دستیابی به مواد اولیه

ای از اطالعات بدست آمده را شود كه خالصهها به نمودار سومی منتقل میكند. سپس این زمانمی

به منظور خالقیت برای كاهش تمام عناصر مهم طراحی برای مونتاژ دهد. مهندسی ارزش در نشان می

تواند ابزار اصلی در طراحی محصول، نه تنها گیرد. طراحی برای مونتاژ میاده قرار میزمان مورد استف

 سازی فرآیند ساخت و تولید باشد.سازی طرح بلکه سادهبرای ساده

 2تحليل اثر حالت شكست -2

بینی ور پیشمحور است كه به منظیکی از فرآیندهای آماری كیفیت تحلیل اثر حالت شکست

توانند در مرحله توسعه طراحی شناسایی شوند طراحی شده است. د كه مییا فرآینمشکالت محصول 

مند برای شناسایی حاالتی است كه ممکن است یک طرح، محصول روشی نظام تحلیل اثر حالت شکست

هایی با امکان با شکست مواجه شود و هدف اصلی آن حصول اطمینان از عدم وجود مشخصه سامانهیا 

های مهم مهندسی ارزش جدی در طرح نهایی است. این فرآیند جزء یکی از نیازمندیایجاد مشکالت 

آغازگر مطالعات مهندسی ارزش  تحلیل اثر حالت شکستهای انجام شده به كمک بینیتلقی شده و پیش

تحلیل اثر حالت در جهت كاهش ریسک و شکست پروژه، محصول یا فرآیند است. مشکل عمده 

های بزرگ و همچنین محدودیت زمان برای تحلیل سامانهرد فرآیند در مورد ، پیچیدگی عملکشکست
                                                 

 

 
2- DFA: Design For Assembly 

2- FMEA: Failure Mode Effect Analysis 



                                                                                                                                                         31                         کتاب آشنایی با مهندسی ارزش                                                                                                   

 www.iranvalue.com              22980920نمابر:    22980999 – 22980922تلفن:           مرجع دانش مهندسی ارزش ایران 
 

گردد كه فرآیند به واحدهای عملیاتی تقسیم شده تا راندمان كاری است و در این موارد پیشنهاد می

 افزایش یابد.

 1درست به هنگام -3

یین كننده زمان واقعی تع هایتولید كششی است كه در آن سفارش سامانهیک  "درست به هنگام"

سازد كه فقط محصول مورد نیاز را، به تعداد تولید محصول است. كشش تقاضا، یک كارخانه را قادر می

الزم و در زمان درست تولید كند و این به معنی امکان حداقل نمودن انبارهای مواد اولیه، اجزا، محصول 

نبار محصول از زنجیره تأمین حذف موجودی ا"درست به هنگام"ساخته و نهایی است. هدف نیمه

 سامانهباشد كه نیازمند برنامه زمانی بسیار دقیق و جریان منابع در فرآیند تولید است. اصوالً مبنای می

سازی فرآیند، كاهش زمان تنظیم دستگاه رقابت زمانی بوده و بر كاهش اتالف، ساده"درست به هنگام"

باشد. ید سری، و طراحی مجدد جانمایی كارگاهی متکی میو اندازه پارت محصول، تولید موازی بجای تول

جویی در انبارداری كمتر و متعاقب آن كاهش فضای انبار و صرفه -2عبارتند از:  سامانهبرخی مزایای این 

صرف سرمایه درگردش كمتر در موجودی انبار بواسطه دریافت موجودی در  -2های اجاره و بیمه ینهزه

اجتناب از تولید  -4هش احتمال اتالف، فرسایش و یا منقضی شدن موجودی انبار كا -9زمان مورد نیاز 

نیز عبارتند  سامانهمحصوالت نهایی به فروش نرسیده بواسطه تغییرات ناگهانی تقاضا. برخی معایب این 

 -2كاری محصول معیوب واسطه حداقل بودن موجودی برای دوبارهه كاهش امکان پذیرش خطا ب -2از: 

 -9تولید بر تأمین كنندگان و امکان ایجاد تأخیر در كل برنامه تولید بواسطه عدم تحویل موجودی  اتکای

گویی به سفارشات غیرمنتظره بواسطه تولید عدم دسترسی به محصول نهایی جایگزین به منظور پاسخ

ار باال یک روش تولید با قدرت واكنش بسی"درست به هنگام"محصول بر مبنای سفارش واقعی، هرچند 

 است.

 2ترگو –کپنر  سامانه -4

، مسایلگیری است كه روشی یکنواخت را جهت حل به طور كلی یک فرآیند تصمیم سامانهاین 

كند می ارایههای تحلیل وضعیت به منظور تعیین مشکالت بالقوه گیری برای انجام كارها و روشتصمیم
                                                 

 

 
2- JIT: Just In Time 

2- Kepner- Tregoe 
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، سامانهشود. این ل مشکالت بالقوه تقسیم می، و تحلیسامانه، تحلیل مسألهو به فرآیندهای تحلیل 

كند، در پیوند تعریف میمشکل را بصورت اختالف بین آنچه انتظار داریم و آنچه در عمل به وقوع می

واقع اگر اختالفی وجود نداشته باشد مشکلی نیز وجود ندارد. این روش بر مبنای كار تیمی استوار بوده، به 

 بر است.آوری و تحلیل اطالعات آن زمانمعروی اهداف تمركز داشته و ج

 1کایزن -5

بعد از  سامانههای ژاپنی است كه بر بهبود مستمر تأكید دارد. این سامانهكایزن نیز یکی دیگر از 

به معنای  "Kai"در ژاپن ابداع شد. عبارت كایزن از دو لغت  2928جنگ جهانی دومو در حدود سال 

 "بهبود مستمر"شده آن تشکیل شده و مفهوم شناخته "خوب"ه معنای ب "zen"و  "اصالح"یا  "تغییر"

های ژاپنی كند. در شركتكایزن تمام پرسنل از مدیریت ارشد تا خدمه نظافت را درگیر می سامانهاست. 

و اجرا  ارایهپیشنهاد بهبود را در سال  08تا  98، هر یک از پرسنل بالغ بر "كانن"و  "تویوتا"مانند 

های مطرح شده، برای تغییرات اساسی نبوده و مبنای آن ایجاد تغییرات كوچک و عموماً ایدهكنند. می

توان همیشگی است. كایزن به دنبال ایجاد تغییرات كوچک در هر زمینه و هر جایی از سازمان كه می

ی تفکر ، ول"اگر خراب نشده، تعمیرش نکن"دارد كه: باشد. تفکر غربی بیان میبهبودی ایجاد كرد می

آن را بهتر انجام بده، بهترش كن، حتی اگر خراب نشده آن را بهبود بده، زیرا اگر ما "گوید: كایزن می

. بزرگترین ایراد وارد به كایزن "كنند رقابت كنیمتوانیم با آنهایی كه این كار را میاین كار را نکنیم، نمی

ود بخشد ولی هیچ تالشی در مورد طراحی انجام كند تا عملکردها را بهبسعی می سامانهاین است كه این 

 دهد، در نتیجه ممکن است به بهترین روش تولید محصولی با طراحی بسیار ضعیف منجر شود.نمی

 2مدیریت بر مبنای اهداف -6

های بزرگ بسیار پیچیده و در نیمه دوم قرن نوزدهم، بسیاری از مدیران آموختند كه مدیریت سازمان

ها را نیز مدیریت نمود. روش مدیریت بر توان بزرگترین شركتا كنترل نتایج، میمشکل است ولی ب

با بررسی سه جزء  سامانهمتولد شد. این  "جرج لودیون"ارزیابی توسط  سامانهمبنای اهداف با توسعه 

كند، بدین صورت كه مدیر و ها به بهبود عملکرد سازمان كمک میها، و خروجیها، فعالیتورودی
                                                 

 

 
2- KAIZEN 

2- MBO: Management By Objectives 
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كنند. نتایج در انتهای دوره با اهداف ستان در شروع دوره گردِ هم جمع شده و اهداف را تعیین میزیرد

گردد. البته این روش بسیار اولیه مقایسه و ارزیابی شده، اصالحات الزم تعیین و فرآیند مجدد آغاز می

 بر است.زمان

 1توسعه تابع )کارکرد( کيفيت -7

برای كمک به بهبود طراحی محصول و فرآیند آن قبل از تولید روشی آماری  توسعه تابع كیفیت

 "كوبه"در  "میتسوبیشی"سازی و در كارخانه كشتی 2902است. این تکنیک برای اولین بار در سال 

ی بسیار ساختاریافته و منظم برای بیان و تفسیر اسامانه توسعه تابع كیفیتژاپن مورد استفاده قرار گرفت. 

های تاگوشی بخشی از به زبان فنی و با جزئیات كامل است و در اصل، روش 2تریهای مشنیازمندی

های مشتری را به كل سازمان و به ویژه نیازمندی توسعه تابع كیفیتباشند. توسعه تابع كیفیت می سامانه

كاهش میزان تغییرات  -2عبارتند از:  توسعه تابع كیفیتهای اصلی دهد. ویژگیطراحان انتقال می

كاهش شکایات مربوط به  -4اندازی های راهكاهش هزینه -9كوتاه نمودن چرخه طراحی  -2هندسی م

 رواج و توسعه مهندسی همزمان -0ایجاد مزایای رقابتی  -9افزایش رضایت مشتری  -2تضمین كار 

 3مهندسی همزمان -8

پروژه در مقیاس گسترده سازی قابل مشاهده كار تیمی بر روی مهندسی همزمان در واقع پیاده سامانه

 سامانهشود. این ریزی تولید تا تحویل كاال به مشتری شامل میمدیریت را از طرح سامانهاست كه تمام 

های مختلف است كه در طول چرخه حیات محصول با یکدیگر متشکل از چندین تیم تولیدی با تخصص

كننده است كه یریت و یک كمیته هدایتهای تولید، مدشامل تیم سامانهتعامل دارند. در بعضی مواقع 

را كنترل نموده و سعی در رفع موانع پیشرفت پروژه دارد. این كمیته معموالً از مدیران  سامانهعملکرد 

، تغییرات به سرعت با طراحی سامانهگردد. در این اجرایی رده باال و یا معاونین شركت تشکیل می

نتیجه آن هزینه كمتر و اعتبار بیشتر محصول است.  گردد ومحصول و فرآیند تولید هماهنگ می

                                                 

 

 
2- QFD: Quality Function Development 

2- VOC: Voice Of Customer 

9- SE: Simultaneous Engineering 
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تواند مکمل خوبی برای افزایش مهندسی ارزش جایگزین خوبی برای مهندسی همزمان نیست، بلکه می

 كارآمدی آن باشد.

 1های تاگوشیروش -9

ی هاسامانهترین یکی از كارمندان شركت تلفن ژاپن، یکی از موفق به عنوان "جنیشی تاگوشی"دكتر 

های مهندسی و آماری برای بهبود سریع ، تركیب روش سامانهجدید مدیریتی را ابداع نمود. ارمغان این 

سازی فرآیندهای طراحی و تولید محصول است. این روش یکی از هزینه و كیفیت، همراه با بهینه

ها ابت تلرانساست كه بر بهبود كیفیت از طریق شناسایی و كاهش ث 2كاربردهای كنترل فرآیند آماری

كند كه طراحی باید به قدری قدرتمند باشد كه تحت تأثیر متغیرهای تولید تأكید دارد. این فرضیه بیان می

، سامانهدر  خطاپذیری، كاهش مداوم و به صفر رساندن متغیرها و سامانهقرار نگیرد. هدف اصلی این 

تمامی مشکالت كیفیت را "گوید: یبدون بروز اثرات منفی بر عملکرد تولید است. دكتر تاگوشی م

دهد لذا ها را افزایش میو از آنجایی كه مشکالت كیفی، هزینه "یابی كردتوان در طراحی ریشهمی

 ها را كاهش داد.توان با طراحی صحیح، هزینهمی

 3کنترل کيفيت فراگير )جامع( -11

های ، رویکردی فراتر از تکنیکشودكنترل كیفیت فراگیر كه مدیریت كیفیت فراگیر نیز نامیده می

به معنی دید كلی و كنترل كیفیت فراگیر های بهبود كیفیت است. معمولی كنترل كیفیت آماری و روش

های قابل ای محدود از ویژگیارزیابی كامل خصوصیات یک محصول بجای توجه صرف به مجموعه

آغاز شده است، اما بنیانگذار اصلی آن نیز از ژاپن كنترل كیفیت فراگیر تغییر در محصول موجود است. 

نمود  ارایهاست كه نظرات خود را به صورت اصولی در امریکا  "ادوارد دمینگ"دكتری امریکایی به نام 

ها بودند كه پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال ولی با عدم استقبال هموطنانش روبرو شد، و این ژاپنی

های او را مینگ را یافته و به ژاپن بردند و فرضیات و روشراهی برای بازسازی اقتصادشان، دكتر د

                                                 

 

 
2- TAGUCHI 

2- SPC: Statistical Process Control 

9- TQC: Total Quality Control 
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تواند به جهت مشاركت در تولید دریافت آموختند. در حال حاضر یکی از باالترین جوایزی كه شخصی می

 است. "نشان دمینگ"كند، 

 1مسألهحل خالق  نظریه -11

كشور شوروی سابق توسط در  2948های مدیریتی است كه در سال سامانهیکی از جدیدترین  تریز

بر این موضوع تأكید  تریز، افسر اداره ثبت اختراعات ارتش روسیه توسعه یافت. فرضیه "گنریش آلتشولر"

اند و در حال حاضر هایی است كه قبالً ایجاد شدهحلدارد كه بیشتر مشکالت فنی مهندسان دارای راه

های قبلی بندی ایدههای جدید، سعی در طبقهحلراه هارایفقط باید آنها را یافت. آلتشولر بجای تمركز بر 

های جدید را تعیین كرد. نمود و با تحلیل هزاران اختراع جهانی سرانجام اجزاء كلیدی در موفقیت ایده

 ارایهها را برای رفع تضادهای فنی حلترین راهمحتمل "ماتریس تضاد"به كمک جدولی با عنوان  تریز

های اصلی ی ساختاریافته است كه مراحل آن باید بصورت كامل دنبال شود. گاماهسامانتریز نماید. می

تعیین  -2فنی  سامانهتحلیل  -2ابداعی كه دارای تضاد تکنیکی است عبارتند از:  مسألهبرای حل یک 

 رفع تضاد تکنیکی -9تضاد تکنیکی 

 2بندی بر مبنای صفربودجه -12

بندی بر مبنای صفر، های افزوده است. روش بودجهزینهاین روش جایگزینی مناسب برای روش ه

های جایگزین را محاسبه نموده های گزینههای تولید یک محصول را از آغاز آن و همچنین هزینههزینه

 -2بندی بر مبنای صفر شامل پنج مرحله بدین شرح است: كند. فرآِند بودجهو با هزینه اولیه مقایسه می

ارزیابی میزان سرمایه و هزینه  -9های جایگزین برای تحقق هر هدف ابی گزینهارزی -2تعیین اهداف 

ها. گرچه بکارگیری این روش برای تنظیم اولویت -2ارزیابی حجم كار مورد نیاز  -4جایگزین 

سازی آن های منفرد تحقیق و توسعه بسیار مفید است، ولی پیادهعملکردهای تحقیق و توسعه و نیز پروژه

 بر است.شركت بیش از حد پیچیده و زمان برای كل

                                                 

 

 
2- TRIZ: Teoriya Resheniya Izobrototrlslikh Zadatch 

2- ZBB: Zero- Based Budgeting 
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 1الگوبرداری )مهندسی معكوس( -13

ترین زمان ممکن الگوبرداری یا به عبارت دیگر تحلیل رقابتی به نوعی روشی برای تولید در كوتاه

محصوالت رقیب مورد بررسی قرار  فناوریاست. در این روش، تولیدات رقبا به منظور تحلیل كیفیت و 

شود. البته باید در نظر داشت های اجرایی مورد استفاده مشخص میواد اولیه، فرآیندها، و روشگرفته و م

روی نشود. یک روش طراحی، موجب ایجاد موقعیت دنباله به عنوانكه استفاده از مهندسی معکوس 

ترین مزیت مهندسی معکوس، امکان تعیین جایگاه خود در میان رقبا و تالش برای یافتن مهم

توان رهبری صنعت ها با خالقیت همراه شود، میهای پیشی گرفتن بر آنها است كه اگر این تالشحلهرا

 مورد نظر را در دست گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

 
2- Benchmarking 
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 های آموزشی مهندسی ارزشدوره: معرفی 2ضميمه شماره 
 

 های مهندسی ارزش نمودار مثلثی نياز سنجی آموزشی دوره

مندان های متعدد مهندسی ارزش توسط این مجموعه برای عالقهر، بر اساس تجارب آموزشنمودار مثلثی زی
 ترسیم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های آموزشی مهندسی ارزشانواع گواهينامه

 اختصار عنوان گواهینامه ردیف
 ساعات آموزش

 پیشنیاز
اعتبار 

 تئوری عملی گواهینامه

 داخلی ندارد I  4 ارزشمهندسی  یکسطح  2

 داخلی II  29 I سطح دو مهندسی ارزش 2

 داخلی III 24  II سطح سه مهندسی ارزش 9

 المللیبین ندارد Module I 28 28 (2كارگاه مقدماتی )سطح  4

 Module II (2سمینار پیشرفته )سطح  2
 

24 Module I المللیبین 

 المللیبین Module I یازبر اساس امت AVS متخصص ارزش آموزش دیده 9

 المللیبین Module I بر اساس امتیاز VMP كاربر مهندسی ارزش 0

 المللیبین Module II بر اساس امتیاز CVS متخصص ارزش تأئید شده 0

 المللیبین CVS بر اساس امتیاز CVS~Life العمرمتخصص ارزش مادام 9
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 مدیران عملیاتی و میانی

 پرسنل كلیدی

 سایرین

طراحان/ بازاریابان / برآورد كنندگان 
 هزینه 

 ران/ مدیران پروژه / مهندسین ارشد مدی

 مدیرعامل / قائم مقام / معاونین / مشاورین 

كاركنان اداری/ كاركنان تولیدی / كارگران 
 كنندگان هزینه 



 

  1393های آموزشی عمومی در سال تقویم دوره

 های آموزشی مهندسی ارزشدوره

 تاریخ محل عنوان دوره ردیف

 29/22/1191و28 هتل المپیک  ارزش مهندسی دو و یک سطح آموزشی دوره 1

 2/20/1191و1 هتل المپیک  ارزش مهندسی دو و یک سطح آموزشی دوره 2

 11/20/1191و12 هتل المپیک  دوره آموزشی کاربرد مهندسی ارزش در حمل و نقل 1

 11/21/1191و11 هتل المپیک  ارزش مهندسی دو و یک سطح آموزشی دوره 0

 11/29/1191 تهراندانشگاه  FASTنمودار ترسیم آموزشی دوره 0

 11/29/1191 تهراندانشگاه  مدیریت جلسات مهندسی ارزش آموزشی دوره 1

 11/29/1191 تهراندانشگاه  EPC مدیریت هزینه در پروژه های آموزشی دوره 1

 10/12/1191و10 هتل المپیک  ارزش مهندسی دو و یک سطح آموزشی دوره 8

 1/12/1191و0و0 هتل المپیک  ارزش مهندسی سه سطح آموزشی دوره 9

 

 ( www.iranvalue.comخدمات سایت مرجع دانش مهندسی ارزش ایران )

 ی دورهارتباط آنالین با استاد بعد از برگزار. 

  شاخص ارزش به ارزشجویان ماهنامهارسال. 

 .مشاهده تصاویر و نتایج نظرسنجی هر دوره آموزشی 

  مهندسی ارزش مقاالتها و نامهها، پایانكتابدسترسی به. 

 .مشاهده انواع اسناد مناقصات و نحوه ارزیابی عملکرد مشاوران ارزش 

 ندسی ارزش كشور.معرفی اشخاص، مشاوران و كارفرمایان فعال حوزه مه 

 

 ارتباط با کميته آموزش

 تلفن همراه داخلی تلفن مدیر واحد

 شیدا پاشایی مدیریت آموزش

22928920- 221 

22921199- 221 

111 12912929018 

 02912929018 119 نظریسمانه شاه واحد ثبت نام

 02912929018 120 آرمیتا مقدم واحد صدور گواهینامه

 12912929018 111 نیلوفر سرمدی واحد آموزش سازمانی

 12221122229222 پیامک واحد آموزش: 221-22921101 نمابر:

http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=56
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=56
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=86
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=56
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=57
http://veconf.com/fa/edu_workshop.php?rid=3
http://veconf.com/fa/edu_workshop.php?rid=3
http://veconf.com/fa/edu_workshop.php?rid=5
http://veconf.com/fa/edu_workshop.php?rid=5
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=56
http://www.iranvalue.com/component/content/article.html?id=81


 

 3921برگزار شده در سال  سازمانیهای مهندسی ارزش تصاویر برخی از دوره

 

 

 

 

 

 دوره آموزشی سطح سه مهندسی ارزش

  20/22/2992الی  29 –سازمان اتوبوسرانی مشهد 
 و مهندسی ارزشدوره آموزشی سطح د

 2،2/22/2992–بنادر و دریانوردی هرمزگانكلاداره
  

  

 
 دوره آموزشی سطح دو مهندسی ارزش

  20،29/28/2992 –شهرداری تهران 
 دوره آموزشی سطح سه مهندسی ارزش

 24/0/2992الی  22 –وزارت راه و شهرسازی 
  

  

 
 دوره آموزشی سطح دو مهندسی ارزش

  20،20/2/2992 -گاز استان زنجان  شركت
 دوره آموزشی سطح یک مهندسی ارزش

 20/2/2992 -ریزی شهر تهران مركز مطالعات و برنامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3921برگزار شده در سال  فردیهای مهندسی ارزش تصاویر برخی از دوره
 

 

 

 

 
 دوره آموزشی سطح دو مهندسی ارزش 

  0،0/22/2299 –هتل هویزه تهران 
 دوره آموزشی سطح دو مهندسی ارزش 

 2،2/22/2299 –هتل هویزه تهران 
  

  

 
 دوره آموزشی سطح یک مهندسی ارزش 

  9/28/2299 -هتل هویزه تهران 
 دوره آموزشی سطح یک مهندسی ارزش 

 29/9/2299 -هتل هویزه تهران 
  

  

 
 دوره آموزشی سطح دو مهندسی ارزش 

  20،20/0/2299 –یزه تهران هتل هو
 دوره آموزشی سطح یک مهندسی ارزش 

 20/9/2299 -هتل هویزه تهران 
 

 

 


