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 مقدمه
بازنگري طرح ها و پروژه براي قدرتمند  است كاركردگرا و مهندسي ارزش متدولوژي

مالي همزمان با حفظ يا ارتقاي كيفيت  هاي عظيم عمراني و صنعتي با هدف ايجاد صرفه جويي

  .افزايش رضايت مشتري و افزايش ارزش سرمايه گذاري است طرح ها

سپس با .در اين مقاله ابتدا به معرفي مهندسي ارزش و موارد مربوط به آن مي پردازيم

استفاده از جدولي مربوط به هست ها و نيست هاي مخندسي ارزش و تفاوت مهندسي ارزش با 

بعد از آن به بررسي سير .روشهاي بهينه سازي،آشنايي كلي با مهندسي ارزش ارايه مي شودساير 

سپس با بررسي هفت فاز .تاريخي مهندسي ارزش پرداخته و تاريخچه اي از آن ارايه مي دهيم

سپس در مورد بيست و چهار روشي كه .مهندسي ارزش به بررسي برنامه ي كاري آن مي پردازيم

سپس توصيه هايي كه مي تواند در .به كار مي رود مطالبي را عنوان مي كنيم در مهندسي ارزش

اصول بنيادي مهندسي ارزش بخش ديگري است .مهندسي ارزش مفيد واقع بشود را بيان مي كنيم

در ادامه به كاربرد مهندسي ارزش در دنيا و در .توصيف آن مي پردازيمكه در ادامه به شرح و 

در پايان توصيه هايي كه مي تواند در مهندسي ارزش مفيد . مي پردازيم رشته ها و صنايع مختلف

  واقع بشود را بيان مي كنيم

  :پرسشهايي كه پيش مي آيد اين است كه

 توان مهندسي ارزش را در يك سازمان درحال فعاليت توليدي جاري ساخت  چگونه مي

از ابتداي فرايند شود كه  درحالي كه بيشترين تاثير از اجراي آن، زماني محقق مي

  سازي شود؟  پياده
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  زماني، چگونه و توسط چه كساني آغاز خواهد  ، از چه يك سازمانمهندسي ارزش در

  شد؟ 

 ؟ايم مقدار به لزوم اين كار انديشيده تا كنون، چه   

 گزيني داريم؟ آيا الگويي مناسب براي بهينه 

  

 
 
 

  كليد واژه ها

اجراي پروژه، برنامه كار،فازهاي  اركرد،كيفيت،روش هايمهندسي ارزش،مديريت پروژه،ك

  ...و  ،كاربرد مهندسي ارزش ارزشي
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 فهرست
 

 مقدمه 

 تعريف مهندسي ارزش  

 آشنايي كلي با مهندسي ارزش 

  مهندسي ارزشتاريخچه ي 

 برنامه كاري مهندسي ارزش  

 روش هاي مورد استفاده درمهندسي ارزش  

  ارزشاصول بنيادي مهندسي 

 كارايي مهندسي ارزش در دنيا  

 كاربرد مهندسي ارزش در رشته ها و صنايع مختلف  

 توصيه هاي مهندسي ارزش  

  

  

  

  

  

  



  kourosh.rahimi@yahoo.com .پاورپوینت ایميل بزنيد ھایی متنی و اسالید دریافت نسخهرای ب

 
 

۵ 

 تعريف مهندسي ارزش

زيرا چيزيست كه مشتري طلب . حال بسيار پيچيده است  ارزش بسيار ساده و در عين
هيچ كس يك محصول را : اند  نمودهميلر و هايمان يك پند كليدي در اين باب ارائه . نمايد  مي

كنند كاال براي آنها انجام خواهد  خرند كه فكر مي مشتريان هميشه كاري را مي! كند  خريداري نمي
  .دهند  داد ؛ به عبارت ديگر مردم به صداي با كيفيت اهميت مي

  :مفهوم ارزش را مي توان در شكل زير خالصه كرد
  

  
  
  

 كه مبلغي يعني قيمت و دارد مشتري ديد از محصول كه مقبوليتي يعني بها، بين تفاوت

  .است مشتري براي ارزش پردازد،معيار مي محصول بابت مشتري

 :ارزش بودن پايين داليل

 كافي اطالعات نبودن 

 خالق هاي ايده نبودن 

 زمان كمبود 

 پايين كيفيت 
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 نادرست ولي صادقانه عقايد 

 گريزي ريسك 

 ديگران مشاوره و راهنمايي به تمايل عدم 

 شرايط در تغيير 

 ضعيف ارتباط 

 روز فناوري تغييرات از آگاهي عدم و كافي ي تجربه عدم 

 شرايط تطابق به تمايل  
  

 : كنيم اضافه را  ارزش چگونه

 تواند مي شود، داده بهبود اگر ، ارزش بودن پايين ي زمينه در شد مطرح كه دليلي نوع هر

 :زير طريق به يعني .شود ارزش افزايش باعث

 عملكرد بردن باال و كمتر ي هزينه با بهتر يا و معادل عملكرد به رسيدن .1

 محصول وضعيت بهبود و ، جذابيت ظاهر، ، اندازه به دسترسي .2

 كمتر هزينه با كيفيت سطح نگهداري .3

  غيره و غيرضروري هاي هزينه حذف جداسازي ، شناسايي .4

  
در بازار خواهد كرد ؛ زيرا با متدولوژي ارزش ، سازمان را قادر به رقابت موثر و كارا 

  :تواند به اهداف زير دست يابد  بكارگيري مهندسي ارزش سازمان مي
 كاهش هزينه  
  افزايش سود  
  بهبود كيفيت  
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  افزايش سهم بازار  
  انجام كار در زمان كوتاهتر  
  استفاده كاراتر از منابع 

  
اي طرح توجه مي مهندسي ارزش در چهارچوب مديريت پروژه، ضمن اينكه به تمام اجز  

هدف مهندسي ارزش، زمان كمتر براي رسيدن . كند، هيچ بخشي از كار را قطعي و مسلم نمي داند

  .به مرحله بهره برداري بدون افزودن بر هزينه ها يا كاستن از كيفيت كار است

افزايش پيوسته هزينه هاي اجرايي و توسعه روز افزون فن آوري، حذف آن بخش از 

ه نقشي در ارتقاي كيفيت ندارند و از لحاظ اجرايي نيز غير ضروري مي باشند، هزينه ها را ك

به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه هاي اجرايي با توجه به پيچيدگي كارها . الزامي ساخته است

به ويژه در طرحهاي بزرگ اجرايي، مي تواند به ابزار بي چون و چراي مديريت در كنترل هزينه 

هدف اين روش، از ميان برداشتن يا اصالح هر چيزي است كه موجب تحميل . ها تبديل شود

هزينه هاي غير ضروري مي شود، بدون آنكه آسيبي به كاركردهاي اصلي و اساسي طرح وارد 

  . آيد

هاي سنتي و متعارف  هاي كاربردي مهندسي ارزش، اين روش را از روش نوآوري و جنبه

ها، عموماً از تجربيات گذشته،  هاي سنتي كاهش هزينه شرو. كند ها، متمايز مي كاهش هزينه

كند و اثري از خالقيت در آنها  ها و عاداتي كه جنبه تكرار به خود گرفته است، تبعيت مي نگرش

هاي داراي  مهندسي ارزش، عالوه برگردآوري اطالعات الزم براي شناسايي عرصه. شود ديده نمي

تكاري و نوين را براي حل بهينه مشكالت مورد نظرمطرح هايي اب هايي موثر و طرح ، روش مشكل

سازي اين  حاصل پياده. كند ديگر تلفيق مي ها و عمليات قابل توصيه را با يك كرده وتمامي ديدگاه



  kourosh.rahimi@yahoo.com .پاورپوینت ایميل بزنيد ھایی متنی و اسالید دریافت نسخهرای ب

 
 

٨ 

توليد هاي ريزودرشت  نده در هزينههاي فزاي جويي هاي اجرايي وصرفه چشمگير هزينه روش،كاهش

  .و عرضه است

مهندسي ارزش، مجموعه اي متشكل از چندين روش فني است كه با بازنگري و تحليل 

هزينه . اجزاي كار، قادر خواهد بود، اجراي كامل طرح را با كمترين هزينه و زمان تحقق بخشد

طرح در اين مقوله نه فقط هزينه هاي طراحي و اجرا بلكه هزينه هاي مالكيت شامل بهره برداري، 

. اري و هزينه هاي مصرف در سراسر دوره عمر مفيد طرح را نيز شامل مي شودتعمير و نگهد

روشهاي مهندسي ارزش مي تواند موجب اصالح و ارتقاي كيفيت فرايندهاي توليد صنعتي و انجام 

برخالف آنچه كه در صنايع توليدي . طراحي هاي جديد در هر مرحله از يك پروژه اجرايي گردد

ك روش اصالحي را همواره در مراحل بعدي توليد يك محصول خاص مرسوم است و مي توان ي

نيز اجرا كرد، در پروژه هاي ساختماني كه هر سازه داراي شرايط ويژه اي است، حدود به 

كارگيري يك روش اصالحي مهندسي ارزش، محدود به همان پروژه است گذشته از اين، امكانات 

نيز در مراحل مختلف آن تفاوتهاي بسيار پيدا مي صرفه جويي در هزينه هاي يك پروژه اجرايي 

  . كند

با آنكه روش مهندسي ارزش را مي توان در تمام مراحل يك پروژه اجرايي به كارگرفت، 

بيشترين مزاياي آن زماني حاصل مي شود كه در نخستين مراحل برنامه ريزي و طراحي به كار 

زش، اين روش را از روشهاي سنتي و نوآوري و جنبه هاي كاربردي مهندسي ار. گرفته شود

روشهاي سنتي كاهش هزينه ها، عموماً از تجربيات . متعارف كاهش هزينه ها، متمايز مي گرداند

گذشته، نگرشها و عاداتي كه جنبه تكرار به خود گرفته است، تبعيت مي كند و اثري از خالقيت در 

ايي عرصه هاي مشكل دار، پيشنهاد مهندسي ارزش برعكس، اطالعات، شناس. آنها ديده نمي شود
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و تدوين روشها و طرحهاي ابتكاري، پرورش انديشه هاي نو و تلفيق همه جانبه ديدگاههايي را 

  .كه قرار است توصيه شود، مطرح مي سازد

 

  رويکرد کارکردگراي مھندسي ارزش در مقابل رويکرد سنتي کاھش ھزينه- ١

  

 از ميان برداشتن يا اصالح هر عاملي است كه موجب تحميل  هدف مهندسي ارزش

آنكه آسيبي به كاركردهاي اصلي و اساسي سيستم وارد  شود، بي هاي غيرضروري مي هزينه

 .دستور كار مهندسي ارزش، بهبود مداوم طراحي و اجرا است. آيد

 حداكثر ها نيست، بلكه روشي براي  اي براي كاهش هزينه مهندسي ارزش صرفا برنامه

باشد، زيرا در بعضي موارد، كارفرما خواستار سهولت بهره  نمودن ارزش طرح ها مي

 .هاي مطالعاتي، طراحي و ساخت است ها به قيمت افزايش هزينه برداري و كاهش هزينه

  مهندسي ارزش با بررسي دقيق كاركرد اجزا و يافتن روش هاي جديدتر و بهتر، به انجام

 .كند يدادن بهتر كارها كمك م

 وري، بهبود  ها، افزايش سودآوري و بهره مهندسي ارزش تكنيكي مؤثر براي كاهش هزينه

 .هاي ظاهري و جلوگيري از تاثير سوء بر محيط زيست است كيفيت بدون كاستن از جاذبه
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 توانند با بازدهي بيشتر انجام  ها مي دهد كه پروژه مهندسي ارزش به كارفرما اطمينان مي

 .شوند

 تواند موجب اصالح و ارتقاء كيفيت محصوالت يا روش ها  مهندسي ارزش مي روش هاي

يا فرآيندهاي توليد و انجام طراحي هاي جديد در هر مرحله از مراحل اجرايي يك پروژه 

  .شود
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 آشنايي كلي با مهندسي ارزش
 

  سه واژه كليدي در مهندسي ارزش كدامند ؟
  ارزش(Value) :  اصطالح ارزش براي مفاهيم مختلف كاربرد دارد و ممكن است با قيمت

اگر يك محصول نيازهاي كامل يك خريدار .  پولي و يا هزينه مورد سوء تعبير قرار گيرد
. را در ارتباط با آن محصول برآورده نكند ارزش آن محصول متناسب با قيمت آن نيست 

ار متفاوت است و حتي ممكن است ارزش يك محصول از ديدگاه فروشنده و خريد
نظر داشته باشند ؛ به عنوان مثال ارزش  هاي مختلف بين مفهوم آن اختالف كننده استفاده
به طور معمول هنگام . دار متفاوت است  گوشتي از ديد يك مكانيك با خانم خانه  يك پيچ

 - 3اخالقي  -  2اقتصادي  -  1:بحث از ارزش هفت سطح متفاوت از ارزش وجود دارد 
  .زيبايي شناختي  -  6قضائي  -  5مذهبي  - 4اجتماعي 

  :شود  چنين تعريف مي مهندسي ارزش معموال مرتبط با ارزش اقتصادي است كه اين
نياز در زمان و مكان مطلوب و با  سرويس مورد-كمترين هزينه براي فراهم كردن وظيفه

 . ارزش برابر است با بها تقسيم بر هزينه ترين شكل كيفيت مورد نظر ؛ در ساده

  بها(Worth) : ارزشِ چيزيست كه با :  شود ، بها اين چنين تعريف مي در فرهنگ لغت
كمترين  به بيان ديگر ؛ شود كيفيت و يا اعتباري كه همراه خود دارد اندازه گيري مي

بها متفاوت . ست اي كه به وسيله آن عملكرد اساسي يك جزء كاري قابل دسترسي ا هزينه
است ؛ آناليز ارزش با شناسايي كاركرد ) به عنوان كميتي در واحد زمان(با هزينه 
كننده ادامه  قبول بودن كاركرد آن براي استفاده گيري قابل خدمات و اندازه- محصول

هاي آماري و اعتبارسنجي آن با  تواند با جمع آوري داده اين عمل مي. يابــد  مي
 رف كننده حاصل گردد الهاي زير از ديد مصيي به سوپاسخگو

 ه هزين (Cost):  ، هزينه نيازمند تعيين دقيق است و عبارت است از مجموع نيروي انساني
هاي غير مستقيم موردنياز براي توليد يك محصول و نگهداري آن  مواد ، نگهداري و هزينه
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يك محصول يا  به عبارت ديگر ، هزينه براي طول عمر. در طول عمر محصول است 
  .خدمات مدنظر است 

  

 مهندسي رويكردهاي و كاركرد به نسبت غلط بعضا و متفاوت هاي برداشت به توجه با

 هزينه كاهش صرفا جهت ابزاري يا و طراحي بازنگري راهكار يك حد در آن نگرش به و ارزش

  .شود مي پرداخته ارزش مهندسي از كلي شماي يك ارايه به اختصار ذيال به جويي صرفه اعمال و

  :تصوير مهندسي ارزش

  نيست  هست
 هاي هزينه حذف جهت رسمي كار برنامه يك

  ضروري غير
  بودجه هزينه تطبيق يا سازي ارزان فرايند

  مشاور طرح نقد و يابي مساله جلسه  اي رشته چند تيمي رويكرد
  كيفيت كنترل ابزار  عمر دوره هزينه مبناي بر

  ها زمان تمام در و ها پروژه تمام در الزام  شده اثبات و شده پذيرفته مديريتي تكنيك
  طرح بازنگري فرايند  طرح بهبود و سازي روز به براي فرصتي

  كارفرما نظر مورد تغييرات اعمال ابزار  
  

  يساز بهينه ديگر هاي روش و ارزش مهندسي تفاوت

  ارزش مهندسي  سازي بهينه معمول هاي روش
 كاركردگرا  نگر جزء

  نگر كل
 و شده آزمايش موجود، هاي عادت به تمايل داشتن
  مطمئن

  خالقيت از حداكثر استفاده به تمايل داشتن
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 ) متمركز( همگرا پردازي ايده
  حل راه سمت به مستقيم حركت

  واگرا - همگرا پردازي ايده

 : صورت به هاي هزينه سازي مشخص

  اجزاء هزينه

  روندها هزينه

 مستقيم – مواد هزينه

   غيرمستقيم ‐ مواد هزينه 
  مستقيم ‐ انساني نيروي هزينه

 غيرمستقيم ‐ انساني نيروي هزينه

 نقل و حمل هزينه

 اندازي راه و نصب هزينه

 باالسري هزينه

 سود هزينه

  دموار ديگر هزينه

  : صورت به هاي هزينه سازي مشخص
  پايه كاركردهاي هزينه
  ثانويه كاركردهاي هزينه
  ثانويه كاركردهاي هزينه
  ضروري غير هاي هزينه
  عمر طول هاي هزينه

  
  
  
  
  
  
  
  

  تخصصي چند تيمي كار  تخصصي تك كار
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مهندسي ارزشتاريخچه ي   

به صورت يك روش فني ويژه ، در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم  "تحليل ارزش"

 ) Henry Erlicher(كار طراحي و تدوين اين روش به دستور هنري ارليچر. صورت گرفت 

وي معتقد بود كه برخي از مواد . معاون فني بخش خريد هاي شركت جنرال الكتريك آغاز شد 

ومصالح وطرحهاي جايگزين، كه به طور ضروري و به علت كمبود هاي زمان جنگ به كار گرفته 

 به دستور او در داخل شركت و به منظور. مي شدند داراي عملكرد بهتر با هزينه كمتر هستند 

ارتقاي كارايي توليد از طريق تامين مواد ، مصالح وروشهاي جايگزين براي مواد و مصالح پرهزينه 

  .جانبه اي به عمل آمد  ، كوشش همه

مهندس ارشد  ) (Lawrence D.Milesاين وظيفه برعهده الرنس مايلز 1947در سال  

ود به پژوهش پرداخت و از مايلز در مورد روش ها و فنون موج. الكتريك نهاده شد  شركت جنرال

برخي روشهاي مرسوم به صورت تلفيقي با روش مرحله به مرحله خويش براي تحليل ارزش 

  .بهره گرفت 

شمار مي رود ، يك روش رسمي رابه اجرا  مايلز كه مبتكر و بنيانگذار مهندسي ارزش به 

توليدي شركت  درآورد كه در جريان آن چندين گروه از كاركنان شركت ، عملكرد محصوالت

آنان به اتكاي روشهاي خالق گروهي و بدون افت كارايي . جنرال الكتريك را بررسي ميكردند 

. محصول ، تغييراتي در محصوالت شركت بوجو د آوردند و هزينه هاي توليد را كاهش دادند

يج به عنوان يك استاندارد در شركت جنرال الكتريك پذيرفته شد و به تدر "تحليل ارزش "روش

هاي ديگر و برخي سازمان هاي دولتي نيز اين رو ش جديد را به عنوان ابزاري براي  شركت

به  "مهندس ارزش "نتيجه اين شدكه روش وتكنيك. هاي خود به كار بستند  كاستن از هزينه

  .وجودامد
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هاي غيرضروري معموال در محصول و فرايند وجود دارد قابل تامل است ؛  اين واقعيت كه هزينه
هاي غيرضروري معموال ممكن است به علل مختلف از جمله  ميلز نتيجه گرفته است كه هزينه

  :موارد زير باشد 
  كمبود زمان كافي براي طراحي  
  كمبود اطالعات  
  كمبود ايده  
 داوريهاي منفي  پيش  
  كمبود تجربه  
  ضعف در روابط انساني  
  چندمفهومي بودن  
  طراحي و تخمين باالتر از حد نياز 

  
  روند تكاملي تكنيكهاي مديريتي در گذر زمان
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  ISO9000و  ارزش مهندسي ي رابطه

 واقعيتي عالي كيفيت به توجه باشد، مي اجرا و بررسي حال در برنده پيش طرح يك كه زماني

 ISO9000 و ارزش مهندسي رويكرد بين اي مقايسه زير شكل .شود توجه آن به بايد كه است

   .كند مي ارائه را كيفي مسايل حل براي
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  برنامه كاري مهندسي ارزش

 يك انجام براي را چنين اين اهدافي توان مي كلي طور به كنيم؟ ارزش مهندسي بايد چرا

 :گرفت نظر در ، ارزش مهندسي ي مطالعه

 نگهداري و برداري بهره اجرايي، هاي هزينه كاهش 

 منافع يا ارزش افزايش 

 كيفيت بهبود 

 اجرا زمان كاهش 

 پروژه مشكل يا مساله حل  
 منابع از بهتر استفاده 

 بازار در رقابت توان افزايش  

برنامه كاري مهندسي ارزش ارايه اي از رويكردها و عملكرد الزم براي بدست اوردن 

برنامه مهندسي ارزش شامل هفت  فاز به شرح ذيل مي .جواب بهتروموثرتر براي مساله مي باشد

  :باشد

  فاز عمومي .1
  تفاز اطالعا .2
  فاز عملكرد .3
  فاز خالقيت .4
  فاز ارزيابي .5
  فاز بررسي وتوسعه .6
 توصيهفاز .7
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روندرا باسازمان دهي نيروي كار،مشخص نمودن تصميم گيرنده،انتخاب  فازعموميدرطول 

محدوده كار،تخصيص عملكرد به هركدام از اجزائ وجهت دهي به كار گروهي سامان داده مي 

  .دهند

ازكلي گويي پرهيز مي .خاص تجزيه مي شودمساله به اشكال فاز اطالعات  در 

تمامي اطالعات مربوط بطور دقيق ومعني دار جمع اوري مي شودتا در تصميم گيري كمك .گردد

  نمايد

مشتمل بر كليه تالش هايي است كه براي ارزش صورت مي  فاز عملكرد

ن مي عمل در تركيب دو كلمه فعل واسمبيا.عملكردهاي اصلي وفرعي تعريف مي شوند.گيرد

اولي بيانگر عملي است كه جزء مورد نظر انجام مي دهدواسم بيانگر شيء مورد عمل ويا ان .گردد

  .چيزي است كه عمل روي ان صورت مي گيرد

اين روش براي خلق .، روشهاي خلق ايده هاي جديد بكارگرفته مي شودفاز خالقيت در 

يره براي رسيدن به عملكرد ويا انبوهي از ايده هادررابطه با محصوالت،فرايندها،روش هاوغ

  .عملكردهاي تعريف شده بكار مي رود

عقايد وايده هايي كه كه درفاز .،ذهن قضاوت گرا به فعاليت وادارمي سودفاز ارزيابي در 

  .خالقيت ايجاد گرديد تصفيه ،اصالح وتركيب مي گرددتا پيشنهاد مورد نظرحاصل شود

در فاز تحقيق وبررسي بي ومقايسه شد ،در ايده هاي خالقي كه درباال تصفيه ، ارزيا

با كمك گرفتن از مشاورين صنعتي استفاده از اتانداردهاي ملي .معرض تجديد نظر قرارمي گيرند

  .كه ورد استفاده قرار مي گيرد منجر به راه حلهاي منطقي ،عمليبا هزينه پائين مي گردد
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ع،بودجه،زمان ،افراد،كمك مناب(جنبه هايي ازقبيل چه چيز احتياج است؟فاز اجرا در 

  .مورد نظر قرارگرفته وپس از تاييد تصميم گيرنده مراحل اجرايي آغاز مي شود)وغيره
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  روش هاي مورد استفاده درمهندسي ارزش

با مطالعاتي كه در باره مهندسي ارزش به عمل آمده است حدود بيست وچهار روش 

شرايط برنامه كاري وروش ها همگي بمنظور بهبود ارزش .شوددرضمن فرايند بكار گرفته مي 

  :روشها به قرار زير مي باشد. براي يك جزء،محصول ويا يك پروژه بكار گرفته مي شود

 ازروابط انساني خوب  بهره بگيريد  
 ازكلي كويي پرهيزكنيد 

 برموانع فائق اييد 

 قضاوت منطقي خوب بكارببريد 

 كارگروهي را حمايت كنيد 

 ق مطمئن شويدازحقاي 

 بطورسازنده هرچيزرا موردسوال قراردهيد 

 هزينه هاراتعيين كنيد 

 ارزش پولي براي تمامي مشخصات تالنسها،اتصاالتوسايرموارد تكميلي تعيين كنيد. 

 عملكردهرا تعريف وطبقه بندي كنيد 

 ذهن خودرا فعال كنيد 

 ساده سازي كنيد 

 ايده هرارتركيب وتصفيه كنيد 

 هزينه در نظر بگيريد براي تمامي ايده ها 

 عملكردهاي جايگزين رامشخص كنيد 

 ازاستانداردهااستفاده كنيد 

 با متخصصين ،فروشندگان ،مشتريان وغيره مشاوره كنيد. 

 از محصوالت ،فرايندهاورويه هاي خاص استفاده كنيد 
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 با استفاده ازروش مقايسه اي ارزيابي كنيد. 

 ن استپول را انچنان خرج كنيد كه انگار پول خودتا. 

 جواب هارا با اطالعات كافي باي تصميم گيري ارايه دهيد 

 درصورت امكان دوراه حل ارائه دهيد 

 با ابستفاده ازمميزيهاي مستقل،صرفه جوئيهاي قابل پيش بيني رابررسي كنيد 

 به كمك هاي انجام شده اعتراف كنيد.  
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 اصول بنيادي مهندسي ارزش
 برخي تدوين و كشف است، شده حاصل كنون تا ارزش مهندسي اجراي تجربيات از آنچه

. است گرفته قرار ارزش مهندسي روشهاي تكامل و رشد اساس كه است بنيادي اصول و مفاهيم

  :از عبارتند بنيادي اصول اين

  .تغييرات اعمال براي تخصصي چند كارشناسان از گيري بهره .1
  .كار عيني بررسي و مطالعه طريق از تغييرات تدريجي تكميل .2
  .ها پرسش طرح براي اساسي منطق يك از گيري بهره .3
  .كار انجام ريزي برنامه .4

 آن، كارگيري به هاي عرصه همانند ارزش مهندسي فني روشهاي سال، چندين طي در

 ارزش ارتقاي براي شده شناخته اي رشته ارزش، مهندسي يا تحليل امروزه. كرد پيدا گسترش

 است يافته ساختار و منطقي فرآيندي ارزش، مهندسي فرآيند.رود مي شمار به خدمات يا توليدات

  :شود مي استفاده زير هدفهاي براي تخصصي چند كارشناس گروه يك از آن در كه

  .مطالعه براي شده صرف زمان به توجه با تحليل براي مناسب محصول يا پروژه انتخاب .1
 تشكيل اجزاي يا محصول و پروژه يك جاري ارزش كردن گيري اندازه و كردن مشخص .2

 مي برآورد را پروژه يك خواستهاي و هدفها نيازها، كه عملكردهايي به توجه با آن دهنده
  .سازد

 هزينه با وابسته بخشهاي كيفيت ارتقاي يا تخمين براي جديد هاي گزينه ارزيابي و تدوين .3
  .كمتر

  .آن كردن عملي راه بهترين با جديد گزينه انطباق .4
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 پروژه يك كارفرماي و ارزش گران تحليل پيمانكاران، طراحان، از ارزش مهندسي گروه

 اما كنند نمي كار واحد اي پروژه در و يكديگر كنار در گرچه گروه اين. شود مي تشكيل اجرايي

  .دارند آشنايي نيز مجموعه تخصصي هاي زمينه با و بوده مربوط يكديگر به موضوع لحاظ از

 بيشتر زيرا است، مهم بسيار ارزش، تحليل آميز موفقيت كارگيري به در طراحي گروه نقش

 گيري بهره به و اند نبرده پي ارزش مهندسي توانايي به كامل بطور اجرايي عرصه اندركاران دست

  .اند نپرداخته تحليل اين فني روشهاي از عملي

 همدلي و همفكري آنان با و دريابد را گروه سازي متعادل راههاي بايد ارزش گر تحليل   

  .شوند نزديك ارزش مهندسي تفكر به مجموعه اعضاي تا كند

 عهده به ارزش تحليل حلقه در را كار مشاركت جنبه ترين اصلي و ترين مهم كارفرما

 آنكه براي كارفرما. است كار شدن واقع مؤثر و موفقيت ضامن كارفرما، فعاالنه پشتيباني. دارد

 و ارزش تحليل مجموعه هاي مسئوليت با بايد كند، پيدا پشتيباني اين انجام براي را الزم تمايل

 توجه با. باشد آشنا طرح، نامه موافقت اي الزحمه حق ساختار چهارچوب در مسئوليتها آن حدود

 اجرايي كارهاي صرف كشورها بيشتر شده ريزي برنامه بودجه كل از درصد 50 از بيش اينكه به

. شوند مي سنگيني بس هاي هزينه متحمل ها، پروژه و طرحها مجريان رو اين از شود، مي

 را پولي كامل ارزش بازگشت يابند، مي افزايش روز هر كه اجرايي هاي قيمت و مالي محدوديتهاي

 طورجدي به باشد، ضروري غير هاي هزينه گونه هر از دور به بايد و نمايد مي هزينه كارفرما كه

  . است ساخته مطرح
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  بكارگيري مهندسي ارزشزمان 
  

باالترين ميزان . محدوده كار مهندسي ارزش بستگي به اندازه و پيچيدگي پروژه دارد 
توان گفت در  تواند زماني انجام گيرد كه در اولين مرحله از عمر پروژه قرار داريم ؛ مي برگشت مي

هنوز به صورت  ها فاز اوليه طراحي اجراي مهندسي ارزش بسيار موثر است ، چرا كه نظريه
پذيري بيشتري  كارفرما و طراح در اين مرحله در تصميمات خود انعطاف. مفاهيم وجود دارند 

در اين مرحله كه كارفرما و مشاور . دارند و تغييرات ، آثار كمتري بر برنامه زمانبندي پروژه دارد 
راي شناسايي عناصر تواند ب در حال بررسي بودجه پروژه هستند انجام مطالعه مهندسي ارزش مي

هاي  مطالعات مهندسي ارزش براي پروژه. هزينه بر قبل از تصويب بودجه نهايي موثر باشد 
درصد از طراحي پيش رفته باشد ؛ به عبارت ديگر ،  گيرد كه حدود سي ساخت ، زماني انجام مي

ينكه تصميمات توان گفت قبل از ا به طور كلي مي. تمام را بايد مهندسي ارزش كرد  طراحي نيمه
شود و در آن زمان بيشترين اثر را روي  مهم در طراحي اتخاذ شود مهندسي ارزش توصيه مي

  .ها دارد  هزينه
  :مرحله توسعه دارد  5هر پروژه به طور معمول 

  ) مشخص كردن عملكرد(فرموله كردن مفاهيم  - 1
  مرحله طراحي اوليه  - 2
  مرحله طراحي نهائي  - 3
  مرحله ساخت  - 4
  مرحله عمليات  - 5

  :ال به تشريح هر يك از اين مراحل خواهيم پرداخت ح
نيازمنديهاي كلي كردن مفهومي تبديل  از فاز فرمولههدف  :كردن مفاهيم  مرحله فرموله -1
در بيشتر موارد هنوز تصوير كاملي از پروژه نهايي . به مشخصات عملكردي است ) عمومي(

تالش مهندسي . شرايط نامشخص هستند مفهوم كه تصميمات هنوز در  شناخته نشده است ، بدين
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ارزش در اين فاز در جهت تهيه ورودي براي نيل به كاركردها به نحوي است كه در كمترين هزينه 
  .انجام يابد 

. اند  در خالل اين فاز ، مفاهيم تعريف و مشخصات طراحي شروع شده :فاز طراحي اوليه  -2
ها ارائه شده است  ها در جهت برنامه مي و هزينهاطالعات جزئي و كافي براي بيان همه چيزهاي ك

. باشد  حال زمان مناسبي براي پرسش از خصوصيات عملكرد و اصالح آنها در صورت لزوم مي. 
تواند  يك مطالعه مهندسي ارزش كه نيازمند آناليز ، خصوصيات فني و طراحي وظايف است مي

  .ارزش باشد  هاي جايگزين مشخص و پيشنهاد براي بهبود براي گزينه
ريزيها انجام  در ضمن اين فاز ، جزئيات مشخصات طراحي فرموله و برنامه :فاز طراحي نهائي  -3

تالش مهندسي ارزش در اين فاز معموال محدود به حذف جزئيات مرتبط با محدوديتهاي . اند  شده
موثر و تواند به صورت  معموال طراحي مجدد در اين مرحله نمي. غيرضروري و زائد است 

جويي طول عمر محصول به اندازه كافي براي تعديل  اقتصادي انجام گيرد مگر آنكه پتانسيل صرفه
  .ها بزرگ باشد  هزينه

در ضمن فاز ساخت ، مهندسي ارزش براي بازبيني مشخصات و نيازمنديهاي : مرحله ساخت  -4
رشات تمايل به افزايش زمانيكه تغيير در سفا. رود  قراردادي و سفارش در تغييرات بكار مي

حلهاي با هزينه  هاي قرارداد دارد آنگاه بايستي آناليز ارزش را براي تسهيل در پيدا كردن راه هزينه
  .كمتر و جلوگيري از افزايش عملكرد غيرضروري اعمال كرد

مطالعه مهندسي ارزش در اين فاز به عنوان فرصتي براي ايجاد  :مرحله عملياتي و نگهداري  -5
شايد ناشي از كمبود زمان و يا ديگر (شود كه در مراحل قبل مقدور نبودند  ر پيشنهاد ميتغيي

جويي هزينه با توسعه طول عمر  نتايج مطالعه مهندسي ارزش در اين فاز صرفه) . محدوديتها باشد
آن از طريق استفاده از مواد جديد ، فرايند و يا طراحي ، كاهش هزينــــه تعميرات ، صرفه 

  .هاي عملياتي است  در انرژي و ديگر هزينه جويي
اجراي مهندسي ارزش براي يافتن پاسخ به اين سوال است كه چه راه حل ديگري كاركرد 

بنابراين ، هرچه از . سازد  موردنظر ، فرايند ، محصول و يا اجراي آن را با هزينه كمتري محقق مي
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توان چنين گفت كه تيم  شود و در نهايت مي ميزمان عمر پروژه بگذرد پتانسيل كاهش هزينه كم 
  .جويي هزينه دارد  طراحـي بيشترين اثر را روي صرفه

  
  نمودار پتانسيل صرفه جويي ناشي از به كار گيري مهندسي ارزش

  

  

  يراي زمان بندي انجام مهندسي ارزش) سابق(دستور العمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

امكان سنجي نهايي و  سنجي اوليهامكان  اندازه پروژه
 طراحي اوليه

 پيشرفت%75 پيشرفت% 50 پيشرفت25%

   روز كارگاه اجباري 5-3 - كوچك

 روز كارگاه اختياري 5-3 روز كارگاه اجباري 5-3 - متوسط

روز كارگاه 3 بزرگ
 اختياري

كارگاه  روز 5-3 روز كارگاه اختياري 5-3 روز كارگاه اختياري 5 روز كارگاه اجباري 5
 اختياري

روز كارگاه  3 بسيار بزرگ
 اجباري

روز كارگاه  5-3 روز كارگاه اختياري 5-3 روز كارگاه اختياري 5 روز كارگاه اجباري 5
 اختياري
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 كارايي مهندسي ارزش در دنيا

 نيز كشورها ساير به تأخير با شد آغاز آمريكا از ابتدا در كه ارزش مهندسي كارگيري به

 بالقوه امكانات از را استفاده بيشترين آمريكا از بعد هند و ژاپن اروپايي، كشورهاي. يافت انتقال

 در رايج روشهاي با آمريكا در ارزش مهندسي روشهاي تلفيق با و بردند ارزش مهندسي

 كارگيري به بالقوه امكانات. يافتند دست اي توجه قابل هاي جويي صرفه به خود، كشورهاي

 و گذاري عالمت را راه روش، اين پيشگامان. است بيكران عمراني، طرحهاي در ارزش مهندسي

 بتوان تا شود انجام بايد بسياري كارهاي دارد، قرار راه ابتداي در هنوز ما كشور. اند كرده مشخص

 ارزش مهندسي توسط كه هايي فرصت از نيز ما كشور اجرايي هاي عرصه كاران اندر دست گفت

  .برد خواهند را فايده و بهره بيشترين شود، مي فراهم ها پروژه و طرحها هزينه از كاستن در

مشخص نمـود كـه بـه     1973چهاردهمين اجالس ً انجمن آمريكايي مهندسان ارزش ً كه در سال 

دالر صـرفه   53/4ازاي هر يك دالر سرمايه گذاري براي اجراي مهندسي ارزش چيـزي حـدود   

آمده است، به نحوي كه از زمان به كارگيري مهندسـي ارزش  جويي در هزينه هاي اجرايي بدست 

اين صـرفه جـويي تـا    . ميليارد دالر صرفه جويي شده است 8/1معادل  1973در آمريكا تا سال 

 1973بازده مهندسي ارزش از سـال  . ميليارد دالر افزايش يافته است 3/4به بيش از  1989سال 

دالر بـوده   30تـا   15ه گذاري شده، مبلغي حـدود  براي هر يك دالر هزينه سرماي 1995تا سال 

هاي  در آمريكا و كانادا استفاده ازمهندسي ارزش در صنايع عمده، عموميت داشته و در طرح .است

 1996هاي  در بين سال  مهندسي ارزش در دايره عمران آمريكا. اجباري مي باشد) دولتي(عمومي 

ميليارد دالر هزينـه اضـافي    55در پي داشته و از جويي  ميليارد دالر صرفه 35بيش از  2000تا 

  .نيز جلوگيري نموده است 
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درصد، مهندسـي ارزش را در   71اند، حدود  شركت كه مورد بررسي قرار گرفته 698در ژاپن از  

درآمد عربستان ، بـه    درصد 85در حاليكه .توليد محصوالت و ارائه خدمات خود به كار برده اند

شود، بيش از بيسـت سـال اسـت كـه      عنوان ثروتمندترين كشور عربي ، از فروش نفت حاصل مي

  خود قرار داده است  مهندسي ارزش را در دستور كار

  روند توسعه مهندسي ارزش در جهان

 واقعه كشور سال

برنامه تحليل ارزش به طور رسمي در شركت جنرال الكتريك انجام  آمريكا 1947
 شد 

 لورنس مايلز اولين سمينار تحليل ارزش را برگزار نمود  آمريكا 1952

انجمن مهندسي ارزش آمريكا به هدف تالش براي پيشرفت و توسعه  آمريكا 1959
 مهندسي ارزش تاسيس شد

دالر  100000وزارت دفاع آمريكا براي قراردادهاي با مبلغ بيشتر از  آمريكا  1962
 انجام مهندسي ارزش را اجباري نمود 

 انجمن مهندسي ارزش ژاپن با تشكيل يك كميته تاسيس شد ژاپن 1965

 تشكيل انجمن مهندسي ارزش كانادا ،اسكاتلند 1967

مهندسي ارزش را با كمك انجمن مهندسي ارزش آمريكا نرخ خدمات  آمريكا 1973
 دولت قانوني كرد

 تشكيل جامعه مهندسي ارزش هند 1977

 توجه به مهندسي ارزش در بخش نظامي عربستان 1986

 تشكيل انجمن مهندسي ارزش  كره 1987

 برگزاري اولين كنفرانس اروپايي مديريت ارزش در پاريس  فرانسه 1990

 ارزش تشكيل گرديدفدراسيون جهاني مهندسي  آمريكا 1992

 تشكيل انجمن مهندسي ارزش ايران ايران 2002
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  كاربرد مهندسي ارزش در رشته ها و صنايع مختلف

در جدول زير كاربرد مهندسي ارزش را در رشته هاي مختلف در كشور اياالت متحده ي 

  :امريكا ليست شده است 

  رشته  توضيحات
هر دالر سرمايه گذاري به طور دالر به ازاي  113بازگشت سرمايه به ميزان 

 1999مليون دالر صرفه جويي در هزينه در سال  845ميانگين و نيز 

 ترابريراه و 

درصدي هزينه هاي پروژه هاي مربوط به سالمتي در يك دوره شش  24كاهش 
 ساله در نيويورك

 سالمتي

هاي ساختماني  پروزهدر  2000صرفه جويي معادل يك ميليارد دالر در سال 
 ها در اياالت متحده مربوط به بزرگراه

 ساخت و ساز

 صنعت تلفدر بخشهاي مخ 100%تا  5%كاهش هزينه در محدوده اي بين 

در پروژه هاي زيست محيطي به دليل هزينه هاي باال پتانسيل بسيار زيادي در 
 ارزش دارندجهت بكارگيري متدولوژي 

 محيط زيست

دالر به ازاي هر دالر سرمايه گذاري به طور ميانگين 20بازگشت سرمايه به ميزان  خدمات دولتي
  :جدول زير درصد كاربرد مهندسي ارزش را در صنايع مختلف جهان نشان مي دهد 

  

  

  

  

  

 رشتهدرصد كاربرد
9/79  برق و الكترونيك 
3/91 )راهسازي و ترافيك(حمل و نقل    

 توليد تجهيزات 90
5/84 سازي و توليد خودرو ماشين   

 صنايع شيميايي 50

 صنايع ساختماني 39

5/37  صنايع غذايي 
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 توصيه هاي مهندسي ارزش

 هاي تمام طول عمر پروژه را مد نظر قرار دهيد نه فقط مقاطعي از آن را هزينه  
  را باال ببريدسيستم يا زيرسيستم مورد نظر )كاركرد به هزينه(شاخص ارزش  
  ،تاثير هر پيشنهاد مهندسي ارزش را در صورت جوابگوئي به عملكرد از نقطه نظر زمان

  .تحليل نموده وگزارش كنيد هزينه وكيفيت
 هاي مهندسي ارزش، نيازهاي تصريح شده ، تلويحي و تكويني رامورد توجه  در برنامه

 قرار دهيد

 ام قائل شويد و براي بروز آن، فضاي براي خالقيت ذهني طرفهاي ذيربط و ذينفع احتر
  .مناسب ايجاد كنيد

 راي نهايي از آن كارفرما است، آن را بپذيريد 

  ،مهندسي ارزش مي تواند حالل مشكالت باشد، به شرط آنكه از طريق نظام طراحي
  .اي پشتيباني شود منسجم و تحت كنترل باشد و با مستندات شفاف و يكپارچه

 با استفاده از تحليل كاركرد عوامل و محصوالت معموال توسط مهندسي ارزش   بكارگيري
 .گيرد يك گروه آموزش ديده و متخصص به نام گروه مهندسي ارزش صورت مي

 گروه مهندسي ارزش مستقل از گروه طراحي است 

 كاركرد آموزش / ها از ديدگاه هزينه  متخصصين مهندسي ارزش در زمينه تحليل پروژه
  اند ديده

 كاركرد به دنبال/ ي ارزش با استفاده از ديدگاه هزينه گروه  مهندس 

 هاي ساخت و برپايي و  هاي طراحي هستند كه واجد بهبود در زمينه عملكرد، هزينه گزينه
 .هاي طول عمر پروژه باشند هزينه
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