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  های جامع فرودگاهی مهندسی ارزش در طرح

  

  
 com.gmail@engineer.valueاندیشگاه مهندسی و ارزش مصطفی بروجردی

 com.yahoo@ffgoleyjهای کشور شرکت فرودگاه  های جامع معاون اداره کل استانداردها و طرح  گلیجفرشید

  ir.airport@mehrjoeeهای کشور شرکت فرودگاه مدیرکل دفتر بررسی اقتصادی و بازرگانی رجب مهرجویی
 com.yahoo@2000243asimهای کشور   شرکت فرودگاه-  کارشناس- فاطمه کریمی 

  -com.gmail@zonnourian  اندیشگاه مهندسی و ارزش- دستیار تسهیلگر- ذوالنوریان محمدهادی 

  
هایی بایستی  عمالً چنین طرح.  ای مواجه است های ویژه ها با چالش های جامع فرودگاهی با توجه به گستردگی و اهمیت آن     تدوین طرح 

.  های مختلف و متنوع فرودگاه شرایط مناسبی را تـأمین نمایـد        سال آینده فرودگاه را داشته و برای بخش        20توانایی پاسخگویی به وضعیت     
هـای   ، طـرح  هـا  عمالً ایـن طـرح  .  های گوناگون است نگری ویژه و ایجاد تعامالت مناسب بین تخصص هایی نیازمند جامع تدوین چنین طرح 

  . رسند ای هستند که خارج از روندهای معمول طراحی به انجام می ای و بین رشته ندرشتهچ
گیری از  ، اجماع نظر ذینفعان و بهره ای ، استفاده از تیم چندرشته      نگرانه  بر این اساس اعمال مهندسی ارزش با توجه به خصوصیات جامع          

این امر با اسـتفاده از توانـایی مهندسـی    .   تاثیرگذار باشدها ی و اتکاپذیری این طرحتواند در بهبود و افزایش کارای    و نوآوری خود می   خالقیت  
گیـری از دانـش و     بهـره سازی و نیـز بـا    و ورود آنان به روندتصمیمبرداران میان ذینفعان مختلف و خصوصاً بهرهایجاد تعاملی مناسب  ارزش  

  . های آینده حاصل گردد بینی وضعیت ش در پی،گیرد  که در تیم مهندسی ارزش قرار میتجربه وسیعی
های جامع فرودگاهی پرداخته و مقاطع و زمان انجام مهندسی     در این مقاله به تشریح موارد فوق و اثرت مهندسی ارزش در تدوین طرح             

 . ریزی ارزش دانست، مورد بررسی قرار گرفته است توان آنرا نوعی برنامه ها را که می ارزش در این طرح

 

  
. بینی ، پیش ، نوآوری ، جامع نگری ، فرودگاه ، طرح جامع مهندسی ارزش:  کلیدیکلمات 
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  های جامع فرودگاهی تعریف و مشخصات طرح

 

 بـا  مگـا هم بینـی  پیش انجام نیازها، درک و محیطی شرایط از واقعی شناخت دقیق، ریزی برنامه با جامع طرح تدوین
 بـروز  از توانـد  می شده توصیه و معین استانداردهای با هوایی نقل و حمل صنعت تکنولوژی و دانش صعودی رشد آهنگ
  .دست یابد شده تعیین پیش از اهداف به مشخص زمانبندی در متعادل و معقول حرکتی با و کاسته ها، چالش و ها ضعف

 صـرفه  بـه  انـه آگاه نگاهی با ها، فرودگاه آتی توسعه هدایت برای که است برنامه یک ذاتاً ها فرودگاه جامع های طرح
 دارا را محیطـی  هـای  پتانـسیل  نظرگـرفتن  در با امکان این که هوایی، نقل و حمل اهداف تحقق مکفی، درآمد اقتصادی،

 در برنامـه  این تحقق الزمه که است مدون برنامه یک ها فرودگاه و جامع های طرح شد اشاره صدر در که همانطور و است
  .نمود تعریف را ذیل عناوین توان می آن بارز های مشخصه از و گردد می تعیین آن مالی منابع دیدن و مطالعه چگونگی

 مطالعه -2)قبل سال 10 حداقل (عملکردها و ها برنامه اجمالی مطالعه -1.مطالعات فازبندی و چهارچوب تهیه -الف
  .بعدی سال پنج 3 یا 2 آن تبع به و اول ساله 5 بینی پیش و مطالعه -3موجود وضعیت

 نوعی به که اجتماعی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، متغیر و ثابت عناصر -1: جامع طرح مطالعات به موثر رعناص -ب
  .داد خواهد قرار الشعاع تحت و مطالعات و تأثیرگذارند تقاضا و هرضع به

 منظور هب نقل و حمل شبکه و ها فرودگاه کردن مدرنیزه برای توسعه های طرح سازی آماده برای مکانیزمی تعریف -ج
  .برنامه عنایت و دوره طی ترافیک بینی پیش و رشد به پاسخگویی

  .خورد و کالن حوزه در) دسترس قابل و حقیقی (گرایانه واقع جدید های ایده ارائه و ظرفیت شناخت -د

  .باشد فرودگاه آتی و جاری عملکرد و اقتصادی سنجی امکان تحلیل و تجزیه به منظم که تجاری طرح ارائه -ه

 بـه  نـسبت   هوانـوردی  عملیـات  ایمنی شامل که نماید پیروی ICAO ای توصیه های شیوه از استراتژیک اهداف -و
 و مقـررات  و قـوانین  مالحظـات  ،خـدمات  ارائه تداوم ،اقتصادی مالحظات ،کارایی ارتقاء ،زیست محیط حفاظت،  عملکرد

  .است المللی بین و ملی قانونی های محدودیت

  .باشد بینانه خوش و محتمل ،کارانه محافظه مفروضات با مختلف سناریو 3 براساس ها بینی پیش کلیه -ز
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 ها های آن با سایر طراحی و تفاوت های جامع فرودگاهی های روند تدوین طرح ویژگی

 تعقیـب  هـا  برنامه دیگر مثل استاندارد و قالب یک از و است مدت بلند ای توسعه برنامه یک ها فرودگاه و جامع طرح
 جزئیـات  و مطالعـه  نوع در ولی باشد مشابه مدت بلند ای توسعه های برنامه دیگر از متمایز کلی شکل تواند نمی و کند یم

  .باشد می خارجی و داخلی محیطی مؤثر موارد تغییرات و متمایز بسیار

 ایـن  کـه  بـوده  رهمجـوا  کـشورهای  ای توسعه و بحرانی وقایع و کشوری ملی و کالن طرحی از متأثر طرح این -اوالً
  .گذارند تأثیر مستقیماً هوایی --- و المللی بین فرودگاه در موضوع

 و تحـریم  -اقتـصادی  های بحران -جنگ (المللی بین های مواجه و تعامالت: بینی پیش غیرقابل و متصور موارد -ثالثاً
   ...و ارجیخ های مسافرت هوایی، کریدور ، تجهیزات هواپیما، (صنعت نبودن بومی لحاظ به...) 

 مقـدم  خـط  منزلـه  بـه  هـا  فرودگاه چراکه نمود، خواهد وارد را ناپذیری جبران لطمات طرح، اجرای رفت پس -رابعاً
 را او نگـرش  و تصورات فرودگاه وضعیت از آن برداشت و شونده وارد هر اول نگاه که باشد می کشور یک فرهنگ و توسعه

  .بالعکس برداشت دقیقاً طرح رخت پیش و داد خواهد تسری کشور کل به

  ها برنامه دیگر با ها فرودگاه جامع طرح روشن تفاوت -خامساً

 خـدمات  ارائـه  و هواپیماهـا  پذیرش مکان و فضا کمبود و هوایی نقل و حمل صنعت رشد افزون روز شتاب و سرعت
 قـرار  ... و عمرانـی  مدت بلند و اهکوت های برنامه و ها طرح دیگر از متمایز را ها طرح نوع این مطالعه آن شأن در و مطلوب
  .نمود اندیشی چاره فوق رشد از بیشتری شتاب با بایست می که داده

  :جامع های طرح تدوین روند های ویژگی

  .نمود اشاره ذیل موارد به توان می گردید اشاره قبل فصل در آن از بخشی که طرح یک ارائه در نگری جامع ضرورت

 انـداز  چـشم  برنامه ( کشور کالن قوانین با ICAO-FAA شده تجربه و ای یهتوص مدو برنامه اجراء تطبیق - ١
 .طراحی پروسه در موضوع مرتبط قوانین و ... و ساله 20

 و زمینی نقل و حمل شبکه قبیل از هواپیمایی صنعت با سو هم های شبکه ای توسعه های طرح نمودن لحاظ - ٢
 .گردد می دنبال موجود کریدورهای و همسایه کشورهای های لپتانسی گرفتن نظر در با مهم این که ریلی و دریایی

 بـرای  گرایانـه  واقـع  زمانبنـدی  با محیطی زیست -اقتصادی تکنیکی نظر از بایست می طرح آن دیگر ویژگی - ٣
 .گردد تدوین دسترسی قابل مالی ضمیمه یک با توسعه اجرای
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 هـای  طـرح  سـازی  هماهنگ آن راستای در و هوانوردی سیستم آتی تقاضاهای و ها سیاست موضوع به ورود - ۴
 .ها فرودگاه و جامع های طرح با پیشبردی جامعه

 و عمـومی  انتـشارات  مقـررات  و مراجـع  -اسـناد  -منـابع  به رجوع با و برگرفته بایستی شده منتج خصیصه - ۵
  .باشد ...) و اقتصادی و امنیتی ایمنی، های شاخص (موثر موارد مقایسه

  

 

های کشور و روند شکل گیری ایده استفاده از مهندسی ارزش  شرکت فرودگاههای مهندسی ارزش در  فعالیت
 های جامع در طرح

  

 به این نتیجه رسـید کـه   82 و 81های  المللی در سال وزارت راه و ترابری پس از برگزاری دو دوره مهندسی ارزش بین         
و از این رو معاونـت آمـوزش، تحقیقـات و    بایستی به این امر به عنوان یک رویکرد جامع، فراگیر و منسجم توجه نماید     

در اجرای ایـن طـرح   . سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری را اجرا نمود    فناوری این وزارتخانه طرح جامع پیاده     
هـای مرجـع الزم و انجـام     هـا و کتـاب   جانبـه، تـدوین دسـتورالعمل     همه ای گسترده، فرهنگ سازی های حرفه   آموزش
هـای کـشور مـورد       در این رابطه این طرح در شـرکت فرودگـاه         . های مختلف به انجام رسید      در بخش های نمونه     پروژه

هـای تعیـین    ای قرار گرفت و عمال اقبال پرسنل، مدیران و مشاوران این شرکت بسیار بیش از ظرفیت      استقبال گسترده 
 4 ارزش قـرار گرفتنـد و در ادامـه    های مهندسی   نفر مورد آموزش   150های کشور بیش از       در شرکت فرودگاه  . شده بود 

هـا عبـارت بودنـد از بـرج مراقبـت و             ایـن پـروژه   . پروژه این شرکت به صورت نمونه مورد مهندسی ارزش قرار گرفتند          
المللـی فرودگـاه تبریـز و تـرمیم بانـد اصـلی        تکنیکال بالک فرودگاه ارومیه، باند متقاطع فرودگاه اردبیل، ترمینال بـین       

 40 نتایج آنها مورد استقبال جدی مدیران و کارشناسان قرار گرفت و فقط در مطالعه آخر بـیش از                 فرودگاه اصفهان که  
هـای   گـذاری شـرکت فرودگـاه     درصد کاهش زمان اجرا مورد تصویب شورای سیاست50 جویی مصوب با  درصد صرفه 

  .کشور قرار گرفت

 ترابری و تعیین واحد و مسئول مهندسی ارزش در  پس از تدوین و ابالغ سند راهبردی مهندسی ارزش در وزارت راه و      
های کشور، این شرکت اجرای مطالعات مهندسی ارزش را آغاز نمـود و ترمینـال جدیـد و طـرح جـامع              شرکت فرودگاه 
  . المللی سردار جنگل رشت را به عنوان اولین مطالعه، مورد مهندسی ارزش قرارداد فرودگاه بین
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ه این سازمان مورد مطالعه مهندسی ارزش قرار گرفته است که با توجه به نتایج قابل توجه در این راستا تا کنون دو پروژ
ای در سـطح   سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری در بخش دریـایی اقبـال گـسترده    آنها و نیز نتایج طرح پیاده    

مهندسی ارزش ایجاد شده اسـت و از ایـن رو ایـن سـازمان در پـی      مدیران ارشد و کارشناسان این مجموعه نسبت به       
  .آنست تا در نگاهی جامع و اصولی این فناوری را مورد استفاده قرار دهد

هـای مهندسـی ارزش در    های کشور، هر چه فعالیت با توجه به حضور و پیگیری جدی مدیران ارشد شرکت فرودگاه   
  .های این مجموعه افزایش یافته است ین فناوری در فعالیترود، گستره کاربرد ا تر می این شرکت پیش

های درحال اجرایـی داشـتند کـه دارای     در ابتدا مدیران این مجموعه اصرار بر اجرای مهندسی ارزش بر روی پروژه            
 بـه   به مهندسی ارزش واگذار کردند، نتایج قابل توجه2هایی را در مرحله طراحی فاز       مشکالتی بودند، پس از آن پروژه     

ها با استفاده از مهندسی ارزش خواهند داشـت و از ایـن رو    آنها نشان داد که بزرگترین اثرات را در مراحل تعریف پروژه 
  . های جامع فرودگاهی مورد توجه قرار گرفت اجرای مهندسی ارزش در تدوین طرح

آوری و  با توجه به ضرورت سـود اکنون به حدی این تکنیک در این شرکت مورد توجه و کاربرد قرار گرفته است که           
  .رود های کسب و کار فرودگاهی نیز بکار می ریزی ارزش در تدوین طرح ها، اجرای برنامه درآمدزایی فرودگاه

دهد که استفاده و کاربرد مهندسی ارزش با اجرای موفق مطالعـات و دسـتیابی بـه نتـایج موفـق            این روند نشان می   
  .تر شود  کشور گسترهها مانند شرکت فردودگاه تواند می

  

 

  های جامع تدوین برنامه استفاده از مهندسی ارزش در طرح

 

ای نسبت بـه محـدوده جغرافیـایی و     نگری ویژه ها، تعامالت و جامع    های جامع با پیچیدگی     همانگونه که عنوان شد تدوین طرح     
های موثر برای دستیابی بـه   گیری از روش ز این رو بهرها. های آینده مواجه است بینی حوزه تاثیر فرودگاه و نیز محدوده زمانی و پیش      

تواند تعامالت گـسترده مـورد    برنامه ریزی ارزش به عنوان رویکردی که می/در این رابطه مهندسی. این موضوع مورد توجه قرار دارد  
ن را رقـم زده و بـا اسـتفاده از    ای متشکل از ذینفعان و متخصـصا  های خبره چند رشته     های جامع را در قالب تیم       نیاز در تدوین طرح   

هـای   گیـری از تکنولـوژی   های آینده و نیز بهـره  بینی های خالقانه و کارکردی خود روتدی منسجم و قابل اتکا در انجام پیش            دیدگاه
  .جدید ایجاد نماید، مورد توجه قرار گرفته است
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مقطـع اول اسـتفاده از مهندسـی        . بینی است    پیش های جامع در سه مقطع قابل       ریزی ارزش در طرح     برنامه/استفاده از مهندسی  
هـای   باشد که موجب تـدوین رویکـرد     های جامع در مراحل ابتدایی تدوین طرح و پس از انجام مرحله شناخت آن می                ارزش در طرح  

ی آن نیـز  در ادامه و پـس از تـدوین طـرح جـامع و یـا در مراحـل انتهـای       . تدوین طرح و اجماع نظر اولیه برای تدوین آن خواهد شد 
  .تواند مورد استفاده قرار گرفته و موجب بهبود طرح تدوین شده گردد های معمول خود می مهندسی ارزش مانند روال

 سال 5شوند و نیازمند بازنگری هر      ساله تدوین می    های بیست   های جامع برای افق     دانیم، طرح    از سوی دیگر همانگونه که می     
در این رابطه و به عنوان مقطـع  . افتد ها و زمان قابل توجه عمال به خوبی اتفاق نمی   یل صرف هزینه  باشند که این امر به دل       یکبار می 

  . توان از مهندسی ارزش به جای بازنگری طرح جامع استفاده نمود سوم استفاده از مهندسی ارزش می

های جامع و اثرات هر یک   ارزش در طرح  ریزی    برنامه/استفاده از مهندسی  پیشنهاد  ها و مقاطع گوناگون       در این قسمت به روش    
  :پردازیم می

 های جامع مهندسی ارزش در ابتدا و پس از مرحله شناخت در تدوین طرح !

بایستی براساس رویکردها و  و بودههای متنوع فرودگاهی  ای بین بخش نظر ویژه های جامع نیازمند اجماع از آنجا که تدوین طرح
های زیادی را در تدوین این  این تعدد عوامل پیچیدگی. آفرین خواهند بود   ار متعددی در آن نقش    تحوالت آتی تهیه گردد، عوامل بسی     

  .هایی ممکن است مورد توجه قرارنگیرد های معمول تدوین چنین طرح است که در روال ها ایجاد نموده طرح

هـای   ها و افـراد و جایگـاه   ی بین رویکرده  ای در تامین تعامالت گسترده و همگرای        در این رابطه مهندسی ارزش که قابلیت ویژه       
در این خصوص این تکنیک در ابتـدای رونـد مطالعـاتی          . گردد  باشد، به عنوان روشی کارآمد در این رابطه مطرح می           متفاوت دارا می  

و مـوثری   کنندگان آمده و با تشکیل تـیم گـسترده    آوری اطالعات به کمک تدوین طرح جامع و در مرحله شناخت آن و پس از جمع       
گذار، ذینفعان و ذیربطان مرتبط با موضوع و متخصصان خبره امـر و بـا اسـتفاده از فراینـد مهندسـی            های تاثیر   شامل مدیران جایگاه  

های مختلف را ایجاد نموده، نیازهای واقعی را بدسـت     ارزش ابهامات طرح را روشن و شفاف ساخته، همگرایی بین نظرات و رویکرد            
گذاران را  کارهای ممکن و متصور را استخراج نموده و از همه مهمتر نگاهی جامع و مورد توافق همه تاثیر ها و راه دهآورده، حداکثر  ای

  .نماید در تدوین طرح ایجاد می

شود که نتنهـا فراینـد    ریزی ارزش کامل خواهد بود، موجب می   فرایند بهبود ارزش در اینجا که به معنای واقعی خود یک برنامه           
با توجـه بـه آنکـه رونـد و     . تر انجام شود بلکه با کیفیت و رویکردی کامال متفاوت و اتکاپذیر به نتیجه برسد       طرح جامع سریع  تدوین  

های اضـافی توسـط     از انجام فعالیت ریزی ارزش به خوبی روشن و شفاف شده است، نتایج مورد نظر در تدوین طرح در ابتدا با برنامه     
 . خواهد رفت تر پیش های مورد انتظار مشخص شده و فرایند تصویب به خوبی و سریع و کمیت خروجیمشاور جلوگیری شده، کیفیت 

 های جامع مهندسی ارزش در مراحل انتهایی یا پس از تدوین طرح !

 مانند هر طرح دیگری است بـا ایـن    جامع یک مهندسی ارزش خواهد بود که به دنبال بهبود طرح   ،در اینجا فرایند بهبود ارزش    
  .ای برخوردار است ه  و جامعیت ویژ ها، گستره عمل، عوامل تاثیر اوت که این طرح از پیچیدگیتف
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هـای معمـول کـه مـورد      ها و پروژه    شرایط ویژه طرح های جامع را نسبت به سایر طرح         در انجام مهندسی ارزش در این مرحله        
  .گیرند را بایستی مورد توجه قرار داد مهندسی ارزش قرار می

هـا در صـنعت    بینی آینـده و نـوآوری       ها، پیش   رابطه جامعیت خاص مورد نیاز تیم مهندسی ارزش، توجه ویژه به فناوری           در این   
  .هوایی و اهمیت بیشتر فاز خالقیت، نسبت به سایر مطالعات مهندسی ارزش بایستی مد نظر قرار گیرند

ت ارزش در انتهای مطالعات تدوین طرح جامع بایستی مانند هر مطالعه مهندسی ارزش دیگری زمان مناسب برای اجرای مطالعا
ای  به شکلی تعیین شود که فرصت مناسب برای اعمال نتایج مطالعات مهندسی ارزش در طرح جامع فراهم گردیده و نتایج یکپارچه             

  .در انتها حاصل شود

اجـرای مهندسـی   ) روش اول(طرح جامعریزی ارزش در ابتدای تدوین    این نکته نیز قابل توجه است که در صورت انجام برنامه          
 .رسد ارزش در انتهای تدوین طرح جامع ضروری به نظر نمی

  و یا در آن مرحله جامع  طرحمهندسی ارزش به جای مطالعات بازنگری !

یز  سال یکبار ن5 ساله تدوین شده و هر  20های    ها در افق    های جامع فرودگاه    از این گفته شد، مطالعات طرح       همانگونه که پیش  
 و زمان قابل توجه و نیز تراکم کاری ویژه  های جامع با توجه به صرف هزینه مطالعات بازنگری طرح. گیرند بایستی مورد بازنگری قرار

هنگـام نبـودن طـرح     ای خصوصا در زمینه به های ویژه ها با چالش های کاری قرار نگرفته و در این خصوص فرودگاه     عمال در اولویت  
باشـد، در چنـین شـرایطی عمـال      ای هر فرودگاه طرح جامع آن می   های توسعه   از آنجاییکه مبنای فعالیت   . شوند  یجامع خود مواجه م   

  .گردد ها می مشکالت زیادی دامنگیر فرودگاه

 نگرانه و قابل اتکا طرح جامع تدوین شده را به هنگام نماید، مورد توجه در این رابطه رویکردی که بتواند در روندی سریع، جامع      
  .گیرد جدی قرار می

های خود در ایجاد نگاه جامع و سرعت عمل در کسب نتایج قابل اتکا، خصوصا در  از سوی دیگر مهندسی ارزش، در کنار توانایی
ها و بهبود آنها برخـوردار   ای در به هنگام کردن طرح های ویژه باشد از قابلیت  هایی که فاصله بین طراحی تا اجرای آنها زیاد می           طرح
  .باشد می

تنها موجب به هنگام سازی طرح که در بهبود  تواند نه از این رو استفاده از مهندسی ارزش به جای انجام بازنگری طرح جامع می
  .و بلکه موجب تحول موثر در طرح نیز گردد

کمتـر از انجـام    جـامع بـه مراتـب     های انجام مطالعات مهندسی ارزش طـرح   جا این نکته نیز قابل توجه است که هزینه          در این 
در این رابطه به معنای واقعی اجرای چنین رویکردی خـود یـک افـزایش ارزش قابـل توجـه      . مطالعات بازنگری آن طرح خواهد بود    

 .باشد می
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  :مراجع

هـای کـشور، مهندسـان مـشاور      المللی سردار جنگـل رشـت، شـرکت فرودگـاه     گزارشات مطالعات مهندسی ارزش فرودگاه بین      -
   و ارزشاندیشگاه مهندسی

 های کشور، مهندسان مشاور تکوین شهر المللی سردار جنگل رشت، شرکت فرودگاه طرح جامع فرودگاه بین -

 راه های کشور، مهندسان مشاور ایمن های جامع فرودگاهی، شرکت فرودگاه شرح خدمات تدوین طرح -

 یت مدرس، دکتر محمود صفارزاده، دانشیار دانشگاه ترب))های جامع فرودگاهی طرح((کتاب  -

فـر،   عاملی، کامران قـوامی  ریزی، محمد سعید جبل ، سازمان مدیریت و برنامه))جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه ((کتاب   -
 مزدک عبایی

، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری، طرح مـاورا، داود رضـا عـرب، مـصطفی             ))ریزی ارزش   برنامه((کتاب   -
  توانبروجردی، حمید پش

  

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

