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        ::::مقالهمقالهمقالهمقاله    چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
 

اســتفاده از وداده و اعتبــارات زيــادي را بــه خــود اختصــاص اســت در كشــور مــا طــرح هــاي بــزرگ مختلــف و متنــوعي در حــال اجــرا 

بـا اينكـه اسـتفاده از تكنيـك سيسـتم تحليـل كـاركرد در روش         .مهندسي ارزش در مراحـل مختلـف طـرح امـري ضـروري اسـت      روش 

ــك در     ــن تكني ــوز از اي ــي هن ــدريج در حــال گســترش اســت ول ــه ت مهندســي ارزش در مراحــل طراحــي ، ســاخت و اجــرا در كشــور ب

مهندسـي ارزش بـه عنـوان شـيوه اي كارآمـد بـراي شناسـايي و حـذف هزينـه          .  چنـداني نمـي شـود    احل طراحي مهندسـي اسـتفاده  مر

بهــره بــرداري و  ســاخت، شــامل طراحــي، كوتــاه كــردن زمــان اجــرا و بهينــه ســازي در مراحــل مختلــف طــرح،  ،ضــروريهــاي غيــر 

واحـد صـرفه    35تـا   15هزينـه بـراي مهندسـي ارزش     دهـد كـه هـر واحـد    تجربه جهـاني نشـان مـي     .مي شود  نگهداري به كار گرفته

،اهميـت اسـتفاده از   طراحـي و اجرا مهندسـي ارزش در مرحلـه    از تكنيـك  در ايـن مقالـه ضـمن بيـان نحـوه اسـتفاده      . جويي در پـي دارد 

شـرح داده مـي شـود     خصوصـيات يـك پيشـنهاد تغييـر مناسـب و روش اجرايـي پيشـنهاد تغييربـر مبنـاي مهندسـي ارزش           ،تكنيك آن

در خصـوص پيشـنهاد تغييـر بـه روش مهندسـي       كـه پرداختـه   هنـد  كشـور  دريـك پـروژه عمرانـي     مـوردي  بررسي و مطالعـه  نيز به  و

تكنيـك سيسـتم تحليـل كـاركرد       از اسـتفاده  بـا در ايـن مطالعـه مـوردي     . اسـت انجام و منجر به صرفه جويي مناسـبي گرديـده    ارزش

ـ  10.5 حـدود  منجـر بـه صـرفه جـوئي بـه ميـزان       )كفسـازي ( بتـوني  معبـر   سـاخت  در پـروژه  مصـالح وبا حذف هزينـه اضـافي    ون ميلي

  .ه استروپيه گرديد
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        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
  

در حالي كه به طور متوسط ايـن  .بخش بزرگي از اعتبارات و منابع مالي كشور،صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني و صنعتي مي شود ههر سال

تـأخير در پيشـرفت   .تـأخير در پيشـرفت كـار مواجـه هسـتند     %  50بـا بـيش از   پروژه ها چه در بخش ملي و چه در بخش هاي استاني و منطقه اي،

كه موجب طوالني شدن زمان اجرا و صرف هزينه هاي قابل مالحظه براي راه اندازي مجدد يا تكميل آنها مي شود،به تحميل هزينـه  كار،عالوه بر آن

به عبارت ديگر،گذشـت زمـان و    . و نيز توجيه ناپذيري طرح ها در مراحل بعد نيز منجر مي شود ي از دست رفته بر بخش هاي اقتصادي فرصت ها

در  ممكن است طرح هايي را كه در يك مقطع زماني داراي توجيه فني و اقتصـادي بـوده انـد    تغيير شرايط محيطي و اجتماعي،تحوالت فن آوري و 

نيز موجب تحميـل هزينـه   اوليه بررسي و طراحي  عدم بكارگيري توان علمي و تجربي كافي در مراحل از سوي ديگر.شرايط جديد توجيه ناپذير سازد

حركت در امتداد برنامه هاي ادواري پنج ساله ]1[.مي شود و در نتيجه تكميل پروژه ها را با مشكالت جدي مواجه مي سازد هاي سنگين بر پروژه ها

عمراني سير صعودي ناشي از بالياي طبيعي مثل زلزله و سيل به تقاضا براي طراحي و اجراي پروژه هاي توسعه اقتصادي كشورو حوادث غير مترقبه 

 مـديريت كيفيـت   ، ماننـد دانـش مـديريت پـروژه،     هـاي بهبـود،   تمايل دست اندركاران پروژه هاي عمراني را به استفاده از تكنيـك بخشيده است و 

  .بيشتر نموده است الگوبرداري

وردن يعنـي زمـاني كـه بدسـت آ     به اثبات رسيده است در طول جنگ جهاني دوم، پيشرفتهكه نتايج مطلوب كاربرد آن در كشورهاي  مهندسي ارزش

دكتر الورنس مايلز در شركت جنرال الكتريك اولين كسي بـود كـه ايـن     .مشكل و گاه غير ممكن شده بود،به ظهور رسيد بسياري از مصالح كمياب،

 متوجه شد كه در بسياري از موارد،اين تغييرات منجـر بـه هزينـه هـاي كمتـر و     بدين ترتيب آقاي هري اليكر معاون شركت .تكنيك را به كار گرفت

،از طريق اتخاذ قوانين مشوق بـراي دسـت   1973نيروي دريايي آمريكا در سال  اين تكنيك بعداً در بخش ساختمان سازي.محصوالت بهتر مي شود

  ]3[.مورد استفاده قرار گرفت و به فاصله اي كم از آن،سازمانهاي دولتي ديگر آمريكا از اين روش پيروي كردند عمرانياندركاران پروژه هاي 

ضـرورت   و حتي كشورهاي همسايه ايران، مهندسي ارزش در ژاپن و ايتاليا و استراليا و كانادا نيز به كار گرفته شد 1970از آمريكا در طول دهه بعد 

صرفه جويي در هزينه ها درك كرده اند و با جديت بـه دنبـال كـاهش هزينـه هـاي غيـر        استفاده از اين روشها و تكنيك هاي كارآمد را به منظور 

قابليت اطمينان و ساير ويژگي هاي مهم پروژه نداشـته و در عـين حـال در     هزينه هايي كه هيچ تأثيري در كاركرد،كيفيت،زيبايي، ضروري بوده اند،

  .]3[.مي شوند نامشهود هستند و يا ناديده گرفته بررسي هاي اوليه و طراحي ها،

  

  

        ::::    اني پايه اي مهندسي ارزشاني پايه اي مهندسي ارزشاني پايه اي مهندسي ارزشاني پايه اي مهندسي ارزشمبمبمبمب

        
 الحظات فني و مالحظات اقتصادي مي باشـد م رسيدن به نقطه مالحظات اجتماعي و سياسي، مهندسان در طرح هاي بزرگ،چالش هاي پيش روي 

بنـابراين در   .پيچيدگي،بصـورت غيـر خطـي مـي شـود     و بايستي به يادداشت كه تعدد عوامل و ارتباطات متقابل در طرح هاي بزرگ موجب افزايش 

ور ايجاد شفافيت در خواسته ها،انتظارات و الزامات كارفرماهاي طـرح هـاي بزرگ،تكيـه بـر خـرد جمعـي و كـار        رويارويي با اين پيچيدگي و به منظ

هر چقـدر   درك كامل و بسيار عميق آنها را براي يك مهندس، به ويژه آنكه ماهيت چند رشته اي و چند فازي پروژه ها، اجتناب ناپذير است گروهي،

رئيس فدراسيون ملي صنايع »توشيو دوكو«عين حال هشدار دهنده آقاي بيان زيبا و در ]5[.سترس نموده استمجرب و متخصص،دشوار و غير قابل د

ما نه هيچ منبع طبيعي داريم و نه هيچ قدرت نظامي،مـا فقـط يـك منبـع در اختيـار      « :مي نمايد  صحت ضرورت فوق را اثبات1960ژاپن در سال 

  .مجهز ساخت تمرين داد، تربيت كرد، بايد آن را بسط داد،و  پايان ناپذير استاين منبع  .ظرفيت ابداع مغزهايمان .داريم

فلسفه اصـلي مهندسـي    .»به صورت گرانبهاترين و خالق ترين ثروت مشترك بشريت در خواهد آمد خواه ناخواه در آينده نزديك، اين قدرت دماغي،

تـر عبارتنـد از كـار    و محورهاي اصلي مهندسي ارزش براي رسيدن به ايـن راه به  ارزش اين است كه هميشه راه بهتري براي انجام كارها وجود دارد

مهندسي ارزش بر دورانديشي و هزينه هاي طول  .در همه اين موارد انسان دانا و تواناست كه محور، خالقيت و برخورد نظام مند اي،تيمي چند رشته 

كاركرد آن چيزي است كه يك (. ديدگاه كه هزينه فقط براي كاركردها پرداخت مي شودبا اين  و كاركرد استسي ارزش متكي برمهند .عمر اتكا دارد

مطالعه بهينه يابي  از طرف ديگر مهندسي ارزش،    ).دستهو مالك يا بهره بردار و مشتري براي آن حاضر به انجام هزينه  عنصر يا طرح انجام مي دهد

  .تغيير چارچوب نيز مي تواند تحقق يابدحاليكه در مطالعات مهندسي ارزش در بهينه يابي در يك چارچوب به انجام مي رسد، نيست،

 .افـزايش ارزش اسـت   قابليت ها نيست بلكه هدفكيفيت يا  يا قرباني كردن  كاهش هزينهفرايند   همچنين بايستي به يادداشت كه مهندسي ارزش

   ]5[:ارزش را مي توان به صورت زير تعريف كرد

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 3

  كيفيت+كاركرد 

  هزينه

برخـي از داليـل وقـوع ارزش     .مطلوب باشد زماني كه موجب افزايش كاركرد يا كيفيت شود نيز مي تواند افزايش هزينه، بنابراين در مهندسي ارزش، 

 :به شرح زير مي باشد ضعيف در پروژه ها،

  مدل هاي ذهني .5    - - - -  تصورات غلط صادقانه .4 - - - -  كمبود ايده ها و ناكامي آنها در مراحل اوليه ارائه .3  ---- كمبود اطالعات .2 - - - -      كمبود زمان.1

غرور بيش از حد نسبت  .10    - - - -  الزحمه هاي ناكافي حق .9    - - - -  اهداف سياسي .8    - - - -  عادت ها و بينش ها .7    - - - -  شرايط موقت كه دائمي تلقي شوند .6

نبود  .14     - - - -  ارتباطات كافي ميان كارشناساننبود  .13 - - - - مقاومت در مقابل تغيير . 12    – عدم رشد و تشويق خالقيت .11    ---- به ايده هاي شخصي

  نبود فشارهاي مديريتي براي كاهش هزينه ها .16 - - - -  دائمي شدن مصلحت هاي موردي .15  - - - -  استانداردها يا وجود استانداردهاي بيش از حد نياز

   نبود شفافيت براي مسئوليت حداقل كردن هزينه ها . 17

ضعف تعامـل بـين عوامـل     عمدتاً به عواملي نظير نبود ديدگاه ژرف و نوآورانه، طرح هاي عمراني كشور، و به طور خالصه علت پايين بودن ارزش در

 .مربـوط مـي شـود    نبود ديد جامع نگر در مكان و زمان و همچنين مصداق گرايي بدون توجه جدي به كاركرد پروژه هـا  و كارشناسان، مختلف پروژه

وسيله براي باال بردن ارزش در طرح ها و هـدف بـراي تغييـر و بهبـود     . هم وسيله و هم هدف است ايران،بنابراين بسط و توسعه مهندسي ارزش در 

     .ساختار ذهني و رفتاري انسان ها است

ـ     اجرااستفاده از مهندسي ارزش در مرحله    ده با گنجاندن يك ماده تشويقي در قراردادهاي پيمانكاران در پروژه هاي سـاختماني جديـد منظـور گردي

مي رسـد بـا شـرح و تفصـيل بـه واحـد       محركي براي پيمانكاران است كه هرگونه پيشنهاد كاهش هزينه اي كه به نظر آنها  اين ماده تشويقي .است

  .مهندسي ارزش براي بررسي ارائه نمايند

  

  

        ::::     VECPنهاد تغيير به روش مهندسي ارزشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزشپيشپيشپيشپيش

  
ارزش در مرحله اجرا مطرح شده است به نـام پيشـنهاد تغييـر بـه روش مهندسـي ارزش       هاي مهندسي مشخصي كه براي استفاده از تكنيك كارراه 

تجهيـزات و تواناييهـاي پيمانكـار در     ژه ها و استفاده از دانش،مشهور است و هدف از آن ايجاد انگيزه براي ارائه پيشنهادهاي اصالحي در اجراي پرو

پيشنهادي از سوي پيمانكار مطرح شود كه باعث كـاهش هزينـه    ه در هنگام اجراي پروژهبه بيان ديگر چنانچ .است پروژه كاهش هزينه هاي جهت 

بخشـي از صـرفه جـويي انجـام شـده بـه پيمانكـار تعلـق خواهـد           با كيفيتي بهتر و مطابق پيمان شود، قراردادهمزمان با انجام كارهاي موضوع  ها،

بـه   مهندسـي ارزش در اجـرا   تكنيـك  كه توسط پيمانكار در ارتباط با بكارگيري پيشنهادي است يك پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش«.گرفت

 منظور از صـرفه جـويي در هزينـه هـاي اوليـه      .يك صرفه جويي براي دولت است )در صورت تصويب و اجرا( آن تغيير نتيجهدولت ارائه مي شود و 

هزينه اجراي  و بر روي پيشنهاد و بررسي پرداختي به پيمانكار بابت گسترش و مطالعه هاي ميزان كاهش در هزينه هاي قرارداد موجود منهاي هزينه

آمـاده   تست كردن،  هزينه هايي است كه پيمانكار براي جمع آوري اطالعات، هزينه هاي پيمانكار براي توسعه و اجراي آن، .اين پيشنهاد تغيير است

،آن ميزان از خالص كاهش هزينه هاي سازمان است كه با )دوره عمر(جويي در هزينه هاي ثانويهصرفه  .سازي و ارائه پيشنهاد تغيير متحمل مي شود

  ]2[.شودمي  نگهداري و پشتيباني تداركاتي حاصل ارائه و اجراي پيشنهاد تغيير در بخش بهره برداري،

  

  

        ::::ضرورت تشويق پيمانكاران به استفاده از مهندسي ارزش ضرورت تشويق پيمانكاران به استفاده از مهندسي ارزش ضرورت تشويق پيمانكاران به استفاده از مهندسي ارزش ضرورت تشويق پيمانكاران به استفاده از مهندسي ارزش 
  

گسـترش دهـيم و امكانـات آنـرا در ايـن راسـتا بسـيج كنـيم بايـد از           مهندسي ارزش را در سطح جامعه مهندسي كشـور براي آن كه بتوانيم دانش  

در صنعت احداث،پيمانكاران .سازمانهايي شروع كنيم كه عالوه بر داشتن تجربه و دانش فني و تخصصي،زمينه هاي انگيزشي الزم را نيز داشته باشند

  .هستند و مي توانند زمينه ساز ورود دانش مهندسي ارزش به بدنه جامعه مهندسي كشور باشندگزينه مطلوبي براي اين منظور 

  ]1[:داليل اصلي برتري پيمانكاران در استفاده از مهندسي ارزش در مرحله اجرا با توجه به ويژگيهاي كشور ما عبارتند از

ت هـاي روز در زمينـه فنـاوري و روشـهاي جديـد اجـرا و مصـالح و        بـا پيشـرف   پيمانكـاران بـه واسـطه توانـايي مـالي و ماهيـت كـاري خـود،         ----1

  . روشهاي مديريت پروژه آشنا هستند 
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پيمانكاران به طور مسـتقيم بـا كليـه مسـائل مـرتبط بـا اجـرا درگيـر هسـتند و در طـول زمـان بـه جزئيـات اجرايـي نيـز تسـلط كامـل پيـدا                    ----2

  .كرده اند

ماشــين آالت و همچنــين پيمانكــاران جــزء ارتبــاط دائمــي و نزديــك دارنــد و بــه نحــوه عملكــرد  پيمانكــاران بــا تــأمين كننــدگان مصــالح و  ----3

 . آنها آشنا هستند

پيمانكــاران بــه واســطه ســالها حضــور در عرصــه اجــرا و ضــرورت ارتقــاء دانــش فنــي خــود،داراي تجربــه و تخصــص بــاال در انجــام پــروژه   ----4

 .هاي متنوع شده اند

كه در باال به آن اشاره شد،شركتهاي پيمانكاري معتبري هستند كه داراي رتبه بندي باال و توان اجراي »پيمانكاران«ازالبته مشخص است كه منظور 

و  ها يقراردادهاي بزرگ و پيچيده هستند و اصوالً مهندسي ارزش نيز در چنين پروژه هايي كه ماهيت كار پر هزينه، وسيع و متنوع و داراي پيچيدگ

  . باشد،كارايي بهتري نشان مي دهد نوآوريهاي فناوري

  : پيمانكاران نيز مي توانند بهره هاي فراواني از مهندسي ارزش ببرند كه موارد زير از آن جمله هستند 

استفاده از تكنيكهاي مهندسي ارزش پيش از شركت در مناقصه و بستن قرارداد، منجر به ايجاد روشها و پيشنهادهاي جالب توجهي در زمينه  - - - - 1

  . مناقصه را افزايش مي دهد كاهش هزينه ها شده و با ارائه قيمت هاي كمتر احتمال برنده شدن در

هزينه هاي اجرايي خود را كاهش مي كندتا  در مرحله انتخاب منابع به پيمانكار كمكه ازتكنيكهاي مهندسي ارزش پس ازبستن قرارداد واستفاد ----2

 . موضوع پيمان انتخاب كندداده و منابع مناسب تري را براي كارهاي 

كنـد تـا هزينـه هـاي اجرايـي       استفاده از تكنيكهاي مهندسي ارزش پس از بستن قرارداد و در مرحله انتخـاب منـابع بـه پيمانكـار كمـك مـي       ----3

 . كاهش داده و منابع مناسب تري را براي كارهاي موضوع پيمان انتخاب كندخودرا

مانكار يك نكته مثبت محسوب مي شود و در قراردادهاي بعدي مي تواند احتمال برنده شدن او را افزايش استفاده از مهندسي ارزش در سابقه پي ----4

 .دهد

در صورت وجود يك مكانيزم تشويقي در قرارداد پيمانكاران،ارائه يك پيشنهاد تغيير در اجرا به منظور كاهش هزينه هـا و صـرفه جويي،موجـب     ----5

 . از اين صرفه جويي را مي توان به وي پرداخت نمود انتفاع پيمانكار مي شود چون بخشي

در صورت قراردادن مكانيزم تشويقي در قراردادهاي پيمانكار اصلي  با پيمانكاران جزء و تصويب پيشنهادهاي ارائـه شـده از سـوي آنهـا توسـط          ----6

 .كارفرما،بخشي از صرفه جويي حاصله به پيمانكار اصلي تعلق خواهد گرفت 

با مشكالتي روبرومي شوند كه استفاده از تكنيكهاي مهندسي ارزش به عنوان يـك روش   پيمانكاران در فرايند اجرايي كردن پروژه طراحي شده، ----7

  ]1[.حل مسأله،مي تواند در حل اين مسائل به آنان ياري رساند

  

 

        ::::قابل بررسيقابل بررسيقابل بررسيقابل بررسي        VECPمشخصات و خصوصيات يك   مشخصات و خصوصيات يك   مشخصات و خصوصيات يك   مشخصات و خصوصيات يك       

  

  .پيمانكار اصلي ارائه گردد تا قابل پيگيري و رسيدگي باشدپيشنهاد تغيير بايد توسط  ----1

در صورتي كه تغيير بـه نحـوي   .تغيير مقادير يا تغيير مدت اجرا يا تغيير مبلغ شود ،فني پيشنهاد تغيير در اين مقوله بايد منجر به تغيير مشخصات ----2

و پيمانكار مي تواند با استفاده از اختيارات خود رأسـاً عمـل   غيير محسوب نشده پيشنهاد ت باشد كه در چارچوب اختيارات پيمانكار در مفاد پيمان باشد،

مـي  به عنوان مثال تغيير روش اجرا مادام كه منجر به تغيير مشخصات فني پيمان نگردد و مورد تأييد مشاور باشـد در اختيـار پيمانكـار بـوده و     .نمايد

 .تواند توسط او تغيير يابد

 .پيشنهاد بايد عمالً منجر به كاهشي كلي در قيمت پيمان و يا هزينه هاي برآورد شده آن گردد .اهش دهدهزينه هاي واقعي را ك ----3

هزينه هاي دوره ساخت را كاهش دهد ولي هزينه هاي دوره بهره برداري را افزايش دهد كه در ايـن صـورت ايـن     ،تغيير ممكن است پيشنهاد ----4

 .پيشنهاد قابل پذيرش نمي باشد

ويژگي هاي اصلي پيمان نبايـد دچـار    و كاركردها پذيرفته شود، تغيير  كه پيشنهاددر صورتي . و ويژگي هاي اصلي باشد كاركردهاشرايط  واجد  ----5

 .بنابراين پيشنهاد تغيير بايد كاركردهاي اصلي را تأمين نموده و اهداف اساسي پيمان را فراهم نمايد .آسيب شود

 .باشد) مدارك فني و برآوردهاي هزينه اي( ارزيابيشامل اطالعات مربوط به  ----6

 .داراي مشخصات زماني باشد ----7

 ]4[.سازمان مجري،شماره قرارداد و تصميم دولت همراه با ذكر تاريخ، )در صورت وجود( اعالم ارائه هاي قبلي اين پيشنهاد تغيير به دولت ----8
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                ::::    VECPروش اجراي يك  روش اجراي يك  روش اجراي يك  روش اجراي يك  
  

يك نسخه از آن دراختيار سازمان ناظر پروژه كه عموماً در روش سـه  .وتكميل مدارك در دو نسخه تكثير خواهد شديك پيشنهاد تغيير پس از تدوين 

مشـاور  .طراح ومشاور آن مي باشد،قرار مي گيردو نسخه ديگر به واحد مسئول امور مهندسي ارزش سازمان كارفرما ارسال مـي گـردد   مهندس عاملي

اين واحد كه همزمان با مشـاور،كار  .نظر خود را در اختيار واحد مسئول امور مهندسي ارزش كارفرما قرار خواهد داد طرح پس از بررسي پيشنهاد تغيير،

پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش را به صورت شفاهي مرور مي  اي، با دعوت از پيمانكار و مشاور در جلسه بررسي پيشنهاد را شروع كرده است،

پيشنهاد را به طـور دقيـق بررسـي     با دعوت ازكارشناسان متخصص، كلي پيشنهاد و قابل قبول بودن ميزان صرفه جويي، سپس در صورت تأييد. كند

هزينه هاي دوره عمرو بـرآورد دقيـق ميـزان     زيبايي، كيفيت فني، ميزان ريسك، زمان اجرا، در اين مرحله بايد پيشنهاد از نظر قابليت اجرا، .مي نمايد

با پايان جلسات گروه مهندسي ارزش،پاسخ الزم براي اين پيشنهاد تهيه و در اختيار سـازمان كارفرمـا و    .العه وارزيابي قرار گيردصرفه جويي مورد مط

ايـن واحـد در    . رد پيشنهاد ويا در خواست اصالح و تجديد نظـر باشـد   اين پاسخ مي تواند قبول وتأييد پيشنهاد، .مديران اجرايي پروژه قرار مي گيرد

شي كه براي كار فرما تهيه مي كند داليل پاسخ خود را نيز تشريح مي كند و هر گونه اطالعاتي را كه ممكـن اسـت در تصـميم گيـري نهـايي      گزار

رش با توجه بـه گـزا   نهايتاً كارفرما در مورد قبول ويا رد پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش،.در اختيار او قرار مي دهد كارفرما دخالت داشته باشد،

تصميم گيري مي نمايد و در صورتي كه پيشنهاد تغيير را تأييد نمايد بالفاصله اين موضوع را به پيمانكار ابالغ مي كند و سپس  واحد مهندسي ارزش،

تأييـد   كارفرما عالوه بـر آن موظـف اسـت در صـورت    .ميزان صرفه جويي و سهم پيمانكار تعيين مي شود در اولين زمان قرارداد موجود اصالح شده،

ضمائم پيشنهاد ارائه شده،گزارش واحد مهندسـي   متن پيشنهاد پيمانكار، پيشنهاد تغيير،يك نسخه از كليه مستندات پيشنهاد كه شامل شماره قرارداد،

يي حاصـل را بـه   اين سازمان ميـزان صـرفه جـو       ....ارزش و نهايتاً ميزان صرفه جويي وسهم پيمانكار را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال نمايد

  ]4[.دخالت خواهد داد در پروژه هاي بعديوي و نيز در انتخاب  عنوان يك امتياز در تعيين صالحيت پيمانكار فوق

  

  

     :مورد مطالعهمورد مطالعهمورد مطالعهمورد مطالعه

        ارزشارزشارزشارزشبه روش مهندسي به روش مهندسي به روش مهندسي به روش مهندسي     ))))كفسازيكفسازيكفسازيكفسازي((((نينينينيبتوبتوبتوبتومعبر معبر معبر معبر طرح طرح طرح طرح     تغييرتغييرتغييرتغييرپيشنهادپيشنهادپيشنهادپيشنهاد

        
است كه شامل مراحل زير  اوليه بعد از طراحي بال فاصله ساخت و از اين اهميت مهندسي ارزش را نشان مي دهد كه بهترين زمان انجام آن قبل

 خواهد بود

  .احساس ودرك روشن از اهميت كار: سازگار كردن افكار  )الف

  . سازماندهي مهندسي ارزش در قالب طرح كار ، در واقع به كار گيري يك سيستم حل مسئله :طرح كار  )ب

  .استنياز  درك موضوع موردبراي  كه  و آنچه فني در خصوص طرحشامل جمع آوري اطالعات مهم : پيش مطالعه  )ج

، ارزيابي  خالقيت  ، كاركردها تحليل تعيين كاركرد ها، ،  اطالعاتوري  جمع آ با برگذاري اين مرحله كه شامل فازهاي : كارگاه مهندسي ارزش )د

  .مي باشد كار گروه مهندسي ارزش به پايان مي رسد  گزارش ، توسعه و ارائه

در اين روش .بتني است كه از تكنيك مهندسي ارزش براي تغيير يكي از مشخصات فني طرح استفاده شده است  معبر ساخت اين پروژه اجراي طرح

طرح حذف گرديده است كه منجر به كاهش هزينه  اين در  كفسازي دو قسمت بدنه اتصال در) فوالدي ميلگرد( مصالح بكار رفته با پيشنهاد پيمانكار

   .شده است بتوني ساخت معبر

گان پيمانكار ، مشاور و كارفرما تعيين دجهت بررسي اين پيشنهاد تغييرو مطالعه مهندسي ارزش در اين خصوص تيم مهندسي ارزش متشكل از نماين

. آوري گرديد اطالعات اوليه در مورد مشخصات فني طرح جمع در مرحله بعدي شد و برنامه كار ومراحل مطالعات توسط اعضاي تيم شروع . گرديد 

  . جهت روشن شدن موضوع ،دو نقشه از جزييات  طرح در زير نشان داده شده است
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 ،هزينه هاي كاركردها  اي  وهمچنين جدول  مقايسه هاي  اصلي و ثانويه طرح توسط  اعضاي تيم  تعيين گرديدكار كرد ،در مرحله بعدي مطالعات 

  .ه استشد آورده 2 و1شماره  ولادر جدطرح مذكور مشخص شد كه به ترتيب و شاخص ارزش هريك از فعاليت ها ي  ، بهاي كاركردها درصد
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        در جه اهميتدر جه اهميتدر جه اهميتدر جه اهميت                                                                                                                                                           كاركردكاركردكاركردكاركرد عععع نونونونو                                                                                                                                              اسم     اسم     اسم     اسم                                                                                             فعل  فعل  فعل  فعل    
  مسير بحراني                                                  اصلي                                                   انقباض/انبساط                  كردن آسان 

        

     طرح معيار                                                    انويهث                                                       بدنه اتصال                    كردنآسان 

        

        مسير بحراني                                                                                                                                                                                                        ثانويه                                                                                                                                                                                                                        توزيع بار                      آسان كردن 

        

  مدت يك در                                                  ثانويه                                          جابجائي                                   آسان كردن 

  

  مسير بحراني                                     ثانويه                                                         پانل شبكه                              متصل كردن 

  

  در كل مدت                                    ثانويه                                                                        بار                         تحمل كردن 

  

  مسير بحراني                                   ثانويه                                                         بار                                               انتقال   

  

  عدم نياز                                         ثانويه                                                                 فوالد                    كردن مصرف       

  

  عدم نياز                                        ثانويه                                                       فرايند                                  كردن تاخير       

  

  باال رتبه                                                      -                                                            دوام                          افزايش         

  

  پايين رتبه                                                      -                                                  ميله پايدار كننده بتن            تعبيه كردن          

1  
        اخصاخصاخصاخصشششش                                                                                                             اختالف   اختالف   اختالف   اختالف                                                                        بهاي كاركرد  بهاي كاركرد  بهاي كاركرد  بهاي كاركرد                                                                                           هزينه كاركرد   هزينه كاركرد   هزينه كاركرد   هزينه كاركرد                                                                                                                                   كاركرد    كاركرد    كاركرد    كاركرد                                    

                ارزشارزشارزشارزش                                                                                                                    ارزش  ارزش  ارزش  ارزش                                                                                                  m2////روپيهروپيهروپيهروپيه                                                                                                            m2////روپيهروپيهروپيهروپيه                                                                                                                                                                                                                                        
        1                                   0                         455.70           %    70         455.70           انقباض    / انبساط      آسان كردن       

  1                                      0                              19.53              %   3            19.53                     اتصال               آسان كردن     

        

                2.17                            35.10                         30.00              %   10            65.10                                                                         توزيع بار          آسان كردن   

        

  1                                     0                            13.02                %   2           13.02                     دوام                        افزايش      

  

    1                                   0                             13.02               %     2           13.02                            بتن حجم             تحكيم    

    

     1                                    0                             13.02               %     2           13.02                                    بار تحمل                   

  

    -                                 32.55                              0                   %   5           32.55                       پانل شبكه                اتصال      

  

     -                               19.53                             0              %       3          19.53                 بار                             انتقال      

  

   1.3                                 3.02                            10.00                  %2           13.02                                   فوالد         مصرف      

     1.08                               0.51                              6.00                  %1             6.51                    فرايند                            تاخير    

    1.16                              90.70                           560.29                                   651         جمع                                                  

2  
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  .نشان داده مي شودبراي طرح مذكور در زير  FASTمدل نمودار در مرحله بعدي تحليل كاركردها ي طرح  انجام گرفت كه  

  

  

  

        
  

 چراچراچراچرا
 

 چگونهچگونهچگونهچگونه

آسان كردن 

 آسان كردن اتصال بار تحمل جابجائي
 

 

  تعبيه ميله

 پايداري بتن 
 

 انتقال بار اتصال پانل شبكه
 

 توزيع بارآسان كردن  
  آسان كردن 

              انقباض/ انبساط   
 

  افزايش دوام

            

 مسير بحراني

 فوالدمصرف 
  

 تاخير فرايند

 

 محدوده
 

 
 

 

 

 

 

 

        ::::ي پيشنهاديي پيشنهاديي پيشنهاديي پيشنهاديتعيين گزينه هاتعيين گزينه هاتعيين گزينه هاتعيين گزينه ها
        

پس از بررسـي   دررابطه باپيشنهاد تغيير  به روش مهندسي ارزش )كفسازي(بتوني معبر  ساختجهت اجراي پروژه  زير منتخب پيشنهادي گزينه هاي

  تعيين گرديد     زيادي از ايده هاي مختلف اعضاي تيم  تعداد

        

 .مطابق با نقشه اوليه معبر ساخت -1

 .موجود قير اندود برروي سطح معبر ساخت -2

 .وتعمير آن هر ساله اندود با بكارگيري يك اليه قير معبر ساخت -3

 .)اسفاده از سيمان معمولي با( يبتن معبر ساخت -4

 .اندودبا بكارگيري دو اليه قير معبر ساخت -5

 .ميله پايدار كننده فوالديبدون استفاده از  وليمطابق با نقشه اوليه  معبر ساخت -6
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  عبارتند ازمعيار ارزش براي گزينه هاي فوق ناسائي ش

  

                        A  ====        امكان اجرا -1

        B ====              دوام    -2

  C    = = = =         هزينه       -3

 D  ==== نگهداريتعميرو  -4

 

  در زير نشان داده شده است    جدول مقايسه اي  دوتائي

 

   D  C  B  ا����ز

15  A=6 D=4  A=4,C=6  A=5, B=5 A  

16  B=5,D=5  B=6 ,C=4  B    

17  C=7 ,D=3  C      

12  D        

 

 

 0 ==== اختالفبدون     ، 1 ====كم  اختالف      ، 2 ====متوسط  اختالف     ، 3 ====زياد  اختالف                                

 

 

        

        

  در جدول زير نشان داده شده است هاي پيشنهادي گزينه براي  نتيجه بررسي مقايسه اي آيتم ها

        

  به شرح زير استياز دهي ايده ها تام    

  

  
        درجه اهميتدرجه اهميتدرجه اهميتدرجه اهميت                                                                كل امتياز   كل امتياز   كل امتياز   كل امتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   گزينه هاي منتخب گزينه هاي منتخب گزينه هاي منتخب گزينه هاي منتخب 

  2                     236                                                                       مطابق با نقشه اوليه معبر ساخت

   

  3                    178                                                            ساخت معبر برروي سطح قير اندود موجود

 

    6                     75                         ساخت معبر با بكارگيري يك اليه قير اندود وتعمير آن هر ساله           

 

  4                   150                  )                                      با اسفاده از سيمان معمولي(ساخت معبر بتني 

 

  5                   120                بكارگيري دو اليه قيراندود                                               ساخت معبر با

 

                   1                   268             ساخت معبر مطابق با نقشه اوليه ولي بدون استفاده از ميله پايدار كننده فوالدي    
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  پس از انجام مطالعه مهندسي ارزش  بتوني معبرساخت  طرح

        

        

        
        

        

        ::::صرفه جوئي در هزينهصرفه جوئي در هزينهصرفه جوئي در هزينهصرفه جوئي در هزينهميزان ميزان ميزان ميزان     

        

  .روپيه بر هر مترمربع بود410قبل ازانجام مطالعه مهندسي ارزش برابر با  ميله پايدار كننده فوالدي بكارگيري  براي  فوالد هزينه مصرف

        

  .مترمربع  25530با  برابر است  بتوني ساخت معبر سطح بكار رفته براي    

        

   .�����ن رو��� 10.5روپيه   10467300 ====متر مربع  25530*410با  است ميزان صرفه جوئي مساوي

        

        

        

        ::::نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري
بهتـرين زمـان اعمـال تكنيكهـاي ايـن روش را در       مهندسـي ارزش،  لعـات امط متخصصـان در زمينـه   بيشـتر ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه      

صـرفه جـوئي در هزينـه     %5در مراحـل طراحـي  فقـط حـدود     توجـه باينكـه    و طراحـي تفصـيلي مـي داننـد     شروعمراحل اوليه طراحي و پيش از 

ـ    عمرانـي مشـابه   لـيكن بـا توجـه بـه حجـم انبـوه پـروژه هـاي          .اجراي پروژه حاصل مي شود ين توانمنـديهاي  در دسـت اجـرا در كشـور و همچن

گسـترش روش مهندسـي ارزش    فرهنـگ سـازي و   بـه نظـر مـي رسـد رويكـرد مناسـب بـراي        كشـور و نكـات برشـمرده فـوق،    باالي پيمانكاران 

ــؤثر و   ــت و حضــور م ــه باشــد ارزش  در كشــور دخال ــن زمين ــر نســبتاً   .محــوري پيمانكــاران در اي ــانطور كــه مشــاهده شــد،يك تغيي ــم در هم ك

در صـورت شناسـايي    .در پـروژه گرديـد  روپيـه   ميليـون ميليـون ميليـون ميليـون      10.5حـدود باعـث صـرفه جـويي مناسـبي      س پيشـنهاد پيمانكـار،  اسابر طراحي مهندسي 

ــراي انجــام آن،  ــانوني الزم ب ــروژه هــاي    ايــن روش و وجــود بســترهاي ق ــت در اجــراي پ ــه و زمــان و ارتقــاء كيفي مســلماً شــاهد كــاهش هزين

        .خواهيم بود  عمراني كوچك و بزرگ

ايـن تكنيـك    .سال است كه موضوع مهندسي ارزش به صورت قانوني وارد جامعه مهندسي شده است هفتقريب به  مهم و اساسي اينكه،و اما نكته 

روش هـاي  در كشورهايي مثل ايران همواره  .جديد مديريتي يك بعد جديد در نوع نگاه به پروژه ها و طرح هاي عمراني و صنعتي ايجاد نموده است

مهندسـي ارزش دچـار    نياز بهمهم تر از آن   همواره اين تهديد كه اين تكنيك و و برخوردهاي سطحي و گذرا به سرعت اوج گرفتهبا  مديريتي جديد

   .اين نگاههاي سطحي و غير ماندگار شود وجود دارد

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 11

  مراجع

  

    1383 برنامه ريزي،جايگاه مهندسي ارزش در مديريت پروژه، سازمان مديريت و  محمد سعيد، بل عاملي،ج  ----1

  1380 ، شركت مهاب قدس پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در طرحهاي عمراني، ----2

  83 بهار 1382 زمستان  سازمان مديريت و برنامه ريزي، ، 2و1فصلنامه شماره  آشنايي با مهندسي ارزش، ----3

سازمان مديريت و  برنامـه ريـزي كشـور     )290نشريه شماره(دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش ساالنه پيشنهادهاي تغيير با نگاه مهندسي ارزش ----4
1383   
  2007هند سال  ----ممبئيتوسعه خانه سازي تاتا  شركت  ve مشاور مشترك نويسنده با مهندسي ارزش  گزارش گارگاه ----5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

                                                       

                               

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

