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  ارزش در حمل و نقل کاربردهای مهندسی

  
  
  2امیر مسعود روحانی -1سید صادق خیاط اردستانی
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  چکیده
یـا هزینـه    /عنوان مرور سیستماتیک یک پروژه، محصول یا فرآیند جهت بهبود کـارآیی، کیفیـت و                به 1ارزش مهندسی

یا فرآیند که /تمرکز این روش بر روی توابع پروژه، محصول و     . تمام شده توسط یک تیم مستقل متخصصین می باشد        
  . از دیگر روشهای مرتبط با بهبود کیفیت یا کاهش هزینه متمایز می سازدمی بایست اجرا گردد، می باشد که آن را

، خالصه نمودن فعالیت های انجام پذیرفته در زمینه مهندسـی ارزش در موسـسات حمـل و نقـل                  مقالههدف از این    
ی و فازهـای  بسیاری از این موسسات از مهندسی ارزش در برنامه ریزی، طراح. و کانادا می باشدبزرگراهی در آمریکا   

برخی موسسات نیز کاربرد مهندسی ارزش را گسترش داده و در . ساخت و اجرای پروژه های خود استفاده می نمایند
  .زمینه استانداردها و فرآیندها نیز از آن بهره جسته اند

بتـدا  ا.  سـال مـی باشـد   30سابقه بکارگیری مهندسی ارزش در آمریکا جهت بهبود پروژه های حمل و نقل بـیش از              
در راسـتای کـاهش      2فقط در عملیات ساخت پروژه، در غالب پیشنهادهای تغییری مهندسـی ارزش           مهندسی ارزش   

در حالیکه امروزه بـسیاری از موسـسات فعـال در زمینـه حمـل و نقـل       . هزینه های کلی ساخت، بکار گرفته می شد   
ستفاده شـود، سـود بیـشتری حاصـل خواهـد      دریافته اند، اگر از مهندسی ارزش در مراحل اولیه شکل گیری پروژه ا      

از مهندسی ارزش می توان در زمینه تعیین هدف پروژه، اخذ تصمیمات موثر، افزایش کارائی و کیفیت پروژه،        . گردید
  .نتظارات موسسه نیز استفاده نمودمتعادل نمودن اهداف پروژه و مدیریت ا

بـه عـالوه،    . ده اسـت  شـ ری هـای آمریکـای شـمالی         موسسات حمل و نقل منتخب و شـهردا        مقاله نگاهی به  در این   
کاربردهـا، انتخـاب پـروژه، اهـداف اجـرا، آمـادگی         اطالعاتی در خصوص هر موسسه شامل سیاست مهندسی ارزش،          

صنعت و فرصتهای آینده جهت ارزیابی فعالیت های جـاری در زمینـه مهندسـی ارزش، فرصـت هـا و چـالش هـای                    
  . موجود، جمع آوری گردیده است

فعالیـت نمـوده انـد،    در آمریکا و کانادا  شرکت که در زمینه مهندسی ارزش در حمل و نقل          50ین مقاله تجارب    در ا 
دیده شده است که در موسساتی که نتایج مناسـبی حاصـل از بکـارگیری مهندسـی ارزش بدسـت          . آورده شده است  

 دانش و تجربه رهبـر تـیم و         .ه است آورده اند، مهندسی ارزش در تمامی سطوح پرسنل به خوبی تعریف و تفهیم شد             
 بنابراین آمـوزش جهـت بکـاگیری    متخصصین به عنوان نکته کلیدی جهت موفقیت برنامه مهندسی ارزش می باشد،   

مشاهده گردیده است که مهندسی ارزش به عنـوان روشـی مـوثر بمنظـور               . مهندسی ارزش ضروری به نظر می رسد      
همچنین بکارگیری مهندسی ارزش در صورتی بـر     . یرضروری بوده است  یا کاهش هزینه های غ    /بهبود اجرای پروژه و   

  .اجرا، کیفیت و هزینه پروژه تاثیر بیشتری خواهد داشت که از زمان برنامه ریزی اولیه برای پروژه بکار گرفته شود

                       
1  Value Engineering 
2  Value Engineering Change Proposals 
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  .ریزی، طراحی، اجرا ارزش، حمل و نقل، کاهش هزینه، بهبود کیفیت، برنامه مهندسی: واژه های کلیدی
 معرفی مهندسی ارزش

  
از زمـان  ( تالشی است سازمان یافته که بـا هـدف بررسـی و تحلیـل تمـام فعالیتهـای یـک طـرح،             ،1مهندسی ارزش 

 انجام می شود و به عنوان یکـی از  )گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری              شکل
  . عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده استکارآمدترین و مهم ترین روشهای اقتصادی در

 مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجه می کند، هیچ بخشی از کـار را             
هدف مهندسی ارزش، زمان کمتر برای رسیدن به مرحله بهـره بـرداری بـدون افـزودن بـر           . قطعی و مسلم نمی داند    
افزایش پیوسته هزینه های اجرایی و توسعه روز افزون فـن آوری، حـذف آن    .یفیت کار استهزینه ها یا کاستن از ک    

بخش از هزینه ها را که نقشی در ارتقای کیفیت ندارند و از لحاظ اجرایی نیز غیر ضروری می باشند، الزامی سـاخته                  
بـه ویـژه در طرحهـای بـزرگ       به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه های اجرایی با توجه به پیچیدگی کارهـا               . است

هـدف ایـن روش، از میـان    . اجرایی، می تواند به ابزار بی چون و چرای مدیریت در کنتـرل هزینـه هـا تبـدیل شـود        
برداشتن یا اصالح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیـر ضـروری مـی شـود، بـدون آنکـه آسـیبی بـه                

زش، مجموعه ای متشکل از چندین روش فنـی اسـت کـه بـا           مهندسی ار . کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید      
هزینـه  . بازنگری و تحلیل اجزای کار، قادر خواهد بود، اجرای کامل طرح را با کمترین هزینه و زمـان تحقـق بخـشد         

تعمیر نگهداری و طرح در این مقوله نه فقط هزینه های طراحی و اجرا بلکه هزینه های مالکیت شامل بهره برداری،              
روشهای مهندسی ارزش می تواند موجب . نه های مصرف در سراسر دوره عمر مفید طرح را نیز شامل می شود      و هزی 

. یندهای تولید صنعتی و انجام طراحی های جدید در هر مرحله از یک پروژه اجرایی گرددآاصالح و ارتقای کیفیت فر
حی را همواره در مراحل بعدی تولید یک  برخالف آنچه که در صنایع تولیدی مرسوم است و می توان یک روش اصال             

ویژه ای است، حدود بـه کـارگیری    محصول خاص نیز اجرا کرد، در پروژه های ساختمانی که هر سازه دارای شرایط       
 گذشته از این، امکانات صرفه جویی در هزینه هـای  .یک روش اصالحی مهندسی ارزش، محدود به همان پروژه است  

با آنکه روش مهندسـی ارزش را مـی تـوان    . راحل مختلف آن تفاوتهای بسیار پیدا می کندیک پروژه اجرایی نیز در م  
در تمام مراحل یک پروژه اجرایی به کارگرفت، بیشترین مزایای آن زمانی حاصل می شود کـه در نخـستین مراحـل              

وش را از روشـهای  نوآوری و جنبه های کـاربردی مهندسـی ارزش، ایـن ر         . برنامه ریزی و طراحی به کار گرفته شود       
روشهای سنتی کاهش هزینه ها، عمومـاً از تجربیـات گذشـته،    . سنتی و متعارف کاهش هزینه ها، متمایز می گرداند    

. نگرشها و عاداتی که جنبه تکرار به خود گرفته است، تبعیت می کند و اثری از خالقیـت در آنهـا دیـده نمـی شـود                  
های مشکل دار، پیشنهاد و تدوین روشـها و طرحهـای ابتکـاری،          مهندسی ارزش برعکس، اطالعات، شناسایی عرصه       

 1961از سال  .پرورش اندیشه های نو و تلفیق همه جانبه دیدگاههایی را که قرار است توصیه شود، مطرح می سازد             
که الرنس مایلزدر کتاب ًروش های فنی تحلیل و مهندسی ارزش ،تحلیل ارزش را همچون دیدگاهی خالق و سازمان 

 که ساکسنا و کریشنان کتـاب ً  1995ته در جهت شناسایی و حذف هزینه های غیر ضروری، تعریف کرد تا سال              یاف
مهندسی ارزش در مدیریت پروژه ً را منتشر نمودند، مهندسی ارزش بـه صـورت یـک روش فنـی پذیرفتـه شـده در               

ـ             ه طـوری کـه بـسیاری از دسـت     فعالیتهای طراحی و اجرایی در بیشتر کشورها تثبیت گردیـد و رسـمیت یافـت ، ب
کاران عرصه های اجرایی به ویژه طراحان، پیمانکاران و کارفرمایان با مفاهیم و روش های فنـی مهندسـی ارزش              اندر

  . آشنا شدند 
 

                       
1  Value Engineering (VE) 
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  سیر تاریخی مهندسی ارزش
  
و کـار طراحـی    .  به صورت یک روش فنی ویژه، در سال های پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت                "تحلیل ارزش "

وی معتقـد   . معاون فنی بخش خرید های شرکت جنرال الکتریک آغاز شد          1تدوین این روش به دستور هنری ارلیچر      
طرحهای جایگزین، که به طور ضروری و به علت کمبود های زمـان جنـگ بـه کـار      مصالح و بود که برخی از مواد و     

یی آر او در داخل شرکت و به منظور ارتقای کاربه دستو . گرفته می شدند دارای عملکرد بهتر با هزینه کمتر هستند           
ای بـه عمـل    جانبه  روشهای جایگزین برای مواد و مصالح پرهزینه، کوشش همه تولید از طریق تامین مواد، مصالح و 

مایلز در مورد . الکتریک نهاده شد  مهندس ارشد شرکت جنرال 2 این وظیفه برعهده الرنس مایلز1947در سال . آمد
فنون موجود به پژوهش پرداخت و از برخی روشهای مرسوم به صورت تلفیقی با روش مرحله بـه مرحلـه                  روش ها و    

شمار می رود، یک روش رسمی        مایلز که مبتکر و بنیانگذار مهندسی ارزش به       . خویش برای تحلیل ارزش بهره گرفت     
صوالت تولیـدی شـرکت جنـرال       به اجرا درآورد که در جریان آن چندین گروه از کارکنان شـرکت، عملکـرد محـ                 را

یی محـصول، تغییراتـی در      آآنان به اتکای روشـهای خـالق گروهـی و بـدون افـت کـار               . الکتریک را بررسی میکردند   
 به عنوان یـک اسـتاندارد   " تحلیل ارزش "روش. محصوالت شرکت بوجود آوردند و هزینه های تولید را کاهش دادند          

های دیگر و برخی سازمان های دولتی نیز این روش جدید  دریج شرکتدر شرکت جنرال الکتریک پذیرفته شد و به ت
 " مهندس ارزش  "تکنیک که روش و   نتیجه این شد  . های خود به کار بستند      را به عنوان ابزاری برای کاستن از هزینه       

  .مد آبه وجود
  
  

  برنامه کاری مهندسی ارزش
  

موثرتر برای مساله  و وردن جواب بهترآالزم برای بدست عملکرد  رویکردها و رایه ای ازآبرنامه کاری مهندسی ارزش 
  :برنامه مهندسی ارزش شامل هفت  فاز به شرح ذیل می باشد .می باشد

  فاز عمومی •
  فاز اطالعات •
  عملکرد فاز •
  خالقیت فاز •
  ارزیابی فاز •
  بررسی وتوسعه فاز •
  توصیه فاز •

 انتخـاب محـدوده کـار،     تـصمیم گیرنـده،    مـشخص نمـودن    سازمان دهی نیروی کـار،     را با  عمومی روند  طول فاز  در
  .دمان داده میشوزدهی به کار گروهی ساجهت   وءتخصیص عملکرد به هرکدام از اجزا

تمامی اطالعات مربـوط بطـور    .کلی گویی پرهیز می گردد از .فاز اطالعات مساله به اشکال خاص تجزیه می شود       در
  .کمک نمایدتا در تصمیم گیری  وری می شودآدقیق ومعنی دار جمع 

                       
1  Henry Erlicher 
2  Lawrence D.Miles 
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فرعی تعریف می  عملکردهای اصلی و .فاز عملکرد مشتمل بر کلیه تالش هایی است که برای ارزش صورت می گیرد     

 و اولی بیانگر عملی است که جزء مورد نظر انجام می دهد .بیان می گردد اسم عمل در ترکیب دو کلمه فعل و .شوند
  .ن صورت می گیردآمل روی ن چیزی است که عآیا  اسم بیانگر شیء مورد عمل و

رابطه با  در این روش برای خلق انبوهی از ایده ها .فاز خالقیت، روشهای خلق ایده های جدید بکارگرفته می شود در
  .یا عملکردهای تعریف شده بکار می رود غیره برای رسیدن به عملکرد و و روش ها یندها،آفر محصوالت،

 فاز خالقیت ایجاد گردیـد تـصفیه،     ایده هایی که در    عقاید و  .ودشمی الیت وادار ذهن قضاوت گرا به فع     ارزیابی، فاز در
 .حاصل شود نظر تا پیشنهاد مورد ترکیب میگردد اصالح و

بررسـی در معـرض تجدیـد نظـر قرارمـی           فاز تحقیق و   در مقایسه شد،  باال تصفیه، ارزیابی و    ایده های خالقی که در    
ورد استفاده قرار می گیرد منجر به راه   متانداردهای ملی که    سعتی استفاده از ا   با کمک گرفتن از مشاورین صن      .گیرند

  .با هزینه پائین می گردد عملی حلهای منطقی،
مورد نظر قرارگرفته  )غیره کمک و افراد،، زمان بودجه، منابع،( قبیل چه چیز احتیاج است؟ فاز اجرا جنبه هایی از در
  . می شودزغاآاجرایی پس از تایید تصمیم گیرنده مراحل  و
  
  

  روش های مورد استفاده درمهندسی ارزش
  

بکارگرفتـه مـی    ینـد آضمن فر چهار روش در مده است حدود  بیست و آبا مطالعاتی که درباره مهندسی ارزش بعمل        
شرایط برنامه کاری و روش ها همگی بمنظور بهبود ارزش برای یک جزء، محصول و یا یـک پـروژه بکارگرفتـه        . شود
  :سرفصل روشها به قرار زیر می باشد. شودمی 

  .ازروابط انسانی خوب  بهره بگیرید •
 .ازکلی کویی پرهیزکنید •

 .ییدآبرموانع فائق  •

 .ببرید قضاوت منطقی خوب بکار •

 .گروهی را حمایت کنید کار •

 .حقایق مطمئن شوید از •

 .دهید سوال قرار را مورد چیز سازنده هر بطور •

 .تعیین کنید را هزینه ها •

 .موارد تکمیلی تعیین کنید سایر و اتصاالت ش پولی برای تمامی مشخصات،ارز •

 .طبقه بندی کنید را تعریف وعملکرد  •

 .ذهن خودرا فعال کنید •

 .ساده سازی کنید •

 .تصفیه کنید ترکیب و راا ایده ه •

 .برای تمامی ایده ها هزینه در نظر بگیرید •

 .مشخص کنید عملکردهای جایگزین را •

 .ستفاده کنیدا استانداردها از •

 .غیره مشاوره کنید مشتریان و، فروشندگان با متخصصین، •

 .رویه های خاص استفاده کنید و یندهاآفر از محصوالت، •
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 .روش مقایسه ای ارزیابی کنید با استفاده از •

 .نچنان خرج کنید که انگار پول خودتان استآپول را  •

 .دای تصمیم گیری ارایه دهیررا با اطالعات کافی ب جواب ها •

 .راه حل ارائه دهید صورت امکان دو در •

 .بررسی کنید صرفه جوئیهای قابل پیش بینی را ممیزیهای مستقل، با استفاده از •

  .به کمک های انجام شده اعتراف کنید •
  
  

  تعاریف و توصیف های مرتبط با مهندسی ارزش
 

کـارکرد   (کردن شاخص ارزش ظور بیشینهبه من 2ها و هزینه 1یافته ارزشها مهندسی ارزش را بازنگری خالق و سازمان
هدف مهندسی ارزش از میان برداشتن یا اصالح هر عـاملی اسـت کـه موجـب تحمیـل       .اند تعریف نموده )3به هزینه

دستور کار مهندسـی  . آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی سیستم وارد آید   شود، بی  های غیرضروری می   هزینه
هـا نیـست، بلکـه روشـی      ای برای کاهش هزینه  برنامهمهندسی ارزش صرفاً   .اجرا است ارزش، بهبود مداوم طراحی و      

باشد، زیرا در بعضی موارد، کارفرما خواستار سهولت بهـره بـرداری و کـاهش            برای حداکثر نمودن ارزش طرح ها می      
دقیق کارکرد اجـزا  مهندسی ارزش با بررسی  .های مطالعاتی، طراحی و ساخت است ها به قیمت افزایش هزینه     هزینه

مهندسـی ارزش تکنیکـی مـؤثر بـرای          .کنـد  و یافتن روش های جدیدتر و بهتر، به انجام دادن بهتر کارها کمک می             
های ظاهری و جلوگیری از تاثیر      وری، بهبود کیفیت بدون کاستن از جاذبه       ها، افزایش سودآوری و بهره     کاهش هزینه 

توانند با بازدهی بیشتر انجـام   ها می دهد که پروژه رفرما اطمینان میمهندسی ارزش به کا .سوء بر محیط زیست است   
تواند موجب اصالح و ارتقاء کیفیت محصوالت یا روش ها یا فرآیندهای تولید و             روش های مهندسی ارزش می     .شوند

 مهندسـی ارزش یـا تحلیـل ارزش یـک     .انجام طراحی های جدید در هر مرحله از مراحل اجرایی یـک پـروژه شـود             
، تکنولوژی مدیریتی است که در پی برقراری توازن عملی میان هزینه، قابلیت اطمینان و عملکـرد در یـک محـصول                

 .خدمت، پروژه، فرآیند یا اجزای هر یک از آنها است

 
  

  توصیه های مهندسی ارزش
  

ارکرد بـه  کـ (شاخص ارزش  های تمام طول عمر پروژه را مد نظر قرار دهید نه فقط مقاطعی از آن را        هزینه •
  .سیستم یا زیرسیستم مورد نظر را باال ببرید )هزینه

 تاثیر هر پیشنهاد مهندسی ارزش را در صورت جوابگوئی به عملکرد از نقطه نظر زمـان، هزینـه وکیفیـت    •

  .تحلیل نموده وگزارش کنید
 .دمورد توجه قرار دهی ، تلویحی و تکوینی را مهندسی ارزش، نیازهای تصریح شدههای در برنامه •

  .برای خالقیت ذهنی طرفهای ذیربط و ذینفع احترام قائل شوید و برای بروز آن، فضای مناسب ایجاد کنید •
 .رای نهایی از آن کارفرما است، آن را بپذیرید •

                       
1  Values 
2  Costs 
3  Function/Cost 
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مهندسی ارزش می تواند حالل مشکالت باشد، به شرط آنکـه از طریـق نظـام طراحـی، منـسجم و تحـت                      •

  .ای پشتیبانی شود کپارچهکنترل باشد و با مستندات شفاف و ی
 توسط یک گروه آموزش  مهندسی ارزش با استفاده از تحلیل کارکرد عوامل و محصوالت معموالً بکارگیری •

 .گیرد دیده و متخصص به نام گروه مهندسی ارزش صورت می

 .گروه مهندسی ارزش مستقل از گروه طراحی است •

  .اند کارکرد آموزش دیده/ دیدگاه هزینه ها از  متخصصین مهندسی ارزش در زمینه تحلیل پروژه •
های طراحی هستند کـه واجـد        گزینه کارکرد به دنبال  / گروه  مهندسی ارزش با استفاده از دیدگاه هزینه           •

  .های طول عمر پروژه باشند های ساخت و برپایی و هزینه بهبود در زمینه عملکرد، هزینه
ر زمینه بهبود روشهای ساخت یا زمانبندی اجرا، که          نظرات خود را د     گروه مهندسی ارزش، همچنین نقطه     •

 .کند  مؤثر است به کارفرما ارائه میاتتعمیرنگهداری و برداری و  سازی بهره بر بهینه

  
  

  اصول بنیادی مهندسی ارزش
  

آنچه از تجربیات اجرای مهندسی ارزش تا کنون حاصل شده است، کشف و تدوین برخـی مفـاهیم و اصـول بنیـادی        
  :این اصول بنیادی عبارتند از. ساس رشد و تکامل روشهای مهندسی ارزش قرار گرفته استاست که ا

  . بهره گیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات-1
  . تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی عینی کار-2
  . بهره گیری از یک منطق اساسی برای طرح پرسش ها-3
  .نجام کار برنامه ریزی ا-4

امـروزه  . در طی چندین سال، روشهای فنی مهندسی ارزش همانند عرصه های به کارگیری آن، گسترش پیـدا کـرد            
فرآینـد   .تحلیل یا مهندسی ارزش، رشته ای شناخته شده برای ارتقای ارزش تولیدات یا خدمات بـه شـمار مـی رود              

 از یک گروه کارشناس چند تخصصی برای هدفهای مهندسی ارزش، فرآیندی منطقی و ساختار یافته است که در آن       
  :زیر استفاده می شود

  . انتخاب پروژه یا محصول مناسب برای تحلیل با توجه به زمان صرف شده برای مطالعه-1
 مشخص کردن و اندازه گیری کردن ارزش جاری یک پروژه و محصول یا اجزای تشکیل دهنده آن بـا توجـه بـه                    -2

  . هدفها و خواستهای یک پروژه را برآورد می سازدعملکردهایی که نیازها،
  . تدوین و ارزیابی گزینه های جدید برای تخمین یا ارتقای کیفیت بخشهای وابسته با هزینه کمتر-3 
  . انطباق گزینه جدید با بهترین راه عملی کردن آن-4 

این .  پروژه اجرایی تشکیل می شود     گروه مهندسی ارزش از طراحان، پیمانکاران، تحلیل گران ارزش و کارفرمای یک           
گروه گرچه در کنار یکدیگر و در پروژه ای واحد کار نمی کنند اما از لحاظ موضوع به یکدیگر مربوط بوده و با زمینه          

  .های تخصصی مجموعه نیز آشنایی دارند
 انـدرکاران عرصـه     نقش گروه طراحی در به کارگیری موفقیت آمیز تحلیل ارزش، بسیار مهم است، زیرا بیشتر دست               

اجرایی بطور کامل به توانایی مهندسی ارزش پی نبرده اند و بـه بهـره گیـری عملـی از روشـهای فنـی ایـن تحلیـل                 
تحلیل گر ارزش باید راههای متعادل سازی گروه را دریابد و با آنان همفکری و همدلی کند تا اعضای .   نپرداخته اند

تحلیل گر ارزش باید با فراهم آوردن فرصت الزم برای یکایـک افـراد    . دمجموعه به تفکر مهندسی ارزش نزدیک شون      
مجموعه، امکان ارائه دیدگاههای آنان را میسر سازد تا افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است اظهار نظر آنها چندان                   
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ز پیـشنهادها و  گـاهی بهتـرین و ارزان تـرین راه حـل هـا ا     . فنی و عملی نباشد، دیدگاههای خـود را مطـرح نماینـد    

  .دیدگاههایی که به نظر کم ارزش و سطحی می آیند، حاصل می شود
مهندسان مشاور در جریان طراحی و پس از ارائه طرح به سختی می پذیرند که ارزش داوری را که بـرای کـار خـود                 

حـال آنکـه   .  باشدقایلند ممکن است با روشهای فنی و عملی که گروه تحلیل ارزش ارائه می دهد، ناسازگاری داشته           
مشاور و طراح هر چند که باید از بیشترین داده ها و آمار موجود در طراحی خود استفاده کنند باز ممکـن اسـت بـه        

گذشته از این، بیـشترین  . ترین طرح را نداشته باشند    دالیلی، دسترسی به کلیه اطالعات مورد نیاز برای تهیه مناسب         
حله اجرا پیش می آید، در مرحله ای که بازشدن جنبه هـای مختلـف کـاری          اشکاالت و نارسایی های طراحی در مر      

  . سازد و شرایط جدیدی را به طرح تحمیل می نماید عوارض پنهان و ناشناخته کار را آشکار می
با ارزش های داوری خود داشته باشد و تغییرات را به راحتـی   مهندس مشاور باید ظرفیت پذیرش مهندسی ارزش را      

  .تحمیل شرایط مهندسی ارزش را توهینی به مقام تخصصی خود تلقی ننمایدبپذیرد و 
پیمانکاران، تقریباً همواره در حین اجرا با مسائل و مشکالت تازه ای روبرو می شوند که لزوم تغییرات در طراحـی یـا     

زش، در مرحلـه  حتی بازنگری طراحی ضرورت می یابد با آنکه بیشترین موارد به کارگیری روشـهای فنـی تحلیـل ار      
اجرا انجام  می شود، باید پذیرفت که موفقیت کامل این کار به توانایی پیمانکاران مجرب برای مـشارکت در تحلیـل               

  . یکی از مشکالت کنونی در عرصه اجرایی، دوگانگی بین طراحی و اجرا است. ارزش بستگی دارد
ند به کارگیری روشـهای تحلیـل ارزش را تـضمین        به رسمیت شناختن توانایی های مدیر یا سرپرست کارگاه می توا          

  .نماید
پشتیبانی فعاالنه کارفرما، . کارفرما مهم ترین و اصلی ترین جنبه مشارکت کار را در حلقه تحلیل ارزش به عهده دارد           

، بایـد  کارفرما برای آنکه تمایل الزم را برای انجام این پشتیبانی پیدا کند    . ضامن موفقیت و مؤثر واقع شدن کار است       
با مسئولیت های مجموعه تحلیل ارزش و حدود آن مسئولیتها در چهارچوب ساختار حق الزحمـه ای موافقـت نامـه              

 درصد از کل بودجه برنامه ریزی شده بیشتر کشورها صـرف کارهـای             50با توجه به اینکه بیش از       . طرح، آشنا باشد  
محـدودیتهای  . مل هزینه های بس سـنگینی مـی شـوند      اجرایی می شود، از این رو مجریان طرحها و پروژه ها، متح           

یابند، بازگشت ارزش کامل پولی را که کارفرما هزینه مـی نمایـد و             مالی و قیمت های اجرایی که هر روز افزایش می         
  . باید به دور از هر گونه هزینه های غیر ضروری باشد، به طورجدی مطرح ساخته است

رای دستیابی به اجرای طرحها با کمترین هزینه، همراه بـا اطمینـان بخـشی               مهندسی ارزش یکی از ابزارهای مؤثر ب      
  . و حفظ جنبه های زیبایی کار است تعمیرنگهداری و طرح، سودمندی، قابلیت 

مهندسی ارزش چون موجب کاهش هزینه های اجرایی و صرفه جویی در هزینه ها می شود، از ایـن رو کارفرمایـان                      
حق الزحمه جداگانه ای به تحلیل گران ارزش، همـواره از حـضور و تـداوم فعالیـت گـروه                 تمایل دارند تا با پرداخت      

  .تحلیل گر ارزش در کنار خود، بهره مند باشند
  
  

  مشخصات برنامه های مهندسی ارزش در این تحقیق
  

مهندسـی   تمام موسسات حمل و نقل دولتی ملزم به بکارگیری و ارتقاء برنامـه        1FHWA بر اساس قانون     در آمریکا 
  . مورد بررسی قرار گرفته اندVEلذا گستره وسیعی از پروژه های مرتبط با .  می باشند(2VE)ارزش 

                       
1  Federal Highway Administration (FHWA) 
2  Value Engineering (VE) 
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رهبـری سـطوح مـشارکتی جهـت       :  نیازمند تامین سه عامل می باشیم      VEبمنظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های       

بـه مـوارد   دستیابی . ی به صورت مرکزی، و قابلیت اندازه گیرVEاجراء، خط مشی یکسان در بنیان گذاری و تکامل     
  :فوق نیازمند

  آماده سازی سیاست ها و روش های انجام کار •
  آموزش پرسنل •
  تهیه برنامه قابل مشاهده و آگاهی دهنده •
  ارائه پیشنهادهای مرتبط با نتایج حاصله از پروژه های معین •
  گزارش تمامی تالشهای انجام پذیرفته مربوط به برنامه •
  یج و فواید بدست آمده تعیین کمی نتا •
  تشخیص موفقیت ها •

 ارزش گذاری گردد تا اینکه آماده سازی الزم جهت ترویج، اجرا و      VEبمنظور دستیابی به این موارد بایستی برنامه         
 VEتصمیم گیری مشارکتی به عنوان یک الزام اصلی در اجرای موفـق برنامـه              .  فعالیت ها فراهم شود    یمستند ساز 

نکته قابل توجه این است که مدیریت ارشد نه تنها بایستی در پایه گذاری اولیـه و نهادینـه کـردن برنامـه             . می باشد 
VE           نحوه اجرا و فعالیت های مربوط به برنامـه   در  نقش ایفا نماید بلکه باید به صورت کامل VE   مـشارکت نمایـد  .

بایـد بـه گونـه ای    .  می باشـد VEستر رقابت در برنامه ، فراهم سازی ب  VEیک نکته مهم در خصوص اجرای برنامه        
برنامه ریزی صورت پذیرد تا امکان ارتقاء برای افرادی که در دستیابی به موارد پیش بینی شده موفـق عمـل نمـوده              

با عنایت به توضـیحاتی کـه       .  خواهد گردید  VEاند، فراهم گردد که موضوع باعث اجرای موفقیت آمیز نهائی برنامه            
  . نمایش داده شده اند1 در شکلVE گردید، عناصر کلیدی برنامه ارائه

  

  
  

  VEعناصر کلیدی برنامه : 1شکل
  

  ایجاد انگیزه
  

اولین موارد انگیزشی در خصوص بکارگیری مهندسی ارزش در حوزه حمل و نقل، در قالـب پیـشنهادهای تغییـرات                    
 در (1VM) آن زمان علـم متـدولوژی ارزش    ایجاد گردید، که در   1960 در اواسط دهه     (1VECP)مهندسی ارزش   

                       
1  Value Engineering Change Proposals (VECP) 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 سومين کنفرانس ملی مهندسی ارزش

  ١٣٨٧آذرماه ٦
 

 9

 
شانس تشخیص دادن پتانسیل کاهش هزینه ها حین عملیات برای . بین تمامی شرکتهای آمریکائی رایج گردیده بود    

مشخص شده بود، بطوریکه این پیشنهادات به صورت متناوب در قراردادهای  (2STA) موسسات حمل و نقل دولتی
 در پروژه ها از فاز برنامه ریزی و طراحی بکار گرفته شـد، مـشخص گردیـد کـه     VMه زمانیک. آنها اضافه می گردید  

VEکالترانس در .  به طور شگفت انگیزی بر هزینه ها و کارآیی پروژه ها، محصوالت و فرآیندها تاثیر گذار خواهد بود
بـه همـین منظـور    . گردید آشنا VE هنگامیکه مشغول مذاکره با مهندسین صنایع نظامی آمریکا بود، با       1969سال  

به تدریج این عالقه منـدی      . موسسه آنها به عنوان اولین حامی مهندسی ارزش در حوزه حمل و نقل مطرح می باشد               
 در FHWAمـشارکت بیـشتر   . به صورت رسمی به دیگر شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نیز گسترش یافت  

هـا را در   STA سـال  20 بـرای مـدت   FHWA. یزه گردیـد  باعث افزایش ایجاد انگ1970مهندسی ارزش در دهه  
 به صورت رسـمی ابـالغ    در این خصوصبکارگیری مهندسی ارزش در پروژه ها ترغیب می کرد تا اینکه قانون فدرال      

بـار  2که  در سطح ملی از طریق حمایت مالی کنفرانس های مهندسی ارزش            VE برای ارتقاء    AASHTO3. گردید
، نیـز بـه   AASHTOکمیته تخصـصی مهندسـی ارزش       .  همکاری می نماید   FHWA، با   در سال برگزار می گردد    

به عنوان مثال، اخیرا این موسـسه مـسئوالن و   .  در سطح بین المللی می پرداخت     VEصورت فعال به ارتقاء و ترویج       
 بـه عـالوه  .  دعـوت کـرده اسـت   VEنمایندگان یکـی از اسـتانهای کانـادا را بمنظـور شـرکت در کمیتـه تخصـصی              

AASHTO            در راستای ارتقاء و ترویج مهندسی ارزش همکاری تنگاتنگی با SAVE       طی کنفرانس هـای سـالیانه 
، این دو مجموعه به صورت مـشترک، برنامـه ای رقـابتی را جهـت تـشخیص نتـایج حاصـل             1997در سال   . آن دارد 

 نوبـت کنفـرانس   4مالی سالیانه در آمریکای ش. گردیده توسط شرکت ها در زمینه مهندسی ارزش را ترتیب داده اند  
در زمینه مهنسی ارزش برگزار می گردد که سبب فراهم شدن زمینه مناسب جهت تبادل نظرات، نتایج و موفقیت ها 

  .  می گرددVEدر 
نیازمند شناسـائی و بهبـود    VEهمانطور که بتانی در مقاله خود اشاره نموده است، اجرای موفقیت آمیز برنامه های             

 و مشهود سازی فواید حاصله از آن برای مـدیریت ارشـد      VEچنین ایجاد جذابیت بیشتر در بکارگیری       روش ها، هم  
از کارمنـدان  بـسیاری از موسـسات   .  در نظـر گرفـت   VEبوده، تا بتوان دامنه وسیعتری از مخاطبین را برای برنامـه            

 در جذب اعضای تیم VEط ارتقاء بر این اساس ایجاد شرای    .  استفاده می کنند   VEداخلی خود به عنوان متخصصان      
  .  که پتانسیل آن را داشته باشند، کمک می کند

، اخیرا فراتر از مرزهایشان همکاری نموده اند و VEشرکت های مختلف فعال در حوزه حمل و نقل، در راستای ارتقا 
  . یک گروه کاری منحصر به فرد متشکل از کارمندانشان تشکیل داده اند

  
  

  آموزش و آگاهی
  

 و همچنین از طریق موسـسه       SAVEآموزش در مهندسی ارزش از طریق متخصصان حاضر در کنفرانسهای ساالنه            
از شرکتهای مورد نظر یک سیاست رسمی در زمینه آموزش % 72در حالی است که . ملی بزرگراهها امکان پذیر است   

 سـال  5اند که برنامه هایشان بـیش از   موسسه با برنامه آموزشی در محل گزارش کرده      22. موسسه خود نداشته اند   
 2300ویرجینیـا   .  تا کنون آموزش دیده اند     1980 نفر از کارکنان خود را از اوایل         1200بکار گرفته شده و تا کنون       

نیوجرسی، اونتـاریو و واشـینگتن هرکـدام        .  نفر را آموزش داده است     500نفر را آموزش داده در حالیکه فلوریدا تنها         

                                                                
1  Value Methodology (VM) 
2  State Transportation Agencies (STA) 
3  American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
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در برخی مناطق دیگر نیز آموزشها فقط برای مدیران در نظر گرفته شده که مثالً در . ر آموزش داده اند نف350تقریباَ 

ایـن تفـاوت زیـاد در    .  نفر آموزش دیده انـد 200آریزونا، میشیگان و نیویورک و کالیفرنیای شمالی، هر یک کمتر از       
موسـسات مـدنظر    % 40بـیش از    . استل و نقل    تعداد پرسنل آموزش دیده بیانگر اندازه و آماده سازی موسسات حم          

یکـی از دالیـل   . از کل موفقیت آنها را باعـث گردیـده انـد   % 10 تا VEگزارش نموده اند که کارمندان آموزش دیده   
. مربوط به تعداد کم پرسنل آموزش دیده دارای مدرک معتبر، تفاوت در اهداف مربوط به آموزش پرسنل مـی باشـد            

وظیفه شغلی و تجربه کاری آنهاست داد کم کارکنان دارای مدرک مهندسی ارزش مربوط به      دلیل دیگر مربوط به تع    
افرادی می توانند موفق به اخـذ مـدرک گردنـد کـه در جایگـاهی      . که می تواند به عنوان سدی در اخذ مدرک باشد     

داخلـی، اقتـصادی و   محدودیت هـای  . فعالیت نمایند که قسمت اعظم کار روزانه آنها را مهندسی ارزش تشکیل دهد     
غیره میتوانند سبب عدم دسترسی به دوره های آموزش پیشرفته شده و همچنـین الـزام صـرف وقـت کـافی جهـت             

هزینه آموزش در بین شرکت ها تفـاوت مـی          .  می تواند به عنوان دلیل دیگر مطرح گردد        VEشرکت دوره آموزشی    
  .بوده است دالر در سال 25000تر از موارد هزینه در نظر گرفته شده جهت آموزش کم% 40در . کند

  
  

  نقاط قوت و ضعف 
  

در تحقیق صورت پذیرفته، تعدادی سوال مربوط به نقاط قوت و ضعف پروژه ها وجود داشته کـه بررسـی پاسـخهای      
نقاط قوت برنامه هـای مهندسـی   . بدست آمده نشان دهنده یک دیدگاه مناسب موسسات به برنامه هایشان می باشد 

  :ح ذیل می باشندارزش به شر
   جهت هدایت آموزشهای مهندسی ارزشVEوجود تعداد زیادی از رهبران خوب تیم  •
   به خوبی پایه گذاری و تفهیم شدهVEفرآیندهای  •
در زمان تعریف یک پروژه می تواند به طرز شگفت انگیزی باعـث تـاثیر در هـدف گـذاری               VEبکارگیری   •

  پروژه گردد
  د داشته وجوVEحمایت مدیریت ارشد برای  •
  توانایی جذب مستعدترین افراد برای پروژه ها وجود داشته  •

  
  :نقاط ضعف برنامه های مهندسی ارزش به شرح ذیل می باشند

  )هزینه و زمان (کمبود آموزش و پرسنل آموزش دیده •
   در محلVEمشکل بکارگیری اعضای تیم  •
  VEبه اشتراک گذاری دانش بدست آمده یا نتایج حاصله از آموزشهای  •
   VEهزینه های مربوط به فرآیند  •
  نیاز برای پیگیری بیشتر جهت اجرا پروژه •
  VEبازه زمانی مربوط به تکمیل مطالعه  •
   در پروژه های غیر دولتیVEعدم تمایل شرکت در بکارگیری  •
 VEهزینه باالی اولیه برای پایه گذاری  •

  طالعات به دلیل موجو نبودن اVEمنقطع گردیدن برنامه ریزی برای مطالعات  •
  کمبود نیروی متخصص تمام وقت •
  اندازه گیری و گزارش دهی موفقیت برنامه •
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  سیاست ها و روش ها
  

به طور کلی، دو کـاربرد      . سیاست ها و فر آیندهای مربوط به موسسات مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند               
نتـایج نـشان داده   . فتـه اسـت  ورد بررسی قرار گر در حمل و نقل، در فاز طراحی و فاز اجرا، به طور مجزا م      VEاولیه  

است که بسیاری از سیاست ها و روش ها به طور مشابه می باشند که نشانگر تبادل آزاد نتایج بدسـت آمـده توسـط           
شایان ذکر است، قانون فدرال در زمینه مهندسی ارزش و سیاست های مربوطـه نیـز بـه    . موسسات مختلف می باشد  

 از بکارگیری FHWA VEدر آمریکا قانون . ولیه برای موسسات دولتی در نظر گرفته می شودعنوان پایه و اساس ا
VE       دو سوم از موسسات تحت بررسی گزارش نموده اند که سیاسـت            تقریباً  .  در پروژه های بزرگ حمایت می نماید
VE   توسط دولت فدرال FHWAز موسسات حمل به عالوه گزارش گردیده است که بسیاری ا.  فراهم گردیده است

سـه مرجـع مـدنظر    . و نقل سیاستها و روشهای مشترک جهت نیل به سیاست های اعالمی فدرال تدوین نمـوده انـد        
  :موسسات جهت پایه گذاری سیاست های آنها، عبارتند از

  انطباق با سیاست های ابالغ شده فدرال •
  انطباق با سیاست های دیگر موسسات •
  تدوین سیاست ها به صورت داخلی •

  
FHWA           سیاست ها و روشهایی را برای حمایت از برنامه VE      تـدوین نمـوده اسـت  .AASHTO   نیـز مـستندات 

مستندات تدوین شده مستقیماَ با آنچه مورد توجه موسسات حمل و نقل است،     . راهنمای مشابهی تدوین نموده است    
 VEت کنتـرل فعالیـت هـای         ها سیاست ها و روش هایی با جه        STAدر برخی موارد نیز     . مطابقت داده شده است   

به عنوان مثال، فلوریدا اخیراً تعدادی نمودار سیستم کنترل فرآیند را بمنظور مدیریت نمودن             . خود تدوین نموده اند   
  . واحد های بازرگانی را تدوین نموده است

د، نـشان   بکار گرفته مـی شـو  VE که جهت انتخاب پروژه های  یک مثال از نمودار سیستم کنترل فرآیند  2در شکل 
کنترل فرآیند فلوریدا رابطه بین دولت و مهندسین ارزش را نشان داده، فعالیت های کلیدی     سیستم  . داده شده است  

  . تعریف کرده استرا مشخص نموده و مسئولیت حصول اطمینان از کیفیت و کنترل کیفیت را 
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  فرآیند مهندسی ارزش: 2شکل

  
کامل از نحوه اعمال مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل تدوین نموده   اوهایو یک قدم فراتر رفته و یک فرآیند         

  ).  3شکل(است 
  
  

  
  فرآیند مهندسی ارزش: 3شکل
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پیش نویس این سیاست شامل یک نمودار ). 4شکل( خود را تهیه کرده است VEنوادا نیز پیش نویس سیاست های    

  .  می باشدVEمرتبط با برنامه تصمیم سازی می باشد که بیانگر نقش و مسئولیت کارکنان 
  

  
  فرآیند مهندسی ارزش: 4شکل

  
 مربوط به خود را تدوین نموده اند که در این تحقیـق مـستندات   VEبرخی از موسسات حمل و نقل دیگر نیز روش       

د،  ها که مورد ارزیابی قـرار گرفتـه انـ    STA از بین تمامی     .مربوط به ایالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند         
 و VAآنها یک گستره وسیع از سیاسـتهای   .  را تهیه نموده اند    VAکالترانس کاملترین مدارک مربوط به مستندات       
 STAآنچه که کالترانس را متفاوت از دیگر .  را تدوین نموده اندVAمستندات راهنما جهت استفاده در برنامه های  

 ها به صـورت جداگانـه   STAعلیرغم اینکه .  می باشد و گزارش های راهنمای آنها   VAها می سازد، تیم مشارکتی      
 انجام داده اند، لیکن نقاط مشترک بین دو VEهدف گذاری پروژه ها و طراحی فرآیندهای خود را با توجه به روش              

  . گروه کاری دیده می شود
کـشورهای  . ال یافـت به کارگیری مهندسی ارزش که در ابتدا از آمریکا آغاز شد با تأخیر به سایر کـشورها نیـز انتقـ                    

اروپایی، ژاپن و هند بعد از آمریکا بیشترین استفاده را از امکانات بالقوه مهندسی ارزش بردنـد و بـا تلفیـق روشـهای               
. مهندسی ارزش در آمریکا با روشهای رایج در کشورهای خود، به صرفه جویی هـای قابـل توجـه ای دسـت یافتنـد                     

پیـشگامان ایـن روش، راه را عالمـت    .  در طرحهای عمرانی، بیکران اسـت     امکانات بالقوه به کارگیری مهندسی ارزش     
کشور ما هنوز در ابتدای راه قرار دارد، کارهای بسیاری باید انجام شـود تـا بتـوان گفـت     . گذاری و مشخص کرده اند  

نـه  دست اندر کاران عرصه های اجرایی کشور ما نیز از فرصت هایی کـه توسـط مهندسـی ارزش در کاسـتن از هزی                        
  .طرحها و پروژه ها فراهم می شود، بیشترین بهره و فایده را خواهند برد
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  مهندسی ارزش در دنیا کارایی خود را اثبات کرده است
  

 به تـشریح دسـتاوردهای مهندسـی ارزش    1973 چهاردهمین اجالس انجمن آمریکایی مهندسان ارزش که در سال  
 دالر 53/4مایه گذاری برای اجرای مهندسی ارزش چیزی حدود     پرداخت، مشخص نمود که به ازای هر یک دالر سر         

صرفه جویی در هزینه های اجرایی بدست آمده است، به نحوی که از زمان به کارگیری مهندسی ارزش در آمریکا تا               
 میلیـارد  3/4 به بیش از 1989این صرفه جویی تا سال .  میلیارد دالر صرفه جویی شده است8/1 معادل   1973سال  
 برای هر یک دالر هزینه سرمایه گـذاری  1995 تا سال    1973بازده مهندسی ارزش از سال      . ر افزایش یافته است   دال

مهندسی ارزش در صنایع عمده، عمومیت  در آمریکا و کانادا استفاده از.  دالر بوده است 30 تا   15شده، مبلغی حدود    
هـای    ارزش در دایره عمـران آمریکـا در بـین سـال           مهندسی  . باشداجباری می ) دولتی(های عمومی     طرحداشته و در    

 میلیارد دالر هزینه اضافی نیز جلـوگیری  55جویی در پی داشته و از     میلیارد دالر صرفه   35 بیش از    2000 تا   1996
  .نموده است
 درصد، مهندسی ارزش را در تولیـد محـصوالت و           71اند، حدود      شرکت که مورد بررسی قرار گرفته      698 در ژاپن از    

  .رائه خدمات خود به کار برده اندا
شـود، بـیش از     درآمد عربستان، به عنوان ثروتمندترین کشور عربی، از فروش نفت حاصـل مـی      درصد 85در حالیکه   

  . خود قرار داده است بیست سال است که مهندسی ارزش را در دستور کار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نکات قابل توجه 
  

  مختلف در ایاالت متحدههای  کاربرد مهندسی ارزش در رشته
 ردیف رشته نکات قابل توجه

 دالر به ازای هر دالر سرمایه گذاری به طور میـانگین و            113بازگشت سرمایه به میزان     
 1999 ملیون دالر صرفه جویی در هزینه در سال 845نیز 

 1 راه و ترابری

 

 درصدی هزینه های پروژه های مربوط به سالمتی در یک دوره شـش سـاله   24کاهش  
 در نیویورک

 2 سالمتی
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های ساختمانی مربوط به       در پروزه  2000صرفه جویی معادل یک میلیارد دالر در سال         

 ها در ایاالت متحده بزرگراه

 3 ساخت و ساز

 4 صنعت  در بخشهای مختلف100% تا 5%کاهش هزینه در محدوده ای بین 

در پروژه های زیست محیطی به دلیل هزینه های باال پتانسیل بسیار زیـادی در جهـت            
 بکارگیری متدولوژی ارزش دارند

 5 محیط زیست

 6 خدمات دولتی  دالر به ازای هر دالر سرمایه گذاری به طور میانگین20زگشت سرمایه به میزان با

  
  

  درصد کابرد مهندسی ارزش در صنایع مختلف جهان

  

 رشته درصد کاربرد  ردیف

 برق و الکترونیک 9/79 1

 )راهسازی و ترافیک(حمل و نقل  3/91 2

 تولید تجهیزات 90 3

 سازی و تولید خودرو ماشین 5/84 4

 صنایع شیمیایی 50 5

 صنایع ساختمانی 39 6

 صنایع غذایی 5/37 7
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  نتیجه گیری
  

 آمریکا و کانادا فعالیـت نمـوده انـد،     شرکت که در زمینه مهندسی ارزش در حمل و نقل در         50در این مقاله تجارب     
  . موارد زیر به عنوان نتایج کلی بدست آمده در این تحقیق می باشند. آورده شده است

دیده شده است که در موسساتی که نتایج مناسبی حاصل از بکارگیری مهندسی ارزش بدسـت آورده انـد،          .1
  . ه خوبی تعریف و تفهیم شده است ب، از جمله مدیریت ارشد،مهندسی ارزش در تمامی سطوح پرسنل

دانش و تجربه رهبر تیم و متخصصین به عنوان نکته کلیدی جهت موفقیـت برنامـه مهندسـی ارزش مـی                       .2
 . باشد، بنابراین آموزش جهت بکاگیری مهندسی ارزش ضروری به نظر می رسد

یـا کـاهش    /وژه و مشاهده گردیده است که مهندسی ارزش به عنوان روشی موثر بمنظور بهبود اجـرای پـر                .3
 . هزینه های غیرضروری بوده است

همچنین بکارگیری مهندسی ارزش در صورتی بر اجرا، کیفیت و هزینه پروژه تاثیر بیشتری خواهد داشـت      .4
 .که از زمان برنامه ریزی اولیه برای پروژه بکار گرفته شود

 .ی حاصل از آن نیاز می باشدید اجرای مهندسی ارزش و موفقیت هاتعریفی جامع بمنظور اندازه گیری فوا .5

مهندسی ارزش می تواند به طور موثری در بهبود اهداف مدیریتی و مهندسـی تاثیرگـذار باشـد و موجـب                   .6
  .  تسریع در فعالیت گروه های فنی طراحی و اجرا گردد
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