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  مهندسی ارزشهای کارگاه  دادهبانک اطالعاتی  ایجاد ی تجربه
 مهندسین مشاور کهن آرمان پیشگامان-سیدمرتضی کشفیان ریحانی

MortezaKashfian@Gmail.com , 0912-7003100 

  یقات تهران واحد علوم و تحق-دانشگاه آزاد اسالمی-نازنین خرم آبادی
N.KhorramAbadi@yahoo.com , 0912-1402247 

   دانشجوی بخش مدیریت صنعتی-سازمان گسترش و نوسازی-شهاب خرم آبادی
Xinnia@yahoo.com , , 0912-3771993 

  هستۀ مرکزی مهندسی ارزش توانیر و رئیس گروه کارشناسان کنترل پروژه برق منطقه ای تهرانضو دبیر و ع-مهوش گلشن
22123981-com.yahoo@2006Vegolshan 

 

   هدایت کارگاه ،مهندسی ارزش ،بانک اطالعاتی :ها ید واژهکل

  

  چکیده
 ابزاری سـودمند بـرای کنتـرل    ،مهندسی ارزش. کند های خویش استفاده می     یار متنوعی برای کنترل    از ابزارهای بس   ،مدیریت پروژه 

کـارایی   تـر و بـا   حیحم صهت انجاامری سهل و ممتنع است، هر تالشی ج ،هندسی ارزشهدایت کارگاه مرو که  از آن . هاست   پروژه ی  هزینه
المللـی    انجمـن بـین  ها آنمهندسین ارزش و در راس  .ندی بیشتر پروژه خواهد شدم موجب بهرهدر نهایت    انجام گیرد،    های آن   بیشتر کارگاه 

مند استفاده نشده و مراحل تکمیـل   و به صورتی کامال ساختاریافته و نظام      اگر رویکرد مهندسی ارزش به تمامی        ،دنمهندسی ارزش تاکید دار   
  ِتمـامی توانـایی    قدم به قدم با حفظ ضوابط هر بخش انجـام نـشوند،   وتیدرس ه، خالقیت، ارزیابی، توسعه و ارائه ب      کارکرد اطالعات، تحلیل 
 که مدیریت ارزش در  مهندسی ارزش شرکت توانیر مرکزیی  هسته .شود  نمیکار گرفته     بهتر منابع      اثربخش ی  برای استفاده مهندسی ارزش   

ی برگـزار شـده   ها کارگاهبهبود برای   راییها   زمینه ،ت برق های برگزار شده در صنع       در بررسی و ممیزی کارگاه     صنعت برق را به عهده دارد،     
 .های کارگاه مهندسی ارزش برآمد درصدد طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی داده ، و مدیریت دانشنیازاین پاسخگویی به برای   وشناسایی کرد

 و بهبـود انجـام مطالعـات ارزش    برای ،رایی این ابزار کا و  نقاط قوت و ضعف    ،بانک مزبور کارگیری     ایجاد و به   ی  تجربهبه   ، حاضر ی  در مقاله 
  .پردازیم میها   کارگاه آن در حاصل ازتجربیاتو مدیریت دانش 
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  مقدمه
 قبـل از پیـدایش   ،در صنعت بـرق  برگزار شده های کارگاه  نتایج در بررسی و ممیزی،شرکت توانیر مهندسی ارزش   مرکزی ی  ههست

خـویش    به جمع بندیها را شناسایی و با توجه     نقاط ضعف و قوت آن     ،ده بود کر خود برگزار  با مدیریت  که هایی کارگاهنیزو    مرکزی ی  هسته
ای کارگاه مهندسی ارزش همت گماشت، تا ضمن کمک به ارتقای استانداردهای مستندسازی نتایج کارگاه و ه به ایجاد بانک اطالعاتی داده 

 ی هـایی مطـابق بـا نظامنامـه      گران در برگـزاری کارگـاه   های مشابه، به هدایت سایر پروژه سهولت ارزیابی، ممیزی و استفاده از تجربیات در         
 ،در ادامه.  استالمللی مهندسی ارزش  اصول مورد تاکید انجمن بینی که الهام گرفته و در برگیرندهکمک نماید  مهندسی ارزش صنعت برق     

و های ما اولین نمونه در نوع خود   که در حد یافتهپردازیم  میکارگیری آن   ایج به نتبررسی  های آن و      های پیدایش این پروژه، ویژگی      زمینهبه  
  .استبسیار کارا و سودمند ویژه از برخی جهات  به

  

  رویکرد استفاده از مهندسی ارزش
 رعایت ی عالوه به ، آن مشهود استی تر شدن هر ساله که بحرانی، شرکت توانیر، با توجه به کاهش چشمگیر اعتبارات نسبت به نیاز

ها که خود را در هنگام اجرا نشان مـی    ریزی پروژه های عمرانی، رفع مشکالت طرح و برنامه  الزمات قانونیِ انجام مهندسی ارزش برای پروژه  
الح تکرار می هایی که سالیان درازی است، بدون تغییر یا اص ی کارشناسان واجد شرایط برای بهبود طرحگروهداد و استفاده از خالقیت و کار 

  . شوند، رویکرد استفاده از مهندسی ارزش را در پیش گرفت
های  ای در برگزاری کارگاه های برق منطقه ویژه شرکت  به،های وابسته به وزارت نیرو      عملکرد شرکت  ، در راستای تحقق این برنامه    

صورت پراکنده نسبت به  مهندسی ارزش آشنا شدند و به ی  با مقوله79ای از سال  های برق منطقه شرکت. مهندسی ارزش مرور و بررسی شد
  .  کارگاه برگزار کرده بودند11 در مجموع 84اقدام و تا پایان سال  برگزاری کارگاه مهندسی ارزش

هـا و نقـاط    های صنعت برق و شناسایی توانـایی    با مطالعه و بررسی عملکرد شرکت      ،شرکت توانیر  مهندسی ارزش  مرکزی   ی  هسته
آموزش  های بهبود تهیه کرد، تا با سازماندهی، ممیزی، تحلیل نتایج و تعریف پروژه ای سه ساله برای آموزش، پیاده سازی،     برنامهضعف آنها   

های مهندسی ارزش را برای کاهش هزینه و  کارگیری روش  توانایی به،های برق، صنعت برق  شرکتی در کلیه سازی مهندسی ارزش و پیاده
  .ها کسب نمایند یی پروژهافزایش کیفیت و کارا

کارگیری ایـن تکنیـک در     لزوم مدیریت متمرکز مطالعات مهندسی ارزش حداقل برای چند سال اول به ،ها   به عالوه در این بررسی    
فاده از های مطالعات ارزش، ارزیابی اقدامات و اسـت  ها، پیگیری تحقق نتایج کارگاه  تا با تعیین ضوابط برگزاری کارگاه      ؛صنعت برق روشن شد   

هـا   ها و ارتقای ارزش پروژه  یعنی کاهش هزینه ،مند مهندسی ارزش و تحقق اهداف آن        نتایج سودمند مطالعات انجام شده، به گسترش نظام       
  .شرکت توانیر تعریف و تشکیل شد ریزی  مرکزی مهندسی ارزش در معاونت برنامهی ، ساختار هستهرو از این. همت گماشته شود

  

  تولید بانک اطالعات کارگاه مهندسی ارزشدالیل گرایش به 
برگزار  های کارگاه  در بررسی و ممیزی،عهده دارد  مدیریت ارزش در صنعت برق را بهی وظیفهکه  ، مرکزی مهندسی ارزشی هسته

 بنـدی  ه جمع ب،بودشده   برگزار مرکزی ی  هستهخود   با مدیریت  که هایی کارگاهنیزو   مرکزی   ی   هسته قبل از پیدایش  از   ،در صنعت برق   شده
   .دست یافتزیر  نقاط ضعف
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 غربال اولیه  !

 ی مهندسی ارزشها کارگاهشده در  دادههای  ایده  در مقایسه با متوسط  ،ی برگزارشده ها کارگاه ارائه شده در     های هرچند تعداد ایده  
 ها  ایدهی در غربال اولیه  باشد، هبرای آن مستند شد    دلیل روشنی  بدون آنکه  ،ی خوب ها  ایده ولی بسیاری از این    ،استخوبی   رقم
   .دور ریخته شده است هب

 مستندسازی مطالعات انجام شده !

 همـراه  ،ه و پیراسـته بسیار انگشت شمار با ظاهری آراستی کند که پیشنهادهای نهایی خویش را در تعداد   میهرچند گروه تالش    
ی نه چنـدان  ها ایده پرورش تالش خویش در توسعه و  می تما ولی؛گیری کار فرما ارائه دهد      مناسبی برای تصمیم   اطالعات نسبتاً 

توانـست در   مـی هایی کـه     ل لذا تحلی  .راستی تلف کرده است    و غفلت از مستندسازی به      مینظ  مانده بر غربال اولیه را با بی       فراوانِ
نـه بـرای    ن که حتی اگرصورت مستند شدن از نتایج بسیار ارزشمند کارگاه محسوب شود و جمع بندی نظرات بهترین متخصصا          

   .شده است دور ریخته  هب انبوهی از کاغذهای باطلههمراه  ،دها سودمند باش  پروژهبرای سایر ،این پروژه

 های کارگاه  گزارشی ارائه !

 در سـطح  ، گزارش مورد غفلت قرار گرفتـه ازهای   تهیه نشده، برخی اطالعات و بخش باالها با استانداردهای      های کارگاه   گزارش
 زمانی بسیار زیـادی مـشاهده   ی  فاصله ، گزارش نهایی  ی   کارگاه و ارائه   ی   بین خاتمه  ،عالوه  به.  است از قلم افتاده   یا ضعیفی تهیه 

 باید به کارفرمـا  ،نویس گزارش نهایی حداکثر یک یا دو روز پس از پایان کارگاه          پیش ، جهانی ی  طبق روال پذیرفته شده   . دوش  می
 .استبیش از حد مطلوب  ،های برگزارشده ان مزبور در کارگاه زم،متاسفانه. ارائه شود

 خطاهای انسانی در محاسبات کارگاه !

طبیعی اسـت  . کنند  استفاده میاز پیش تهیه شده Microsoft Excelهای   کار از فرمسهولتمعموالً برای  ،کارگاهگران  هدایت
  کنندگان، معیارهای ارزش، تعداد شرکت: برخی از متغییرها از قبیل .خواهد بودضروری ها   تغییراتی در کاربرگ،برای هر کارگاه که
 هـا   معیارهـا و گزینـه   دهـی   و وزن   گیـری   معدلمربوط به   محاسبات  اصالحاتی در     لذا تغییر کرده و  ... ها، سناریوها و    ها، گزینه   ایده

 زمـان   توجـه بـه  ی به کاربرگ دیگـر، بـه ویـژه بـا    ها و سناریوها از کاربرگ  گزینه،ها این اصالحات و انتقال ایده .شود ضروری می 
های  هاز داد طول عمر ی محاسبات هزینه. کند های همراه آن، امکان خطاهای انسانی فراوانی را فراهم می  کارگاه و تنشی فشرده

هـای خطاهـای    گـاه  م از دا،نیزها و سناریوهای مختلف   برای گزینهها آنهای آن و محاسبات ارزش منتج از      نویسی اولیه و فرمول  
  .های کارگاه دارد گیری ساز بر نتیجه انسانی است که تاثیری سرنوشت

 دشواری ممیزی و تحلیل کارگاه برای مدیریت ارزش در صنعت برق !

هـای   ای عملکرد کارگـاه   ارزیابی مقایسه،های مستندسازی و اطالعات مستند شده روش به دلیل تنوع بسیار زیاد ،ها عالوه بر این 
گران و کارشناسان موثر و متخصص در مراحل مختلف فرایندهای مهندسی ارزش بـسیار دشـوار    لف از نظر توانمندی هدایت مخت
  .است
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  برگزاری کارگاه مهندسی ارزشبرای کار بهبود  شناسایی راه
دد طراحی ص در،ایج حاصلهها و نت سازی مستندات کارگاه پارچه   برای رفع این معضالت و یک، مهندسی ارزش توانیر مرکزیی ههست

ن  سـازما ،ضوابط مراحل مختلف کارگاه اجرای دقیقِبرای  را گروه هدایت تا ، بر آمدهای کارگاه مهندسی ارزش اطالعاتی دادهو ایجاد بانک    
   .پذیر نماید های کارگاه را تسهیل و ممیزی نتایج کارگاه را امکانبخشیده و تهیه گزارش از فرایند

 . یا ایجاد یک بانک اطالعات انجام گرفت    Excelهای    فایل متداولگیری بر روی استفاده و بهبود فرمت         و تصمیم  بررسی   ،ابتدادر  
 و آن امکـان     نـد  بـسیار اساسـی بود     ی سادگی فراوان ساخت و استفاده و تنوع نمودارهای خروجی آن، دارای مشکل            علیرغم Excel فایلهای

 در اثر اشتباه کاربران به سادگی مخـدوش شـده و نتـایج خروجـی                ،ها های نوشته شده در خانه     فرمول .هاست آن در    فراوان یهای انسان اخط
 تغییراتی کـه  ،ها مشاهده شده بود از این فایل  کننده    های استفاده   کارگاهربیات  بررسی تج گونه که در     ن هما ،عالوه  به. ی را ارائه می دهد    غلط
د، نـ دهندگان، معیارها و غیـره بـروز ک  کنندگان، امتیاز های متفاوت یا تغییر تعداد شرکت   وشهای اکسل برای استفاده از ر        فایل  است در  الزم

 ایجـاد بانـک   .کنـد   دچـار سـردرگمی و اشـتباه مـی    ،تولید آنها نداشته باشند در صورتی که خود نقش مستقیم در حتی  ها را    کابران این فایل  
و فـراهم کـرده    صورت واحد    های مختلف را به     بندی نتایج کارگاه   امکان جمع  کند، تواند مرتفع     می مشکالت فوق را      عالوه برآنکه  ،اطالعات

 ی حـاوی اطالعـات    به نحوی کـه بـدون وجـود یـک بانـک اطالعـات      ، برای مدیریت ارزش امکان پذیر می کند    را بر روی نتایج حاصله    کار
  . نمی توان مدعی مدیریت ارزش در سازمان شد،مختلف ی برگزارشدههای  کارگاه

 حقیقت این است که بانک . استفاده شودMicrosoft Access تالش شد برای قدم اول از ساختار ،ساختار بانک مزبور ِدر انتخاب
، ی خـویش ها در جستجو، مرکزی مهندسی ارزشی های مهندسی ارزش در ایران است و کارشناسان هسته   اولین تجربه برای کارگاه    ،مزبور

 داشته باشد و از ای  احتیاج به تغییرات عمده،این بانک ری از آن نیافتند و لذا احتمال می دادند که در طی کار      بردامشابهی خارجی برای الگو   
اتفـاق رخ داد و بارهـا    همـین  ،عمالً نیز. کاراتر تشخیص دادندتر و  ساده در قدم اول    ، را برای طراحی بانک مزبور     Accessاین رو نرم افزار     

ای  گران مختلف و نماینده  توسط هدایت،بدین ترتیب که عمالً بانک. مودارها و داده های کارگاه تغییر و اصالح شدها، ن گیری  ، گزارش ها فرم
 ؛م جـاری اسـت   هـ  هنـوز ،رونـد این .  نقاط ضعف و قوت آن گزارش و تکمیل می شد   ، استفاده شده  های مختلف   از طراحان بانک در کارگاه    

  . تکامل نسبی این بانک در حال حاضراستی دهنده نشان ، کاهش تغییرات درخواستی،چند هر
 

 های کارگاه مهندسی ارزش های بانک اطالعاتی داده ویژگی

   .شود میاختصار توصیف  ههای کارگاه مهندسی ارزش ب های این بانک اطالعاتی داده ی از ویژگیبخشدر این قسمت، 

-  
  اصلیی فحهص : 1 ی شکل شماره        تقسیم بندی اصلی : 2 ی شکل شماره
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  های کارگاه مهندسی ارزش بانک اطالعاتی داده ی  اولیهبندی تقسیم
 : عبارتند از،این سه بخش .شده است  به سه بخش تقسیم، درنگاه اول،بانک

 های کارگاه  فعالیت  می مستندسازی تما:بخش اول !
  مستندسازان کارگاه وگران  هدایت و دلخواه  به تناسب، مستنداتی ه گزارش از کلیی هتهی :ومدبخش  !
 ی ههـست توسـط   ،نتـایج   ممیـزی  ِتـسهیل   بـرای ، بانکدر وارد شده های  کارگاه  می تما  ِ نتایج بندی جمع :بخش سوم  !

  بانکگان آتی کنند استفاده  توانیر یا سایرشرکت مرکزی
 

 کارگاه  های فعالیت  میتما سازی مستند:بخش اول

  ورود اطالعات . 1

 ایـن   .دشـو   مـی  بانک ثبت  در ،کارگاه  اطالعات  میتما  تقریباً
   :موارد ذیل است اطالعات شامل

  کنندگان شرکت اطالعات !
 ها و مستندات مشخصات طرح پایه، نقشه !
  خالقیت  کشتزارهای !

 معیارهای ارزش !
 دهی معیارهای ارزش وزن !

  های ارائه شده ایده !
 ها نتایج ارزیابی اولیه و ثانویه ایده !
 ها تعریف گزینه !

 ها  گزینهی هنتایج توسع !
 ها نتایج ارزیابی گزینه !

 سناریوهاتعریف  !

 .شود  هرکدام از موارد فوق با جزئیات بیشتری تشریح می،در ادامه

   :کنندگان شرکت اطالعات !
ی  رشـته از قبیـل   ،ایـشان بـه  بهتـر   و دسترسـی  برای شناسایی اطالعات اضافی همراه برخی به   ، کارگاه  در گانکنند  شرکت  میاسا

 در بانـک ... و کارگـاه  حضور در جلسات و ساعاتتعداد  ، نقش در کارگاه،Email ، فاکس، تلفنی هشمار ،نام شرکت  شغلی، انعنوتحصیلی،  
  .شود میوارد 

  بانک بهاطالعات ورودی: 3 ی شکل شماره
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  :ها و مستندات مشخصات طرح پایه، نقشه !
ح باشـد، در   طـر ی هبیـان کننـد  صورت شفاف  بهصورت نوشتاری که   به،شرح جامع و کاملی از مشخصات طرح پایهدر این قسمت،  

  .شود  داده می1مدارک و مستندات در بانک به اطالعات پروژه ارتباط های طرح پایه و سایر  نقشه،عالوه  به؛شود بانک وارد می

  :خالقیت کشتزارهای !
 ارزشیهای بهبود   دارای زمینه دیگر،کارکردهایکه از میان  پروژه،  ازییکارکردها بهتر، یا به عبارت خالقیت کشتزار هایفهرست 

 . شود مید را ودر بانک ،دنجویی را داشته باش های صرفه شود باالترین فرصت بینی می ، پیشکارکردتحلیل  ی مرحله بر اساس نتایج هستند و

  :معیارهای ارزش !

 یریفـ  تع ثبـتِ   هنگام .شود می وارد در بانک  برای معیارهای ارزش   گروه ی  هشد پذیرفته همراه تعریف به   ،معیارهای ارزش  فهرست
 ،ایـن فهـم مـشترک      .کنـد  مـی ارزش اطمینان حاصل     از معیارهای   مشترک  می به فه  گروه گر از رسیدن   هدایت  برای هر معیار ارزش،    واحد
   .هاست و گزینهها  ایده و ارزیابی معیارها دهی گونه وزنهر نیاز پیش

  :ارائه شده یها ایده !

کشتزار های  بر اساس ایده  اصلیی زمینهه، دهند نام ایده  همراه به2فکری فان یا طویت خالقی در مرحله شده ی ارائهها  ایده میتما
  .شود مید را ودر بانک و مشابه با یکدیکر مرتبط یها  ایدهبرای دسته بندی  مزبوری ایده  فرعیی و زمینه خالقیت

 

   اولیهغربال  . 2
 ی  تجربه،اشاره شد ونه کهگ همان.  استتجلی کرده ها ایده ربال در بخش غ ،نظیر این بانک   و کم  های برجسته  ی از ویژگی  شاید یک 

 در .ذکر شده باشد برای آن  دلیلیواقعاً آنکه بدون ،اند به دور ریخته شده خوب یها ایده از که بسیاری دهد می نشان ،شده برگزار یها کارگاه
 طـوالنی  علت ایـن امـر   نمود مشاهده ،برگزار شده های کارگاه بررسی باارزش    مهندسی  مرکزی ی  هستهدلیل این امر،     نبرای یافت کنکاش  
ـ  ،غربـال اولیـه   حاصل هنگـام  های کم  بحث شدن مـیم  عو یـا تکـرار و ت   کننـدگان کارگـاه    شـرکت هـای بـودن اظهارنظر  ای هسـلیق  دلیـل  هب
شاداب و تازه  گروهکه  رزیابی ای هشروع مرحل در ابتدای ،ای ههای سلیق این بحث .ه استبود به موارد غیر مرتبط های برخی افراد اورید پیش
 فـراوان   حجـم ، سـپری نمـود   کانـد  ییهـا  ایـده  فراوانی را برای ارزیابی  زمان،گروهکه  نگاهآو   شود میبر و طوالنی     زمان بسیار ،است نفس
 را وارد فازمهندسی ارزش  هگرو کنندگان و  هدایت،ماندن کار تمامنااز  و نگرانی  کافی  از کمبود زمان   بیم ،گروه  خستگی ،مانده باقی یها  ایده
 .است یای و غیر کارشناس نظرات سلیقه   بر اساس نقطه، متاسفانه،مانده ی باقیها  ایدهی نهارحم و بی کردن سریع که فدا ،کند میارزیابی  دوم

   .دست آورد هخویش ب از تالش  بسیار ضعیفیی نتیجه ،گروه شود که می  موجب،این امر
 ی ثبـت شـده در مرحلـه    ی هبرای هر ایـد  ،در بانکها  دهی ا ی  گام غربال اولیه  نه ؛کرده است  گشایی ا چاره مشکل ر  نی ا ،بورزم بانک

) اطالعات اتفاق نظر و یا کمبود عدم در حالت(معلومیا نا خیر، بله ی با پاسخ ساده ،گروه اتفاق نظر ی و نتیجه شناساییرا  نکات زیر    ،خالقیت
   .شود می وارد در بانک

   ست یا خیر؟ا  در نظر گرفتهدر طرح خود را  آن مشاور یا وجود داشته و طراح  در طرح پایه، مطرح شدهی هایدآیا  !
                                                       

1 link 
2 Brainstorming 
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 تکراری است یا خیر؟ و لذا مشابه شده و غربال شده ارزیابی یها ایده  با سایر،مطرح شده ی هایدیا آ !

 گیـرد؟ بـرای   مـی قـرار   در چه طیف ریـالی   سه با طرح پایه   در مقای   مزبور ی  ایده برای تحقق  ،زده شده   تخمین ی  هزینه میزان تغییرات  !
ها در بانک تعیین  کارگاه ی بندی استانداردی برای همه  گروه،فرض صورت پیش به ،مختلف با یکدیگر یها کارگاه نتایج ی مقایسهامکان 

 :شده است که به قرار زیر است
 

     میلیون ریال100کمتر از     $
 یارد ریال میل1  میلیون تا100بین    $$

    میلیارد ریال10 میلیارد تا 1 بین  $$$
   میلیارد ریال10بیشتر از   $$$$

  
و هـدف مـورد نظـر را بـرآورده          را پاسخگوسـت     کارکرد اصلی  ،ارائه شده  ایدۀیا  آ !

 یا خیر؟ کند  می
  خیر؟ دارد یا حاضر وجود ی ه در پروژ مزبورایدۀو امکان اجرای  پذیر بوده ساخت ، ارائه شدهی هایدآیا  !

 قرار دارد یا خیر؟  مهندسی ارزش شده برای مطالعات  تعیینی هدر محدود ،ارائه شده ی هایدیا آ !
 یا خیر؟  آورد دست می ه بارقابل قبول   ِامتیاز حداقل ،ارزش معیارهای در مورد تک تک ،مزبور ی هایدآیا  !

 شد یا خیر؟ نهایی پروژه خواهد کارایی کیفیت و باعث افزایش ، مزبوری ایدهیا آ !

 ،ای شـده  و آزمـون  شـده  تعریـف  و استفاده از الگورتیم فوقواالت به س یا نامعلوم  خیر،بله های پاسخ با تحلیل آنگاه بانک اطالعاتی  
معین  اسخ هایپ ی به ارائه گروه و الزام فوق الگورتیم  استفاده از.دکن میو ارائه  دست آورده هرا ب هر ایده ی هدربار غربال اولیه نهایی ی نتیجه
 ای ه سلیق،یناز بحث های طوال گیری است و پیش مورد تاکید متخصصین ارزش  که،هر ایدهتحلیل  برای الزم اساسی یا خیر به سواالت بله

  دسترس در اه  آن ی  هدربار کافی یا اطالعات  ،وجود ندارد  ها  آن ی  هدربار نظر که اتفاق  ییها سوال  ِ  پاسخ »؟ «خواندن با نامعلوم  کننده و خسته 
 گـروه اعـضای   و کننـدگان  و اسـتداللی بـه تفکـرات شـرکت     طقیی منیسمت و سو  ومنظم بر آنکه ساختاری عالوه ،ها آنعبور از   نیست و 

  .دوش مییکدیگر  یها ایده برای رد یا قبول ،شخصی افراد از برخوردهای و پرهیزها  ایده زمان غربال قلیل موجب ت،بخشد می
ل همه نظرات مستد بندی سرعت جمع و این بانک اطالعاتی کنندگان استفاده بر جلسات ارزیابی و منطق حاکم که آرامش  تا زمانی

بـه  . خواهـد بـود   گران ارزشـمند  هدایت ن برای آشیرینی که آزمون ی ه تجرب .واقعیت نخواهد بود   آن بیانگر  صیفتو   ،باشدنشده   تجربه گروه
داوطلبـین  . و پـرورش آن هـستند   بـرای توسـعه   مسئولیتی که مایل به داشتنشوند   انتخاب میگروهاز عالقمندانی   ، هر ایده  ی  درباره عالوه
هـا   ایده ی توسعه ی ه مرحلی هوظیف  تقسیم،امر  این.شوند میکارگاه مشخص  کنندگان از فهرست شرکت ،در صورت وجود  ، هر ایده  ی  توسعه

  . کند  میمنظمبسیار ساده و را 
 ی هزمین از لحاظ و مرتبطانواده خ  هم،مشابه یها ایده  نمایش سریع سایر،است قابل دسترسی ه در این مرحلهک جالب دیگری مکانا

ی تکـراری و  هـا  ایـده  تشخیص ،یکدیگر خانواده در کنار مه یها ایده  ِاین نمایش  .است کنار یکدیگر در   مورد بحث  ی  با ایده  اصلی و فرعی  
 سب کناریدر برچ مشابه یها ایده این ،زمان ارزیابی  می در تما.کرده است  جدید را به سهولت فراهمی هبرای تولید ایدها  ایده ترکیب امکان

   .قابل مشاهده است فرم اصلی ارزیابی
ر بـه  گمشابه یکـدی  یها ایده بررسی ولی امکان  ؛ستها  ایدهی   گذاری اولیه  ترتیب شماره  ،ها  ایده در مورد  گرچه روال منطقی حرکت   

بخش دیده شـده    در همینآنیا بخشی از ایده نیز جستجوی شرح و  کننده  ایده یا ارائه   براساس کد  خاص ای  هاید  جستجوی ،یصورت متوال 
   . بانک استی هکنند های استفاده کارگاه تجربه ناشی از ،امکان شدن این اضافه .است

  

 ها فرم غربال یا ارزیابی اولیه ایده : 4 ی شکل شماره
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   معیارهای ارزش وزن دهی . 3
پوشش  به لزوم   با توجه  .برند می کار دهی معیارهای ارزش به    برای وزن  تفاوتیهای م   روش ،های مهندسی ارزش   گران کارگاه  هدایت

قابل  ها آن از هرکدام گروهکه به انتخاب  شدملحوظ   در بانکهادهی معیار وزن چندین روش ،معیارهای ارزش دهی وزن  ِ های مختلف  شرو
   .استاستفاده 

 و امتیازدهی  دوییدو دهی  امکان وزن  ،در بانک مزبور  
توانـد بـه    می ،هرکدام از این دو روش  . منظور شده است   بینس

این ترکیب   ،مکاناال حتی .یا گروهی انجام شود    صورت فردی 
ـ  .شـده اسـت   بینـی  در بانـک پـیش    ،ها روش ، عنـوان مثـال   هب

بندی و مرور نتـایج و   دویی فردی اولیه برای رتبه  امتیازدهی دو 
  .دهی  وزنیابرامتیازدهی نسبی گروهی 

 بنـدی   بـا جمـع    ،هـا  از روش  نجام هر کدام  ا درصورت
 های امتیازدهی، اعم از نمودار نتایج و ترسیم نمودارهای متعدد    

 بنـدی  و جمـع   با یکـدیگر   در مقایسه  به یک معیار خاص    افراد
کننـدگان مـرور و    کتشر فاقات هرا ب  نتایجتوانند میکارگاه  گران ، هدایتگروهبرای هر فرد و یا  معیارها  یا امتیازدهی،در کنار آن   گروهنظرات  
 در مجدداً تواند می ، تغییر نظر احتمالی افراد.کند می فراهمافراد را  دهی  در مورد دالیل وزن  گروه ی   امکان مباحثه  ،این ویژگی . نمایند بررسی
   .استنمایش قابل  بالفاصله ،و نمودارهای جدید  و نتایجهوارد شد بانک

دالیـل  ی  دربـاره صـحبت  نمـایش نمودارهـای فـوق و     حثات مطـرح شـده هنگـام      مبا ،مزبور کاستفاده از بان   عملی های در تجربه 
بعدی کارگاه ضروری  های بخش  میبرای تما که ،ه داشتگروهنتایج بسیار ارزشمندی برای اتفاق نظر و همسو شدن نظرات         افراد، امتیازدهی

   .است
  

   ها غربال ثانویه و انتخاب گزینه . 4
با متوسط  ها  ایده ی هاولی غربال،  ارزیابیی مند شدن مرحله نظام دلیل هدهد که ب می نشان ،کننده از بانک ستفادههای ا  کارگاهی تجربه

بـا  ،  وجـود دارد گروهنظر شدید بین نظرات  یا اختالف و نقص اطالعات  درمواردی که ابهام   .شود می انجامایده    دقیقه برای هر   3تا   1 زمانی
 ی حاصل در مرحله بی بار و   کسالت ،به بحث های طوالنی     مانع ورود  توانند  گران کارگاه می    ، هدایت به سواالت  »؟« معلومناپاسخ   ثبت امکان
   .سازد میضروری  را در بانک  دوم غربالی مرحله  وجود،این امر ، معذالک.دنشو  اولیهغربال 

  قابـل ،بانک گیری تصمیم منطقی  ِ استفاده از الگورتیم با وگروه توسط به سواالت اساسی  که براساس پاسخگویی   ییها   ایده  ی  هکلی
تعامـل    چگونگیی قضاوت قطعی درباره ،»؟ «نامعلوم های دلیل برخی پاسخ هب  مواردی که میاند و تما برای فاز توسعه شناسایی شده  مطالعه

سرنوشـت    و وضعیت نهاییی هدربار ،در این مرحله هگرو .گیرد میقرار  گروهپارچه دراختیار  یک صورت فهرستی   به ، انجام نشده است   ها  آن با
   .دهد میدر یکی از چهار گروه زیر قرار  بسیار اختصاری  را با ذکر دلیلیها آن گیری نهایی کرده و  تصمیم، با بحث و بررسی،مزبور های ایده
 ، توسـعه  ی  برای مرحلـه   یی که ها  ایده :قابل قبول  !

 و ت پـرورش قابلیـ ن پروژه ای  برای  و  بوده  مناسب  
   .ارائه به کارفرما را دارند

دلیلی  هب یی که برای توسعهها ایده :غیر قابل قبول  !
  .  ضروری استها آن ذکر دلیل ؛باشند میمناسب ن

 فرم وزن دهی معیارهای ارزش: 5 ی شکل شماره

  ایده های فرم غربال ثانویه : 6 ی شکل شماره
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خـود   هـای  پـروژه سـایر  بـرای   است که کارفرما های کلی خوبی  ولی توصیه،اجرا نیست  ن پروژه قابل  ای  در   که گرچه  ییها  ایده :توصیه !
  .استفاده کندتواند  می

در   امکان بررسی و توسعه، در زمان تعیین شده برای کارگاهها آن ی برای مطالعه دهد که می تشخیص  گروهکه   ییها  ایده :قابل مطالعه  !
 و ه مشاور ب،باشد مین  و کارگاهگروهن در توان آ ی توسعه  ولی،داشته باشد تواند نتایج درخشانی میکه را ها  ایده این ،گروه .اختیار ندارد

 . دن پروژه ملحوظ شوی مناقصه  در اسناد و تمایل ایشانگرفته و درصورت امکان کند تا مورد مطالعه قرار میکارفرما پیشنهاد 
 

بـسیار سـودمند    ، مطالعات بعدی کارفرمـا و مـشاور  اب   برای پروژهها ایده  برخی از این،بانک ی کننده های استفاده  کارگاهی در تجربه 
کارگـاه    ِجـویی  صـرفه   ِهرچنـد درمحاسـبات    شدند، به نتایج کارگاه مهندسی ارزش افزوده       در نهایت،   و ندشد  و استفاده  ده شده  دا تشخیص
  .اند همنظور نشد

  ها  گزینه ی توسعه . 5
 ،رو  از ایـن . توسـعه بـود    ی   از دسـت رفـتن مـستندات مرحلـه         ، بانک ی  و تهیه  یکی از دالیل طراحی   ذکر آن گذشت،    که   همانگونه

های   فرم،ها   از گزینه  برای هر کدام   ها گزینه با تعریف .  در بانک طراحی شده است     گزینه برای هر    ، توسعه ی  مرحله نتایج برای درج  هایی فرم
  .دننمای می وارد و ذخیرههای مزبور  فرمکار خود را در   نتایج،گروه  در بانک ایجاد شده و آنگاهای هساخت پیش

 -  

 ها  گزینهی های توسعه فرم : 8  و7 ی  شمارهیاه شکل

  
  : به شرح ذیل است ها در این فرم اطالعات ثبت شده

  مبنا طرح شرح  !
 .شـود  مـی شرح طرح مبنـا درج   ی خانهها در  برای تمام گزینه فرض یشپمبنا به صورت   شرح کامل طرح ،گروه کار   سهولتِ برای

   .را بر جسته نماید از آن هایی  کاهش و افزایش داده و یا بخش،را بر ای هر گزینه شرح مزبور تواند می ،مستندساز کارگاه
  شرح طرح پیشنهادی  !

 .شود میمناسبی در بانک ثبت   و جامعتوصیف با صورت نوشتاری  هشرح طرح پیشنهادی ب
   مزایا و معایب !

  .دوش میوارد   و معایبدر جدول مزایا یرتصاخصورت ا ه ب و ترجیحاًها آن محدودیت تعدادبدون  ها گزینه مزایا و معایب
   کاهش زمان !

 این مقدار با عالمـت      ،در صورت افزایش زمان    .شود میماه وارد    با طرح مبنا در بانک بر مبنای       جویی شده در مقایسه    صرفه ِ زمان
  .شود منفی مشخص می
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   آنی و هزینه ی مجددحنیاز به طرا !
 .شود مینیز در بانک وارد   طراحیبینی شده برای این  پیشیتخمین ی نیاز به طراحی مجدد و هزینه

 حساسیت  !

  .کارفرما قرار گیردو  گروه باید ملحوظ نظر ،ارزیابی که درشود  نیز در بانک وارد می مربوطه ی گزینه های حساسیت
   گزینه بر مبنای معیارهای ارزشی دهنده امتیازدهی گروه توسعه !

 مزبـور را در بانـک وارد   ی زان برآورده شدن معیارهای ارزش توسط گزینهتواند می  می  ههر گزینه در خاتم   برای  دهنده    توسعه گروه
 . نماید

 توصیفات اضافی احتمالی ، کننده منابع اطالعاتی پشتیبانی، های مشخص و نامشخص ریسک !
 

  طرح پایه و پیشنهادیی جدول هزینه . 6

 ی ه هزینـ ، در جـدول مزبـور  .گیـرد  میاختیار قرار در  ها  هزینهی جدول مقایسه  گزینه،ی هعتوس نتایج بتث فرم ی هدر بخش هزین   
 هـای   هزینـه بر حسباولیه  گذاری  سرمایهی هو هزین ردوا های اولیه  سایر هزینه، اجرای ه هزین، تجهیزاتی  هتفکیک برای هزین   به طرح پایه 

   .شود میلی محاسبه و درج فع
 و سایر  تلفاتی ههزین و نیز  پرسنلی برای تعمیرات و نگهداریی هبرداری، هزین  تجهیزات مورد نیاز برای تعمیرات و بهرهی ههزین  

 ،برمبنای بودجه بر مبنای صفرهای پیشنهادی را  های گزینه  هزینه،گروه .شود های سالیانه وارد می عنوان هزینه ه بهای جاری احتمالی هزینه
  . شود  توسط بانک انجام می، محاسباتی  طرح پایه وارد کرده و بقیهی های مشابه زیر هزینه در خانه

و های تکراری سالیانه   ارزش فعلی برای هزینهی انجام محاسبه دریافت که ،های خود  در بررسی، مرکزی مهندسی ارزشی هسته  
 عمـر مفیـد    مورد نظـر و طـول  ی  با دریافت نرخ بهره، بانک مزبور،رو از این.  بوده است و پرخطا   دشوار ،ها ای چند ساله در برخی کارگاه       دوره
 محاسـبات طـول عمـر     ِ  موجب افزایش دقـت    گروه و ضمن کاهش زحمت      ، تبدیل ها  آنهای سالیانه را به ارزش فعلی        هزینه ی   کلیه ،پروژه
  .شود می

  
  ها های اولیه و طول عمر گزینه ورود هزینه : 9 ی شکل شماره

  

  براساس معیارهای ارزش  ها گزینه ارزیابی . 7
انجـام   گران به روش های بـسیار متفـاوتی        هدایت مختلف توسط  های در کارگاه  ها  گزینه ارزیابیرزش،  دهی معیارهای ا    مشابه وزن 

 اسـتفاده از  امکـان  ،هـا  ارزیابی گزینـه   های مختلف  دادن روش  قرار دسترس با در    ،های کارگاه مهندسی ارزش    داده  بانک اطالعاتی  .شود می
 در نمودارهـای  ،انجـام گرفتـه و نتـایج آن    های فردی یـا گروهـی   روشبا تواند  می ،یابیارز .بسیار متنوعی را فراهم کرده است      های سیستم
   .باشد اتفاق نظر نهایی  برای،گروهزیربنایی برای بحث و بررسی تواند  می ،این نمودارها. استقابل نمایش و مقایسه  متعددی
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  تعیین ارزش گزینه ها  . 8
  و بدون هرگونه محدودیت در مورد،ارزش به معیارهای دهی امتیاز وهر گزینه های هزینه  یعنی،اطالعات وارد شده  بر اساس،بانک

 بـر  ،گـروه  ؛آورد میبه نمایش در     زیر محاسبات ارزش را انجام داده و نتایج نهایی را در چهار نمودار اصلی             ،و ارزیابی  ن امتیازدهی ای   ی  هنحو
  دکن های برتر خویش را انتخاب می  گزینه،اساس اتفاق نظر
  ها   گزینهی  اولیه گذاری سرمایه ی هزینه !
 ها   طول عمر گزینهی هزینه !
  ارزش هایبراساس معیار  گزینه های هداده شد امتیازدهی وزن !

 ها  ارزش گزینه !

    سناریوهای تعریف سناریوها و مقایسه . 9
 و امتیـازدهی  هـا   براساس هزینه، بانک.ایداقدام نم ها اساس گزینه بر به ساختن سناریوها  تواند می ،هر گونه محدودیتی    بدون ،گروه

 نتایج نهایی ،ها  و ارزش نهایی سناریوها را محاسبه کرده و مشابه گزینهها آن های سناریو و امتیازدهی  هزینه،مکانیزه صورت هخود ب ،ها گزینه
   .کند رتر خویش را انتخاب می سناریوی ب، بر اساس اتفاق نظر،گروهکه در نهایت،  ؛گذارد میبه نمایش ار نمودار در چه را

  

   مستندسازان کارگاهو گران  هدایت و دلخواه  مستندات به تناسبی  گزارش از کلیهی تهیه: ومدبخش 
 هـای  کارگـاه  ممیـزی و   معضالتی که در ارزیابی    یکی از 

قرار گرفته  مهندسی ارزش  مرکزیی ههستبرگزار شده مورد توجه 
  پـس از   ،نهـایی  گزارش نویس شطوالنی تهیه پی    زمان نسبتاً  ،بود

گیری  زارشبخش گ  ،در بانک مزبور   ،رو از این  .کارگاه بود  ی  خاتمه
وارد  اطالعات میتما تقریباً .شده است  و کامل طراحی   جامع بسیار

 بـه صـورت جـداول و نمودارهـایی         ،در طی کارگاه   ،شده در بانک  
بر کـار  تهیـه و دراختیـار     Excelیا   PDFدر فرمت    جامع و کامل  

 بـه شـرح     ،های قابل دسترس    بخشی از خروجی  . دشو میداده  قرار  
  :زیر است
 خ جلسات و زمان حضوریفهرست شرکت کنندگان، تار !
های محتمـل مـورد       بندی  ع دسته ها با انوا    فهرست ایده  !

  نیاز
o دهنده  ایده 

o نتایج غربال اولیه 
o نتایج غربال ثانویه  

ربـال   بعـد از غ ،ها به تفکیـک     فهرست نتایج انواع گروه    !
  ثانویه اولیه و 

  رزشدهی معیارهای ا انواع نمودارهای وزن !
  ها  گزینهی نتایج توسعه !
  ها و سناریوها های گزینه نتایج ارزیابی !

 ها  اصلی خروجیی صفحه : 10 ی شکل شماره
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  . نمایش داده شده است10ی   شمارهگیری کارگاه در شکل  اصلی گزارشی  تصویر صفحه،برای رعایت اختصار
گونه توضیح اضافی   قابل مالحظه بوده و نیازی به هیچ، استخراج از همین برگهای قابل   جامعیت گزارش  ی  شود مشاهده   تصور می 

  .در این باب وجود ندارد
 ،مـستندات  ی  همـراه کلیـه   بـه    ،کارگـاه  نـویس گـزارش نهـایی      پیش  که دهد  نشان می  ،از بانک  کننده های استفاده  کارگاه ی  تجربه

  گزارش یکی هئ زمان متوسط ارا،قبل از بانککه   درحالی. تهیه و ارائه شده است،زبا استفاده از بانک در ظرف یک رو     هانمودار ها و   پیوست
 گیـری  کارایی بانک در بخش گزارش  بیانگر،فوق های تجربهشود  می تصور .است طول کشیده  هم،چند ماهتا  ،ها   در برخی کارگاه   ماه بوده و  
  . کارگاه باشد
  

   در بانکوارد شده یها کارگاه می تما ِنتایج بندی جمع: بخش سوم
  مرکزیی ههست قبل از تشکیل ،انجام شده های مهندسی ارزش کارگاه بندی  جمع ِ دشواری،توانیر مهندسی ارزش  مرکزیی هسته

ایـن    بـه رفـع  ،مهندسـی ارزش  کارگاه ایه  داده  بانک اطالعات  ی  پارچه  در طراحی یک   ،رو  از این  .بود هتجربه کرد   بانک را  طراحیو قبل از    
فراوانـی را در اختیـار قـرار        منـسجم     ِ اطالعـات  ،در بانـک   های مختلف   کارگاه  ِ اطالعات سازی پارچه  یک .مبذول شد  ای  ه توجه ویژ  ،لمشک
   .دهد می

 بینـی  در بانـک پـیش     که در حال حاضر    برخی از امکانات  
  :به شرح ذیل است ،شده است

 ها ایده یفهرست تمام !
هـای   ر کارگـاه  هـای مطـرح شـده د        ایده فهرست کامل تمام  

ــروژه و ی مختلــف بــا ذکــر زمینــه ــام پ  اصــلی و فرعــی و ن
 .  قابل استخراج است،دهنده ایده

   افراد پس از غربال اولیه مورد قبول یها ایده فهرست !
 اممت فهرست کامل  ،در کارگاه  کننده شرکت افراد  میبرای تما 

 ی  کـه از غربـال اولیـه   ،طرف ایـشان  شده از ی مطرح ها  ایده
 ایده و شرح  کارگاهفرد و با ذکر    تفکیک  به ، عبور کرده  کارگاه

  در ارزیابی افراد و گزینش     ،فهرست این .قابل استخراج است  
   .گیرد میقرار   مرکزیی ههستمورد استفاده  های بعدی کارشناسان برای کارگاه

  ثانویه  پس از غربال هر فرد مورد قبول یها ایده فهرست !
   .قابل استخراج است ها با همان ویژگی ،ثانویه پس از غربال ها هاید  فهرستفوق، فهرست مشابه

  .نام پروژه از بانک قابل استخراج است پیشنهادی و ثبت شده در کارگاه با ذکر سناریوهای ی کلیه فهرست !
 نیروی انسانی کارگاه !

 . قابل استخراج است،گاه و ساعت حضور فردکارنام با ذکر  ،های مختلف در کارگاه کنندگان کاری شرکت ساعات
  ای جداول مقایسه !

  .دست آورد هتوان از بانک ب  را نیز می و سایر موارد فوقهای مختلف هگا در کارهای مطرح شده ایده یفهرست شمارش
  

 یری کلیگ گزارش : 11شکل شماره ی 
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  گیری پیش از نتیجه
 ،شان در گذشتهای ه ککنند  می چنین ابراز ،شوند میسیاری از افرادی که با مهندسی ارزش در سمینارهای آموزشی کوتاه مدت آشنا ب

ـ ؛دنـد نها می ولی نام مهندسی ارزش بر آن ن    ،داده  ضعف انجام و   بخشی از این کارها را با قوت         یا  می   تما ،بارها  !راسـتی کـه چنـین اسـت     ه ب
ب مراحـل آ    یـا هـا    افرادی بخش ،کند می دارای چنان ساختار منطقی و معقولی است که بسیار طبیعی جلوه             ،مهندسی ارزش   را نحتـی غاـل

مراتب بیش از آن است که  ه این زمان ب،گذرد می سال 60عالوه از پیدایش مهندسی ارزش بیش از   به.کار گرفته باشند هب آگاهخودناآگاهانه یا 
ارها  یعنی حل مسئله از ابز، خاصی  چه جای آن دارد که در یک زمینه، به گرایش کامال متفاوتی انتقال یابدای ه رشتازهایی از دانشی  بخش
  .ی یکدیگر بهره گرفته شودها و روش

 نـام مهندسـی ارزش   ، ارزشـمند خـویش  ی هشـد  آن کارهـای انجـام    حائز اهمیت آن است که چه خوب که دوستان مـا بـر      ی  نکته
و  می به تما اگر رویکرد مهندسی ارزش   که دارند  تاکید ،المللی مهندسی ارزش   بین انجمن   ،ها  اس آن  زیرا مهندسین ارزش و در ر      ،گذارند مین

  ودرستی هب  توسعه و ارائه، ارزیابی، خالقیتکارکرد،  تحلیل،مند استفاده نشده و مراحل تکمیل اطالعات  نظامیافته وبه صورتی کامال ساختار
یی تـا چـه    نهـا ی ه مستقل از آنکه نتیجـ ؛نهاد ارزش  مهندسی ِنامتوان  نمی بر آن کارها     ،ضوابط هر بخش انجام نشوند     قدم به قدم با حفظ    

 مستقلی توضیح ی در مقاله مبحثی دیگر است که ،الزم به توضیح نیست که پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش .اندازه ارزشمند و کارا باشد
  .داده شده است

 رد وبهترین متخصصان را گرد هم آو کند که جمعی از می چه ساده جلوه . امری سهل و ممتنع است   ،هدایت کارگاه مهندسی ارزش   
 مـشاوره و  ،افزایش کارایی محصولی  یاای ه پروژی ه بهبود انجام خدمتی، کاهش هزین     ی  هدرباربتوانند   امکانات مطلوبی فراهم نمود تا ایشان     

و   علـت ، چرایـی   و  چـون  ی  هدربـار  ؛ کنند تشریح  نکات طرح را برای ایشان     ی  کلیه ، طراحان اولیه  ؛شود تهیه  اطالعات الزم  ؛کنند فکری هم
  مستقل از هرگونـه ؛کنند و کنکاش  پرسش   ،به آن اهداف   یابی برای دست  طراح   ی  توصیه شده  روش فرما و چگونگی  های کار   و انگیزه  هدف
را ها   آنبا نگاهی کارشناسانه نگاه آ؛ بپردازند پروژهاصلی تحقق اهداف ی هروش و شیوبرای  ،های فراوان  ایدهی ، خالقانه به ارائهداوری پیش
، هـا  ، هزینـه  مخاطرات ؛ پیشنهاد کنند  ها   آن  برای تحقق  ییها رهوا  طرح ؛پرورش دهند  و   و توسعه  برگزیدهرا   ها   آن  بهترین ؛بال کنند  غر انهنقاد
 را به بیانی شفاف وها   آنو در نهایت ند و مستند سازهای جدید را بر شمرده روش  اینبرداری  و بهره  و قوت اجرایی   ضعف  نقاط ، مزایا ،عمناف

 قدم بـه   شده، در مراحلی تفکیک ،معقولی چنین اقداماتجام ان  پیشنهاد و درخواست؛عرضه کنند فرما نهایی به کار   گیری ی تصمیم برا جذاب
گـر    هـدایت  و آنگاه رنگ بیازد که تعامالت نیروهای انسانی در میان آید ،شاید این سادگی و زیبایی     .نماید میو زیبا     چه ساده  ، پیوسته  و قدم

  . کارگاه باشدی  تقریباً همزمان با خاتمه، گزارش خویشی موظف به تهیه
  

  گیری  نتیجه
 از قبیل غربال اولیه ، مراحل دشوار آنمی افزون بخشید و برخی از   م و انسجا   مهندسی ارزش را نظ    های   کارگاه  ِ  هدایت ،بانک مزبور 

کـسانی   جلوگیری و برای ، روشن و قابل دفاع ِدور از منطق ههای ب گیری ای و تصمیم  از بحث های سلیقه؛و ثانویه را بسیار تسهیل می کند  
  .کند  ایجاد مینظیری  امکانات فراوان و بی،دارندکه قصد مدیریت ارزش در سازمان 

 تـا  ، اسـت Web لزوم ارتقای این بانک در ساختاری تواناتر از قبیل ویژوال بیـسیک و تحـت       ،آنچه ذکر آن در اینجا ضروری است      
  داشـته  تعمیم بیشترییت قابل، استفاده از آن برای کابران،های بصری و تنوع در نمودارهای خروجی  برخی از ویژگی ِ بهبود  ِ عالوه بر امکان  

   .باشد
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  مراجع
 - شـرکت تـوانیر  در حـال چـاپ، تهـران،     ،های کارگاه مهندسی ارزش بانک اطالعاتی دادهراهنمای ، ی حاضـر  نویسندگان مقاله  .1

 . توانیراطالعات بیشتر در سایت

، سید مرتضی کشفیان ریحانی، مهـوش گلـشن، صـدیقه امینـائی،      ریزی برای ابداع     طرح و برنامه   ،مهندسی ارزش ریچارد پارک،    .2
  .1387چاپ اول، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 
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