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ايپروژهساختارهايارائه مدلی پیشنهادي جهت اجراي مهندسی ارزش در
امیر نادري
تکنولوزي صنعتی- کارشناس مهندسی صنایع

دانشگاه آزاد نجف آبادتولید-کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
Emir.naderi@gmail.com

:چکیده
نوان یکی از  روشهاي کارآمد در این مقاله سعی شده است پس از معرفی اجمالی مهندسی ارزش به ع

با توجه به نوپا .به ارائه مدلی جهت به کارگیري آن پرداخته شودو شناخته شده جهت  ایجاد بهبود، 
بودن این تکنیک شصت ساله در ایران ، هنوز نتایج چشمگیري از به کارگیري این تکنیک در صنایع 

نیک ، عدم آگاهی مدیران از محاسن این عدم آشنایی کارشناسان با این تک. کشور حاصل نشده است
از جمله مواردي هستند که به کار گیري مهندسی ارزش را در ... تکنیک ، فقدان مدل اجراي مناسب و

ردر این مقاله مدلی پیشنهادي منطبق ب،نظر به اهمیت موضوع.مشکل روبرو ساخته اندباایران
مولفه هاي داخلی جهت اجرا در ساختارهاي پروژه استاندارد هاي بین المللی و متناسب با قوانین و

.شده استهاي ارائه

مهندسی ارزش، مدل، پروژه:کلمات کلیدي

:مقدمه
امروزه دستیابی به مزایاي رقابتی جهت بقا در عرصه رقابت جهان کنونی براي هر بنگاه اقتصادي یک 

عات و به دنبال آن ظهور تکنولوژي رشد سریع و انفجار گونه دانش و اطال.امر اجتناب ناپذیر است 
از این رو سازمان ها در .هاي پیشرفته روز به روز بر سرعت تحوالت نیازهاي مشتریان می افزایند 

در این .تالش هستند تا با افزایش بهره وري و سودآوري خود نهایتا عملکردي مناسب ارائه نمایند
اکنون .ابی به اهداف مذکور را تسهیل می نمایدراستا توجه به سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت دستی

تولید محصول یا ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ، با کمترین هزینه و با باالترین کیفیت ، مزایایی 
بنیادین جهت رقابت محسوب می شوند که روش هاي گوناگونی جهت نیل به این آرمان از سوي 

یکی از موفقترین این روش ها آنالیز ارزش .ده استموسسات و سازمان هاي مختلف به کار گرفته ش
یا مهندسی ارزش می باشد که با تحلیل عملکردهاي محصول یا طرح به کاهش هزینه هاي غیر 

]1[.ضروري با توجه به کیفیت و زمان آن می پردازد
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ه کار گیري نظریه در آمریکا با ب)میالدي40دهه(متدولوژي آنالیز ارزش در اواخر جنگ جهانی دوم
مایلز که در شرکت جنرال الکتریک در بخش تهیه تجهیزات و تدارکات .یک مهندس به نام لورانس د
مایلز نظریات خود را در مرکز جنرال الکتریک به کار می 1945از سال . مشغول به کار بود تولد یافت 

ایر شرکت ها نیز در رابطه با بندد و نتایج چشمگیري ارائه می نماید، به صورتی که خیلی سریع س
در آغاز، این تکنیک به نام آنالیز ]2[.اولین نتایج به دست آمده ، ملزم به دنباله روي از این نمونه گشتند

ارزش نامیده شد و بعدها به نامهاي دیگر مانند مدیریت ارزش، بهبود ارزش، کنترل ارزش و خرید 
متحده امریکا این نام را به مهندسی ارزش تغییر داد تا نیروي دریائی ایاالت. ارزش به کار رفته است

باوجود تغییر نام، هدف مهندسی ارزش همانند . روي قسمت مهندسی این متدولوژي نیز تاکید شود
خدمات در طول / قبل باقی مانده که به مفهوم ایجاد کنترل براي مجموع هزینه ها در زمینه محصول 

.محصول کاهش یابد/ یت فدا شود و یا قابلیت اطمینان خدمات عمر محصول است، بدون اینکه کیف
]3[

کارگیري مهندسی ارزش که در ابتدا از آمریکا آغاز شد با تأخیر به سایر کشورها نیز انتقال به 
کشورهاي اروپایی، ژاپن و هند بعد از آمریکا بیشترین استفاده را از امکانات بالقوه مهندسی .یافت

تلفیق روشهاي مهندسی ارزش در آمریکا با روشهاي رایج در کشورهاي خود، به ارزش بردند و با
امکانات بالقوه به کارگیري مهندسی ارزش در طرحهاي . صرفه جویی هاي قابل توجه اي دست یافتند

در کشور ما نیز . پیشگامان این روش، راه را عالمت گذاري و مشخص کرده اند. عمرانی، بیکران است
ش دوران آغازین رشد خود را طی می کند و همگام با فعالیت هاي تحقیقاتی دانشگاهیان مهندسی ارز

و زمینه هاي کاربردي صنعتگران ، نهادهاي متولی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز 
عمل تدوین دستورال.اقدامات سازنده اي را در راستاي استفاده اثربخش از این متدولوژي ارائه کرده اند

ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مهندسی ارزش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
نقطه عطفی در گام هاي آغازین به کارگیري مهندسی ارزش در طرح هاي گوناگون 1379در سال 

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به استناد آیین نامه .کشور محسوب می گردد
قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام 23تانداردهاي اجرایی طرح هاي عمرانی ، موضوع ماده اس

هیات 4/4/1375ه مورخ /4898ت /24525مصوبه شماره   (فنی و اجرایی طرح هاي عمرانی کشور 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی مجموعه 31و بند ج ماده ) وزیران
عمل هاي مطالعات مهندسی ارزش در دوره عملیات اجرا و ساخت را تدوین و جهت اجرا به دستورال

]4[.ابالغ نمودسازمان هاي مجري 
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پس از نمود نتایج اثربخش به کارگیري مهندسی ارزش ، عالوه بر ایاالت متحده ، کشورهاي دیگر 
تدولوژي را آغاز نمودند و متناسب با همچون ژاپن، هند و فرانسه نیز به سرعت استفاده از این م

ویژه اي جهت به کارگیري مهندسی ارزش (Job Plan)اقتصادي خود برنامه کاري- شرایط فنی
تدوین نمودند که ساختار و شماي کلی این برنامه ها منطبق بر برنامه کاري انجمن بین المللی 

زمینه مهندسی ارزش در جهان، ، به عنوان مهمترین نهاد فعال در(SAVE)مهندسی ارزش آمریکا
در کشور ما نیز علیرغم نوپا بودن این تکنیک شصت ساله ، اقدامات موثري از سوي سازمان .می باشد

مدیریت و برنامه ریزي کشور به منظور به کار گیري مهندسی ارزش به ویژه در پروژه هاي عمرانی 
در دوره پیش از مهندسی ارزش کشور صورت گرفته است که مجموعه دستورالعمل هاي مطالعات

به زعم بسیاري از کارشناسان ، فقدان . عملیات اجرا و ساخت مهمترین گام در این راستا می باشد
فرهنگ ارزش  در سازمان ها و عدم توجه دستورالعمل هاي اجرایی به مولفه هاي بومی و همچنین 

رزش را با ابهامات زیادي روبرو ي مهندسی اندارد مهندسی ارزش ، فرآیند اجراساختارهاي استا
براین اساس در این پژوهش سعی شده است با در نظر گرفتن چارچوبی استاندارد و . ساخته است

به منظور .به ارائه مدل پیشنهادي منطبق با شرایط داخلی پرداخته شودSAVEاستفاده از برنامه کاري 
خدمات و پروژه ها  و مدیریت ارزش حاصله ، تبیین ارزش در کل فعالیت هاي سازمان ائم از تولیدات، 

این خط راهنماي کارآمد و جامعی می باشد که در راستاي BS-EN 12973(2000)استاندارد
از این رو سعی شده است  .تبیین نموداستاندارد  می توان ارزش را به عنوان جزیی از فرهنگ سازمان 

در BS-EN 12973شماي کلی . انجام شودهدف گذاري مدل پیشنهادي در چارچوب این استاندارد 
]5[.نمایش داده شده است1-شکل
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BS-EN 12973چارچوب مدیریت ارزش بر اساس 1- شکل 

استفاده شده SAVE (1998)و قالب مدل پیشنهادي نیز از استاندارد ساختاربه منظور تعیین 
ه مرحله پیش مطالعه، مطالعه ارزش و مطالعات تکمیلی با سکه این مدل متناسببه گونه اي]6[.است

در هر یک از مراحل سه گانه فرآیندهاي .تعریف شده استSAVEدر استاندارد متدولوژي ارزش 
که این فرآیندها با استناد به دستورالعمل هاي سازمان . کاري متمایزي در نظر گرفته شده است

با توجه به رویکرد سیستمی . تعریف شده اندSAVEو همچنین استانداردمدیریت و برنامه ریزي 
:مدل براي هر فرآیند سه مشخصه تعریف شده است که عبارتند از

ورودي- 1
کابزار و تکنی- 2
خروجی- 3

با توجه به این مهم که این تحقیق به بررسی امکان اجراي مهندسی ارزش در ساختارهاي پروژه اي 
مدل پیشنهادي نیز نسبت به ویژه سازي مدل براي ساختارهاي پرداخته است از اینرو در طراحی 

بر همین اساس در تعریف ورودي ها ،خروجی هاو ابزار و تکنیک برخی از .پروژه اي اقدام شده است
PMBOK استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه2004فرآیندها منطبق با نسخه                           

ین قوانین و مقررات داخلی همچون دستورالعمل هاي سازمان مدیریت و و همچن]7[عمل شده است
برنامه ریزي کشور در ارتباط با اجراي مهندسی ارزش و مصوبات مجلس شوراي در ارتباط با چگونگی 

.  تحویل و اجراي پروژه هاي کشور ، در تهیه این مدل مورد استفاده قرار گرفته است

تشریح مدل
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رگیري مهندسی ارزش در ساختارهاي پروژه اي سه مرحله در نظر گرفته شده استبه منظور به کا
تیمدر حین پیشرفت مطالعات .که این مراحل مکمل یکدیگر بوده و بصورت متوالی انجام می شوند

مهندسی ارزش ممکن است اطالعات و داده هاي جدید باعث بازگشت گروه به مراحل پیشین گردد اما 
نماي کلی مدل پیشنهادي را نمایش می دهد2- شکل.ي را نمی توان حذف نمودهیچگاه مرحله ا

مدل پیشنهادي2-شکل

مرحله مطالعاتی- 1
مجموع این فرآیندها، .فرآیند در این مرحله تعریف شده است6، بنا به اهمیت مطالعات پیش از اجرا

از این رو سعی شده .سی ارزش در پروژه مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهندامکان اجراي مهند
اجرا در نظر گرفته شود تا بواسطه این مطالعات است در این مرحله مطالعات همه جانبه اي پیش از

اثربخشی اجراي مهندسی ارزش محقق گردد و در صورت عدم اثر بخشی ، از اجراي آن پرهیز 
:مرحله عبارتندازفرآیندهاي این.شود

جمع آوري اطالعات اولیه پروژه-1- 1

مجع آوري اطالعات -١

اولیه پروژه

تعیني وضعیت اجرا - ٢

پروژه

بررسي امكان - ٣

اجراي مهندسي ارزش 

در پروژه

تعریف مسئله- ۴

مهندسي تشكیل تیم - ۵

ارزش

برنامه ریزي - ۶

مطالعه ارزش

مرحله مطالعاتي

تكمیل اطالعات- ١

حتلیل عملكرد- ٢

ایده پردازي- ٣

ارزیابي- ۴

توسعه- ۵

ارائه- ۶

پیگريي تغیريات- ١

مستند سازي- ٢

مرحله اجرا نظارتمرحله 

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ديورو
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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در این فرآیند جهت شناسایی ابعاد و پیچیدگی پروژه مورد مطالعه با استفاده از ابزار :شرح فرآیند
خروجی هاي این فرآیند در . معرفی شده به تعیین هدف ، محدوده و ذینفعان پروژه پرداخته می شود

ناخت صحیح پروژه بسیار موثر  بوده و عدم دقت در تعیین آنها فرآیندهاي آتی مدل را با مشکل ش
از این رو .روبرو خواهد ساخت چرا که خروجی هاي این فرآیند ورودي چندین فرآیند دیگر خواهند بود

مدیریت پروژهپیکره دانش کلیه مشخصه هاي این فرآیند منطبق با مشخصه هاي استاندارد 
PMBOK (2004)تدوین شده اند.

تعیین وضعیت اجراي پروژه-2- 1

هدف پروژه- ١
حمدوده پروژه- ٢
تعیني - ٣

ذینفعان پروژه

منشور پروژه- ١
اسناد مناقصه- ٢
برنامه - ٣

زمانبندي پروژه
لیست منابع- ۴
پروژهميتقو- ۵

متدولوژي - ١
ت پروژهمدیری

سیستم اطالعات - ٢
مدیریت 
(PMIS)پروژه

نقشه هاي فين- ٣

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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در این .طی این فرآیند، وضعیت اجراي پروژه به لحاظ پیشرفت کار تعیین می شود: شرح فرآیند
ین می اعمال تغییرات احتمالی تعیفرآیند با استفاده از ابزار معرفی شده وضعیت به روز پروژه جهت

ر به منظور پیش بینی وضعیت آتی پروژه نیز در این فرآیند درخواست هاي تغییضمنا بررسی.شود
.انجام می شود

بررسی امکان اجراي مهندسی ارزش در پروژه-3- 1

ول در این فرآیند با توجه به وضعیت به روز پروژه و میزان پیشرفت پروژه ، با کمک جدا:شرح فرآیند
معرفی شده به بررسی امکانپذیري اجراي مهندسی ارزش در وضعیت جاري پروژه پرداخته می 

جداول مذکور در فرآیند پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش مندرج در گردش کار انجام .شود
.مطالعه مهندسی ارزش تهیه شده در معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي تشریح شده اند

پیش بیين ها- ١
وضعیت پروژه - ٢
)به روز شده(
اندازه گريي - ٣

عملكرد

متدولوژي - ١
مدیریت پروژه

سیستم اطالعات - ٢
مدیریت 
(PMIS)پروژه

قضاوت خربگان- ٣
گزارشات - ۴

رپیشرفت كا
منودارهاي - ۵

زمانبندي

تاییدیه - ١
اقدامات اصالحي

تایید - ٢
درخواست تغیري

گزارش عملكرد - ٣
كار
تقومي منابع- ۴

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
وژهپر

وضعیت - ١
به روز (پروژه
)شده
اندازه گريي - ٢

عملكرد 
منشور پروژه- ٣

جدول اندازه -١
طرح ها و پروژه 

ها
جدول مقاطع - ٢

زماني مناسب 
براي اجنام 

خدمان مهندسي 
ارزش

تایید یا رد - ١
اجراي مهندسي 

ارزش

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

وجيخر
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


8

1

تعریف مسئله-4- 

هرچند مهندسی ارزش غالبا به عنوان تکنیکی جهت کاهش هزینه شناخته :شرح فرآیندشرح فرآیند
می شود اما همواره افزایش هزینه عامل ایجاد مسئله نخواهد بود حتی گاهی ممکن است کاهش هزینه 

از این رو در این فرآیند با استفاده از . به عنوان یک استراتژي براي حل مسئله در نظر گرفته شود
تکنیک هاي ذکر شده ، تعریف مسئله و حیطه مطالعات تیم مهندسی ارزش جهت حل مسئله مشخص 

سواالت منطقی نه تنها در مهندسی ارزش بلکه در بسیاري دیگر از تکنیک هاي حل مسئله .می شود
:می توان در این مرحله طرح کرد عبارتند ازنمونه اي سواالتی را  که . مورد استفاده قرار می گیرند

مسئله چیست؟- 
چه راه حلی براي حل مسئله نیازمندیم؟- 
راه حل را چگونه اجرایی کنیم؟- 
نتیجه حل نکردن مسئله چیست؟- 

گاوهاي مقدس یک محدودیت را بیان می کنند و مانع وقوع شروط ناخواسته اي می شوند که البته آن 
:براي تعیین منشا گاو مقدس باید این سوال مطرح شود.می شودشرط به ندرت تشریح 

از چه مسئله یا شرط ناخواسته اي با پذیرفتن این شرط اجتناب می شود؟- 
:بعد از تعیین پاسخ سوال فوق پرسش زیر مطرح می شود

]8[آیا راه بهتري وجود دارد؟- 

نیازهاي - ١
ذینفعان

مشكالت پروژه- ٢
هدف پروژه- ٣

طرح سوال-١
گاوهاي مقدس- ٢
فرم تعیني - ٣

حمدوده مطالعه

موانع و -١
حمدودیت ها

تعریف مسئله- ٢
تعیني حمدوده - ٣

مطالعه مهندسي 
ارزش

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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تشکیل تیم مهندسی ارزش-5- 1

با مشخص شدن مسئله و حدود آن در گام قبل، در این فرآیند به انتخاب و سازماندهی :رآیندشرح ف
فرآیند بررسی پیشنهاد 2تبصره .کارشناسان و متخصصان مورد نیاز جهت حل مسئله پرداخته می شود

فرآیند انتخاب و ارجاع کار به واحد خدمات 6و 5انجام مطالعه مهندسی ارزش و تبصره هاي 
ی ارزش مندرج در گردش کار انجام مطالعه مهندسی ارزش تهیه شده در معاونت فنی سازمان مهندس

همچنین .ش را ذکر کرده اندهاي اعضا، رهبر و آسانگر تیم ارزبه ترتیب ویژگی مدیریت و برنامه ریزي 
به منظور تعیین نقش و مسئولیت کلیه اعضا تیم ، ماتریس تخصیص مسئولیت مطابق با متدولوژي 

]9.[مدیریت پروژه میشیگان مثمر ثمر خواهد بود

حمدوده -١
مطالعه مهندسي 

ارزش
ختصص هاي مورد - ٢

نیاز
تعریف مسئله- ٣
تاثري افراد - ۴

در تصمیم گريي

جمموعه -١
دستورالعمل هاي 
مطالعات مهندسي 

ارزش
ماتریس ختصیص - ٢

(RAM)مسئولیت

تعیني اعضا -١
تیم 

تعیني مسئولیت - ٢
ها و نقش هاي 

اعضا
تعیني رهري تیم- ٣
تعیني مسئولیت - ۴

ها و نقش رهرب
تعیني آسانگر - ۵

تیم
تعیني مسئولیت - ۶

ها و نقش هاي 
آسانگر

ساختار - ٧
سازماني تیم 
مهندسي ارزش

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
روژهپ

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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برنامه ریزي مطالعه ارزش -6- 1

با شکل گیري تیم مهندسی ارزش و تعیین مسئولیت ها و نقش هاي هر یک از افراد تیم، :شرح فرآیند
.در این فرآیند پروژه مطالعات مهندسی ارزش برنامه ریزي و زمانبندي می شود

مرحله اجرا- 2
فرآیند تعریف شده 6، در این مرحله که در حقیقت همان برنامه کاري مهندسی ارزش می باشد

است که دقیقا مطابق برنامه کاري مهندسی ارزش در مرحله مطالعات ارزش استاندارد متدولوژي 
:فرآیند هاي این مرحله عبارتند از. می باشدSAVEارزش 

تکمیل اطالعات-1- 2

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

تعریف -١
فعالیت هاي 

اجرایي
توايل - ٢

فعالیتهاي 
اجراي

برنامه - ٣
زمانبدي 

ارزشاتمطالع
افراد ختصیص- ۴

به فعالیتهاي 
مرتبط 

روش مسري -١
(CPM) حبراني

تكنیك هاي - ٢
شبكه

حمدوده مطالعه - ١
مهندسي ارزش

نقش ها و - ٢
مسئولیت هاي 

اعضا
نقش ها و - ٣

مسدولیتهاي رهرب
نقش ها و - ۴

مسئولیتهاي 
آسانگر

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده-٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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در این فرآیند به تکمیل اطالعات جمع آوري شده از مرحله مطالعات پرداخته می شود و با :شرح فرآیند
چنانچه تا این . تعریف و طبقه بندي کارکردها، داده هاي مورد نیاز جهت تحلیل کارکرد حاصل می شود

نگرفته ، در این فرآیند بازدید از سایت پروژه مرحله بازدید تیم مهندسی ارزش از سایت پروژه صورت 
به همراه بررسی مدارك و نقشه هاي فنی و کاتالوگ تجهیزات در شناسایی کارکردها مفید خواهند 

عبارات دوجزیی اسم و فعل ، استفاده از الگوهاي از پیش با توجه به تعریف کارکردها بصورت .بود
و با بهره گیري از درخت توصیه می شود تعریف شده اسم و فعل در تعریف صحیح کارکردها ا

.وابستگی نیز می توان به طبقه بندي کارکردها و تعیین کاردهاي پایه و ثانویه پرداخت

تحلیل کارکرد-2- 2

برنامه -١
زمانبندي 

مطالعات ارزش
تعریف مسئله- ٢

تعیني -١
كاركردهاي پایه

طبقه بندي - ٢
كاركردها

تعریف كاركرد- ٣

بازدید از -١
سایت پروژه

مدارك و نفشه - ٢
هاي فين

كاتالوگ - ٣
جتهیزات

الگوهاي اسم - ۴
و فعل

در خت - ۵
وابستگي

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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و . در بسیاري از کتب و مقاالت از این فرآیند به عنوان قلب مهندسی ارزش یاد شده است:ح فرآیندشر
در این . رحقیقت وجه تمایز مهندسی ارزش با سایر روش هاي بهبود مربوط به این فرآیند استد

رکرد پس از تعیین مدل کارکرد به کمک دیگرام هاي مربوطه، به بررسی هزینه و بهاي هر کافرآیند
مناسب ) ها(و تشکیل شاخص ارزش، کارکردعملکرد - پرداخته می شود تا با استفاده از ماتریس هزینه

جهت ادامه مرحله مطالعه ارزش انتخاب شود

)خالقیت(ایده پردازي -3- 2

كاركردهاي -١
پایه

طبقه بندي - ٢
كاركردها

هزینه كاركرد- ٣
هباي كاركرد- ۴

FASTدیاگرام-١
دیاگرام - ٢

FCAD
شاخص ارزش- ٣
ماتریس - ۴

عملكرد- هزینه

مدل كاركرد-١
- حتلیل كاركرد- ٢

هزینه
انتخاب - ٣

كاركرد براي 
مطالعه

تعریف مسئله-١
كاركرد مورد - ٢

مطالعه

طوفان فكري-١
دلفي- ٢
صورت - ٣

SCAMPERتطبیقي
دلفي- ٣
تكنیك گروه - ۴

(NGT)امسي 
جتزیه و حتلیل - ۵

مورفولوژیك
TKJتكنیك - ۶

ایده هاي -١
جایگزین

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
ژهپرو

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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یاکمک یکبا مشخص شدن کارکرد هاي مورد مطالعه در فرآیند قبل، در این فرآیند با :شرح فرآیند
چند تکنیک از تکنیک هاي معرفی شده به تولید ایده هاي جایگزین براي کارکرد مورد نظر پرداخته می 

کمیت ایده ها در این فرآیند مورد نظر می باشد و هر ایده با توجه به تکنیک استفاده شده بدون . شود
.ارزیابی آن به عنوان خروجی این فرآیند ثبت می شود

ارزیابی-4- 2

هاي مناسباي جمع آوري شده در فرآیند پیشین جهت انتخاب ایدهدر این فرآیند، ایده:شرح فرآیند
موانع و محدودیت هاي موجوددر این فرآیند هر ایده با توجه به .براي اجرا مورد ارزیابی قرار می گیرند

ر ایده ها رتبه بندي می شود و ایدهسایاوزن مشخصی به خود اختصاص داده و سپس در مقایسه ب
.دنند و به منظور توسعه انتخاب می شونبیشتر ، الویت باالتري کسب می کمنفعتبا يها

توسعه-5- 2

ایده هاي -١
جایگزین

موانع و - ٢
حمدویت ها

قضاوت خربگان-١
مقایسات زوجي- ٢
- منودار علت- ٣

معلول

تعیني مزایا -١
ایده و معایب 
جایگزین

رتبه بندي و - ٢
الویت بندي 
ایده هاي 
جایگزین

انتخاب ایده - ٣
جایگزین جهت 

سعهتو
حذف اسده هاي - ۴

غري ممكن

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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با توجه به .این فرآیند به انتخاب و آماده سازي مناسبترین ایده جهت ارائه می پردازد:شرح فرآیند
ده هاي منتخب با استفاده از تحلیل سودمندي ، ایده با قابلیت سوددهی بیشتر جهت معایب و مزایاي ای

معلول به تکمیل اطالعات مورد -نیرو و نمودار علت-سپس با کمک تحلیل میدان.ارائه انتخاب می شود
ه ، تهیه برنامه ارائه ایددر پایان این فرآیند. پرداخته می شود)توصیه(نیاز جهت ارائه ایده نهایی

.نهایی انجام می شود

ارائه-6- 2

ایده -١
جایگزین جهت 

توسعه
مزایا و - ٢

ایده معایب 
جایگزین 

تكمیل -١
عات فيناطال
انتخاب ایده - ٣

)توصیه(ایي
جهت ارائه

اجياد برنامه - ٣
ارائه

حتلیل -١
سودمندي

- منودار علت- ٢
معلول

حتلیل میدان - ٣
نريو

ایده ایي - ١
جهت ارائه

برنامه ارائه - ٢

گزارش مكتوب -١
ایده منتخب

ارائه شفاهي - ٢
ایده منتخب 

فرم ثبت -١
ایده

امكانات صوتي - ٢
تصویري -

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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در این فرآیند نتیجه مطالعات به دست اندرکاران پروژه ارائه می شود و سعی می شود :شرح فرآیند
اهمیت اعمال توصیه هاي ایجاد شده در گامهاي پیشین براي دست اندرکاران پروژه تشریح گردد تا با 

.فت پروژه ، تغییرات پیشنهادي توسط مجري پروژه اجرا گرددتوجه به وضعیت اجرا و پیشر

مرحله نظارت- 3
پیگیري نتایج تغییرات و نظارت بر صحت اجراي توصیه ها می در این مرحله تیم مهندسی ارزش به 

مستند سازي نتایج مطالعه به منظور انتقال اطالعات به سایرین و ،عالوه بر پیگیري تغییرات. پردازد
:فرآیندهاي این مرحله عبارتند از.ل استفاده از مطالعات گذشته در این مرحله انجام می شودتسهی

پیگیري تغییرات-1- 3

یا چند تن از بالغ آنها به مجري جهت اجرا ، یکپس از  تایید توصیه هاي پیشنهادي و ا:شرح فرآیند
تا بدین وسیله .نظارت بر اعمال تغییرات می پردازنداعضاي تیم مهندسی ارزش به پیگیري نتایج و 

این .اندازه گیري شوداهداف از پیش تعیین شده توصیه ها از معیار  در دستیابی به میزان انحراف
.براحتی قابل اجرا استSPCفعالیت با استفاده از تکنیک هاي آماري همچون 

مستند سازي-2- 3

گزارش مكتوب-١
بازطراحي - ٢

كاركرد
كنرتل فرآیند -١

(SPC)آماري 
تعیني میزان -١

انطباق اجراي 
تغیريات با 

اهداف

ورودي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه

ابزار و تكنیك
حمدوده -٢

پروژه
عیني ت-٣

ذینفعان 
پروژه

خروجي
حمدوده -٢

پروژه
تعیني -٣

ذینفعان 
پروژه
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پس از . ن فرآیند به عنوان آخرین فعالیت مدل پیشنهادي در نظر گرفته شده استای:شرح فرآیند
مشخص شدن نتایج تغییرات و ثبت این نتایج، در این فرآیند به ثبت نظاممند کلیه مستندات تولید 

مستندسازي مطالعات با استفاده از سیستم هاي اطالعاتی می .شده در مطالعه ارزش پرداخته می شود
. اخذ بازخورد براي پروژه هاي آتی بسیار مفید باشدتواند در

:نتیجه گیري
در مدل پیشنهادي تالش شد تا با توسعه فرآیندها در مرحله مطالعاتی ، از انجام مطالعات ارزش 
ناکارآمد و نامناسب جلوگیري شود و همچنین به منظور نهادینه سازي فرهنگ ارزش در سازمان ، 

به طراحی این مدل با توجه. ت نتایج مطالعات در مدل تعبیه شده استفرآیند مستندسازي و ثب
متناسب با ساختارهاي پروژه اي ، همانطور که ذکر شد مشخصه هاي برخی فرآیندها منطبق بر 

تعریف شده است که این امر نیز تالشی است در جهت ویژه سازي این مدل در PMBOKاستاندارد
اي مناسب ا تکمیل مدل پیشنهادي یا تدوین مدل هاي جدید ، زمینهامید است ب.ساختارهاي پروژه اي

پروژه ها بلکه در صنایع تولیدي و خدماتی کشور نه تنها در ساختار ،جهت به کارگیري مهندسی ارزش
.فراهم گردد
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