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  سنجی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات امکان
  در فرآیند مهندسی ارزش

  3نوید قاسمی -2شاهین صفایی -1احدنظری

  چکیده

 همـراه اسـت و  ، بـا اتـالف حجـم انبـوهی از منـابع         موجـود هـای     های در دست اجرا به دلیل پیچیدگی        امروزه پروژه 
، در مسیر دستیابی به اهداف خود ی نامناسبها  طراحیبا  تر    مهای متنوع و از همه مه        تخصص ها با  پروژههای    فعالیت

در . رسـند  های بسیاری شده و در چارچوب زمان، هزینه و حتی کیفیت تعیین شده به نتیجه نمـی  دچار فراز و نشیب 
این میان مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با روشی سیستماتیک و با تکیه بر خالقیت و کار تیمی، ضمن                      

در . آورد  و کیفیت فراهم مـی  هایی را برای اصالح و بهبود پروژه در ابعاد زمان، هزینه          بررسی موشکافانه پروژه، فرصت   
، اطالعات و ارتباطات بعنوان مبنای انجام هر گونه اصالحی و ارایه هر پیشنهادی نقش قابل توجهی را            انجام این مهم  

بـا توجـه بـه جایگـاه و اهمیـت خـاص       حـال  . باشد مورد توجه خاص می  ایفا نموده و بعنوان پایه عملیاتی این روش         
تـر و   تواند در انجام هرچه بهتر و دقیق  اطالعات و ارتباطات می اطالعات در فرایند مهندسی ارزش، بکارگیری فناوری  

آنها نیز مـؤثر   روش را از بین برده و در بقای های ها و دشواری  شته باشد و چالش   سزایی دا   تر این روش نقش به      سریع
رود در   های فناوری اطالعات و ارتباطات، این ابزار آن گونـه کـه انتظـار مـی                ها و توانمندی   رغم مزیت  علی. واقع شود 

های کـاربرد فنـاوری اطالعـات و     بررسی علل این امر، شناسایی زمینه  .شود  نمیمطالعات مهندسی ارزش بکار گرفته      
  .باشد  ارزش از طریق آن موضوع این مقاله میهای بهبود مهندسی ارتباطات و پتانسیل

  
  سنجی  امکان– فناوری اطالعات و ارتباطات - مدیریت ارزش-مهندسی ارزش: لغات کلیدی

  مقدمه

هـای بـزرگ عمرانـی و صـنعتی      گذاری در پـروژه  هر سال بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف سرمایه       
ای بـا بـیش از    های استانی و منطقه    ها چه در بخش ملی و چه در بخش           پروژه که بطور متوسط این     شود، در حالی    می

که موجب طوالنی شدن زمـان اجـرا و           تاخیر درپیشرفت کار، عالوه بر آن     .  تاخیر در پیشرفت کار مواجه هستند      50%
های از دست  رصتشود، به تحمیل هزینه ف ها می اندازی مجدد و یا تکمیل آن های قابل مالحظه برای راه    صرف هزینه 

به عبـارت  . ها در مراحل بعد نیز منجر خواهد شد   برداری و نیز توجیه ناپذیری طرح       های اقتصادی بهره    رفته بر بخش  
                                                 

  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 1
 )ع(حسین انشگاه اماممرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی د 2
  کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت 3
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هایی را کـه در یـک مقطـع     دیگر گذشت زمان تحوالت فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی ممکن است طرح         
کارگیری توان  از سوی دیگر عدم به .  شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد     اند در   زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده      

شود و در  ها می های سنگین بر پروژه علمی و تجربی کافی در مراحل بررسی اولیه و طراحی نیز موجب تحمیل هزینه    
  .سازد ها را با مشکل جدی مواجه می نتیجه تکمیل پروژه

ولی در جهان . شماری توسط افراد مختلف ارائه شده است های بی ئوریها و ت ها، تکنیک برای حل این مشکالت، روش
ها  باشد، این تکنیک امروزی که ارابه علم و دانش بشری با تمام سرعت در حال حرکت در جاده توسعه و پیشرفت می 

 در ایـن میـان نـوآوری    .اند ها تالش در بقا داشته   ها یا از همراهی با آن بازمانده و یا در تلفیق با سایر تکنیک               و نظریه 
روز   سال هنوز در مجامع علمی جایگاه خود را حفظ کـرده و روزبـه  60با عمری بیش از    ) پدر مهندسی ارزش   (4مایلز

  .شود به کاربران و محققان آن افزوده می
 6وی  بیـث 60در دهـه  . ها بوده اسـت   منظور کاهش هزینه    محصوالت به  5های  هدف مهندسی ارزش، تغییر در کارکرد     

ها نیروی دریای امریکا سیستم پـاداش را       را با آن تلفیق کرد و در همان سال         FAST7روش سیستم تحلیل کارکرد     
هایی مانند طوفان فکری، روش ارزیابی دلفـی، تحلیـل    های بعد، تکنیک در سال.  اضافه کردVECP8به آن در قالب     

  . ن یکپارچه شدندبا آ... سلسله مراتبی، ماتریس موزون و روش حل مساله پنیا و 
های مختلفی  نتیجه و تحقیق و تجربه سالیان دراز این محققان، امروزه به صورت تکنیکی کاربردی و اثبات شده با نام    

. نمود پیدا کرده است... چون مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، آنالیز ارزش، متدولوژی ارزش، مدیریت ارزش فراگیر و 
منظور برآورده ساختن اهداف پروژه با حداقل هزینه و حفـظ    یک تکنیک کارآمد بهعنوان از این رو مهندسی ارزش به 

هـای سـاخت در تمـامی کـشورهای      های بهبود کـارایی در پـروژه   تری نسبت به سایر تکنیک      کیفیت، جایگاه مناسب  
د ایـن تکنیـک در   های توسعه و بهبو پذیری پتانسیل  و در حال توسعه پیدا کرده است و به لحاظ انعطافتوسعه یافته 

کرانـی   باشد و فضای بـی  منظور افزایش کارایی آن در حال انجام یا آزمایش می شماری به  حال حاضر نیز تحقیقات بی    
  .های آن وجود دارد برای تحقیق و مطالعه بر روی سایر جنبه

صورت امری بـدیهی و   هاز سوی دیگر با گسترش مباحث فناوری اطالعات و ارتباطات، استفاده از آن در کلیه موارد ب          
. ها بـرای کـار بـا اطالعـات          ها و دیگر فناوری     فناوری اطالعات عبارتست از کاربرد رایانه     . با راندمان باال در آمده است     

های رایانه و ارتباطات و محصوالت مـرتبط   عموماً در فناوری اطالعات به اشتباه، کار با اطالعات تنها از طریق فناوری      
های بشری در دستیابی بـه   که فناوری عبارتست از چگونگی استفاده از ساخته  در صورتی . شود   می مد نظر قرار گرفته   

  .اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصوالت و خدمات
هـا و کاربردهـای مهندسـی ارزش و فنـاوری اطالعـات و       در ادامه سعی خواهد شد ضمن بررسی خصوصیات، ویژگی    

زی مهندسی ارزش با استفاده از ابزارها و مزایـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات         سا  ارتباطات، به بررسی امکان بهینه    
  .بپردازیم

  ورودی اطالعات جامعیت

آغاز مطالعات مهندسی ارزش . مهندسی ارزش شروعی است که پایان ندارد فقط باید به آغاز درست آن کمک کنیم
عدم . د نتایج مهندسی ارزش مطلوبتر خواهد بودهر چه اطالعات بیشتر باش. باید از آگاهی و شناخت تشکیل شود

                                                 
4.  LAWRENCE D.MILES 
5. FUNCTIONS 
6. CHARLES W.BYTHEWAY 
7. FUNCTION ANALYSIS SYSTEMS TECHNIQUE 
8. VALUE ENGINEERING CHANGE PROPOSAL 
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. باشد وجود اطالعات کامل و استفاده از اطالعات ناقص و غلط از مهمترین علل عدم نتیجه گیری مطالعات می
 بعدی به کار گرفته می شود احلاطالعات و داده هائی که در این مرحله جمع آوری می شود به طور مستقیم در مر

  .ورت افزایش دقت در تکامل اطالعات را بیان می کندهمه این موارد ضر
از عمده مشکالت موجود در کشور سلسله مراتبی بودن اطالعات، ارائه اطالعات تقریبی و تزریق اطالعات ناقص به 

. نماید اما مهندسی ارزش از انباشت و توقف اطالعات جلوگیری کرده و کمک به گردش اطالعات می. کارگاه می باشد
. سازی دانش و دید اعضای تیم نسبت به پروژه با نگاهی چند تخصصه به حل مسائل بپردازند ن یکسانتا ضم

اطالعات جامع و کامل به عنوان پاشنه آشیل مطالعات شناسایی شده و کندی نقص در جریان اطالعات موجبات 
فرآیند تکمیل اطالعات از شکست مطالعات را فراهم خواهد آورد و بدون شک دستیابی به راهکاری جهت تقویت 

  .مهمترین نیازمندی های پروژه های مهندسی ارزش خواهد بود
  تاثیر اطالعات بر فرایند کاری مهندسی ارزش

های  های اطالعات و ارتباطات برای سامان بخشیدن و کارآمد کردن عرصه فعالیت        وریاحرکت به سوی استفاده از فن     
 چه در داخل و چه در خارج کشور بر کننده ختم شود،  تأمینکننده و  مصرفاقتصادی و خدماتی و هر آنچه به منافع         

منظور   این نیاز و ضرورت را به،توان گفت که هیچ مدیری در حال حاضر در کشور کسی پوشیده نیست، به جرأت می     
 میـان اختـراع   در ایـن . کند های خدماتی و اقتصادی رد نمی تحوالت سازمانی، مدیریتی و اقتصادی در صنایع و بنگاه  

تالطم روز بـه روز جایگـاه بـاالتر و      ای نه چندان بی      سال با تاریخچه   60با عمری بیش از     ) پدر مهندسی ارزش  (مایلز  
ولی در جهان امروزی که ارابه علم و دانش بشری با تمام سـرعت در     . کند  بهتری در میان کاربران و محققان پیدا می       

ها بازمانده و یا بـه ذهـن    ها یا از همراهی با آن ها و نظریه باشد، این تکنیک    های توسعه و پیشرفت می      حال سیر جاده  
  .ها تالش در بقا خواهند داشت که در تلفیق با سایر تکنیک شود و یا این تاریخ سپرده می

ای هـ  ز فنـاوری ااز آنجایی که اطالعات و ارتباطات پایه انجام هر تکنیک، روش و یا متدولوژی علمی اسـت، اسـتفاده      
سزایی داشـته باشـد و    تر مهندسی ارزش نقش به  تر و سریع    تواند در انجام هرچه بهتر و دقیق        جدید در این مقوله می    

  .هایی را در این میان از بین برده و در بقای هر چه بیشتر آن نقش مفیدی را ایفا کند ها و دشواری چه بسا چالش
کنند و دارای زمان شروع و پایان  گی هدف خاصی را دنبال می   ای از اجزا تشکیل شده که هم        یک سیستم از مجموعه   

ا بـاال بـردن    مهندسی ارزش همان مراحل کاری آن هستند که هـدف آنهـ         اجزای تشکیل دهنده  . باشند  صی می مشخ
  .یان مشخص می باشد محدود با شروع و پا ظر در زمان تعیین شده مورد ن شاخص ارزش در پروژه

  :شود  به سه بخش اصلی تقسیم میفرآیند کاری مهندسی ارزش
  پیش مطالعه. الف
  مطالعه. ب
  فرا مطالعه. ج

  . هایی دارد حال باید دید که این روش با یک روش بازنگری مهندسی چه تفاوت
 نشان داده شده است، بدنبال هدف خاصی با ابزارهـای      1طور که در شکل      مهندسی ارزش بر پایه برنامه کاری همان      

 خروجـی   یعنی هر مرحله از آن با ورودی خاص خود، فرآیند کـاری مـرتبط را انجـام داده و                   مخصوص به خود است   
هـا مهندسـی ارزش    عـالوه بـر ایـن   . دهـد  ی بعـد انتقـال مـی      به عنوان ورودی بـه مرحلـه       مورد لزوم را تهیه و آن را      

ه تحلیـل کـارکرد و ایجـاد        انجام کار به صورت تیمـی، تکیـه بـ         . هایی نیز برای فرآیند کاری خود دارا است         مأموریت
ـ  با تاکید بر اهمیت اطالعـات      برای درک بهتر موضوع مراحل کاری      اینک. هستندخالقیت در اعضا از آن جمله        ه  را ب

  .کنیم صورت خالصه بازنگری می
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  برنامه کاری مهندسی ارزش -1شکل 

  پیش مطالعه. الف
ی  زش بیـشتر آشـنا شـده و اهـداف و محـدوده          در بخش پیش مطالعه اعضای گروه ارزش با روش کاری مهندسی ار           

 به گروه ارزش بـوده تـا بـا    انتقال اطالعاتدر این بخش هدف اصلی      . کنند  مطالعات مهندسی ارزش را مشخص می     
  . متدولوژی و اهداف روش بیشتر آشنا شوند

  مطالعه. ب
  .ار دارددر این بخش، مراحل اطالعات، تحلیل کارکرد، خالقیت، ارزیابی، توسعه و توصیه قر

  مرحله اطالعات . 1
ی آن تقسیم شده و هزینه، زمان و یـا کیفیـت را بـا توجـه بـه اهـداف           در این مرحله پروژه به اجزای تشکیل دهنده       

باشند برای انجام مطالعات  سپس اجزایی که باالترین پتانسیل بهبود را دارا می. کنند کارگاه برای هر جزء مشخص می
 از گروه ارزش در رابطـه بـا مشخـصات           دریافت اطالعات در این مرحله هدف اصلی      . نندک  بندی می  انتخاب و دسته  

  .باشد پروژه می

  مرحله تحلیل کارکرد. 2
ها  در مرحله تحلیل کارکرد، اجزای انتخاب شده از پروژه را با دید کارکردی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و برای آن

. د تا با بازنگری، کارکردهای غیر ضروری را تغییر دهند یا حـذف کننـد  کنن کارکردهای اصلی و فرعی را مشخص می    
  .باشد  اجزاء پروژه توسط گروه ارزش میتجزیه و تحلیل اطالعاتهدف از این مرحله 

های اولیه خرد شده و حال با بررسی و تجزیه و تحلیل        ی ارزش به کارکرد     ی مورد مطالعه    تا این قسمت از کار، پروژه     
  .سازیم ها، آن پروژه را دوباره از این کارکردهای بازنگری شده میبروی کارکرد
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  مرحله خالقیت. 3
ی افراد را در موارد انتخـاب        در این مرحله با توجه به کارکردهای اصلی و فرعی پروژه، پیشنهادهای جدید و خالقانه              

 از گـروه ارزش  دریافت اطالعاتهدف از این مرحله . کنیم های مربوطه تقسیم می بندی کرده و به دسته      شده جمع 
  .های نو و خالقانه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد بصورت ایده

  مرحله ارزیابی. 4
ی تولید شده، آنها را مورد ارزیـابی قـرار داده و بـا اسـتفاده از                 های خالقانه   بندی ایده   در مرحله ارزیابی پس از دسته     

 تولیـد شـده    اطالعاتتجزیه و تحلیلهدف از این مرحلـه  . دهیم رار می های ارزیابی تهیه شده مورد تحلیل ق        مدل
  .باشد ها برای مرحله بعد می ترین توسط گروه ارزش و انتخاب مناسب

  مرحله توسعه. 5
ها میزان  های جدید و ارزیابی شده را مورد محاسبه و بررسی قرار داده تا بتوانیم با بررسی این ایده در این مرحله ایده

 تجزیـه و تحلیـل  هـدف از ایـن مرحلـه نیـز     . های محکم و علمی محاسبه کنـیم    ات مثبت را در پروژه با پایه      تأثیر
  . نهایی برای رسیدن به هدف اصلی مهندسی ارزش استتولید پیشنهادات انتخاب شده از مرحله قبل و اطالعات

  هئ ارامرحله. 6
های بـاالی مـدیریتی تهیـه و     رش نهایی برای ارائه به رده    بندی شده و گزا      نیز پیشنهادات تغییر جمع    ارایهدر مرحله   

 به مدیریت ارشد با عنوان خروجی نهایی کارگاه مهندسـی ارزش  انتقال اطالعات مرحلههدف از این . گردد  ارائه می 
  .باشد می

  فرامطالعه. ج
انی قرار گرفته تا نتیجـه و  های صورت گرفته مورد پیگیری و پشتیب     در فاز فرا مطالعه نیز پیشنهادات تغییر و طراحی        

 از رونـد    دریافـت اطالعـات    فازهدف از این    . خروجی فرآیند مهندسی ارزش بصورت صحیح و درست محقق شود         
  .باشد اجرایی خروجی کارگاه مهندسی ارزش می

  کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش

در فرآیند مهندسی ارزش از ابتدا بـا پـیچ و    جریان اطالعات که با دقت به فرآیند کاری مذکور متوجه خواهیم شد       
ی مـدیریت ارزش و   های بسیار در انتها تبدیل به نتیجه نهایی مورد انتظار خواهد شد و این اطالعات بـا پـشتوانه       خم

به همراه داشته کند تا بتواند بهبود را در پروژه  گیری پروژه عبور می ها و مسیرهای شکل بدست گروه ارزش، از شریان
حساسیت این اطالعات در اینکه طی مسیرهای عبوری خود دستخوش کمی و کاستی، تغییر و یا اشتباه نشود           . باشد

بسیار مورد توجه بوده و حال اینکه تکنولوژی اطالعات در جهان امروزی روز به روز در حال توسعه بوده و ابزارهـای                       
تـر مـورد     قرار دارد باید در تسهیل جریان و ایجاد امنیت و کاربرد گـسترده ها های بسیار در دسترس  آن نیز با قابلیت   

ماهیت جریان اطالعات در هر مرحله از فرآیند کاری مهندسی ارزش نشان داده شده               2در شکل   . استفاده قرار گیرد  
  .است
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  ماهیت جریان اطالعات در هر مرحله از فرآیند کاری مهندسی ارزش -2شکل 

که تاثیر به سزایی بر ناب های کاری فناوری اطالعات و ارتباطات  راحل کاری مهندسی ارزش، حوزهپس از بررسی م
  :گردد در شش دسته به طور خالصه ارائه میسازی جریان اطالعات خواهد داشت 

  OAS سیستم اتوماسیون اداری . 1
منظـور بـاال بـردن کـارایی در      ههـا بـ   هدف از کاربرد این سیستم خودکار کردن گردش اسـناد، مکاتبـات و پیگیـری     

  .ها و ابزار کاربردی مشترک وعمومی است سیستم

  ECSسیستم ارتباطات الکترونیکی . 2
این سیستم در ایجاد کردن ارتباطات الکترونیکی بین افراد جهت تبادل و بـه اشـتراک گذاشـتن اطالعـات بـه کـار                        

  .رود می

 TPSسیستم اطالعات عملیاتی . 3

  .رود های با کارایی و دقت باال به کار می های فرآیندها یا فعالیت تقال و نگهداری دادهاین سیستم برای ان

  MISسیستم اطالعات مدیریت . 4
  .گیری از این سیستم، ارائه اطالعات واقعی مورد نیاز مدیران، سرپرستان و کارشناسان است کار هدف از به

  DSSگیری  سیستم اطالعاتی کمک به تصمیم. 5
منظـور پـشتیبانی از فرآینـد     هـا و ابزارهـای تجزیـه و تحلیـل بـه      هـا، مـدل     ی داده   اربرد این سیستم ارائـه    هدف از ک  

  .گیری است تصمیم

 ESسیستم اطالعاتی جامع و یکپارچه . 6

این سیستم برای پوشش دادن تمام عملیات پردازش اطالعات تحت یک بانک اطالعاتی متمرکز به صورت سـازگار و     
  .شود میمرتبط استفاده 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ن کنفرانس ملی مهندسی ارزشسومي
 ١٣٨٧آذرماه ٦

 
 

توان از این مزایا  حال باید دید که با توجه به مزایای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات که به آن اشاره شد، آیا می
هایی از این فرآیند کاربرد داشته و چه  در فرآیند مهندسی ارزش بهره برد و در صورت امکان در کدام مراحل و بخش

  .دخیل باشدتواند در این کاربرد  هایی می حوزه
 و  خبرگان آماری تحقیق که همانا ای تهیه گردید که جامعه نامه سش پرVE در ICTکارگیری  سنجی به جهت امکان

در .  عنوان کننـد ابزارهای خود را از تأثیرات این       متخصصان ارزش در داخل و خصوصاً در خارج کشور بودند، ارزیابی          
فقیت بیشتر مهندسی ارزش با توجه به اصول کاری مهندسی ارزش به            نامه، عوامل مؤثر در مو      ابتدای طراحی پرسش  

  . تهیه گردید1شرح جدول 
  

  عوامل مؤثر در موفقیت مهندسی ارزش  اصول کاری مهندسی ارزش
  تسهیل جریان اطالعات  اطالعات

  بهبود کارایی کلی کارگاه  تحلیل کارکرد 
  ایش کمی و کیفی مشارکت اعضاءافز  کار گروهی  بهبود فرآیند انجام کار بصورت تیمی

  بهبود فاز خالقیت  خالقیت
  تسهیل در جریان اطالعات و ارتباطات  زمان محدود

   عوامل مؤثر در موفقیت بیشتر مهندسی ارزش1جدول 

، راهکارهای پیشنهادی برای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  VEپس از تعیین عوامل مؤثر در افزایش موفقیت 
  . آمده است، مشخص گردید2 طور که در جدول  همانICTهای کاربرد  به حوزهبا توجه 

  
های کاربرد فناوری  حوزه

  ICTراهکارهای پیشنهادی کاربرد   اطالعات و ارتباطات

  سیستم اتوماسیون اداری
افزارها، اینترنت،   همچون نرمICTاستفاده از ابزارهای 
رانس، گوی مجازی، ویدئو کنف و پست الکترونیک، گفت

  در فرآیند کاری مهندسی ارزش... ای و  های رایانه شبکه

  سیستم اطالعات عملیاتی
منظور حذف یا کاهش   بهICTاستفاده از ابزارهای 

های زمانی و مکانی مرتبط با فرآیند کاری مهندسی  محدودیت
  ارزش

تخراج و   برای اسICTکارگیری ابزارهایی از  به
ی افراد تیم مهندسی ارزش  آوری بهتر دانش و تجربه جمع

سیستم اطالعات ارتباطات   )مدیریت دانش(
هایی از  کارگیری روش مشارکت غیر حضوری در بخش به  الکترونیکی

  ICTمباحث مهندسی ارزش با استفاده از ابزارهای 

  سیستم اطالعات جامع و یکپارچه
ی مورد  های پروژه ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه

های آموزشی و  ای مطالعات مهندسی ارزش و نمونهنظر بر
  مطالعاتی مرتبط با موضوع پروژه
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   ICT راهکارهای پیشنهادی کاربرد -2جدول 

 را ICT را متغیرهـای مـستقل و راهکارهـای کـاربرد     VEبا مشخص شدن این دو، عوامل مؤثر در افزایش موفقیـت    
یر هر متغیر مستقل در متغیرهـای وابـسته و همچنـین تـأثیرات      تأثگرفته ونامه در نظر  متغیرهای وابسته در پرسش 

مورد بررسی قرار گرفت که در نهایـت از نتـایج بکـارگیری ابـزار تکنولـوژی                متغیرهای مستقل در هر متغیر وابسته،       
  :توان به موارد زیر اشاره کرد اطالعات بر مهندسی ارزش می

ت و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش موجب بهبـود کـارایی کلـی            گیری از ابزارها و مزایای فناوری اطالعا        بهره. 1
 .خواهد شد VEکارگاه 

گیری از ابزارها و مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش موجب افزایش کمی و کیفی              بهره. 2
 .خواهد شدVE مشارکت اعضا در فرآیند 

اطالعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش موجب بهبود فرآینـد انجـام             گیری از ابزارها و مزایای فناوری         بهره. 3
  .کار بصورت تیمی خواهد شد

گیری از ابزارها و مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش موجب بهبود فرآیند خالقیت    بهره. 4
 .در مهندسی ارزش خواهد شد

اوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند مهندسـی ارزش موجـب تـسهیل در جریـان     گیری از ابزارها و مزایای فن     بهره. 5
 .اطالعات و ارتباطات خواهد شد

  .موجب بهبود کیفیت در فرآیند مهندسی ارزش خواهد شدایجاد بانک اطالعاتی متمرکز . 6
  . ارزش خواهد شدفناوری اطالعات و ارتباطات موجب بهبود کیفیت در فرآیند مهندسیاستفاده از ابزارهای . 7
موجب بهبود کیفیت در فرآینـد  هایی از مباحث مهندسی ارزش  کارگیری روش مشارکت غیر حضوری در بخش   به. 8

  .مهندسی ارزش خواهد شد
موجـب بهبـود کیفیـت در فرآینـد         های زمانی و مکانی مرتبط با فرآیند کاری کارگـاه             حذف یا کاهش محدودیت   . 9

  .مهندسی ارزش خواهد شد
ی افـراد تـیم مهندسـی ارزش     آوری بهتـر دانـش و تجربـه     برای استخراج و جمـع ICTکارگیری ابزارهایی از      هب. 10

  . موجب بهبود کیفیت در فرآیند مهندسی ارزش خواهد شد)مدیریت دانش(
  

  . بندی شده است نامه سواالتی طراحی شده و در چهار دسته طبقه های پرسش جهت اثبات فرضیه
عنـوان ضـرایب    شوندگان که در مراحل تحلیل نتایج به       خصوص مشخصات و تجربیات فردی پرسش     سؤاالتی در   . الف

ایـن سـواالت   . بنـدی قـرار گیـرد    ها با روش صحیحی مـورد جمـع    شود تا پاسخ    ها در نظر گرفته می      وزنی برای پاسخ  
  :عبارتند از

  
 ی تحصیلی رشته •

 آخرین سمت شغلی •

 ی فعالیت زمینه •

 ی کار سابقه •

 میزان آشنایی با تکنیک مهندسی ارزش •

 میزان آشنایی با ابزارهای و مزایای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات •

  های واقعی یا آموزشی مهندسی ارزش میزان حضور در کارگاه •

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ن کنفرانس ملی مهندسی ارزشسومي
 ١٣٨٧آذرماه ٦

 
 

  
دهی در ماتریسی متقاطع  کند و برای سهولت پاسخ نامه را اثبات می نامه که فرضیات پرسش سؤاالت اصلی پرسش  . ب

  :ی اصلی آورده شده است نامه در پرسش
  :تأثیر ایجاد بانک اطالعاتی •
های آموزشـی و مطالعـاتی تـا چـه        حقیق و نمونه  ی مورد ت    های پروژه   ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه     . 1

 میزان در بهبود کارایی کلی کارگاه نقش دارد؟

های آموزشـی و مطالعـاتی تـا چـه        حقیق و نمونه  رد ت ی مو   های پروژه   ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه     . 2
  نقش دارد؟VE  میزان در افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا در فرآیند

های آموزشـی و مطالعـاتی تـا چـه        حقیق و نمونه  ی مورد ت    های پروژه   ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه     . 3
 ؟میزان در بهبود فرآیند انجام کار بصوت تیمی نقش دارد

های آموزشـی و مطالعـاتی تـا چـه        حقیق و نمونه  ی مورد ت    های پروژه   ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه     . 4
  میزان در تسهیل در جریان اطالعات و ارتباطات نقش دارد؟

های آموزشـی و مطالعـاتی تـا چـه        حقیق و نمونه  ی مورد ت    های پروژه   ایجاد بانک اطالعاتی متمرکز در زمینه     . 5
   در بهبود فرآیند خالقیت نقش دارد؟میزان

  
  :ICTتأثیر استفاده از ابزار  •

گوی مجازی، ویدئو کنفرانس،  و افزارها، اینترنت، پست الکترونیک، گفت  همچون نرمICTاستفاده از ابزارهای . 6
  نقش دارد؟در فرآیند کاری مهندسی ارزش تا چه میزان در بهبود کارایی کلی کارگاه... ای و  های رایانه شبکه

گـوی مجـازی، ویـدئو        و  افزارهـا، اینترنـت، پـست الکترونیـک، گفـت            همچون نـرم   ICTاستفاده از ابزارهای    . 7
در فرآیند کاری مهندسی ارزش تـا چـه میـزان در افـزایش کمـی و کیفـی                   ... ای و     های رایانه   کنفرانس، شبکه 

  نقش دارد؟VE  مشارکت اعضا در فرآیند

گـوی مجـازی، ویـدئو        و  افزارهـا، اینترنـت، پـست الکترونیـک، گفـت            همچون نـرم   ICT استفاده از ابزارهای  . 8
در فرآیند کاری مهندسی ارزش تا چه میـزان در بهبـود فرآینـد انجـام کـار         ... ای و     های رایانه   کنفرانس، شبکه 

 بصوت تیمی نقش دارد؟

گـوی مجـازی، ویـدئو        و  یـک، گفـت   افزارهـا، اینترنـت، پـست الکترون         همچون نـرم   ICTاستفاده از ابزارهای    . 9
در فرآیند کاری مهندسی ارزش تا چه میزان در تسهیل در جریان اطالعات و ... ای و  های رایانه کنفرانس، شبکه

  ارتباطات نقش دارد؟
گـوی مجـازی، ویـدئو     و افزارهـا، اینترنـت، پـست الکترونیـک، گفـت       همچون نرمICTاستفاده از ابزارهای    . 10

در فرآیند کاری مهندسی ارزش تا چه میزان در بهبود فرآیند خالقیت نقش             ... ای و     ای رایانه ه  کنفرانس، شبکه 
  دارد؟

  
  
  
 :کارگیری روش غیر حضوری تأثیر به •

 تـا  ICTهایی از فرآیند کاری مهندسی ارزش با استفاده از ابزارهـای    کارگیری روش غیر حضوری بخش      به. 11
  نقش دارد؟چه میزان در بهبود کارایی کلی کارگاه
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 تـا  ICTهایی از فرآیند کاری مهندسی ارزش با استفاده از ابزارهـای    کارگیری روش غیر حضوری بخش      به. 12
  نقش دارد؟VE  چه میزان در افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا در فرآیند

 تـا  ICTهـای  هایی از فرآیند کاری مهندسی ارزش با استفاده از ابزار  کارگیری روش غیر حضوری بخش      به. 13
 چه میزان در بهبود فرآیند انجام کار بصوت تیمی نقش دارد؟

 تـا  ICTهایی از فرآیند کاری مهندسی ارزش با استفاده از ابزارهـای    کارگیری روش غیر حضوری بخش      به. 14
  چه میزان در تسهیل در جریان اطالعات و ارتباطات نقش دارد؟

 تـا  ICTز فرآیند کاری مهندسی ارزش با استفاده از ابزارهـای  هایی ا  کارگیری روش غیر حضوری بخش      به. 15
  چه میزان در بهبود فرآیند خالقیت نقش دارد؟

  
 :تأثیر حذف یا کاهش محدودیت زمانی •

های زمانی مرتبط با کارگاه مهندسی ارزش تا چـه    در حذف یا کاهش محدودیت    ICTاستفاده از ابزارهای    . 16
 گاه نقش دارد؟میزان در بهبود کارایی کلی کار

های زمانی مرتبط با کارگاه مهندسی ارزش تا چـه    در حذف یا کاهش محدودیت ICTاستفاده از ابزارهای    . 17
  نقش دارد؟VE  میزان در افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا در فرآیند

ارزش تا چـه  های زمانی مرتبط با کارگاه مهندسی   در حذف یا کاهش محدودیت ICTاستفاده از ابزارهای    . 18
 میزان در بهبود فرآیند انجام کار بصوت تیمی نقش دارد؟

های زمانی مرتبط با کارگاه مهندسی ارزش تا چـه    در حذف یا کاهش محدودیت ICTاستفاده از ابزارهای    . 19
  میزان در تسهیل در جریان اطالعات و ارتباطات نقش دارد؟

های زمانی مرتبط با کارگاه مهندسی ارزش تا چـه   دودیت در حذف یا کاهش مح ICTاستفاده از ابزارهای    . 20
  میزان در بهبود فرآیند خالقیت نقش دارد؟

  
 :کارگیری مدیریت دانش تأثیر به •

ی افراد تیم مهندسی ارزش      آوری بهتر دانش و تجربه        برای استخراج و جمع     ICTکارگیری ابزارهایی از      به. 21
 رایی کلی کارگاه نقش دارد؟تا چه میزان در بهبود کا) مدیریت دانش(

ی افراد تیم مهندسی ارزش      آوری بهتر دانش و تجربه        برای استخراج و جمع     ICTکارگیری ابزارهایی از      به. 22
  نقش دارد؟VE  تا چه میزان در افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا در فرآیند) مدیریت دانش(

ی افراد تیم مهندسی ارزش      آوری بهتر دانش و تجربه      جمع  برای استخراج و      ICTکارگیری ابزارهایی از      به. 23
 تا چه میزان در بهبود فرآیند انجام کار بصوت تیمی نقش دارد؟) مدیریت دانش(

ی افراد تیم مهندسی ارزش      آوری بهتر دانش و تجربه        برای استخراج و جمع     ICTکارگیری ابزارهایی از      به. 24
   در جریان اطالعات و ارتباطات نقش دارد؟تا چه میزان در تسهیل) مدیریت دانش(

ی افراد تیم مهندسی ارزش      آوری بهتر دانش و تجربه        برای استخراج و جمع     ICTکارگیری ابزارهایی از      به. 25
  تا چه میزان در بهبود فرآیند خالقیت نقش دارد؟) مدیریت دانش(

  
  جدول تحلیل مراحل کاری مهندسی ارزش. ج

سـؤاالت اصـلی   هـای بنـد ب در       ه مراحل کاری مهندسی ارزش، سعی شده اسـت تـا پاسـخ            در این جدول با توجه ب     
ای در فرآینـد مهندسـی ارزش مـورد تجزیـه و             دهی شده و تحلیل صورت گرفته با دیدگاه مرحلـه           نامه جهت   پرسش

  :باشد های ذیل می این جدول شامل پرسش. تحلیل قرار گیرد
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 اجرایـی و غیـره    -هـای اطالعـاتی     ش که با مشکالت و چـالش      تعیین مواردی از مراحل کاری مهندسی ارز       •
  )ی توضیحات و دالیل با ارائه(باشد  مواجه می

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات جهت حل مشکالت موجود یا توانمند کردن              کردن امکان به    مشخص •
 فرآیند مهندسی ارزش

  
  :گیرد ه قرار میهای نهایی مورد استفاد دو سؤال کلی و باز که در تحلیل. د

استفاده از ابزارها و مزایای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر بارزی بر فرآیند مطالعـات مهندسـی                    •
 ؟ارزش دارد

ها، عـدم طـرح یـا کـاربرد بـسیار       توجه به گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامی زمینه          با   •
تواند داشته باشد  انجام مطالعات مهندسی ارزش چه دالیلی می در فرآیند ICTکارگیری  محدود موضوع به
  به چه نکاتی باید توجه خاص شود؟و در انجام این کار

  
ی تحقیـق و یـا حـضور در         در این تحقیق تمامی کارشناسان و متخصصان با مـدرک لیـسانس یـا بـاالتر کـه سـابقه                   

ی  اند و در سطح کشور مطرح بوده، جـزو جامعـه   اشتهعنوان عضو اصلی تیم د      های متعدد مهندسی ارزش را به       کارگاه
  . آماری ما خواهند بود

هـا اسـتخراج    اسامی آن SAVEنظران و مشاوران ارزش که در آخرین لیست منتشر شده از انجمن    همچنین صاحب 
ات آنهـا  نظـر  نامـه بـه زبـان انگلیـسی، نقطـه       اند و با ارسال پرسـش  شده است نیز مورد توجه این تحقیق قرار گرفته        

  .ی این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد آوری شده تا در نتیجه جمع
 SPSS 15افزار  برای این منظور از نرم ها، برای تحلیل نتایج در ابتدا آزمون توزیع یکنواخت پاسخ آوری پس از جمع

ـ  سپس .نامه انجام گرفت  های ماتریس پرسش     روی داده  Uniform استفاده شده و آزمون    ر اعتبارسـنجی  منظـو  هب
 مورد محاسبه قرار گرفت و روایی آن نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ  SPSS 15ها از نرم افزار  نامه پرسش

  .روش روایی سازه ای مورد تأیید قرار گرفت
هـای    در آزمـون SPSS 15افـزار   هـای آمـاری و نـرم    ها در این تحقیـق بـا اسـتفاده از روش    آزمون توصیفی فرضیه

Kolmogorov-Smirnov و BINOMIALمورد سنجش و تحلیل قرار گرفت و نتایج مورد نیاز را حاصل کرد .  

  تلفیقهای  حوزه

رود، حـال چـرا خـود بـا        ها به کـار مـی       های غیر ضروری پروژه     مهندسی ارزش به عنوان تکنیکی برای کاهش هزینه       
های انجام این      افزایش نداده و زمان و هزینه      کارگیری تکنولوژی اطالعات و ارتباطات، کیفیت اجرایی متدولوژی را          به

  .رساند یک چالش اساسی می باشد این تکنولوژی به حداقل نمیمطالعات را با کاربری 
ای است که باید در همان زمان محدود بـا مـدیریت صـحیح     مهندسی ارزش یک فرآیند با زمان محدود و تعیین شده 

فناوری اطالعات و ارتباطات با استفاده از ابزارهای ارتباطی و . جام رساندزمان تمامی مراحل به درستی و پیوسته به ان
همچنین با سرعت و دقت باالی عملیاتی در انجام این مهم بسیار مفید واقع شده و کارایی و مقبولیت این فرآینـد را               

  .برد باال می
 مقبولیت زیاد مورد  و همچنین کارایی آن با  ابزارها و مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات در باال بردن کیفیت فرآیند           

هـای پـشتیبان اطالعـاتی        این تکنولوژی با استفاده از سیستم     . باشد  تحقیق قرار گرفته است، مؤثر می       پذیرش جامعه 
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های اطالعاتی مورد  ی فرآیند اجرایی مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ایجاد بانک            تواند کلیه   خود می 
های زمانی و مکانی با ابزارهای ارتباطی  رآیند پشتیبانی از تصمیم، مدیریت دانش و همچنین کاهش محدودیتنیاز، ف

  .ها و معضالت بوجود آمده در مراحل اجرایی این فرآیند باشد حلی مفید در رفع چالش پیشرفته راه
 و پـس از بررسـی   VE در  ICTرد  ی آماری و تحقیقات محقق پیرامون چگونگی کارب         با توجه به نقطه نظرات جامعه     

های کاری موجود در فرآیند مهندسی ارزش را  ها و وابستگی های کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات، شباهت حوزه
  .دهیم  نشان می3ها همانند شکل  با این حوزه

 

  ICT و VE کاری ی های بین برنامه ها و وابستگی  شباهت1-3شکل 

باشد، بـا اسـتناد بـه نتـایج بدسـت آمـده از        ت قابلیت کاربرد در مهندسی ارزش را دارا می فناوری اطالعات و ارتباطا   
ـ       نامه، می   های پرسش   درصد پذیرش این فرضیه    افزارهـا، اینترنـت، پـست     رمتوان عنـوان کـرد کـه ابزارهـایی چـون ن

های مشارکت بـصورت غیـر    روشو همچنین ... ای و  های رایانه گو، ویدئو کنفرانس، شبکه  و  های گفت   الکترونیک، اتاق 
هـای زمـانی و مکـانی،      های اطالعاتی و استفاده از مدیریت دانش و حذف یا کاهش محدودیت             حضوری و ایجاد بانک   

کـارگیری از ایـن    ی قابلیـت بـه   همگی در بهبود کیفیت فرآیند مهندسی ارزش مؤثر بوده و همین نکته اثبات کننده            
  .تکنولوژی در مهندسی ارزش خواهد بود

توان مهندسی ارزش را بصورت مؤثرتر و فراگیرتری بکار گرفـت، نتـایج          با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات می       
کارگیری مزایا و ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در باالبردن            این موضوع بوده که به      ، نشان دهنده  بدست آمده   

العات و ارتباطات بسیار مؤثر است و بر روی انجام کار بصورت تیمی کارایی کلی کارگاه و همچنین تسهیل جریان اط
ی ایـن   همـین موضـوع نـشان دهنـده    . باشـد  تأثیر نمی و ایجاد خالقیت و افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا نیز بی  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ن کنفرانس ملی مهندسی ارزشسومي
 ١٣٨٧آذرماه ٦

 
 

ثرتر و  ، عوامل موفقیت بیشتر مهندسی ارزش مورد توجه قرار گرفته و کـاربرد مـؤ             ICTخواهد بود که با استفاده از       
  .فراگیرتر آن را بدنبال دارد

 در هـر یـک از مراحـل    ICTی نـوع تـأثیر    نـشان دهنـده   3جـدول  ی آماری متخصص     آوری نظریات جامعه    با جمع 
کارگیری را در مراحل  ی این به با استفاده از اطالعات این جدول و مطالب عنوان شده که نحوه          . مهندسی ارزش است  

  .گردد کند، ارائه می ن میکاری فرآیند مهندسی ارزش بیا
  
  

مراحل کاری  ICTنوع تأثیر 
رفع   مهندسی ارزش

  چالش
ارتقاء 
  روش

 کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ی به نحوه

    ++  +++  پیش مطالعه

    ++  ++  اطالعات

  +  +  تحلیل کارکرد
  +  -  خالقیت

 KMمدیریت دانش 

سیستم کمک به   ++  ++  ارزیابی
 DSSتصمیم  

ی     +  ++  ها ی ایده بسط و توسعه
لیات

عم
ت 

العا
 اط

تم
یس

س
T

PS
 

 MISسیستم اطالعات مدیریت   +  +  توصیه

    +  ++  فرامطالعه

چه 
پار

 یک
ات

الع
 اط

ستم
سی

E
S

ی  
نیک

ترو
 الک

ات
باط

 ارت
ات

الع
 اط

تم
یس

س
E

C
S

 

ی 
دار

ن ا
سیو

وما
م ات

ست
سی

O
A

S
 

   کاری مهندسی ارزش در مراحلICTکارگیری  ی به نحوه -3جدول 

آمده  4 را در مهندسی ارزش به صورتی که در جدول ICT بیشترین کاربرد تأثیرگذار توان میبا توجه به جدول فوق 
  .بندی کرد است، اولویت

  
 ICTنوع تأثیر 

مراحل کاری   ردیف
رفع   مهندسی ارزش

  چالش
ارتقاء 
  چالش

 بندی اولویت

  1  ++  +++  پیش مطالعه  1

  2  ++  ++  اطالعات  2

  3  ++  ++  ارزیابی  5

  4  +  ++  فرامطالعه  8
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  5  +  ++  ها ی ایده بسط و توسعه  6

  6  +  +  ارایه  7

  7  +  +  تحلیل کارکرد  3

  8  +  -  خالقیت  4

   ICTکارگیری   در بهمراحل کاری مهندسی ارزشبندی میزان تأثیرپذیری   اولویت4جدول 

  آیند مهندسی ارزشی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فر نحوه

کـارگیری مزایـا و    ی مدل کاربردی مهندسی ارزش با بـه       با توجه به نتایج بدست آمده از انجام این تحقیق برای ارائه           
. شـود  ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات، در انتها به صورت مختصر، شمایی از چگونگی طرح این مدل ارائـه مـی               

گردد و جهت تکمیل ایـن مـدل بایـد     سازی نتایج این تحقیق ارائه می رای شفافباید توجه داشت که این مدل تنها ب    
های اطالعاتی انجام پذیرد و جزئیات برنامه  فرآیندهای طراحی با استفاده از مبانی و اصول طراحی و معماری سیستم  

  .ی واقعی مورد استفاده و سنجش قرار گیرد کاری تدوین و مدل در چندین پروژه
. شـود   در تمام مراحـل اسـتفاده مـی       ES و   ECS و   OASهای    مشخص است، از سیستم    3 در جدول    طور که  همان

افـزار   ای در اختیار مشاور مهندسی ارزش قرار خواهد داشت که این شبکه با نـرم             ی رایانه   بدین صورت که یک شبکه    
اصـی تحـت شـبکه      هـای خ    شود و در صـفحات و قـسمت         ی فرآیند کاری مهندسی ارزش پشتیبانی می        طراحی شده 

کنـد و ابزارهـای ارتبـاطی در اسـتفاده از      ی اینترانت را پـشتیبانی مـی   ها یک شبکه    جهانی اینترنت و در بقیه قابلیت     
. ی فرآیند توجه دارد های زمانی و مکانی را از بین برده و تنها به نتیجه ها و نظریات کارشناسان خبره، محدودیت       ایده

م شده، آموزش فرآیند کاری مهندسی ارزش و هر اطالعات مفیـد دیگـری کـه مـشاور     های انجا بانک اطالعاتی پروژه 
افـزار بـا اسـتفاده از سیـستم اتوماسـیون       این نرم. افزار قرار خواهد گرفت  ارزش وجود آن را ضروری بداند در این نرم        

روه به عنوان یک کاربر در اداری بصورت عمومی و مشترک در اختیار گروه ارزش پروژه قرار گرفته و هر فرد از این گ      
پس از تکمیل اطالعات توسط هر فرد در فضای کاربری خود، با توجـه بـه مشخـصات          . شود  افزار شناخته می    این نرم 

گیـری و    ها در نظر گرفته خواهد شد تـا در مواقـع لـزوم و تـصمیم                 تحصیالتی و سوابق کاری، ضرایب وزنی برای آن       
افزار در شبکه جهانی اینترنت، این قابلیت را به  ی اطالعات آموزشی این نرم وان ارائهت. ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد

های مطالعـاتی واقعـی مهندسـی ارزش     دهد تا در هر لحظه و هر مکان از اطالعات آموزشی و نتایج نمونه      کاربران می 
 در تسریع جریان تحلیـل و  TPS سیستم اطالعات عملیاتی. بری از زمان دچار مشکل نشوند استفاده کرده و در بهره    

 و نیز امکان تحلیل ریسک پیرامون موضـوعات انتخـابی را بـا اسـتفاده از              ؤثر بوده افزایش دقت در محاسبات بسیار م     
  .دهد های ریاضی و آماری مرتبط به کاربران می مدل

از جملـه  . سـروکار داریـم  ی مـا کمـابیش بـا آنهـا      شود و همـه  ها در دنیای اطراف بسیار دیده می  از این نوع سیستم   
های پشتیبان  های الکترونیکی و یا سیستم های کتابخانه ها و خودپردازها و همچنین شبکه       های عملیاتی بانک    سیستم

ها و غیره و غیره همگی از جمله مظاهر کاربرد تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای کاری                   آموزشی دانشگاه 
  .ا هستندی م مختلف مورد نیاز روزمره
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  بندی جمع

مهمترین دستاورد این تحقیق، دستیابی به امکان استفاده از مزایا و ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآینـد            
ی میدانی صحیح و جـامع در   متدولوژی ارائه شده در این تلفیق، حاصل انجام مطالعه      . باشد  کاری مهندسی ارزش می   

داخل کشور و نظرسنجی صورت گرفتـه از اندیـشمندان مطـرح ارزش در سـطح          بین کارشناسان مهندسی ارزش در      
. جویـد   بهره مـی VE و ICTی  ای بوده است و بطبع از مزایای اثبات شده         ی کتابخانه   المللی و مطالعات گسترده    بین

  .ها و اهداف تحقیق را تحقق بخشد ی بسیار زیادی توانسته است فرضیه همچنین این مدل تا اندازه
شـود   مله تاثیراتی که در تلفیق تحوالت روز همچون فناوری اطالعات و ارتباطـات بـا فرآینـد ارزش حاصـل مـی              ازج
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می
 

  ها و راهکارها برای استفاده مؤثرتر از مهندسی ارزش تدوین استراتژی •
 باطاتیافتگی مباحث مهندسی ارزش با استفاده از فناوری اطالعات و ارت ساخت •

 سازی متدولوژی فرآیندهای مدیریتی با بکارگیری تحوالت عصر حاضر همگام •

 تری برای کاربرد روزافزون مهندسی ارزش پذیری قوی دستیابی به توجیه •

 های مهندسی ارزش تری در مراحل کاری کارگاه تر و جامع دستیابی سریع به مراجع قوی •
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