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سسا  از   07است كه پس  از ذشتست   ارتقاي ارزش له و أحل مسمهندسي ارزش ابزار 
هاي عمراني، محصوالت صسنتتي،   ههاي متنوعي چون پروژ ابداع و كاربرد آن در زمينه

در بسسياري از   ريسزي ارزش   هاي كالن )برنامسه  ها و تهيه برنامه ها و رويه دستورالتمل
بسا   در ايسران نيسز   ذيسرد   مورد استفاده قرار مسي يافته و در حا  توسته  كشورهاي توسته

است و  تده هاي بلندي برداتته ، ذامريزي برنامه هاي مستمر سازمان مديريت و حمايت
ذردد كه  ها و تهديداتي فراروي اين حركت سودمند مشاهده مي به همين نسبت چالش

متخصصان حرفه ارزش بايست نهايت توجه را به آن مبشو  دارند تا نهايت استفاده از 
تاريخچسه  بسر   اجماليذردد با مرور  در اين مقاله ستي مي اين ابزار مديريتي فراهم آيد 
و مديريت ارزش در نقاط مختلف جهان و نيز بررسسي ايسن    ابداع و ذسترش مهندسي

هاي پيشِ رو پيشنهاداتي در جهت هدايت  ها و فرصت روند در ايران، ضمن بيان چالش
 بهينه اين فرآيند ارائه ذردد 
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 مباني گسترش مهندسي ارزش
برداري  الترين سطح ممكن بهرهمنظور از ذسترش و توسته ابزار مهندسي ارزش، رسيدن سطح ارتباط با آن روش به با

اين مراحل هم در كشورها )ابتاد بزرگ ، هم در صنتتي خاص از  باتد  باتد  در اين راه ذشر از مراحل مختلف رتد الزم مي مي
 باتد  هاي بزرگ و متوسط )ابتاد كوچك  قابل مشاهده مي يك كشور يا يك ايالت )ابتاد متوسط  هم در تركت

هاي كاربرد و نواحي جغرافيايي )ابتاد  هاي مديريتي در يك كشور در حوزه ايت و توسته روشبا توجه به اينكه سر
ذردد به  باتد، در اين مقاله ستي مي هاي بين كشوري )ابتاد بزرگ  مي تر از ذسترش آن در حوزه كوچك و متوسط  بسيار سهل

 ذسترش مهندسي ارزش در ابتاد بزرگ و نيز جامته مهندسي توجه ذردد 
ها در اين روش، بلكه براي  قابل ذكر است كه مرور مكرر تجربيات كشورهاي ديگر نه براي پررنگ نمودن نقش آن

 باتد  اندوزي و روتن نمودن مسير فرا رو مي تجربه
 

 باتد: مانند مهندسي ارزش به صورت زير ميههاي نوين مديريتي  مراحل رتد براي روش

 «/اولين برخوردابداع» -الف
روش تحليل ارزش تنها يكبار و در اياالت متحده امريكا صورت پشيرفت و در ديگر كشورها و  «ابداع»

هاي ترويجي  تواند آتنايي مديران و يا برخورد با برنامه ذردد كه مي تلقي مي« اولين برخورد»صنايع ذام آغازين 
ت و كاربرد آن توسط اهميت اولين برخورد از حيث تناسايي صحيح ماهي ديگر كشورها و صنايع باتد 

 متخصصان و مديران بر كسي پوتيده نيست 
 

  «آزمون» -ب
به همان باتد   بخشي و تقويت ديدذاه مثبت ناتي از اولين برخورد مهم مي اين ذام جهت اطمينان

ه تكست در مطالتات پايلوت بتواند روند توسته را تسريع و تسهيل نمايد،  اندازه كه موفقيت مطالتات پايلوت مي
هاي منفي را در مورد مهندسي ارزش تقويت نموده و  تواند ديدذاه ميزان بيشتري از تكست در اولين برخورد مي

البته با توجه به اينكه متموالً اين ذام توسط افراد متخصص از كشورها و  توسته آن را با مشكل روبرو نمايد 
 وبي در پي دارد ذردد، نتايج مطل هاي پيشرو در اين زمينه هدايت مي سازمان

باتد و به  تر مي تر و مهم در ابتداي ورود مهندسي ارزش به هر كشور و صنتت اين ذام پررنگاغلب 
تود زيرا تجربيات ساير كشورها )در ابتاد بزرگ  و صنايع )در ابتاد متوسط   مرور زمان از اهميت آن كاسته مي

ه اين تغيير قبو  تجربيات جهاني ديگر كشورها از سوي نمايد  نمون راه را براي توسته مهندسي ارزش هموار مي
 رنگ نمود  هاي تابته آنان كم باتد كه لزوم اين ذام را در سازمان برخي از مديران ايراني مي

 نمايد  با اين وجود انجام مطالتات پايلوت در برخي صنايع و كشورهاي كمتر توسته يافته ضروري مي
 

 «ترويج» -ج
عمق ولي وسيع از حيث دامنه اتاعه در كشور، جامته  جاد آتنايي و دانش كمترويج به متناي اي

هاي ترويجي با ايجاد انگيزه در  باتد  برنامه مهندسي يا صنايع از اهميت و هدف كاربرد مهندسي ارزش مي
اجرا  ها، خدمات و محصوالت كاركرد محور در پروژه انه ومتخصصان و بيدار نمودن نياز به اين بازنگري خالق

ذردد و نشانه اجراي صحيح آن همانند تجربيات بسيار داخلي و خارجي، ايجاد نياز به آموزش و انجام  مي
 باتد   مطالتات واقتي مي

 

 «آموزش» -د
ايجاد سطح مناسبي از درك در مخاطبين از مراحل،  ارتقاي منابع انساني و جهت آموزش به متناي

باتد كه قدرت تشخيص صحيح و غيرصحيح را تا حد  كاربردي مي هاي نحوه به كارذيري، اهداف و نمونه
 نمايد  زيادي فراهم مي
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كيد أتوسته مهندسي ارزش در هر كشور يا صنتت منوط به آموزش پيوسته و به روز مي باتد  ت
به البته ممكن است دامنه اين روند  ذردد كه آموزش در تمام مراحل پ  از آموزش اوليه بايست ادامه يابد  مي

  مرور زمان آهسته ذردد 
 

 «/ساختارسازيمند سازي نظام» -  ه
هاي اجرايي جهت اجراي مطالتات مهندسي ارزش  يا پ  از آن ايجاد زمينه همزمان با آموزش و

مند كردن بايست  برداري  ضروري است  ذكر اين نكته ضروري است كه ساختارسازي و نظام )كاربرد و بهره
تواند موجب  خير انداختن آن ميأر در مراحل اوليه كاربرد اين روش صورت پشيرد و به تيا حداكث ازتروع و پيش

 برداري ذردد  كاربرد و بهرهآسيب به 
 

 «برداري كاربرد و بهره» -و
زمان ثمردهي و  ،نظير مهندسي ارزش هاي مديريتي در خصوص روشبرداري  و بهره كاربردمرحله 

تواند  مراحل پيشين است  در اين مرحله نتايج مطالتات پيشين مي درتده  هاي انجام استحصا  نتايج از تالش
 ساز مطالتات آينده و مطالتات بيشتر باتد  زمينه

 

  «ارتقاءسازي و  بومي» -ز
ترين مرحله توسته يك روش مديريتي در ابتاد بزرگ، متوسط و  ترين و نهايي اين مرحله متتالي

اي در روش از جمله تلفيق اين  ت، اصالحات و بهبودهاي مقطتي و دورهباتد  در اين مرحله تنظيما كوچك مي
پشيرد و موجب افزايش بازده و نتايج آن و كاهش اثرات منفي ناتي از  هاي ديگر صورت مي روش با روش

پيش از طي زمان مناسب از مرحله كاربرد و توان انتظار داتت كه اين مرحله،  نميذردد   تجارب سابق مي
ي مخاطرات فراوانبرداري،  در مراحل ابتدايي كاربرد و بهرهدر صورت وقوع  ؛ همچنين، ظهور يابداريبرد بهره

  متوجه آن خواهد بود
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 ت متحده امريكاگسترش مهندسي ارزش در اياال
پيشرفت بررسي روند  ،با توجه به وجود دو ساختار ايالتي و فدرا  در اداره امور هر منطقه و توزيع قدرت بين آن دو

توان اميدوار بود كه اياالت يا  ي پيشرو صورت ذرفته و ميها و سازمان ها مهندسي ارزش در اين كشور از طريق ايالت
ها،  اند، به مرور و با طي زمان و مراحل كمتر به استفاده و كاربرد مهندسي ارزش در پروژه ه اين روند نپيوستهبهايي كه  سازمان
 قدام نمايند ها و محصوالت خود ا سيستم

 به ترح زير اتاره نمود: هاي پيشرو در سازمان توان به طي مراحل توسته در ابتاد بزرگ مي
 

 تواهد سا  مرحله توسته رديف

 1419-1490 ابداع/اولين برخورد 1
 هاي آغازين در جنرا  الكتريك ابداع و تدوين روش در سا 
   1419سازي و نيروي دريايي ) آتناسازي مديران كشتي

 مطالتات ارزش در جنرا  الكتريك، نيروي دريايي و     1417دهه  آزمون 2

 ترويج 3
به  1417اواخر دهه 
 بتد

  1411)اولين همايش ملي 
  1414)« انجمن مهندسان ارزش آمريكا» ايجاد 

 به بتد 1497دهه  آموزش 9
  1491)انتشاركتاب مايلز 

  1491)در اداره عمران آمريكا  آموزش
  1494) در ناساآموزش 

 مندسازي/ساختارسازي نظام 1
به  1497دهه  اواخر

 بتد

هزار دالر در  177هاي باالي  الزام مطالتات ارزش در پروژه
  1492)ارتش

ذنجاندن اين روش در قوانين انگيزتي پيمانكاران در اداره 
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   1499)عمران امريكا 
 هاي ملي پروژه درتدوين دستورالتمل انجام مهندسي ارزش 

  1407)ها  اداره فدرا  بزرذراه
براي ارائه مدارك  SAVEاز  يدرخواست اداره خدمات عموم

  1403) مهندسي ارزش
   1403)ساعته  97در قالب يك كارذاه  1ريزي دوره مدو   طرح

هاي آموزتي مهندسي ارزش در انستيتو  برذزاري پيوسته دوره
  1401)هاي ملي  بزرذراه

9 
و )ذسترده  كاربرد 
 برداري هرهب

 1447دهه 
  1441) ها اغلب ايالت در ها بزرذراه هادار

  1447اداره عمران و آباداني )اواخر دهه 

  2771بزرذراهها ) اتادار ارزش افزايش چشمگير بازده مطالتات اخير دهه سازي و ارتقاء بومي 0

 
صنايع نظامي، راه و ترابري، آب، انرژي،  هاي هاي فتا  در حوزه اين مراحل را در سازمان توان در ابتاد متوسط مي
  ذردد  كه به دليل انحراف از مبحث اصلي، از پرداختن به آن صرفنظر مي تناسايي نمود امريكا ساختمان و صنايع خصوصي

 

 گسترش مهندسي ارزش در ديگر نقاط جهان
 هاي زير مشاهده نمود: اد بزرگ در سا توان اين مراحل را در ابت در ديگر كشورها و بر اساس مدارك و اخبار موجود مي

 

 هند عربستان كانادا انگلستان ژاپن مرحله توسته رديف

  1401 97دهه  97دهه  17دهه  اولين برخورد 1

  1419 07دهه    آزمون 2

 1400 1401 1490 1499 1497 ترويج 3

 1410 1412 97دهه    آموزش 9

   1447   مندسازي/ساختارسازي نظام 1

 47دهه  47دهه 47دهه  47دهه  07دهه  برداري اربرد )ذسترده  و بهرهك 9

    47دهه  07دهه  سازي و ارتقاء بومي 0

 
در مورد روند پيشرفت مهندسي ارزش در  خالي در جدو  فوق ناتي از عدم وجود اطالعات كافي و مستند هاي خانه

توان استدال  نمود  ادامه روند مهندسي ارزش در كشورهاي فوق ميباتد  با اين حا  به دليل  مي ديگر كشورها به تفكيك فوق
 هاي آموزتي به تدريج صورت پشيرفته است  كه اين وقايع از جمله اولين برخورد و برنامه

المللي مهندسي ارزش )امريكا  مورد قبو  واقع ذرديده است و  در اغلب كشورها، ساختار مورد پيشنهاد انجمن بين
 اند   ژاپن و اعضاي اتحاديه اروپا، با قبو  آن موارد جديدي را به آن اضافه نموده كشورهايي مانند
برداري از  و بهره فراهم ذرديدهانجام مطالتات ارزش  بستر مناسب براي ،و بتد از آن 47دهه  كشورها كثردر ا

كه هنوز به ميزان بااليي از ذام كاربرد را در كشورهايي مانند كانادا و هند  ه است ذرديدآغاز هاي انجام تده در اين زمينه  تالش
اعما   را سازي كمي اند، برعك  كشورهايي مانند انگلستان و ژاپن وارد ذام ارتقا نگرديده يا بومي دامنه وسيع به انجام نرسانده

 اند   نموده
هاي نهفتگي را  و دوران تروع نموده پيشتر از سايرينكشورهاي غير از امريكا و ژاپن كه مهندسي ارزش را  مورددر 
را  مندتر سازي هدف تر و پياده آموزش سريع موجباتامريكا   اند، استفاده از سوابق و تجارب اين دو كشور )و عمدتاً طي نموده

تده سپري  يتر به صورت سريعدراين كشورها  نيزنموده و عالوه بر كاهش ميزان ستي و خطا، مراحلي چون آزمون  فراهم



6 

 

در اين با سرعت باالتري  نيز مندي به عالوه با كمك متخصصان كشور امريكا و تجارب آنان، مراحلي چون آموزش و نظام  است
  كشورها به انجام رسيده است

 

 گسترش مهندسي ارزش در ايران
 توان موارد زير را تناسايي نمود: آن ميمهندي ارزش در در مورد كشور ايران با توجه به تاريخچه اندك 

 

 نفت برق آب راه و ترابري مرحله توسته رديف
جامته 
 مهندسي

 1304 1319 1304 1304 1304 اولين برخورد 1

   1313 1311  آزمون 2

 پراكنده  1319  1313 ترويج 3

 پراكنده  1319 پراكنده 1319 آموزش 9

 كم  1311  كم مندسازي/ساختارسازي نظام 1

9 
 حليكم و م كم برداري كاربرد و بهره

متوسط 
(1319  

 كم ؟

 ناچيز     سازي و ارتقاء بومي 0

 
رسد با توجه به  ها در نظر ذرفته تده و به نظر مي كاربرد مهندسي ارزش در هر عرصه با توجه به توان و حجم پروژه

متوسط و در ها، در عرصه برق  پتانسيل موجود در راه و ترابري كم، در بخش آب در حا  ذسترش به خصوص در برخي استان
 باتد  نمايد، هيچ و يا نادر مي عرصه نفت كه حجم بااليي از منابع كشور را صرف مي

در اين عرصه موجب ذشته است استفاده مناسبي از مهندسي ارزش در اين  فني كمهمچنين پراكندذي صنايع و توان 
الزامي به نظر  ندسي ارزش در صنايع كشورعلل عدم موفقيت مه انجام يك مطالته جامع در زمينهلشا عرصه صورت نپشيرد  

 رسد   مي
 

 تحليل مهندسي ارزش در ايران
 باتد: هاي عمده توسته در ابتاد بزرگ به صورت زير مي تحليل تجارب صورت ذرفته در ايران به تفكيك ذام

 اولين برخورد -الف
ارزش بيش از  مهندسي كشور اكنون از مهندسي مختلف هاي متخصصان عرصه بخش قابل توجهي از

يا كمتر از  اين افراد اطالعاتهاي اين افراد  عمده  اند  )فارغ از صحت يا عدم صحت تنيده يك جمله تنيده
 ي غير از منابع متتبرمنابتاز  حدي است كه به درك اوليه مناسبي از اين مبحث منجر ذردد ويا اين اطالعات

مانند آن بوده است، بنابراين امكان عدم صحت درك هاي آموزتي و  ها، مراجع تخصصي، دوره چون رسانههم
 باتد   اوليه اين افراد بسيار باال مي

در تهران بوده و در باقي تهرها و مراكز جمتيتي  تهرها و عمدتاً پراكندذي عمده اين افراد در كالن
  استنسبت اين افراد به تدت كمتر 

 

 آزمون  -ب
ان و ساير كشورها صورت پشيرفته است، خواسته بسياري با وجود مطالتات مهندسي ارزتي كه در اير

ذردد  البته اين روند نسبت به  از كارفرمايان در ابتداي آتنايي با مهندسي ارزش به مطالته پايلوت منجر مي
 هاي ذشتته سير نزولي دارد   سا 
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ز مطالتات سفانه موارد بسياري اأنقش اين مطالتات در ادامه روند مهندسي ارزش زياد است و مت
 پايلوت و اوليه ناصحيح و به تبع آن صرفنظر كارفرمايان از ادامه توسته مهندسي ارزش مشاهده ذرديده است 

 

 ترويج -ج
زياد بوده است  عمده افرادي كه به نقش ترويج در اتاعه مهندسي ارزش در كشور تا سطح كنوني 

هاي ترويجي و آموزتي  ات خود را مديون برنامهاند، اطالع صورت صحيح با مباحث مهندسي ارزش آتنا ذرديده
 اند  هاي ترويجي نيز عمدتاً افراد صاحب صالحيت بوده باتند  برذزار كنندذان برنامه رسمي و سازماني مي

 

 آموزش -د
آموزش نيز مانند ترويج در ايران عمدتاً توسط افراد مطلع و متخصص انجام پشيرفته است  البته كيفيت 

فرد در انتقا  مفاهيم و ايجاد درك مناسب عامل مهمي بوده است كه در برخي از موارد حتي  آموزش و مهارت
 افراد متخصص نيز به آن توجه كافي را ننموده و نتايج متكوس حاصل ذرديده است 

 

 مند سازي/ساختارسازي نظام -  ه
ريزي حاصل ذرديده  هساختارسازي مورد نياز از سوي نهادهاي نظارتي همچون سازمان مديريت وبرنام

رغم سكوت يا ابهام در مواردي چون قراردادهاي طرح و ساخت، زمينه مناسبي براي انجام مطالتات  است و علي
ساز )و ذاه غيرقابل اجرا  و تا حدي  هاي زمينه تهيه نموده است  همچنين در مورد زمان مناسب مطالتات، الزام

، يك سوا  مهم )توسط 1سوا  مهم 9ه ذرديده است و از مجموع چگونگي انجام مطالتات خطوط راهنمايي ارائ
هاي دولتي نيز  هاي داخلي اغلب سازمان نامه نظام اي مختصر و سبك ذشر نموده است  چه كسي  را با اتاره

 اند  چندان جا افتاده نبوده ويا تاكنون اجرايي نگرديده
هاي  برداري از تالش استفاده و بهره مندسازي و ساختارسازي باعث كندي روند ضتف عمده در نظام

 پردازند  تده در اين مسير ذرديده و بهاي آن را تمام ملت ايران با پو  نقد و روزانه مي انجام
 

 برداري كاربرد و بهره -و
هاي  هاي دولتي به منابع همچنان مانتي بزرگ در راه استفاده كامل از روش حساسيت پايين دستگاه

مدت برطرف نخواهد تد  همچنين جهت  باتد  اين بد فرهنگي در كوتاه دسي ارزش ميمديريتي از جمله مهن
 باتد   تر از موارد موجود مي ها و واحدهاي نظارتي بسيار قوي هاي كاغشي نياز به سيستم پيشبرد برنامه
 

 سازي و ارتقاء  بومي -ز
لتات نسبتا كم، عدم ورود به با توجه به ذشتت زمان كم از آغاز مهندسي ارزش در كشور و تتداد مطا

  رسد  سازي و ارتقاء منطقي به نظر مي ذام بومي
 

مند كردن و  هاي توسته مهندسي ارزش در كشور، بيشترين نقص مربوط به بخش نظام به طور خالصه در ميان ذام
 باتد  ساختارسازي مي

 
داي ورود مهندسي ارزش در كشور آن را مورد هاي زير كه تتدادي از آنها از ابت در درون هر ذام نيز به تفكيك چالش
  نمايد: ارزش در ايران را تهديد ميباتد، حرفه و پيكره مهندسي  هجوم قرارداده و تتداي نيز خاص زمان حاضر مي

                                                 
1
 Who? What? Why? When? Where? How?  
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 ميزان تاثير چالش يا تهديد ذام توسته رديف

1 
 آزمون نتايج

 زياد اي توسط افراد غيرمتخصص و غير حرفه پايلوت راهبري مطالتات

 كم ها مقاومت كوركورانه سازماني در برابر تغيير و ناتناخته 2

 كم هاي ارتباطي بر اثر آسيب مخاطبين انگاري ويا اتتباه در درك سهل ترويج 3

9 
 آموزش

 متوسط اي كشور دامنه نسبتا كم آموزش در جامته مهندسي و حرفه

 كم لمياتتباه و توسط افراد فاقد صالحيت ع  آموزش ناقص، 

1 

 مندسازي نظام

 زياد اي انجام مطالتات توسط افراد فاقد صالحيت حرفه

 زياد ضتف در اجرايي نمودن الزامات قانوني و نهادهاي نظارتي مرتبط 9

 زياد اي در كنتر  و هدايت حرفه ارزش و پاكسازي آن ضتف جوامع حرفه 0

 متوسط ايج مطالتاتضتف ساختاري و قانوني در بررسي كيفي و پيگيري نت 

 

 برداري بهره

 زياد ها توسط مديران و كارتناسان دولتي عدم حساسيت به منابع و سرمايه

 زياد انجام مطالتات ضتيف و كم نتيجه 

 زياد تغييرات مداوم مديريتي و ساختاري و آتفتگي فضاي اقتصادي 

 متوسط كمبود نيروي انساني متخصص و متمركز 

 متوسط زش به عنوان يك حرفه نوپاضتف حرفه ار 

 متوسط عدم پيگيري نتايج تا اجراي كامل و نهايي 

 كم انجام تغييرات زودهنگام و بي پشتوانه در ماهيت مهندسي ارزش سازي بومي 

 
 باتند: عوامل تهديدزا براي حرفه و مطالتات ارزش به ترح زير ميبه طور عمده 

 در بخش كارفرمايي، مشاور و پيمانكاري الزم آتنايي و تجربه فقدان دانش، -الف
 ها در ترايط غير بهينه در اجراي پروژه اي قليل عده نامشروع منافع ظهور -ب
 در حرفه ارزش ذروهي ييسودجو -ج
 در حرفه مهندسي ارزشاي  افراد غير حرفهورود  -د
 جامته در ها  متناقض با ارزش هاي فرهنگخرده  - ه

 
 

 گيري: و نتيجهپيشنهادات 
 رسد: ها و تهديدات در توسته مهندسي ارزش در ترايط كنوني كشور موارد زير قابل پيشنهاد به نظر مي با مرور چالش

 آزمون نتايج  -الف
و با حمايت برذزاري مطالتات پايلوت و اوليه در هر سازمان و صنتت توسط مراجع متتبر  -1-الف

 ريزي نهادهاي جامع همچون سازمان مديريت و برنامه
 هاي نو هاي پژوهشي در قالب آزمون مهندسي ارزش در زمينه حمايت از طرح -2-الف
 

 ترويجآموزش و  -ب
 ها و مراكز جمتيتي اص بر روي تهرخهاي آموزتي و ترويجي با تمركز  ادامه برنامه -1-ب
داقلي متخصصان آينده )دانشجويان  و ايجاد آتنايي ح آموزش صنايع كوچك و پيمانكاران و -2-ب

 آنان
 رساني ايجاد منابع آنالين و رايگان در تبكه جهاني اطالع -3-ب
 مرتبط با اين زمينه هاي غير دولتي ها و سازمان سازي ذروه ها، كميته فتا  -9-ب
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 مند سازي/ساختارسازي  نظام -ج
 هاي تخصصي و اجرايي متتبر تصويب و اجراي يك نظام جامع تشخيص صالحيت با كميته -1-ج
 تقويت اعتبار، نفوذ و كارآمدي انجمن مهندسي ارزش ايران -2-ج
هاي كارفرمايي در مورد  ه تبع آن بخشبسازي و ايجاد حساسيت در نهادهاي نظارتي و  آذاه -3-ج

 اهميت ونتايج مهندسي ارزش
 هاي كارفرمايي ايجاد ساختار مناسب اجرايي براي مطالتات ارزش در دستگاه -9-ج
 اي مهندسي ارزش اري و سيستمي با عوامل تهديدزا در فضاي حرفهمبارزه ساخت -1-ج
 

 برداري كاربرد و بهره -  د
  سازي فضاي اقتصادي ساختارها و آرام تالش در جهت كاهش ميزان تغيير در قوانين و -1-د
حمايت از بخش خصوصي در اجراي مهندسي ارزش با ايجاد ضمانت اجرايي براي قوانين وجود  -2-د

 هاي مديريتي ررسي ساالنه عملكرد كارفرمايان به لحاظ كاهش هزينه و استفاده از روشبنظير 
 

 سازي و ارتقاء  بومي -ز
  يتدريجصورت سازي آن به  اعما  تغييرات در مهندسي ارزش و بومي -1-ز
 هاي علمي  مراكز و آوردذاهآزمون تغييرات در مطالتات پايلوت و  -2-ز

 
توان تصور نمود حرفه ارزش  غير ذسستني با توسته مهندسي ارزش در كشور دارد  نميحرفه مهندسي ارزش بستگي 

ارزش در كشور با قيد و آزاد از استاندارد و چهارچوب وذاه همراه با خطا و اتتباه عمل نمايد و ذسترش مهندسي  به صورت بي
ثير خواهد أصورت مستقيم بر حرفه ارزش تبالتك  كاهش يا افزايش توسته مهندسي ارزش در كشور به   خطر مواجه نگردد

 ثر خواهد نمود أذشاتت و افراد درون آن را مت
بنابراين نبايست از هرس نمودن اين نها  نورسته ابا داتت  عدم هرس اين نها  در زمان مناسب موجب هدر رفتن 

مثمرِ پر تاخ و برگ و ناموزون به آتش ذردد و چه بسا درخت غير  توان آن، از بين رفتن تالش باغبانان و ثمر ندادن آن مي
 سپرده تود 
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