
مهندس حمید محمد خانی

:  و سوابق تحصیلیمدارك 
ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیر کبیر–لیسانس مکانیک  •
فوق لیسانس صنایع با گرایش سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی•

:اجرایی  هاي ولیتئمس
مدیر گروه تحقیقات ساخت و موتور، سازمان جهاد خود کفایی سپاه•
معاونت تولید غیر متمرکز صنایع خودرو سازان فتح•
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تلفیق فرایند هاي مدیریت ریسک و مهندسی 
ارزش در چرخه عمر پروژه

  
: نویسندگان 

مهندس حمید محمد خانی - دکتر خداداد  واحدي 

 89 -آذر ماه 
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  محصول، از استفاده براي طراح که است زمانی دوره :طرح عمر
  طبق محصول، این از استفاده آنکه شرط به کند؛ می بینی پیش

  مورد در متناسب، نگهداري و تعمیر و شود انجام مفروض شرایط
.گردد اعمال آن،

  بوده، استفاده قابل محصول که است زمانی دوره :محصول عمر
  می خارج رده از نهایت در الزم، یهاي نگهدار و تعمیرات از پس
.شود

پروژه  )حیات (چرخه عمر 
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چرخه عمر پروژه  اصلیقدم هاي 

  شروع از پروژه اجراي در اصلی قدم هاي نمایانگر پروژه عمر چرخه
  : می شود تفکیک ذیل عمده بخش دو به ،که می باشد آن خاتمه تا

  و پروژه عمر چرخه از مرحله هر در که فعالیت هایی مشخصات -1
  . شوند انجام می بایستی آن تکمیل براي

  درگیر ، مرحله هر اهداف تحقق براي که نیروهایی مشخصات -2
  . می گردند مرحله آن فعالیت هاي انجام
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چرخه عمر پروژه مراحل 
:مراحل شامل پروژه عمر چرخه

  اولیه مطالعات -1
  طراحی -2
  اجرا -3
  برداري بهره -4

  منحصر ویژگیهاي داراي مراحل کلیه در پروژه یک اجراي که
  محدودیتها از بعضی رفع و تکنولوژي تغییرات و بوده بفردي
  آورد بوجود مرحله آن انجام در اساسی تغییرات میتواند
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 کامل حصول و تعهدات درانجام موفقیت احتمال پروژه آغاز مرحله در - 2
  نتایج به

 اجراي اولیه درمراحل انسانی نیروي از استفاده و هزینه ها انجام میزان - 1
 پروژه ها

 اغلب برآوردها و پیش بینی ها در مراحل آغازین پروژه دقیق نیست - 3

و در برخی موارد (چرخه حیات پروژه ها اغلب به چهار یا پنج مرحله  - 4
قابل تفکیک می باشد ) بیشتر

مشخصه هاي کلی چرخه  عمر پروژه 
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 عمرپروژههزینه دوره 
 نرم وجود نیز و پروژه مدیریت حوزه در ارزشمند تجربیات وجود رغم علی

 موارد اغلب در ها پروژه اجرایی روند هم هنوز ؛ زمینه دراین قوي افزارهاي
 پروژه یک )نیاز(ایجاد تفکر که زمانی از ونیز .گردد می مواجه مشکل با

 هزینه همواره ، رسد می پایان به آن مفید عمر که زمانی تا شود می مطرح
  .دارند نقش آن روي بر متنوعی هاي

  است گردیده مطرح پروژه عمر دوره هزینه تحلیل براي مختلفی مدلهاي 
 هزینه(ها هزینه کل روي بر که عمر دوره هزینه کمترین مدل مانند.

 تاکید )طرح از برداري بهره دوره در ها هزینه سایر بعالوه ساخت براي اولیه
 از بهتر درك براي کمک بعنوان هزینه هاي مدل سایر مانند مدل این .دارد

 را ها هزینه از کاملی تصویر و است عنایت مورد آنها بهتر کنترل و ها هزینه
.کند می فراهم
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 کارکرد

 هزینه 

  ارزشارزش
 کیفیت

مفهوم ارزش  
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  که شویم می متوجه کار پایان از پس پروژه ها، از بسیاري در)1
  قابل که است شده انجام یاديز آفرین ارزش غیر هاي فعالیت

.تاس بوده پیشگیري

  که است داشته وجود بهتري هاي حل راه کارکردها، تحقق براي )2
.یما دهش  محروم آن از سنتی هاي حل راه سلطه دلیل هب

  که ایم رسیده نتیجه این به ژهپرو از برداري بهره مرحله در )3
.نیست بردار بهره/مشتري نیاز با منطبق

ارزش آفرینی خالق
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 فرایند مالحظات به توجه عدم دلیل به ساخت، مرحله در که یی ها پروژه )4
 .اند شده مواجه ساخت باالي هزینه و مشکل با طراحی، مرحله در ساخت

 که است شده گنجانده قطعاتی و اجزا پروژه، محصول طراحی فاز در )5
.است پذیر امکان زیاد نسبتاً هزینه با و سخت بسیار آنها تأمین

 به توجه عدم دلیل به آنها، نگهداري و تعمیرات که ي ها پروژه محصول )6
 انجام باال هاي هزینه و سختی با ساخت، و طراحی مرحله در نت مالحظات

.شود می
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)Value Index(:   شاخص ارزش  
بھاء

ھزینھ 
شاخص ارزش =

کارکرد 
ھزینھ  

=

نیاز برآورده شده  مشتری
شاخص ارزش =منابع صرف شده        

ھزینھ                 کارکرد    



13   

مهمترین علل ریشه اي پایین بودن ارزشکد ارزش
X1 بهره بردار/ عدم درك نیاز مشتري
X2عدم توجه به مالحظات فرآیند ساخت درمرحله طراحی
X3نبودن اطالعات کافی جهت تجزیه و تحلیل
X4فقدان ایده هاي خالق جهت یافتن راه حل هاي بهتر
X5 و سلطه راه حل هاي سنتی) اینرسی تفکر(تفکر عادت گونه
X6کمبود زمان براي انجام تحقیقات و طراحی اولیه
X7ریسک گریزي و تمایل به حفظ شرایط موجود
X8      مشتري ، طراح ، تولید کننده ، تأمین کننده(ارتباطات ضعیف بین افراد ، بخـش هـا واجـزاي زنجیـره ارزش سـاز(
X9 بازار/ عدم تغییرمتناسب با تغییرشرایط ونیازمشتري
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تحلیل ارزش در چرخه عمر پروژه 
    کنترل و پروژه مدیریت از یکپارچه سیستم یک ارزش مدیریت

. باشد می
  عمر چرخه در ارزش تحلیل و ارزش مدیریت فرآیند اساس بر

  تازمان ، طرح اولیه سنجی امکان و ایده طراحی زمان از ، پروژه
      طراحی مختلف مراحل در و پروژه عمر پایان و برداري بهره

  که. دارند قرار یکدیگر طول در و دارند ارتباط هم با اي بگونه
  مدیریت فرآیند دو هر کارآمدي نا موجب آنها تفکیک و جدائی
. گردید خواهد ارزش وتحلیل ارزش

  



  پاسخگویی در کننده تعیین نقش یک بعنوان ارزش مدیریت لذا
  هستند بحرانی پروژه هر موفقیت براي که مدیریت ت سواال به

. میباشد
  : قبیل از 

  ؟ هستیم تر عقب یا جلوتر زمانبندي از ایا *
  ؟ ایم کرده استفاده زمان از موثر مقدار چه *
  ؟ هستیم تر پائین یا باالتر بودجه از آیا *
  ؟ کردیم استفاده منابع از موثر مقدار چه *
  ؟ باشد می چقدر پروژه تکمیل هزینه *
؟ رسد می اتمام به کار پائین یا باالي بودجه مقدار چه با *



16   

  روشن و پروژه یک براي ارزش مدیریت سیستم گیري بکار از پس
  مدیر ، هستیم بودجه از تر عقب یا جلوتر زمانبندي از اینکه شدن
که کند مشخص ارزش مدیریت از استفاده با تواند می پروژه

  ؟ افتد می اتفاق کجا مشکالت•

  ؟ خیر یا هستند بحرانی شده ایجاد مشکالت آیا•

  ؟ کرد باید چه ماندگی عقب جبران براي•



17   

مهندسی ارزش
  محور خالقیت و کارکردگرا یافته، سازمان کوششی ارزش مهندسی

  بیشترین  ایجاد درصدد مختلف، ابزارهاي از استفاده با که باشد می
.باشد می پروژه، یا )خدمت یا کاال( محصول عمر دوره افق در  ارزش

  غیرضروري ي هاهزینه شناسائی ارزش، مهندسی اهداف از یکی
  تاثیر مشتري رضایت و عملکرد درکیفیت، که یی هاهزینه .است
.دارند
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فرایند اجرائی مهندسی ارزش

مطالعات اولیھ

مطالعھ ارزش

مطالعات تکمیلی
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) Pre-Study(مطالعات اولیه 
مشخص كردن  
نیازھاي مشتري

تعیین محدوده مطالعھ

انتخاب و تشکیل تیم

تعیین ھدف مطالعھ 
مھندسي ارزش

جمع آوري و مدلسازي 
اطالعات

تعیین محدودیت ھا

تعیین معیارھاي ارزیابي
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فرایند هاي اساسی و اجراي  مهندسی ارزش
  فاز چندین به که بوده سیستماتیک و منطقی فرایند یک ارزش مهندسی اساسی فرآیند
  یا یک طریق از فوق مراحل از کدام هرواست مرحله چند داراي فاز هر و شده تقسیم

  .شود می پشتیبانی فنی روش چند

.دارد فاز شش ، کارخود طرح در ارزش مهندسی انجام ایند فر معمول بطور

)اطالعات ایجاد یا عمومی  فاز( اطالعات مرحله:اول فاز
) فازعملکرد( کارکرد تحلیل– ارزش کیفی تحلیل مرحله:دوم فاز 

) خالقیت یا نوآوري فاز(آوري نو مرحله:سوم فاز
) ارزیابی و تحلیل و تجزیه یا ارزشیابی فاز( ارزیابی مرحله:چهارم فاز
)اجرا براي ریزي وبرنامه توسعه و بررسی فاز(توسعه و بسط:پنجم فاز

)اجرا و گزارش ارائه فاز( ممیزي و اجرا ، گزارش ارائه:فازششم
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مطالعه ارزش

The image cannot be displayed. Your computer may not  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may notه?مطالعات اول  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again.

ھیمطالعات اول
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough  
memory to open the image, or the image may have been corrupted.  
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

مطالعھ ارزش

The image cannot be displayed. Your computer may not have  
enough memory to open the image, or the image may have  
been corrupted. Restart your computer, and then open the file  
again. If the red x still appears, you may have to delete the  
image and then insert it again.

?اقدامات بعد
The image cannot be displayed. Your computer may not have  
enough memory to open the image, or the image may have  
been corrupted. Restart your computer, and then open the file  
again. If the red x still appears, you may have to delete the  
image and then insert it again.

مطالعات تکمیلی

تبین
اطالعات 

اجراء
پیگیری

تحلیل 
کارکرد

ارائھ راه حلھاي 
قابل اجرا

چرخھ
ارزش

بلی
تصمیم

خیر

مطالعات
اولیھ 
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تکمیل 
تغییرات

اجرای
تغییرات

نظارت
بر اجراء

حصول
نتیجھ

)Post-Study( -مطالعات تکمیلی
اطمینان حاصل نمودن ار پیاده شدن و بکار بستن تغییراتی  : هدف

.است که در پایان مطالعه ارزش توصیه شده اند
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مهندسی ارزش در چرخه حیات پروژه 
 و بوده بفردي منحصر ویژگیهاي داراي مراحل کلیه در پروژه یک اجراي

 در اساسی تغییرات میتواند محدودیتها از بعضی رفع و تکنولوژي تغییرات
 بوسیله است ممکن ساخت حین در ارزش آنالیز.آورد بوجود مرحله آن انجام
.گردد انجام پیمانکار یا و طراح خود

 خارجي یا و داخلي بصورت اجرا حین در تواند، مي ارزش مھندسي
 صورتي در برداري بھره مرحلھ در و گردد وارد پروژه سازمان در
 انجام بخوبي اجرا و مطالعات مرحلھ در ارزش مھندسي تغییرات كھ

 روشھاي در دقیق بررسیھاي ولي گردیده محدودتر كار زمینھ باشد شده
  .گردد دوره این ھاي ھزینھ كاھش بھ منجر میتواند برداري بھره
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زمان اجراي مطالعه مهندسی ارزش در دوره عمر پروژه

طرح هاي کوچک

طرح هاي متوسط

طرح هاي بزرگ

طرح هاي 
خیلی بزرگ

طراحي مفھوميطراحي پایھطراحي تفصیلي

ياریاخت

اجراء
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ریسک
    رخداد احتمال آن در که اي حادثه از  است عبارت: ریسک
.باشد معلوم حوادث

  ، باشد داشته وجود مترقبه غیر حوادث بروز امکان هرجا بنابراین 
  و اطمینان عدم عنصر ها درپروژه که آنجا از و دارد  وجود  ریسک
    ریسکهاي با  طبیعی  بصورت ها پروژه دارد وجود  ناشناخته عوامل

. اند مواجه متنوعی

باید   کهپدیده اي جدایی ناپذیر از پروژه است ، ریسک پروژه لذا 
آن را مدیریت کرد



ریسک پروژه
که پروژه ها حاوي عناصر استراتژیکی، تکنیکی ، داده تجربیات نشان  

اقتصادي و ملی هستند، و در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با 
تهدیدها و فرصت هایی در رابطه با عناصر کلیدي پروژه یعنی زمان، هزینه و 

ریشهء این تهدیدها وفرصت ها را می توان در  .کیفیت مواجه هستند
مجموعه اي از شرایط غیر قطعی یا عدم اطمینانها جستجو کرد که داراي 

تکنیکی، مدیریتی، بازرگانی و مسائل  (منشاءهاي مختلفی مانند مسائل
)داخلی و خارجی می باشند

پتانسیل تبدیل شدن به فرصت یا  ي پروژه ،ریسک هالذا 
را دارا میباشند تهدید
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تصمیم ھاي مدیریتي در پروژه ھا بھ صورتھاي زیر اتخاذ مي گردند
براي مدیر نیاز مورد اطالعات کلیه : کامل اطمینان شرایط  
.افتد می اتفاق کمتر درعمل شرایط این که دارد وجود تصمیم اخذ

بسیارکمی اطمینان قابل اطالعات : اطمینان عدم شرایط  
  می کمتررخ درعمل هم وضعیت داردواین وجود تصمیم اخذ براي
.دهد

در حوادث وقوع احتمال به مربوط اطالعات : ریسکی شرایط  
  محدوده این در پروژه هاي تصمیم اعظم قسمت .باشند اختیارمی

.پذیرد می صورت



اطمینان کامل ریسک عدم اطمینان

همه چیز معلوم است احتمال حوادث 
معلوم است

هیچ چیز معلوم  
نیست



 وشناسایی براي مطمئن و قدرتمند روشی عنوان به 
 بموقع انجام در موثري نقش پروژه ریسکهاي تحلیل
. نماید می ایفا نظر مورد کیفیت با ، ها پروژه

 بعنوان است ممكن ریسك مدیریت ھزینھ اگرچھ 
 قلمداد ریسك ازتحلیل اجتناب براي اساسي مانعي

  .بیشتراست بمراتب آن نكردن مدیریت ھزینھ گرددولي

مهندسی ریسک 
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مهندسی  ریسک

مهندسی ریسک

مدیریت ریسکمدیریت ریسک

تحلیل ریسکتحلیل ریسک

ارزیابی ریسک

شناسایی ریسک

واکنش به ریسک

اجراي تصمیمات

نظارت  بر 
اجراي تصمیمات

اجتناب از ریسک

کاهش دادن ریسک

انتقال دادن ریسک

پذیرفتن ریسک
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زمان انجام مهندسی ریسک
بسته بلکه باشد نمی یکسان پروژه یک عمر چرخه در  ریسک  
  متفاوت آن مقادیر دارد قرار آن در  پروژه  که  اي مرحله به

.باشد می 

زیرا است باال بسیار پروژه  اولیه مراحل در ریسک احتمال  
  پروژه در بسیاري  نامعلوم  پارامترهاي هنوز ما مرحله دراین
  احتمال پارامترها  این کردن پیدا وضوح با رفته رفته لیکن داریم

 .آید می پایین  ریسک



 هنوز زیرا است کم بسیار پروژه  اوایل در ریسک  اثرات ، برعکس 
 اثرات این رود می جلوتر به  پروژه چه هر ولی  نگرفته  صورت  کاري
 با  محتمل  ریسکهاي از بسیاري زیرا دهند می نشان بیشتر را خود

 بر را خود واثرات گیرند می خود به  واقعیت صورت پروژه پیشرفت
. دهند می نشان پروژه

 ریسکهاي تمام که است پروژه انتهاي در ریسک اثرات بیشینه نقطه 
 بر را خود بد یا خوب اثرات و اند گرفته خود به  واقعیت صورت ممکنه
  .اند گذاشته پروژه

ًولی پروژه ابتداي ریسک تحلیل انجام زمان که است مشخص کامال 
 کار انتهاي تا پروژه شدن عملیاتی هنگام ریسک مدیریت انجام زمان
 .باشد می



33   

مدیریت ریسك
فرآیند واکنش به ریسک پروژه ، به منظور بیشینه نمودن  :مدیریت ریسک  •

وقوع  یا اثرات  پیامدھاي نتایج  وقایع مثبت و کمینه نمودن احتمال 
ناگوار بر اھداف پروژه است

  دنیاي درگیري  تصمیم  مهم  ابزارهاي از یکی : ریسک مدیریت•
 خسارات است توانستهتکنیک  این . است امروزدانش بر  مبتنیرقابتی

 کاهش شدت به را نشده محاسبه ونابهنگام رخدادهاي از ناشیتلفات و
.دهد
  تخصیص هزینه و زمان در ها پروژه  ٪75 از بیش که دهد می نشان آمار
 را موفقیت عدم این اصلی دالئل از یکی که رسند نمی اتمام به  شده  داده

اند کرده قلمداد پروژه در ریسکی دادهاي رخ و حوادث گرفتن نادیده
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اھداف استراتژیك سازمانيفرآیند مدیریت ریسک

ریسك ارزیابي
تجزیھ و تحلیل ریسك

ـ شناسایي ریسك
ـ توصیف ریسك
ـ برآورد ریسك

ارزشیابي ریسك

تھدیدھا و فرصت ھا (گزارش ریسك 
(

تصمیم گیري

اصالح و بھبود ریسك

گزارش ریسك ھاي باقیمانده

پایش

ممیزي داخلي
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 ها ریسک  ،شناسایی ریسک تحلیل فرآیند فاز ترین مهم و ترین اصلی•
 انجام بنابراین است ریسک مدیریت مبناي ریسک دقیق شناسائی.میباشد
. است برخوردار  اي العاده فوق  ازاهمیت فاز این درست

 تکنیک مانند ، دارد وجود ریسک شناسایی  براي  زیادي  هاي تکینک •
 ، ها مصاحبه و ها پرسشنامه ، آماده لیستهاي و لیست چک ، فکري طوفان
   مانند  مختلف  نموداري  روشهاي  و  اسمی گروه  یا دلفی گروههاي تکنیک

غیره و نفوذ   نمودارهاي ، سیستمها  پویائیهاي ، معلولی  علت  نمودارهاي
 
 استفاده مورد ، روشها از مناسبیترکیباست بهترریسکشناسایی در•

.گیرند قرار

شناسایی  ریسک
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طبقه بندي ریسک
واکنش به ریسک تاثیر ریسک احتمال رخداد  

ریسک
طبقه بندي 

ریسک

نمود اجتناب  کامال از آنها زیاد زیاد Tigers

شدن با انها   از مواجه  بهتر است
کرد خودداري  زیاد کم Alligators

رها گردند توجه  بدون  نباید کم زیاد Puppies

کم هزینه تر است ریسک  پذیرفتن کم کم Kittens
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ماتریس رتبه بندي ریسک
براي مقایسه و رتبه بندي ریسک ها می توان از مکانیسم ماتریس رتبه بندي ریسک و یا  

جستدرخت حوادث بهره

اثر زیاد

اثر کم

احتمال کم احتمال زیاد

ریسک هاي متوسط

اقدامات ویژه مدیریتی

ریسک هاي بزرگ

توسعه برنامه عمل ریسک

ریسک هاي متوسط

اقدامات ویژه مدیریتی

ریسک هاي کوچک

پذیرش
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  و  بالقوه فازاثرات دراین .باشد می آنها ارزیابی ، ریسک ازشناسایی بعد مرحله •
  .شوند می ارزیابی پروژه  شده  شناسایی  ریسکهاي احتمال

  .شود می محاسبه ریسک رخداد دراحتمال تاثیرات میزان ازضرب ، ریسک شدت •
  و باشد می پروژه براي ریسک باالي خطرات دهنده نشانریسک شدت بودن باال•

  بالعکس
:نمود تقسیم گروه 5 به توان می را پروژه ریسکهاي ، ریسک شدت اندازه اساس بر•
  شدید یسکر .1
  باال ریسک .2
  متوسط ریسک .3
  کم ریسک .4
  پوشی چشم قابل ریسک .5

ارزیابی ریسک
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هاي طرح سازي ریسک تبیین و مدل

ها ارزیابی و اولویت بندي ریسک

:از است عبارت كھ باشد مي“ریسك شدت” بندی اولویت معیار

اثر *احتمال وقوع = شدت ریسك 

Severity =Probability *Impact
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ریسک ها شناسایی : گام اولین
  شناسایی مهم تر ریسک هاي واقع در و است ریسک ها اولویت بندي و تحلیل : گام دومین
 وقوع احتمال « معیار دو برمبناي ریسک ها اولویت بندي یعنی عمل این که می شود
  شدت آوردن دست به براي زیر فرمول که می باشد »ریسک تأثیر شدت « و »ریسک
  ریسک ها اولویت بندي ماتریس تشکیل به منجر که ریسک ها دسته بندي و ریسک
  .می رود کار به می شود

شدت ریسک= احتمال وقوع ریسک * اثر ریسک 

  جهت باشد خطرناك و خطرناك بسیار آنها ریسک شدت که ریسک هایی:گام سومین
  اساس بر سپس و می شوند انتخاب آنها به واکنش براي راه حل هایی یافتن و ایده پردازي

 ارائه الکتریکی رانش سیستم مفهومی طرح براي مناسب سناریوهاي شده، مطرح ایده هاي
.شد خواهد

.تشکیل ماتریس اولویت بندي ریسک  ها در سه گام صورت می پذیرد 
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مقیاس هاي اولویت بندي ریسک ها هاي طرح سازي ریسک تبیین و مدل

متوسطکم
محسوس نا

متوسطزیادمتوسطکم

زیادزیادزیادمتوسطکم

بسیارزیادمتوسط
زیاد

بسیار
زیاد

احتمال به ندرتنا محتمل
متوسط

)   گاه گاه(

بسیار محتمل
محتمل

اثرات

احتمال وقوع
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تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک
  کارایی و کرده ظهور میالدي 50 دهه اواخر از ارزش مهندسی و ریسک مدیریت

  یک هیچ بر امروز طوریکه به . اند رسانده اثبات به ها پروژه بهتر اجراي در را خود
  ریسک مدیریت از استفاده عدم که نیست پوشیده پروژه مدیریت نظران صاحب از
  خواهد مواجه اي عدیده مشکالت با را پروژه ، پروژه مدیریت در ارزش مهندسی و

. کرد
  تشابه و پروژه ارزش افزایش یعنی تکنیک دو این اجراي هدف بودن یکی دلیل به
  آن، هاي کارگاه در استفاده مورد روشهاي بعضأ و اجرایی ساختارهاي در

. است آمده بوجود پروژه مدیریت در تکنیک دو این بهتر استفاده براي فرصتهایی
  این به پاسخی یافتن خصوص در کنکاش به را پروژه در درگیر عوامل بطوریکه

  ممکن نحو بهترین به تکنیک دو این از توان می چگونه که است نموده وادار سوال
  . کرد استفاده پروژه در
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فوق روش دو تلفیق مزایای

 نزد در ھزینھ کردن کم رویکرد بجای ھزینھ سازی بھینھ رویکرد )1
  ارزش مھندسی ھای کارگاه در کارفرمایان

 تکنیکھای از حاصل نتایج کردن تر فھم قابل و نمودن کاربردی )2
  پروژه درگیر افراد برای اطمینان قابلیت و ریسک مدیریت

 مھندسی تیم بھ انھا در موجود ریسک میزان نظر از اجزا بندی رتبھ )3
 خلق یا باشد ھزینھ کاھش بر بیشتر انھا تمرکز باید کھ فھماند می ارزش

  سیستم کارکرد قابلیت بھبود برای حلھایی راه



44   

 آنها کنی بررسی عادي حالت در که مسائلی کردن کیفی براي توانایی )4
 ، ساخت قابلیت ، قراردادي مفرهاي ، کیفیت مانند ، است مشکل بسیار

 .... و قراردادي قابلیتهاي

 استفاده امکان از استفاده با ارزش مهندسی کارگاه هاي هزینه کردن کم )5
 زمان به که قطعی هاي برآورد از استفاده بجاي ها هزینه اي بازده برآورد از

است نیازمند کمتري انسانی نیروي و کمتر

 ارشد مدیران و کارفرمایان نزد در بیشتر خاطر اطمینان آوردن بوجود )6
 ارزش مهندسی کارگاه از حاصل نتایج پذیرش براي



  برخی از مانع دوروش تلفیقی کاربر ، باال در شده ذکر موارد تمامی بر عالوه )8
  به را اطالعاتی روش دو هر زیرا شد خواهد روش دو این بین مشترك فعالیتهاي

  . باشد می استفاده قابل مشترك طور به که دارند نیاز ورودي عنوان
  اطالعات ، پروژه محدوده ، پروژه بر گذار تاثیر عوامل شناسایی همچون ي موارد
  اطالعات و زمانی برنامه به مربوط اطالعات ، پروژه نفعان ذي اطالعات ، اي هزینه

  این تلفیقی کاربرد صورت در که دارد کاربرد روش دو هر در فنی مشخصات کلی
شد خواهد اجتناب تکراري فعالیتهاي انجام از ، دوروش

  دو بصورت ریسک مدیریت و ارزش مهندسی مطالعات معموأل که آنجا از )7
  ورودي عنوان به ارزش مطالعات خروجی معموأل و پذیرد می صورت جدا فرآیند

  این جداگانه کاربرد ) بالعکس ویا ( گیرد می قرار ریسک مدیریت گروه اختیار در
  که حالی در شد خواهد پروژه اجراي یا و مطالعات زمان افزایش موجب روش دو

  . شد خواهد زمانی جویی صرفه باعث روش دو این همزمان کاربرد امکان
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موانع تلفیق دو روش فوق

اجراي همزمان مهندسی ارزش و مدیریت ریسک ممکن است با مشکالت زیر 
همراه باشد

محدودیت هاي زمانی براي اجراي همزمان این دو تکنیک•

ممکن است درك و فهم تکنیکهاي مدیریت ریسک براي اعضاي شرکت  •
.کننده در مهندسی ارزش مشکل باشد 

ممکن است اجراي همزمان مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باعث بوجود •
.آمدن فشار مضاعف بر اعضاي شرکت کننده در کارگاه و خستگی آنها شود 



را می توان در آنان بھ کار گرفتدو تکنیک پروژه ھایی کھ تلفیق 
ترکیب این دو تكنیك را می توان در تمام گونھ ھای پروژه بھ کار گرفت اما 

.  در برخی پروژه ھا دستاورد ھا ، بیشتر است 

:  برخی از آن ھا عبارتند از 
پروژه ھای دارای فناوری جدید و مدرن  -1
پروژه ھای نیازمند سرمایھ گذاری سنگین   -2
پروژه ھای اجرای سریع   -3
پروژه ھایی کھ جریان نقدینگی سازمان رابھ شدت تحت تاثیرقرارمی دھند   -4
قرار دادھای حساس بھ تغییر شرایط  -5
قرار دادھای غیر معمول-6
پروژه ھای دارای مشخصات خاص و دقیق  -7
اجتماعی / اقتصادی / پروژه ھای دارای اھمیت سیاسی -8
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ارزشمهندسی 
پیش مطالعه
فاز اطالعات

تحلیل کارکرد
فاز خالقیت
فاز ارزیابی

فاز بسط و توسعه
فاز تصمیم

فاز ارائه

و فعالیتهاي تکمیلیممیزي 

ریسکمدیریت 
پیش مطالعه

و طبقه بندي ریسکهاشناسایی 
ارزیابی ریسکها

کاهش اولیه ریسک

مهندسی ارزشانالیز ریسک گزینه هاي

ریسکهاي  بهاستراتژي نهایی پاسخ 
موجود

ممیزي و فعالیتهاي تکمیلی

موارد ممکن برای استفاده مدیریت ریسک درمھندسی ارزش 
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تحلیل و نتیجه گیري
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فر آیند هایی هستند که می توان آنهارا ) 1

لیکن باالترین سودمندي دو . در مقاطع مختلف چرخه عمر پروژه بکار گرفت 
فرآیند مذکور زمانی مشخص میشود که در مراحل ابتداي پروژه اعمال شوند  

و از طرفی بسیاري از مشکالتی که در اجراي پروژه بروز می کند، ناشی از 
دقت در مطالعات امکان سنجی پروژه، از .ناکافی بودن مطالعات اولیه است 

ریسک تأخیر در اجراي پروژه و فراتر رفتن هزینه ها نسبت به مبالغ پیش 
. بینی شده ، می کاهد

د رصورت وجود گروه مطالعات مدیریت ریسک در پـروژه گـروه مطالعـات    ) 2
مهندسی ارزش میتوان ریسک را بعنوان یکی از معیارهاي اصلی ارزیابی گزینه 
هاي پیشنهادي خـود مـورد اسـتفاده قـرار داد و چـه بسـا تمرکـز مطالعـات         

مهندسی ارزش بر روي کـاهش ریسـک گزینـه هـاي مطـرح بـراي انجـام در         
. چرخه عمر پروژه خواهد بود

 .



یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه ها در سازمانها انجام پـروژه  )3
در قالب چرخه عمر پروژه از ایده تا اختتام می باشـد بطوریکـه عـدم    

ایـده، نیـاز   (اجراي پروژه بر اسـاس فازهـاي اجرایـی مـدیریت پـروژه     
) سنجی و امکان سنجی، برنامه ریزي، اجرا، نظارت و کنترل و خاتمه

در طول . می تواند تاثیرات منفی براي رسیدن به اهداف پروژه بگذارد
چرخه عمر پروژه، عوامل منفی زیادي وجود دارد کـه باعـث انحـراف    

.پروژه از مسیر تعیین شده و هدف اصلی می شود
ابزارهـاي  که بایستی با استفاده از شیوه هـاي درسـت و اسـتفاده از     

کـاربرد تلفیقـی   گـردد ، و سـعی  . عارضـه یـابی شـوند   نوین مدیریتی 
بـا هـدف   چرخـه عمـر پـروژه    مدیریت ریسک و مهندسـی ارزش در  

کاهش مخاطرات پروژه و ارایه گزینه هاي بهینـه بـراي انجـام پـروژه     
.شود 
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از آنجایی کـه خروجـی مطالعـات ارزش بعنـوان ورودي در اختیـار گـروه       )4
مدیریت ریسک قرار می گیرد کاربرد جداگانه این دو روش موجـب افـزایش   

در حالی که امکان کاربرد همزمان ایـن دو  . زمان مطالعات پروژه خواهد شد 
روش در چرخه عمر پروژه وجود دارد و از بـروز تـاخیر در برنامـه زمانبنـدي     

. پروژه جلوگیري می کند 

تاکید عمده گروه مدیریت ریسک بر روي هزینه هاي اولیـه پـروژه یعنـی    )5
درحالی که مهندسـی ارزش همـواره   . هزینه هاي طراحی و ساخت می باشد 

از ایـن رو کـاربرد   . هزینه چرخه عمر پروژه را مورد بررسـی قـرار مـی دهـد     
تلفیقی این دو روش در چرخه عمر پروژه دامنه دیـد کارفرمـا را در انتخـاب    

. گزینه مناسب گسترش می دهد 


