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:  در این مطالعه:چکیده•
  مدیریت در پایدار توسعه مفاهیم سازي پیاده مختلف هاي جنبه بررسی به•

ارزش

سبز ارزش شاخص تعریف •

 توسعه هاي گام شدن برجسته مکان و زمان که ساختاري مدلی معرفی•
.دهد می پیشنهاد را ارزش مدیریت هاي تکنیک در پایدار

ارزش مهندسی و مدیریت در پایدار توسعه ادغام جهت چارچوبی•
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 :مقدمه-1
.هستند ارزش از خود تفسیر گسترش حال در آنها نفعان وذي ها سازمان•
 بهبود قبیل از مواردي در را ها پروژه ارزش بهبود ،پایدار توسعه مفهوم•

  پروژه انسانی منابع براي کاري فضاي بهبود  وري، بهره افزایش خروجی، کیفیت
  می قرار بررسی و بحث مورد کار و کسببهبود و پروژه هاي ساخت زیر بهبود ،ها

  .دهد

  زمانی و مکانی محدود از تر کالن دیدي در را پروژه ارزش تر دقیق معنا به•
کند می جستجو حاضر نسل از فراتر و  پروژه
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، نیاز به جستجو و معرفی راه هاي توسعه پایدارفشار رو به رشد •
در توسعه پایدار توجه به . موثر براي تحقق آن را افزایش می دهد

اوایل فرآیند پروژه به نحو مطلوبی می تواند در روند پروژه تاثیر گذار 
.  باشد

  مفاهیم براي جذبموثر داراي قابلیت هاي مدیریت ارزش 
امکان سنجی و  -در مراحل اولیه شکل گیري پروژهتوسعه پایدار 

است -طراحی از روند پروژه 

1389دي ماه  21



:توسعه پایدار-2
1972 سال در "متحد ملل سازمان زیست محیط کنفرانس"•

 موزون توسعه بین ارتباط طبیعی، زیست محیط و انسان زندگی بین متقابل ارتباط•
  اصول و جهانی دیدگاه یک ایجاد به نیاز و زیست محیط حفظ اجتماعی، و اقتصادي
همگانی

 در را آینده هاي نسل توانایی که آن بدون کند می تامین را امروز انسان نیاز که اي توسعه"
 در که است فرایندي پایدار توسعه دیگر عبارت به .بیفکند مخاطره به هایشان نیاز نمودن برآورده

 تغییرات تکنولوژیک توسعه و ها گذاري سرمایه گیري جهت طبیعی، منابع از برداري بهره آن،
 آینده هاي نسل و امروز نسل هاي قابلیت افزایش جهت در و هماهنگ صورت به همگی بنیادین،

  ".باشد می نیازهایشان تامین در
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: توسعه پایدار در اسالم-3
  حضرت از متعدد احادیث قرآن، آیات از زیادي تعداد•

 اسالم مبین دین بزرگان و )ع(معصوم امامان ،)ص(محمد
  هاي  نگرانی و پایدار توسعه مفاهیم زیاد اهمیت دهنده نشان

.است زیست محیط قبال در انسان مسئولیت و محیطی زیست
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پیشرفت توسعه پایدار از طریق مدیریت 
در ایران ارزش

 قرارداد همسان عمومی شرایط«
»مهندسی ارزش خدمات

دقت و کوشش 8ماده 
باشد کامل و جامع جهت  هر از باید وي خدمات و دهد انجام هستند،  تخصصی صالحیت واجد که کارکنانی وسیله  به دقت و مهارت حداکثر کارگیري به و زمینه  این در المللی بین معتبر هاي رویه از استفاده  با فنی، و علمی اصول با منطبق و پایدار  توسعه معیارهاي رعایت با را خدمات باید  ارزش مهندسی خدمات واحد که شده بیان •
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:پیشرفت توسعه پایدار از طریق مدیریت ارزش-4
 عملکرد و اجتماعی رفاه بهبود ،زیست محیط از حفاظت به اشاره پایدار توسعه•

.دارد ساختاري توسعه و اقتصادي
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:شاخص ارزش سبز-5
 :کرد تعریف صورت این به پایدار توسعه براي را سبز ارزش شاخص  می توان•

VI
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:شاخص ارزش سبز-5

VI

کارایی اقتصادي.الف 
رشد اجتماعی. ب
ابقاي زیست محیطی . ج
توسعه ساختاري. د

هزینه هاي همه جانبه

1389دي ماه  21



 پروژه، ابتداي در پایدار توسعه مسایل شامل فرصتی ایجاد با ارزش مدیریت•
 توسعه مسایل لحاظ از را پروژه تواند می داشت خواهد پروژه بر بیشتري اثر که جایی
کند متاثر پایدار

VI

  بر باید ها پروژه اهداف از یکی عنوان به پایدار توسعه نیازهاي شناسایی•
.بگذارد تاثیر ارزش مدیریت هاي کارگاه در کنندگان شرکت رفتار

  کارگاه مطالعه پیش مرحله در ارزش مدیریت راهبران و کارفرمایان بین تعامل•
فریندآ می پایدار توسعه به کارفرمایان تعهد تشویق منظور به مناسب فرصتی

مدیریت ارزش سبز به عنوان مدلی براي تحقق -6
:توسعه پایدار
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: )مدیریت ارزش سبز(چگونگی ادغام توسعه پایدار به مدیریت ارزش - 7
سه اثر ادغام پایداري در فرآیند مدیریت ارزش 

VI

قبل از کارگاه، -1
فرهنــگ ســازي   

:توسعه پایدار 

،در مرحله کارگاه -2
 :پردازش توسعه پایدار 

در مرحله بعد کارگاه، - 3
نتایج توسعه پایدار 
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: )مدیریت ارزش سبز(چگونگی ادغام توسعه پایدار به مدیریت ارزش - 7
ارزش و بهبود آگاهی بر توسعه پایدار در مرحله پیش گارگاه مدیریت فرهنگ سازي 

VI



VI

ایده هاي خالق سبز  
براي مسایل و جنبه  

هاي گوناگون توسعه  
–اقتصادي - پایدار

-زیست محیطی
اجتماعی

مرحله پیش  
کارگاه

مرحله اطالعات مرحله خالقیت مرحله ارزیابی مرحله توسعه مرحله ارایهمرحله اجرا و بازخورد

انتصاب راهبران

جلسه کارفرمایان

انتخاب اعضاي  
تیم

جمع آوري اطالعات

ارائه اطالعات

تلفیق اطالعات

آنالیز کارکرد

جوء خالق و باز

تولید ایده ها

ترکیب و تصفیه ایده ها

انتخاب بهترین ها براي توسعه

توسعه انتخابات  
براي پیشنهاد ارائه براي  

پیشنهاد
آماده کردن و به گردش  

در آوردن گزارش

اجرا و پیاده سازي  
برنامه

پیگیري پیشرفت

تعهد به پایداري

در برگیري در  
بیانیه نیاز ها

شناسایی مسایل  
پایداري

ترغیب نیازهاي  
پایداري به اعضاي تیم  
کارگاه هاي مدیریت  

ارزش
ترکیب کردن جنبه هاي  
توسعه پایدار در آنالیز  

کارکردها

انتخاب بهترین ایده هاي  
سبز

مربوط  (براي توسعه پایدار 
)به نیازهاي پایداري

بسط و توسعه ایده  
هاي سبز

شامل ویژگی هاي  
پایداري در پیشنهادات

مشخص و روشن  
کردن ویژگی هاو جنبه  
هایی پایداري و مفاهیم  

سبز در هنگام ارائه  
پیشنهادات

شامل استراتژي هاي  
براي برقراري پایداري  
در پیاده سازي برنامه  
ونتایج مدیریت ارزش  

سبز

فرآیند مدیریت ارزش سبز

ش
ت ارز

مراحل مدیری
توسعه پایدار

فرآیند مدیریت ارزش سبز
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:تدوین مدل ساختاري مدیریت ارزش سبز-9

VI
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:استنتاج -10
 پایدار توسعه گانه چهار تعادل تحقق براي قوي مکانیسمی سبز ارزش مدیریت•

“اجتماع، محیط زیست، اقتصاد و ساختار"
 

VI

 فعالیت با پایدار توسعه هاي جنبه از ترکیبی به اشاره ارزش، مدیریت با پایدار توسعه ادغام•
  سازي تصمیم و ها فرایند سراسر در مفاهیم آن شود می باعث که است ارزش مدیریت هاي

گردند ادغام و مالحظه سبز ارزش مدیریت در ها
  :است بحث مورد سطح سه در ارزش مدیریت با پایدار توسعه ادغام•

.  ورودي، پردازش و خروجی

 براي سبز ارزش مدیریت کنندگان شرکت همه مشارکت نیازمند پایدار، توسعه ادغام•
.است موثر ادغام از اطمینان
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VI
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