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 چكيده
 

به  سودمیلیارد دالر برآورد شده ولی بیشترین  10بیش از  7002تا  1991ی  های بزرگراهی آمریکا در دهه منافع مهندسی ارزش در طرح
همراه  میلیون دالر به 0720میلیون دالر منافعی در حدود  10ی  بوده که مطالعات ارزش با هزینه 7002به سال  مربوطهی مطالعات  هزینه

وضوح نشان  سال به 20های حمل و نقل آمریکا در مدت  در پروژهتکامل مهندسی ارزش  . (1به  072ی  داشته است )نسبت سود به هزینه
گر و تطبیق مناسب با شرایط سازمانی دارد. اکنون ن سازی مهندسی ارزش نیاز به زمان، بسترسازی، منابع مالی، دیدگاه جامع دهد که پیاده می

دست آمده، مسیری که  هتواند با استفاده از تجارب ارزشمندی که با صرف زمان طوالنی و هزینه هنگفت ب کشورمان در موقعیتی است که می
ی مهندسی ارزش در وزارت راه و ساز در چند سال طی کند. در این چارچوب تجارب طرح پیادهرا کشورهای پیشرو در چند دهه پیمودند 

تواند  می ،آغاز گردید 1010سازی در خاورمیانه از سال  سازی در کشور و بزرگترین طرح پیاده عنوان اولین طرح پیاده هترابری )ماورا( که ب
وزشی، فرهنگی، های خصوصی باشد. این طرح در سه محور آم های دولتی و شرکت سازمان ،ها راهگشای طرح آتی در دیگر وزارتخانه

در این مقاله تجارب  گردید.و اجرا طراحی  (ارزیابی و برداری بهره ،رسازیتبس سازی، کادرسازی، پروژه )فرهنگ 2تحقیقاتی و در چارچوب 
 شود. های آتی ارائه می هایی برای طرح های فوق و توصیه ه موفق پروژ

 
 

 سازي  فرهنگ –آموزش  – حمل و نقل -سازي پيادهطرح  -تجارب -ماورا -مهندسي ارزشهاي كليدي:  واژه
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 قدمهم
 

گردید، ولی اوج کاربرد این میالدی برگزار  1920های مهندسی ارزش در کارخانه جنرال الکتریك در اوایل دهه  اولین کارگاه
باشد. در یك ده تکامل مهندسی  های پایانی قرن بیستم میالدی می های حمل و نقل مربوط به سال تکنیك مدیریتی در پروژه

سازی مهندسی ارزش کار آسانی  دهنده این امر است که پیاده وضوح نشان سال به 20های حمل و نقل در مدت  ارزش در پروژه
نگر و تطبیق مناسب با شرایط سازمانی دارد. بدیهی است که در این مسیر،  به صرف زمان و منابع، دیدگاه جامعنیست و نیاز 

 سازی را بسیار افزایش دهد. تواند سرعت پیاده مطالعه و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو می
یی آن را در تنوع در کشورهای گوناگون، کارآر مهای بسیا سال تجربه بسیار موفق کاربرد مهندسی ارزش در زمینه 20بیش از 

های حمل و نقل  میالدی( منافع اعمال مهندسی ارزش در پروژه 7000تا  1911سال ) 17عمل به اثبات رسانیده است. طی 
های  هبرابر شده است. در این رابطه تصویب قانون اعمال مهندسی ارزش در آمریکا برای کلیه پروژ 720دولت فدرال آمریکا 

طوریکه به دنبال تصویب این قانون منافع  هشود، ب نقطه عطف مهمی محسوب می ،میلیون دالر 72حمل و نقل با هزینه بیشتر از 
افزایش  7000میلیارد دالر در سال  7/1به  1992میلیون دالر در سال  000های حمل و نقل از  اعمال مهندسی ارزش در پروژه

 یافت. 
 
 

 ارزش سازي مهندسي اهداف پياده
 

 : شود سازی مهندسی ارزش در یك سازمان معموالً این اهداف دنبال می در پیاده

 ؛مسألههای جدید حل  ارائه روش -

 و انجام آن از طریق کار گروهی؛  ها ه ایجاد مهارت در طراحی پروژ -7
 های طراحی؛  کارگیری آسان اصول روش هب -0
 مدیریت ارشد؛های منطقی به  ایجاد مهارت در ارائه -4
 ارائه پیشنهادات برای تغییر استانداردها؛ -2
 ها؛  ایجاد ارتباط بیشتر بین تخصص -2
 ن و کارفرمایان و پیمانکاران؛طه با ارتباط و تعامل میان مشاوراهای جدید در راب ایجاد روش -2
 ها؛  تهیه و یا افزایش اطالعات بانك اطالعاتی پروژه -1
 روش انتخاب پروژه برای مطالعه مهندسی ارزش و زمان آن.ارائه و یا بازنگری  -9
 های مرتبط عنوان مرجع مشاوره در زمینه کار مهندسی ارزش در آن مجموعه به ایجاد گروه -10
 
 

 سازي مهندسي ارزش از ديدگاه آشتو  فوايد يک برنامه پياده
 

(AASHTO)راه و ترابری ایاالت متحده  های سازمانانجمن 
آوردن یك  حیح از منابع و درآمدها و همچنین فراهماستفاده ص 1

اساس دیدگاه آشتو مهندسی ارزش تکنیکی است کارکردگرا که کارایی خود را  داند. بر سیستم ترابری باکیفیت را ضروری می
در عمل  های عناصر متنوع حمل و نقل جویی در هزینه عنوان یك ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه به

تر از بهسازی طرح  اند، منافعی مهم سازی مهندسی ارزش داشته های فعال پیاده هایی که در آمریکا برنامه اثبات کرده است. ایالت
ها، افزایش سرعت  توان از ارتقای دائمی استانداردها و سیاست عنوان مثال می اند، به دست آورده جویی در هزینه را به و صرفه

ها به  ها و افزایش مهارت های نوین ساخت، شوق بیشتر کارکنان برای شرکت در تصمیمات سازمان و تکنیكجذب مواد جدید 
  دلیل کار تیمی یاد کرد.

                                                 
1 

American Association of State Highway and Transportation Officials. 



 0 

یك برنامه  بایدهای عضو  و کیفیت، آشتو معتقد است که کلیه ایالت  برای ارتقای طراحی و کسب موفقیت در کنترل هزینه
 مهندسی ارزش فعال دایر کنند:

  اعمال اصول و قواعد مهندسی ارزش در توسعه  بایدهای ناشی از افزایش هزینه و کاهش منابع،  مقابله با چالش در
 پروژه، ساخت، عملیات ترافیکی، نگهداری و تعمیرات و موارد مناسب دیگر، مد نظر قرار گیرد.

 منظور ارتقا، ترویج و کمك به پذیرش گسترده و  های عضو، به سازی برای سازمان پیاده الزم رهنمودهای دبای
 پذیر در جهت انطباق با نیازهای هر سازمان فراهم شود.  صورت انعطاف کاربرد مهندسی ارزش به

 سازی موفق مهندسی ارزش عبارتند از: عوامل بنیادی و اساسی یك برنامه پیاده 
 تعهد جدّی نیاز دارد. یبان برنامه مهندسی ارزشوهای پشتمدیریت اجرایی به حمایت و تأمین منابع الزم و نیر 
  مهندسی ارزش را درک کرده و از آن حمایت کنند. بایدکلیه سطوح مدیریت 

 ها و رهنمودهایی نیاز دارد که مشخص کند کجا، چه وقت، چگونه و در  برنامه مهندسی ارزش ایالتی، به سیاست
 ل گردد. های ویژه کاری، مطالعات مهندسی ارزش اعما چه قسمت

  انجام شود. بایدآموزش مهندسی ارزش و آشنایی با برنامه کاری آن، در همة سطوح سازمان ایالتی 
 در موارد زیر کمك گرفته شود: بایدبرای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله توسعة پروژه، از مهندسی ارزش 

 

 جویی در هزینه به  ریزی کرد تا پتانسیل ارتقای محصول و صرفه چنان برنامه بایدریزی، پروژه را  در ابتدای برنامه
 حداکثر خود برسد.

 کار رود. های پرهزینه و یا پیچیده به ی پروژهبرا 
 های آموزشی مهندسی ارزش را گذرانیده باشند. ای که دوره ای شامل متخصصان حرفه وسیله یك تیم چندرشته به 

 
 

 ارزش در وزارت راه و ترابري)ماورا(  سازي مهندسي  طرح پياده
 

های وزارت راه و ترابری و تعامل  ها و فعالیت با توجه به بودجه عمرانی باالی وزارت راه و ترابری و تأثیر چشمگیر پروژه
 های ها با روش ریزی، طراحی و مهندسی پروژه های مختلف در این وزارتخانه، تالش شد تا برنامه تنگاتنگ آنها با تخصص

مورد توجه قرار گرفت و در  تحقق این اهدافدیگری بررسی شده و مورد بهبود قرار گیرد. در این راستا مهندسی ارزش برای 
ای برای پشتیبانی و اجرای مهندسی ارزش در وزارت راه و  طرح گسترده فناوریدر معاونت آموزش، تحقیقات و  1017سال 

 زارت راه و ترابری قرار گرفت.ترابری در دستور کار کمیته مهندسی ارزش و
ن مختلف و کارشناسان داخلی و های مشترک با مشاورا رفت و در تیمماه مورد بررسی و تدقیق قرار گ 11این برنامه در طی 

« ماورا » سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری با نام اختصاری  ریزی شد. این طرح با عنوان طرح پیاده خارجی طرح
 تعیین شد: زیرو اهداف آن به شرح  تصویب شد
 انتقال فن و روش مهندسی ارزش 
 ایجاد گسترش فرهنگ مهندسی ارزش 

 آموزش کارشناسان و مدیران 

 ها و مراجع اطالعاتی تهیه دستورالعمل 

 های وزارت راه و ترابری اجرای مهندسی ارزش بر روی پروژه 

 ریزی شد: پروژه برنامهرسیدن به این اهداف در قالب سه محور و پنج برای 
 سازی( برای توسعه فرهنگ مهندسی ارزش های فرهنگی )پروژه فرهنگ محور اول: فعالیت
های کادرسازی و اجرای مهندسی ارزش( برای آموزش و افزایش سطح  ای و آموزشی )پروژه های حرفه محور دوم: فعالیت
 سی ارزش.ای کارشناسان و مدیران و اجرای مطالعات مهند تخصصی و حرفه
انجام مهندسی ارزش و  برای های بسترسازی و ارزیابی( برای تهیه مراجع مورد نیاز های تحقیقاتی )پروژه محور سوم: فعالیت

 های مهندسی ارزش. تحلیل و بررسی فعالیت
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کشور، در جهت  های عمرانی ای از فعالیت عنوان متولی بخش عمده هبا توجه به تجارب جهانی، وزارت راه و ترابری ایران، ب
های این وزارتخانه و نیز کاهش هزینه یا زمان اجرای آنها، مهندسی ارزش را در  افزایش سطح عملکرد، کارکردها و کیفیت پروژه

ریزی و اجرا  )ماورا( را برنامه سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری دستور کار خود قرار داده و در این راستا طرح پیاده
 پروژه به شرح زیر است: 2. این طرح جامع شامل نموده است

 تهیاه   چاا  مجلاه، ایجااد ساایت      فیلم مستند آموزشی، ، شامل سازي مهندسي ارزش: پروژة اول فرهنگ

ارت راه و تراباری و  مهندسای ارزش بارای مادیران و کارشناساان وز      و... در جهت ایجاد فرهناگ بروشور وپوستر 
 نفع. ین و پیمانکاران ذهمچنین مشاورا

 :سامینار     01برگازاری  برای تربیت نیروهاای متخصاص از طریاق     پروژة دوم كادرسازي مهندسي ارزش

نفار کاه در    720ساعته( برای  12های نظری  سمینار سطح دو) دوره  1ساعته( برای یك هزار نفر و  2سطح یك )
و همچناین برگازاری دو    گردیاد یح کنندگان تشر طور کامل برای شرکت ها فرآیند مهندسی ارزش به طی این دوره

 همایش مهندسی ارزش.

 :متادولوژی   یهای مهندسی ارزش، تهیه فیلم آموزشا   انتشار کتاب پروژة سوم بسترسازي مهندسي ارزش

هاای الزم در   تهیه دساتورالعمل  و مهندسی ارزش برای استفاده مدیران، کارشناسان و ذینفعان وزارت راه و ترابری
 زمینه مهندسی ارزش 

 انجام مطالعات مهندسی ارزش بر روی  :(مطالعات مهندسي ارزش برداري ) اجراي بهره پروژة چهارم

های وزارت راه و ترابری، به دو صورت آموزشی و واقعی با اساتفاده از   ه پروژه کوچك و متوسط و بزرگ از پروژ 72
قعی در قرارداد مطرح شد ولیکن در عمل ش دیده در پروژه کادرسازی ) الزم به ذکر است مطالعات واهای آموز تیم

 این مطالعات انجام نگرفت(

 ساازی مهندسای    طرح پیااده »در این پروژه تجارب  هاي مهندسي ارزش: پنجم ارزيابي فعاليت ي هپروژ

 گیرد. و مقایسه با تجارب جهانی صورت می« ارزش در وزارت راه و ترابری

 رائه شده است.( ا7( و شکل )1های طرح ماورا در شکل ) خروجی
( نشان داده 1سازی مهندسی ارزش در وزارت راه و ترابری ایران در جدول ) مقایسه رهنمودهای آشتو با ابعاد مختلف طرح پیاده

تواند مدلی برای کشورهای دیگر باشد که  ی است که میدهد که جامعیت ماورا در حدّ وضوح نشان می هشده است. این مقایسه ب
آن است که از  ماوراهای عمرانی هستند. یکی از موارد مهم در طرح  منافع مهندسی ارزش در پروژه در صدد دستیابی به
نمودار تحلیل کارکرد سیستمی . برای مثال های مختلف پروژه استفاده شده است طراحی و اجرای بخش متدولوژی ارزش در

نکته مهم این است که با توجه به تاریخچه تکامل مدیریت یا مهندسی ارزش در آمریکا  ( ارائه شده است.0در شکل ) ماوراطرح 
تواند تحقق یابد و  مدت نمی شدن مهندسی ارزش و بسترسازی الزم برای شکوفایی آن، در کوتاه خاطر داشت که نهادینه به باید

زیرا این انتظارات  ،واقعی پرهیز نمود نتظارات غیراز ایجاد ا بایدهای بسیار چشمگیر مهندسی ارزش در جهان  علیرغم موفقیت
 شدن این تکنیك ارزشمند شود.  تواند مانع مهمی در راه نهادینه خود می
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 اي آنه  و خروجيايران( رزش در وزارت راه و ترابريسازي مهندسي ا طرح ماورا )پياده -1شكل 

 
 

 سازي آشتو مقايسه طرح ماورا و رهنمودهاي پياده -1جدول 

 

 
 

 
 سازی رهنمودهای آشتو برای پیاده
 مهندسی ارزش

 سازی مهندسی طرح ماورا )پیاده
 ارزش در وزارت راه و ترابری  ایران(

   سازی تأکید بر برنامه پیاده
  مطرح نشده است سازی برنامه پیاده استفاده از مدیریت ارزش در طراحی

 چهار رده  سه رده مدیران، راهبر و اعضای تیم آموزش 

   مهندسی ارزش یسایت اینترنت
   العمل و کتاب راهنما تهیه دستور

  مطرح نشده است فیلم تبلیغاتی مهندسی ارزش 
  مطرح نشده است مهندسی ارزش یآموزش -فیلم  علمی

  مطرح نشده است پوستر و بروشور مهندسی ارزش 
   های اطالعاتی سیستم بانك

   داخلی و خارجی برنامهرسانی  اطالع
   برگزاری همایش
 مدت مدت و میان در دو رده کوتاه مطرح نشده است مطالعات آموزشی 

 مطرح نشده است  ز مهندسی ارزشجوا

   آموزش تئوری و عملی 
   تأکید بر آموزش مشاوران و پیمانکاران

  مطرح نشده است مجله مهندسی ارزش
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 هاي طرح ماورا خروجي -2شكل 

 

 تجارب موفق طرح ماورا
 

عنوان چکیده مطالعات  هب مقالهشود. این  های آتی ارائه می هایی برای طرح و توصیه طرح ماورا تجارب موفق در این مقاله
آوری اطالعات مربوطه تحلیل  گانه ماورا با جمع های پنج های پروژه تمامی فعالیت در پروژه ارزیابیشود.  ی ارزیابی ارائه می پروژه

برداری از تجارب حاصله برای اجرای  بندی شده است تا امکان بهره جمع  این مقالهگردیده و نتایج راهبردی آن مطالعه در 
 شته باشد. ها و نهادهای دولتی و غیردولتی وجود دا ها، سازمان های مشابه در وزارت راه و ترابری و سایر وزراتخانه طرح

 در کالن تجارب موفق طرح ماورا عبارتند از:
 ها قبل از ابالغ به مشاور با استفاده از تجارب جهانی توسط کارفرما. طراحی جامع پروژه -1
های آموزشی به  ظرفیت دوره درصد 22خصوص در رابطه با تخصیص  بینی زمان و فراگیری الزم برای طرح به پیش -7

 راه و ترابری و دانشگاهیان. پیمانکاران وزارت ،نمشاورا

افزایی  نحوی که هم ای، فرهنگی و اجرایی به یك مجموعه به های آموزشی، مشاوره واگذاری تمامی فعالیت -0
 های فوق موجب ارتقای طرح شود. فعالیت

 از طرح. فناوریحمایت جدی و پیوسته معاونت آموزش، تحقیقات و  -4

 رداد اولیه و استفاده از مدیریت طرح.در چارچوب قرابینی انجام ارزیابی طرح  پیش -2

 .یریزی برای تولید محصوالت ماندگار و  فراگیر مانند فیلم آموزشی، کتاب، دستورالعمل، سایت اینترنت برنامه  -2
 باشد. سازی در وزارت راه و ترابری می سال قابل پیاده7ح به اینکه مهندسی ارزش در مدت اعتقاد جدّی کارفرمای طر -2

 های آموزشی به مدیران و کارشناسان ای برای ارائه در دوره مهندسان حرفهاستفاده از  -1

 سازی در امور غیر مهندسی و غیر فنی)برنامه ریزی ارزش( ارائه روشی جدید برای تصمیم -9

شریزی ارز سازی با تکنیك مدیریت ارزش و برنامه تغییر رویکرد مدیران غیر فنی به موضوع تصمیم -10
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 سازي مهندسي ارزش آتي هاي پياده ها براي طرح توصيه
 

 شود:   سازی آتی ارائه می های پیاده ها برای طرح های طرح ماورا در قالب توصیه در این قسمت نقاط ضعف و کاستی
بندی تمرکز بیشتر داشاته باشاند.    سازی در نیمه اول برنامه زمان های تحقیقاتی و فرهنگ پروژهشود انجام  توصیه می -1

 سازی شود. افزایی محورهای مختلف طرح پیاده تواند موجب بهبود هم این امر می
هاای   ار در فازریزی شده بود ابهامات زیادی در مورد ادامه ک خوبی برنامه هساله( ب 7که فاز اولیه طرح ماورا ) با وجودی -7

 بعدی وجود دارد.   
 شود. سازی می رسد انتخاب مدیریت طرح همزمان با انتخاب مجری طرح موجب بهبود طرح پیاده به نظر می -0

 ریزی داشته باشد. سازی تعامل مناسبی با سازمان مدیریت و برنامه شود طرح پیاده توصیه می -4

 بایاد ساازی حفان نماود. در عاین حاال       هاای پیااده   بودن مهندسی ارزش را در طرح ای رشته همیشه ماهیت بین باید -2
 های ارائه شده و مطالعات آموزشی در زمینه تخصصی باشد. مثال

هاای بعادی ضامن     شاود در طارح   شناسی مهندسی ارزش تهیه گردید. پیشنهاد می در طرح ماورا فیلم آموزشی روش -2
 تهیه شود. FASTهای آموزشی دیگر مثالً در رابطه با  ین فیلم آموزشی، فیلماستفاده از ا

کشورهای غربی تمایل زیادی به گسترش فرهنگ مهندسی ارزش در کشورهای فقیر که کمترین منابع مالی را دارند  -2
رهای فقیار باا   های آموزشی در زمیناه مهندسای ارزش باه کشاو     تواند با ارائه کمك دهند. ایران می از خود نشان نمی

 دست آورد. های ب ای کم، منافع قابل مالحظه هزینه

هاا   شود در صورت صالحدید وزارت راه و ترابری، نتایج طرح ماورا، در یك همایش برای دیگر وزراتخاناه  پیشنهاد می -1
 ارائه شود.

نی خااص الزم اسات   صورت پیوسته پس از اتمام طرح نیز ادامه یابد ولی در مقااطع زماا   به بایدآموزش غیرحضوری  -9
 های آموزشی حضوری نیز انجام شود. ریزی مناسب برای برگزاری دوره برنامه

ساازی و   های فرهنگ ترین کاستی طرح ماورا عدم انجام مطالعات واقعی ارزش باشد. پس از فعالیت رسد مهم بنظر می -10
هاا، ساایت و    ئاه نتاایج آن در هماایش   های آموزشی و مطالعات آموزشی، انجام چند مطالعه واقعی و ارا برگزاری دوره

ای افزایش دهد. در طرح ماورا اجارای چناد    طرح ماورا را به نحو قابل مالحظه یتوانست دستاوردها مجالت ماورا می
ی مطالعات ارزش  سود به هزینه 4شکل در ولی در عمل این مطالعات اجرا نگردید.  ،بینی شده بود مطالعه اصلی پیش

ارائاه شاده اسات. مادیران ارشاد عموماًا باه ساوابق          7002تاا   1991یکا در یك دهه از ساال  راههای آمر در بزرگ
دهند و در این چارچوب انجام مطالعات واقعای و ارائاه نتاایج عینای      ی نوین بسیار اهمیت میها وریآ آمیز فن موفقیت

 نقش بسیار مهمی در نهادینه کردن متدولوژی ارزش دارد. 

 

 
 مريكاآراههاي  ي مطالعات مهندسي ارزش در بزرگ هزينهنسبت سود به  -4شكل 
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های آتی و پس از اتمام آن، ارتباط پیوسته با ارزشجویان باید از طریق ارساال محصاوالت فرهنگای و     در طول طرح -11
 پست الکترونیکی ادامه یابد.

ا مجموعه فنی تخصصی تالش الزم برای ایجاد انسجام در مجموعه متخصصان و ارزشجویان در قالب یك باشگاه ی  -17
 تواند بسیار مفید باشد. 
کنناده مهندسای    سازی از جمله اهم موارد تثبیت دهنده فرآیند پیاده ساز و ادامه وجود شورا یا مجموعه مدیریتی تصمیم -10

 گردد. شدن آن از وابستگی به اشخاص تلقی می ارزش در هر مجموعه و فارغ
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