
 
 

 شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال در پروژه مهندسي ارزش فرايند مطالعات
  باران آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع و بهشتي

  از ايده پردازي تا ارائه گزينه منتخب
  

  چكيده
 بخشي اطمينان با همراه هزينه، كمترين با طرحها اجراي به دستيابي براي مؤثر ابزارهاي از يكي ارزش مهندسي

 سازمان محترم مسئوالناز اينرو است  كار زيبايي هاي جنبه حفظ و نگهداري و تعمير قابليت سودمندي، طرح،
 و تكنيك از استفاده باپروژه فوق نمود تا  پروژهمطالعات مهندسي ارزش بر روي  تعريف به اقدام، دريانوري و بنــــادر
  .دهد قرار بررسي مورد راموجود  هاي چالش ،)خالقانه و تيمي نگر، جامع رويكرد( ارزش مهندسي متدولوژي

 آبهاي آوري جمع و بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژه ارزش مهندسي مطالعه
 درمطالعه اين كارگاه اصلي  .شد آغاز 1394 سال ماه ابتداي فروردين ازباران،  آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي
هدف از برگزاري اين . ديگرد برگزار بهشتي شهيد بندر در 1394 ماه ارديبهشت ام سي و نهم و بيست هاي تاريخ

در اين كارگاه، . هاي آن و همچنين كاهش مسائل جانبي پروژه بود ، كاهش هزينهموجود كارگاه ارتقاء كيفيت طرح
 5تيمي متشكل از عوامل مرتبط با طرح از بخش كارفرمايي، مشاور و پيمانكار، ذينفعان و مرتبطين با پروژه، و 

. رات خود پرداختندو ارائه نظ ارائه شده از سوي مشاور مربوطه اي به بررسي طرح كارشناس خبره مستقل چندرشته
هاي  ارچوبا، مباني و چه پس از بررسي اطالعات و كفايت آنفاز مطالعه مهندسي ارزش طي شد،  5 ها در اين كارگاه

در ادامه پس از انجام بازديد از محل پروژه، با ترسيم نمودار تحليل كاركرد، كاركردهاي پرپتانسيل . مطالعه تعيين شد
ايده توليد  242پردازي بر روي كاركردهاي منتخب پرداختند كه طي اين خالقيت  ايدهسپس تيم به . گرديداستخراج 

بسته  3ها در  ايده درخور توسعه شناخته شد كه به منظور هدفمند شدن توسعه، آن 59ها  با ارزيابي اين ايده. شد
 تيم اعضاي و تخصصي ايه كارگروه توسط ،توسعه فاز در شده داده توسعه ايده 59 اين. بندي شدند ايده تقسيم

 تلفيق يا و رد، تاييد، باگشته و  خارج توسعه ي چرخه از اجرايي غير هاي ايده و گرفته قرار بررسي مورد ،كننده بررسي
/ )B(اجراء و تغير سيستم/ )A(سناريوي كاربري و ارزيابي 4در قالب ايده اجرايي  10 ها، عصاره و چكيده ايد

در اين مطالعات ارائـه  هـــتوصيهايي كه در هر سه زمينه مشترك و و به عنوان  و سناريوي ايده )C(طراحي
 . مطرح گرديد گردند، مي

 از منتج هاي نهايي گزينه گزينه بعنوان 6بندي شد،  سناريو دسته 4ايده اجرايي كه در قالب  10بررسي پس از 
  .معرفي شدند ارزش مهندسي كارگاه

اجرايي نهايي، مورد بررسي قرارگرفت و  گزينه 6 روند انجام مطالعات مهندسي ارزش پروژه فوق، ادامه در
 شاخص هزينه و مقايسه ميزان كارآيي، مقايسه و كيفي معيارهاي مقايسهپس از  و شد ارائه ها آن ارزش شاخص

و  سازمان بنادر و دريانوردي ارزش مهندسيكميته اي در حضور اعضاي  جلسه درارزش آنها نسبت به طرح مبنا 
به عنوان  Xblock از و استفاده )ايسلنديك(شكن موج شدن اليه هاي چند گزينه، كارشناسان ارائه گشت كه در نهايت

 و بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژه در ارزش مهندسي مطالعات برتر هاي گزينه
  .معرفي شد باران آب هدايت هايكانال طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع

   بهشتي شهيد بندر استحصال، ساحلي، حفاظت ديوار ارزش، مهندسي :كليدواژه
    



 
 

  مقدمه - 1
 شكل زمان از( طرح، يك فعاليتهاي تمام تحليل و بررسي هدف با كه يافته سازمان است تالشي ارزش، مهندسي

 كار از يكي عنوان به و شود مي انجام) برداري بهره و اندازي راه سپس و اجرا و طراحي مرحله تا اوليه تفكر گيري
 .است شده شناخته مهندسي فعاليتهاي عرصه در اقتصادي روشهاي مهمترين و آمدترين

 از بخش هيچ طرح اجزاي تمامي به توجه بر عالوه پروژه مديريت قدرتمند ابزار يك عنوان به ارزش، مهندسي
 كاهش يا و هزينه افزايش بدون پروژه اصلي اهداف به نيل ابزار اين هدف. داند نمي تلقي شده تمام و مسلم را طرح

 براي كه است كاربردي و مند  نظام هاي تكنيك مجموعه ارزش مهندسي ديگر، بعبارتي. است كمتر زمان در كيفيت
 .است كم هزينه با آن اجراي و طرح يك كاركرد تشخيص

 در نقشي كه را ها هزينه از بخش آن حذف آوري، فن افزون روز توسعه و اجرايي هاي هزينه رويه بي افزايش
  . است ساخته الزامي باشند، مي ضروري غير نيز اجرايي لحاظ از و ندارند كيفيت ارتقاي

 اجرايي، بزرگ هاي طرح در ويژه به كارها پيچيدگي به توجه با اجرايي هاي پروژه در ارزش مهندسي بكارگيري

 هر اصالح يا برداشتن ميان از روش، اين هدف. شود تبديل ها هزينه كنترل در مديريت قدرتمند ابزار به تواند مي
 طرح اساسي و اصلي كاركردهاي به آسيبي آنكه بدون شود، مي ضروري غير هاي هزينه تحميل موجب كه است چيزي
  . آيد وارد

 خواهد قادر طرح، اجزاي تحليل و بازنگري با كه است فني روش چندين از متشكل اي مجموعه ارزش، مهندسي
 و طراحي هاي هزينه فقط نه مقوله اين در طرح هزينه. بخشد تحقق زمان و هزينه كمترين با را طرح كامل اجراي بود
 مفيد عمر دوره سراسر در مصرف هاي هزينه و نگهداري و تعمير برداري، بهره شامل مالكيت هاي هزينه بلكه اجرا
 صنعتي توليد فرآيندهاي كيفيت ارتقاي و اصالح موجب ميتواند ارزش مهندسي هاي روش. شود مي شامل نيز را طرح

 و است مرسوم توليدي صنايع در كه آنچه برخالف. گردد اجرايي پروژه يك از مرحله هر در جديد هاي طراحي انجام و
 كه عمراني هاي پروژه در كرد، اجرا نيز خاص محصول يك توليد بعدي مراحل در همواره را اصالحي روش يك ميتوان

 پروژه همان به محدود ارزش، مهندسي اصالحي روش يك كارگيري به حدود است، اي ويژه شرايط داراي سازه هر
 بسيار هاي تفاوت آن مختلف مراحل در نيز اجرايي پروژه يك هاي هزينه در جويي صرفه امكانات اين، از گذشته است
 مزاياي بيشترين گرفت، بكار اجرايي پروژه يك مراحل تمام در ميتوان را ارزش مهندسي روش آنكه با. كند مي پيدا
 كاربردي هاي جنبه و نوآوري. شود گرفته بكار طراحي و ريزي برنامه مراحل نخستين در كه شود مي حاصل زماني آن

 كاهش سنتي هاي روش. كند مي متمايز ها هزينه كاهش متعارف و سنتي هاي روش از را روش اين ارزش، مهندسي
 از اثري و كند مي تبعيت است گرفته خود به تكرار جنبه كه عاداتي و ها نگرش گذشته، تجربيات از عموماً ها هزينه

 و پيشنهاد دار، مشكل هاي عرصه شناسايي اطالعات، ارائه به ارزش مهندسي برعكس،. شود نمي ديده آنها در خالقيت
 توصيه است قرار كه را هايي ديدگاه جانبه همه تلفيق و نو هاي هانديش  پرورش ابتكاري، هاي طرح و ها روش تدوين
 زير خصوصيات داراي عمدتاً گيرد قرار استفاده مورد آنها در تواند مي ارزش مهندسي كه موضوعاتي پردازد مي شود،

 است

 باشد داشته صرفهجوئي جهت مطالعه انجام ارزش بطوريكه است بااليي هزينه داراي. 

 است پذير توجيه جايگزين، روشهاي بررسي بطوريكه است ضعيفي عملكرد يا پايين ارزش داراي. 

 مهندسي ارزش مفهوم از كافي شناخت آن اعضاي كه شود تشكيل گروهي تا است الزم ارزش مهندسي در
 پيمانكاران، طراحان، از ارزش مهندسي گروه. باشند داشته را مربوطه طرح خصوص در نياز مورد تخصص و داشته



 
 

 كار واحد پروژهاي در و يكديگر كنار در چه گر گروه اين. شود مي تشكيل اجرايي پروژه يك كارفرماي و ارزش تحليلگران
 .دارند كافي آشنايي نيز مجموعه تخصصي هاي زمينه با و بوده مربوط يكديگر به موضوع لحاظ از اما كنند نمي

 بطور اجرايي عرصه اندركاران دست اغلب زيرا است، مهم بسيار ارزش تحليل آميز موفقيت بكارگيري در طراحي گروه نقش
 بايد ارزش تحليلگر. اند نپرداخته تحليل اين فني هاي روش از عملي گيري بهره به و اند نبرده پي ارزش مهندسي توانايي به كامل

. شوند نزديك ارزش مهندسي تفكر به مجموعه اعضاي تا كند همدلي و همفكري آنان با و دريابد را گروه سازي متعادل راههاي
 افراد تا سازد ميسر را آنان هاي ديدگاه ارائه امكان مجموعه، افراد يكايك براي الزم فرصت آوردن  فراهم با بايد ارزش تحليلگر

 و بهترين گاهي. نمايند مطرح را خود هاي ديدگاه نباشد، عملي و فني چندان آنها نظر اظهار است ممكن اينكه از نگراني بدون
 در مشاور مهندسان .شود مي حاصل آيند مي سطحي و ارزش كم نظر به كه هايي ديدگاه و پيشنهادها از ها حل راه ارزانترين
 فني روشهاي با است ممكن قايلند خود كار براي كه را داوري ارزش كه پذيرند مي سختي به طرح ارائه از پس و طراحي جريان

 بيشترين از بايد كه چند هر طراح و مشاور آنكه حال. باشد داشته ناسازگاري دهد مي ارائه ارزش تحليل گروه كه عملي و
 تهيه براي نياز مورد اطالعات كليه به دسترسي داليلي، به است ممكن باز كنند استفاده خود طراحي در موجود آمار و ها داده

 در. آيد مي پيش اجرا مرحله در طراحي هاي نارسايي و اشكاالت بيشترين اين، بر عالوه. باشند نداشته را طرح ترين مناسب
 طرح به را جديدي شرايط و سازد مي آشكار را كار شناخته نا و پنهان عوارض كاري مختلف هاي جنبه بازشدن كه اي مرحله
 به را تغييرات و باشد داشته خود داوري ارزشهاي با را ارزش مهندسي پذيرش ظرفيت بايد مشاور مهندس .نمايد مي تحميل
 حين در همواره تقريباً پيمانكاران .ننمايد تلقي خود تخصصي مقام به توهيني را ارزش مهندسي شرايط تحميل و بپذيرد راحتي
 آنكه با يابد مي ضرورت طراحي بازنگري حتي يا طراحي در تغييرات لزوم كه شوند مي روبرو تازهاي مشكالت و مسائل با اجرا

 به كار اين كامل موفقيت كه پذيرفت بايد ميشود، انجام اجرا مرحله در ارزش تحليل فني روشهاي بكارگيري موارد بيشترين
 بين دوگانگي اجرايي، عرصه در كنوني مشكالت از يكي. دارد بستگي ارزش تحليل در مشاركت براي مجرب پيمانكاران توانايي
 را ارزش تحليل روشهاي كارگيري به تواند مي كارگاه سرپرست يا مدير هاي توانايي شناختن رسميت به. است اجرا و طراحي
 فعاالنه پشتيباني. دارد عهده به ارزش تحليل حلقه در را كار مشاركت جنبه اصليترين و مهمترين كارفرما .نمايد تضمين
 با بايد كند، پيدا پشتيباني اين انجام براي را الزم تمايل آنكه براي كارفرما. است كار شدن واقع مؤثر و موفقيت ضامن كارفرما،

 با. باشد آشنا طرح، موافقتنامه اي حقالزحمه ساختار چهارچوب در مسئوليتها آن حدود و ارزش تحليل مجموعه هاي مسئوليت
 مجريان اينرو از شود، مي اجرايي كارهاي صرف كشورها بيشتر شده ريزي برنامه بودجه كل از درصد 50 از بيش اينكه به توجه
 افزايش روز هر كه اجرايي هاي قيمت و مالي هاي محدوديت. شوند مي سنگيني بس هاي هزينه متحمل ها، پروژه و ها طرح
 طور به باشد، ضروري غير هاي هزينه هرگونه از دور به بايد و نمايد مي هزينه كارفرما كه را پولي كامل ارزش بازگشت يابند، مي

 اينرو از شود، مي ها هزينه در جويي صرفه و اجرايي هاي هزينه كاهش موجب چون ارزش مهندسي. است ساخته مطرح جدي
 گروه فعاليت تداوم و حضور از همواره ارزش، گران تحليل به اي جداگانه الزحمه حق پرداخت با تا دارند تمايل كارفرمايان

  .باشند مند بهره خود، دركنار ارزش تحليلگر
 بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژهدر ارزش  مهندسي متدولوژي از اين مقاله فرايند استفاده

   .دهد شرح مي از ايده پردازي تا ارائه گزينه منتخب را  باران آب هدايت كانالهاي طراحي و طحيس آبهاي آوري جمع و
 
 

   



 
 

  فرآيند مهندسي ارزش  -1- 1
هاي و  حل پروژه يا محصول، ورودي مورد نياز مهندسي ارزش فراهم شده و پي از انجام آن، راهبا دريافت اطالعات 

هاي جايگزين به عنوان خروجي مهندسي ارزش به منظور كاهش هزينه و ارتقاي كيفيت پروژه يا محصول ارايه  گزينه
  .گردد مي

  شماي كلي مطالعه ارزش :1-1 شكل

  
  

گام ، مطالعه گام پيش -1: شود كه به ترتيب عبارتند از گام عمده انجام ميفرآيند مهندسي ارزش ارزش در قالب سه 
شوند  هاي مهمي تقسيم مي هر يك از اين سه گام به فازها يا فعاليت). مطالعه تكميلي(مطالعه گام پس، مطالعه اصلي

  .كه به تفكيك ارايه خواهند شد
  مطالعه ارزش مراحل :2-1 شكل

  



 
 

  مطالعه مرحله پيش - 1-1-2
هاي الزم جهت حصول اين هدف  برخي فعاليت. باشد دهي مطالعه ارزش مي ريزي و سازمان ه برنامههدف از اين مرحل

  : عبارتند از
  ها ها و مسئوليت اخذ موافقت مديريت ارشد و حمايت از برنامه كار، نقش -1
  توسعه محدوده و اهداف مطالعه ارزش - 2 
  ها و اطالعات پروژه اخذ داده - 3 
  ها، مشخصات، گزارشات و ارزيابي پروژه اخذ مستندات كليدي مانند تعريف محدوده كار، نقشه - 4 
  بندي مسايل راهبردي موردنظر تعيين و اولويت - 5 
  تعيين محدوده و اهداف مطالعه -6 
  توسعه برنامه زماني مطالعه - 7 
  هاي معكوس رقابتي انجام تحليل - 8 
  تعيين اعضاي تيم ارزش - 9 
  حصول تعهد اعضاي منتخب تيم جهت دستيابي به اهداف پروژه -10 
  هاي پروژه بررسي هزينه -11 
  مشتري در مورد پروژه/ آوري اطالعات مورد نياز كاربر  جمع -12 
  كنندگان، مشتريان، ذينفعان جهت شركت در مطالعه ارزش در صورت نياز دعوت از تأمين -13 
  توزيع اطالعات بين اعضاي تيم جهت بررسي -14 
  هاي اطالعاتي پروژه توسعه نمودارها و مدل -15 
  تعيين تاريخ، زمان، محل و ساير نيازهاي مطالعه - 16 
  .آميز مطالعه ارزش هاي مطالعه با مديريت ارشد جهت دستيابي به نتايج موفقيت تعريف شفاف نيازمندي -17 

هاي راهبردي و چگونگي افزايش ارزش  هاي مديريت ارشد، اولويت دركي شفاف از نيازمندي نتيجه مطلوب اين مرحله
هاي بعد احتماالً ارزش كافي  گيرد كه آيا گام در طي اين مرحله اين ديدگاه شكل مي. سازماني به واسطه بهبود است

ه افزايش يا كاهش پارامترهاي مطالعه ممكن است در اين زمان نياز ب. نمايند براي توجيه هزينه مطالعه را ايجاد مي
 . باشند اعضاي تيم نسبت به اهداف پروژه مطلع بوده و جهت دستيابي به آنها متعهد مي. باشد

  

  مرحله مطالعه اصلي - 1-1-3
  گام اطالعات -3-1- 1- 1

هاي اثرگذار بر نتايج پروژه و همچنين تعيين  هدف از اين گام درك و تعريف وضعيت موجود پروژه و محدوديت
  :هاي الزم جهت حصول اين اهداف عبارتند از برخي فعاليت. العه استاهداف مط

ها، مشخصات، گزارشات،  ها و اطالعات و مستندات كليدي پروژه مانند تعريف محدوده كار، نقشه اخذ داده -1
اين  براي. هاي كيفي، اطالعات بازاريابي، نمودارهاي جريان فرآيند و غيره اي پروژه، داده جزئيات اطالعات هزينه

  .استفاده نمود توان از ابزارهايي مثل توسعه تابع كيفيت و صداي مشتري منظور مي



 
 

). انتظارات مديريت(همچنين تعريف محدوده و اهداف مطالعه . بندي مسايل راهبردي مورد نظر تعيين و اولويت - 2 
. و منشور پروژه بهره گرفت) قوت، ضعف، فرصت و تهديد("سوات"توان از ابزارهايي مثل تحليل  براي اين منظور مي

  ند توسط تيم پروژهفرآي/ محصول/ مفاهيم طرح ارايه طرح اصلي و يا ارايه -3
توان از ابزارهايي مثل مهندسي معكوس، تحليل دمونتاژ،  براي اين منظور مي. انجام تحليل معكوس رقابتي - 4 

  .استفاده نمود تحليل پارتو، طراحي براي مونتاژ
  ها تعيين برنامه زماني مطالعه شامل تاريخ، زمان، محل و ساير نيازمندي - 5 
  جهت بررسي اعضاي تيم توزيع اطالعات پروژه -6 
  ها، ريسك، مسايل، عملكرد غيرمالي پروژه درك محدوده، برنامه زماني، بودجه، هزينه - 7 
  تأييد طرح مبناي اصلي پروژه - 8 
  تعيين كاركردهاي سطح باالي پروژه - 9 
  .بازديد ميداني از محل پروژه يا تأسيسات -10 

هاي  مي و پايه از پروژه شامل موارد تاكتيكي، عملياتي و ويژگياين گام همه اعضاي تيم را به دركي عمو: نتيجه
  . رساند موضوع مطالعه مي

  

  گام تحليل كاركرد -3-2- 1- 1
هدف از اين گام درك پروژه از منظر كاركردي است يعني پروژه بايد چه كاري انجام دهد بجاي اينكه پروژه االن 

  :عبارتند ازهاي الزم جهت حصول هدف اين گام  برخي فعاليت. چگونه است
  تعيين كاركردهاي پروژه با ابزاري چون تعيين تصادفي كاركردها -1
  بندي كاركردهاي پروژه دسته -2
 توسعه مدل كاركرد با ابزارهايي مثل نمودار تكنيك سيستمي تحليل كاركرد و درخت كاركرد -3

هاي عملكرد و رفتار كاربر به منظور انتخاب كاركردهاي  اي، مشخصه گذاري مدل با پارامترهاي هزينه اندازه -4
تحليل هزينه به : ابزارهاي مورد استفاده اين مورد عبارتند از. نامنطبق بر ارزش جهت تمركز گام خالقيت

 . ، تحليل عملكرد به كاركرد)ماتريس كاركرد(كاركرد 

اركردها به منظور انتخاب كاركردهاي نامنطبق بر ارزش و تمركز خالقيت بر آنها با ابزاري چون برآورد بهاي ك -5
  ).هزينه كاركرد بخش بر بهاي كاركرد(شاخص ارزش 

تري از  ضمناً درك جامع. كند اين گام تيم را بر تأييد تحقق نيازها و اهداف مشتري توسط پروژه متمركز مي: نتيجه
كند و در نهايت  دهد يا بايد انجام دهد به جاي آنچه كه هست ايجاد مي ر آنچه كه پروژه انجام ميپروژه را با تمركز ب

  .كند تيم كاركردهاي نامنطبق بر ارزش را براي تمركز بروي آنها به منظور بهبود پروژه مشخص مي
   



 
 

  گام خالقيت -3-3- 1- 1
هاي الزم جهت  برخي فعاليت. اركردها استهاي تحقق ك هدف از اين گام توليد تعدادي ايده در ارتباط با ساير روش

  : حصول هدف اين گام عبارتند از
  هاي آمادگي خالقيت انجام تمرين -1
 كنند مانند قوانين نامكتوب  بكارگيري قوانيني كه فضاي را براي خالقيت مساعد مي -2

 پردازي گروهي هاي انگيزش ايده بكارگيري تكنيك -3

هايي چون طوفان فكري، تكنيك گوردون،  ارزش به كمك تكنيكهاي جايگزين با امكان بهبود  توليد ايده -4
  .تكنيك اسمي و تريز

هاي جايگزين ممكن براي تحقق كاركردها را  دهد كه گستره وسيعي از راه ها را توسعه مي تيم فهرستي از ايده: نتيجه
  .كند با هدف بهبود ارزش پروژه فراهم مي

  

  گام ارزيابي -3-4- 1- 1
ها براي بهبود و تحقق  ترين ايده ها و ارايه فهرست كوتاهي از پرپتانسيل يدههدف از اين گام كاهش تعداد ا

هاي الزم جهت حصول هدف اين  برخي فعاليت. كاركردهاي پروژه با لحاظ الزامات كيفي و محدوديت منابع است
 : گام عبارتند از

  ها به منظور ايجاد دركي مشترك بندي هر يك از ايده توضيح و دسته -1
ها بروي پارامترهاي عملكرد و هزينه پروژه با استفاده از ابزاري مثل جدول  بحث در مورد نحوه تأثير ايده -2

  T-Chartمقايسه 
ترگو، - ، كپنرPughآناليز : ها براي توسعه بيشتر به كمك ابزارهايي مانند بندي ايده انتخاب و اولويت -3

 و استاندارد ارزش) CBA(محاسبات هزينه طول عمر، انتخاب بر اساس مزايا

  ريسك مستقل-گذاري صرفه هاي سرمايه ها بصورت پيشنهاديه توضيح چگونگي ثبت ايده  -4
محور با قابليت اجراي در  هاي ارزش حل تيم فهرست متمركزي از مفاهيم كه زمان كيفيت را براي توسعه به راه: نتيجه

  .نمايد كند، توليد مي ها تضمين مي يك يا تركيبي از پروژه
  

  م توسعهگا -3-5- 1- 1
هاي جايگزين ارزش  ها و توسعه مناسب آنها به گزينه هدف از اين گام بررسي بيشتر و توسعه فهرست كوتاهي از ايده

  :هاي الزم جهت حصول هدف اين گام عبارتند از برخي فعاليت. باشد مي
 .د تصويب شده استمقايسه نتايج مطالعه در مورد الزامات موفقيتي كه در طي فازهاي اطالعات و تحليل كاركر -1

  هاي انتخاب شده براي توسعه بيشتر تهيه يك گزينه ارزش مستند براي هر يك از ايده -2
 هاي ريسك و هزينه در موارد مورد نياز ارزيابي و منظور نمودن قضاوت -3

 انجام تحليل هزينه به سود -4

 ها و الزامات مورد نياز براي انتقال مفاهيم تهيه طرح -5

 عه بيشتر يك گزينهتأييد ضرورت نياز به توس -6

  هاي ارزش ها براي هر يك از گزينه ها و مسئوليت تهيه يك طرح اجرايي به منظور تعريف مراحل اجرا، تاريخ -7



 
 

هاي جايگزين و سناريوها با ريسك كم، متوسط و باال را ايجاد كرده و آنها را به عنوان  تيم مطالعه ارزش گزينه: نتيجه
  .نمايد كند، به مديريت ارشد ارايه مي كارگاه را مشخص مي پيشهايي كه اهداف راهبردي  انتخاب

  هئگام ارا - 3-6- 1- 1
برخي . گيرندگان پروژه است هاي ارزش به تيم مديريت و ساير ذينفعان يا تصميم هدف از اين گام ارايه گزينه

  : هاي الزم جهت حصول هدف اين گام عبارتند از فعاليت
  تهيه ارايه و مستندات پشتيبان آن -1
ات و تحليل كاركرد تصويب شده مقايسه نتايج مطالعه در مورد الزامات موفقيتي كه در طي فازهاي اطالع  -2

 .است

 هاي ارزش جهت اجرا ريسك به مديريت به منظور انتخاب گزينه - پيشنهاد سناريوهاي خالقانه صرفه -3

 تبادل اطالعات با تيم پروژه  -4

 گيري دارد قعي براي تصميماطمينان از اينكه مديريت، اطالعات كامل و وا -5

 هاي اجرايي نويس نقشه تهيه خالصه پيش -6

  .تهيه گزارش رسمي -7
نتايج معمول مطالعه ارزش شامل اسناد توجيهي، تحليل ريسك، مقايسات هزينه و بها، تحليل ارزش حال حاضر، و 

  .مزايا و معايب خواهد بود
همچنين . ش توسط مديريت و ساير ذينفعان كليديهاي ارز گزينه) اصلي(اطمينان از درك داليل اساسي : نتيجه

  .ايجاد عالقمندي به تعيين ضمانت اجرايي

  مطالعه هاي پس فعاليت - 1-1-4
  گام اجرا -4-1- 1- 1

ريزي  هاي ارزش پذيرفته شده و تحقق و تأييد مزاياي برنامه هدف از اين گام حصول اطمينان از اجرايي شدن گزينه
  : هاي الزم جهت حصول هدف اين گام عبارتند از برخي فعاليت. شده مطالعه ارزش است

  بررسي گزارش اوليه  -1
  هاي ارزش  يك از گزينه بندي هر سازي جهت تعيين صورت برگزاري يك جلسه با موضوع پياده -2
  هاي مردود  هاي پذيرفته شده و مستند نمودن داليل اصلي گزينه هاي اجرايي براي گزينه ايجاد طرح  -3
  اخذ ضمانت اجرا  -4
  هاي ارزش  تعيين يك بازه زماني براي بررسي و اجراي هر يك از گزينه -5
  هاي اجرا شده  پيگيري دستاوردهاي ارزش منتج از گزينه -6
  قابل تحويل  تحويل اقالم -7
  تأييد اعتبار منافع تغييرات انجام شده  -8
  اطمينان از لحاظ شدن تجربيات جديد با ايجاد و مديريت يك طرح اجرايي -9
ها  اين. كنند كنند كه چه مواردي در پروژه به عنوان نتيجه مطالعه ارزش تغيير مي ذينفعان پروژه تعيين مي: نتيجه

هاي ارزش منتج شده و در توسعه پروژه در  اي يك مطالعه هستند كه از گزينهتغييراتي در مفهوم اوليه يا طرح مبن
  .شوند هاي توسعه محصول با آن تركيب مي هاي آتي و يا فعاليت طرح



 
 

  

  مطالعه ارزش هاي پيگيري فعاليت -4-2- 1- 1
آتي شناسي ارزش براي مطالعات  ها پيگيري اجراي نتايج مطالعه ارزش و بهبود كاربرد روش هدف از اين فعاليت

  :ها عبارتند از هاي الزم جهت حصول هدف اين فعاليت برخي فعاليت. باشد مي
  هاي گذشته، يا ساير موارد ثبت و يا پيگيري شده در اجرا  آموخته تهيه گزارش از نتايج مطالعه، درس -1
 هاي از دست رفته  تعيين نقاط فرصت -2

 مشخص نمودن موانع نوآوري و يافتن علت وجود آنها  -3

 ها  آموخته ت و ثبت درسكسب اطالعا -4

 ها يا گزارش برنامه سازمان  آموخته سازي نتايج مطالعه ارزش با درس يكپارچه -5

  هاي جديد بازگشت به مطالعه ارزش و تفكر در مورد نحوه توسعه تجربه با قابليت  -6
عات و اثبات افراد با بازگشت به نظرياتشان قبل از مطالعه ارزش و مقايسه روش به نتيجه رسيدن موضو: نتيجه

اين يك گام مهم در . شوند آفرينان بهتري مي چگونگي تأثير دانش بر نحوه اعتقاد آنها بر نظريات اوليه خودشان، ارزش
  .كند ها در مديريت نوآوري كمك مي فراگيري آن چيزي است كه به بهتر شدن سازمان

   



 
 

  طرح موضوع -2
 بندرسواحل  از حفاظت رفع مشكالت فرسايش وبه منظور  بلوچستان و سيستان استان دريانوردي و بنادر كل اداره
 مطالعات پروژه انجام داد قرار 1392 ماه آبان انتهاي در ،برداري بهره جهت اراضي تاميناحياء و و نيز  بهشتي شهيد
 و سطحي آبهاي آوري جمع و ساحلي ديوار پشت استحصال پروژه اجرايي هاي نقشه تهيه و طراحي دوم و اول مرحله
  . نمود ابالغ انديشان نو طرح مشاور مهندسين به  را بهشتي شهيد بندر محوطه باران آب هدايت كانالهاي طراحي

 و طراحي دوم و اول مرحله مطالعات انجام از پس نيز دريانوري و ادرــــبن سازمانمحترم مسئوالن در اين راستا 
 و سطحي آبهاي آوري جمع و بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژه اجرايي هاي نقشه تهيه

 و تكنيك از استفاده با تا گرفت تصميم انديشان، نو طرح مشاور مهندسين توسط باران آب هدايت كانالهاي طراحي
 شاخص افزايش با موجود طرح هاي چالش رفعبه منظور  )خالقانه و تيمي نگر، جامع رويكرد( ارزش مهندسي متدولوژي

 را فوق  ارزش مهندسي مطالعات انجام قراردادي طي اينرواز  دهد قرار تر دقيق بررسي مورد را پروژه فوق پروژه، ارزش
  . نمود محول  ارزش مهندسي انديشگاه شركت به

    



 
 

  كلياتي از روند مطالعات -2-1
 ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژهپس از ابالغ قرارداد  شركت انديشگاه مهندسي و ارزش راهبري تيم

 با آن، موضوع و پروژه از اوليه شناخت از پس ابتدا ،باران آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع و
 مطالعه مورد موضوع در موجود اطالعات شناسايي به اقدام مطالعه، پيش سمينار عنوان تحت سميناري برگزاري
 جلسات سالن محل در 1394 ماه ارديبهشت نهم چهارشنبه روز مورخ در مذكور، مطالعه پيش سمينار. پرداخت
  .گرديد برگزار تهران) ع( علي امام مجتمع
 و ها چالش مطالعات، به نسبت تيم اعضاي دانش ارتقاء بر عالوه جلسه اين در شده ارائه مختلف هاي ديدگاه   
 اين راهبري تيم به كارگاه اين برگزاري همچنين. ساخت مشخص تيم اعضاء براي را مطالعه اين ي پيچيده مسائل
  . نمايد دعوت ها آن از اصلي كارگاه برگزاري براي و كرده شناسايي را مطالعه اين مطلع و كليدي افراد تا داد را امكان

. شد ارائه »مطالعه پيش گزارش« عنوان تحت گزارشي در و شده آوري جمع اطالعات مطالعه، پيش سمينار از پس
 پرداخته مطالعه كارگاه در كار ي برنامه و آن تاريخچه ارزش، مهندسي معرفي به ابتدا تا شد سعي گزارش اين در

 شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژه خصوص در مطالعاتي موضوعات تمامي آن متعاقب. شود
به تمامي اعضاء  اصلي  كارگاهباران، در فاز اطالعات  آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع و بهشتي

  .گرديد ارائهتيم مطالعات 
 برگزار ماه در بندر شهيد بهشتي چابهار، ارديبهشت يكم و سي روز صبح و ام سي روز درالذكر  هاي فوق كارگاه

 ادامه در و. گرفت قرار بحث و بررسي مورد مطالعه پيش گزارش در شده ارائه اطالعات كارگاه، اين ابتداي در .گرديد
 و كارگاه روند در.  است شده اشاره ها آن به ادامه در كه شدند تعيين ارزيابي معيارهاي و مطالعه مباني اطالعات فاز
 تحليل فاز آن متعاقب كه گرفت صورت پروژه محل از بازديدي موجود اطالعات به تيم اعضاي كامل اشراف از پس

 نيز نهايت در. نمودند ترسيم را پروژه) FAST( كاركرد تحليل نمودار يكديگر كمك با مطالعه تيم و شد انجام كاركرد
 طرح زواياي تمامي و كاركردي تحليل فاز انجام از پس. شدند تعيين و شناسايي خالقيت براي منتخب كاركردهاي

 منتخب كاركردهاي روي بر خود هاي ايده ارائه به تيم ادامه در. گرفت قرار بررسي و بازديد مورد تيم اعضاي توسط
 پرداختند شده توليد هاي ايده ارزيابي به ارزش مهندسي تيم عضايكه كليه  شد توليد ايده 241 حدود در و پرداخت

  .نموداند تعيين را ها ايده وضعيت و
 ايده، 81  به امتيازدهي با ارزش مهندسي تيم اعضاي كليه شد، توليد ايده 241 حدود در كه ها كارگاه اين در
 به توسعه براي تيم، اعضاي تخصص و دهنده ايده  شخص اساس بر مذكور ايده 59. دانستند توسعه درخور را ايده 59
 ايده هر براي شده تكميل هاي پيشنهاديه بررسي به تخصصي كارگروه 3 انفرادي، توسعه از پس. شد سپرده افراد

 ها، ايده ارائه از پس. نمودند ارائه تيم كل براي را يافته  توسعه هاي ايده كارگروه هر اعضاي نيز نهايت در. پرداختند
 كارگاه، روند ي ادامه در. شدند انتخاب اجرا قابل هاي ايده عنوان به تعدادي و توصيه تعدادي حذف، ها آن از تعدادي
 كه دادند امتياز كلي صورت به و ارزيابي معيارهاي اساس بر شده مطرح اجرايي هاي گزينه از يك هر به تيم اعضاي
   .گرفت قرار  استفاده مورد ها گزينه ي مقايسه و ارزش شاخص تعيين در امتيازها اين ميانگين



 
 

  مباني مطالعه - 2-1-1
شود،  مطالعه به صورت اوليه تعيين شده و در فاز اطالعات تدقيق مي هايي كه در سمينار پيش يكي از بخش
  .مطالعه تعيين شده در كارگاه مطالعات در ادامه آورده شده استمباني . مباني مطالعه است

  مباني مطالعه تعيين شده در كارگاه :1-2 جدول
  

  اهداف پروژه
 

  بهشتي بندرشهيد جنوبي ساحل از حفاظت
 

  انتظارات كارفرما از مطالعه مهندسي ارزش
  

  طرح ارزش افزايش
 

  اهداف مطالعه مهندسي ارزش
  

    ارزش شاخص افزايش با طرح هاي چالش رفع
 

  محدوده مطالعه
  

  جنوبي ساحل بر تمركز با  بهشتي شهيد بندر اراضي

 گاو مقدس
  

  بهشتي شهيد بندر جنوبي ساحل در دريا پيشروي از پيشگيري

 

   هاي طرح مسائل و فرصت
  

  احداث حال در آهن راه
  مختلف فصول در اجراء زمان محدوديت
  محيطي زيست هاي محدوديت

  شده اجراء حفاظتي ديواره
  ساحل اين در اجرايي عمليات تجارب
  معادن مجوز و كيفيت و فاصله
  اجراء حال در توسعه هاي طرح
  زمين احياء
  سطحي آبهاي وجود
  محيطي و اقليمي خاص شرايط

  
  
 
 
  
  
  
  



 
 

 ذينفعان طرح
 دريانوردي و بنادر سازمان

 آزاد منطقه

 شهرداري

 شهر مردم

 استانداري

 آهن راه

 زيست محيط 

 گذاران سرمايه

  پيمانكاران و مشاوران
 سازمان مديريت بحران

 
 معيارهاي ارزيابي

A :ايمني   
B :محيطي زيست اثرات  
C :گذاران سرمايه اقبال  
D :اراضي احياء  
E :بندر هاي نياز تامين  

F :ساحل زيبايي  
G: نگهداري و برداري بهره سهولت  
H :زمان  
I :اجراء سهولت  
j :منطقه هاي پتانسيل از استفاده  

   



 
 

  ها معيارهاي ارزيابي و درصد اهميت آن - 2-1-2
هاي مباني مطالعه است كه در پايان فاز اطالعات توسط اعضاي تيم تعيين  معيارهاي ارزيابي يكي از بخش

عناوين . شود ، درصد اهميت هر يك از اين معيارها تعيين مي(AHP)ي دودويي  سپس با انجام مقايسه. شود مي
از اين معيارها براي . ها در جدول زير ارائه شده است معيارهاي ارزيابي تعيين شده در اين مطالعه و درصد اهميت آن

  .شود هاي مختلف استفاده مي تعيين افزايش و يا كاهش كيفيت و كاركرد پروژه در گزينه

  )به درصد(ها معيارهاي ارزيابي و درصد اهميت آن :2-2 جدول
  اهميت درصد عنوان معيار  كد معيار

A فرسايش كنترل  14.7 

B محيطي زيست اثرات  11.2 

C گذاران سرمايه اقبال  11.7 

D اراضي احياء  12.3 

E بندر هاي نياز تامين  13.3 

F ساحل زيبايي  8.4 

G نگهداري و برداري بهره سهولت  10.3 

H 8.8 زمان 

I اجراء سهولت  9.4 

  

  نظر اعضاي تيمدرصد اهميت معيارهاي ارزيابي بر اساس  :1-2 شكل

  
   



 
 

  نمودار تحليل كاركرد -2-2- 1- 2
نمودار تحليل كاركرد، حاصل تالش اعضاي تيم در فاز دوم كارگاه است كه علت و اهداف پروژه را به زباني ساده 

كاركردهاي . دهد اين نمودار روابط بين كاركردها را نشان مي. شود اي بيان مي و در قالب كاركردهايي دو واژه
شكل زير نمودار تحليل . شود شده از اين نمودار، به عنوان ورودي به فاز خالقيت در نظر گرفته ميپرپتانسيل انتخاب 

كاركردهاي منتخب در اين نمودار با رنگي متفاوت نشان داده شده و در . دهد كاركرد پروژه موردنظر را نشان مي
  .جدول ذيل آمد است

  نمودار تحليل كاركرد ترسيم شده براي پروژه :2- 2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  كاركرد تحليل نمودار از شده انتخاب پرپتانسيل كاركردهاي :3-2 جدول

  

  
  

   

 عنوان كاركرد
 جديدزمينايجاد

 ساحلحفاظت
 مناسبكاربريتعيين

 اكوسيستمتخريب
  تودهكردنصرفهبهمقرون

 هندسيتودهايجاد
 موجودمصالحازاستفاده



 
 

82

26
20

65

46

3

امتياز
انصراف
تلفيقي
توصيه
تكراي
وضع موجود

  هاي توليد شده ايده وضعيت از اي خالصه -2-3- 1- 2
 كاركرد، تحليل فاز از منتخب كاركردهاي روي بر تيم اعضاي، كليه كاركرد تحليل نمودارپس از رسم 

 مختلف كاركردهاي از بود ايده 242 پردازي اند كه حاصل اين ايده نمود مطرح را خود پيشنهادات و كرده پردازي ايده
 كل درصد 34 كه دادند امتياز ايده 82 به شده توليد ايده 242 بررسي از پس مطاله تيم اعضاي سپس. شد توليد
  .شد دانسته توسعه درخور را ايده 59 ايده، 82 به شده داده امتيازات ميانگين اساس بر. گردد مي شامل را ها ايده

 توسعه فاز. شدند سپرده افراد به توسعه براي تيم، اعضاي تخصص و دهنده ايده شخص اساس بر مذكور ايده 59
 تكميل هاي پيشنهاديه بررسي به تخصصي هاي كارگروه انفرادي، توسعه از پس فاز اين دردو روز برگزار گرديد كه  در

 پس. نمودند ارائه تيم كل براي را يافته توسعه هاي ايده كارگروه هر اعضاي نيز نهايت در. پرداختند ايده هر براي شده
 ي ادامه در. شدند انتخاب اجرا قابل هاي ايده عنوان به تعدادي و توصيه تعدادي حذف، ها آن از تعدادي ها، ايده ارائه از

 كلي صورت به و ارزيابي معيارهاي اساس بر شده مطرح اجرايي يها گزينه از يك هر به تيم اعضاي كارگاه، روند
  .گيرد مي قرار استفاده مورد ها گزينه ي مقايسه و ارزش شاخص تعيين در امتيازها اين ميانگين كه دادند امتياز

 
  

  شده توليد هاي ايده وضعيت از نمودار  :3-2 شكل

   



 
 

  هاي توصيه شده در فاز ارزيابي عناوين ايده :4-2 جدول

 عنوان ايده كد ايده

PF08 خطرناك و نفتي مواد براي شهر از خارج هاي زمين از استفاده  

PF09 بندر موجود اراضي بهسازي و ساماندهي  

PF12 بردار بهره توسط زمين ايجاد  

PF13 نگين شبيه مجتمع ايجاد  

PF16 شمالي اراضي تملك  

PF18 فعلي استحصال بجاي توسعه طرح در استحصال افزايش  

PF19 خشك بندر از استفاده  

PF20 فعلي اداري ساختمان تخريب  

PF24 مرتبط غير ساختمانهاي انتقال  

PF26 جديد بندر جانمايي  

PF29 باراندازي ارتفاع افزايش  

PF30 جديد شكن موج كنار اراضي استحصال  

PF33 ها ن مرجا وضعيت بررسي  

RB20 ساحل از دورتر به ساحلي تاسيسات انتقال  

FL01 سواري موج پالژ ايجاد  

FL02 استاتيكي تحكيم بعنوان عمومي و فله كاالي  

FL03 بندر در افزوده ارزش با صنايع ايجاد  

FL10 آزاد منطقه به بهشتي شيهيد بندر الحاق  

FL14 بندر ويژه تفريحي ساحل ايجاد  

FL15 تبديلي صنايع ايجاد  

FL16 كاال دپوي جهت خشك بندر  

FL19 كانتينر شستشوي محل احداث  

FL21 آهن راه و بندر براي جامع مطالعات طرح تسريع  

FL23 رورو اسكله ايجاد  

FL25 كن شيرين آب به محوطه اختصاص  

FL37 احداث حال در پااليشگاه به توجه با بندر پتروشيمي صنايع  

FL38 بزرگ صيادي هاي كستي مناسب اسكله  

FL46 گردشگري و تفريحي صنايع ايجاد  

FL50 شهري اراضي با جايگزيني و شهرداري به واگذاري  

SH01 تصميمات در زيست محيط گان نمايده شركت  

SH02 محلي محيطي زيست هاي گونه سناسايي  

SH03 شده منتقل هاي مرجان پايش  

SH05 محيطي زيست ارزيابي مطالعات  

SH06 توسعه طرح محيطي زيست مطالعات  



 
 

  
  

SH07 ها گيري تصميم در زيست محيط نمايده شركت عدم  

SH11 زيست محيط با سازگار مصاح  

SH12 پروژه اجراي عدم  

SH13 ها پشت الك زيست محيط جابجايي  

SH14 دريايي هاي گونه زيستگاه ايجاد  

SH15 ها پشت الك مطالعات مركز ايجاد  

SH20 دريايي هاي عروس افزايش هاي زمان پايش  

SH22 ها الكپشت از حفاظت كمپين تشكيل  

ET07 تي ال بي و تي او بي هاي روش از استفاده  

ET17 ژئوتكنيك(جديد هاي گمانه حفر(  

ET18 ژئوتكنيك شرايط به باتوجه توده زير بستر بهسازي  

ET19 آب تراز زير موجود شكن موج مصالح از استفاده عدم  

CF17 توسعه طرح اليروبي از استفاده  

CF31 جنوبي ساحل در جديد حوضچه و  شكن موج احداث  

CF40 استحصال براي رودخانهاي مصالح از استفاده  

CF42 استان مردمي هاي شكن مج از استفاده و آوري جمع  

WB02 آن داخل براي شهر ساختماني هاي نخاله و كيسون از استفاده  

WB10 قبلي هاي پروژه جامانده معادن از استفاده  

WB14 ديوار ايجاد براي موجود ساحل هاي سنگ از اتفاده روش به پروژه اجراي EPC 

ZE01   فايناسور به اراضي واگذاري  

ZE02 خصوصي بخش به بندر واگزاري  

ZE03 زيست محيط سازمان كارشناسان نظرات از استفاده  

ZE09 آن اهميت و بوجه به توجه با بندر هاي پروژه بندي اولويت  

ZE10 بحران مديريت مطالعات انجام  

ZE11 گذاران سرمايه به واگزاري براي ويژه تخفيف اعطاي  

ZE12 دريايي هاي پديده بيني پيش يسامانه انداز راه  

ZE13 پيمانكار به اسكله واگزاري  

ZE14 فرودگاه باند ايجاد  

ZE15 بندر و شهر تعامل بررسي  

ZE16 EPCF انجام پروژه به روش 
ZE17 بازاريابي مطالعات  



 
 

15

20

24
اجرايي و سيستم هاي جديد
مباني طراحي و طراحي
ارزيابي و كاربري

  هاي توسعه داده شده ليست ايده -2-4- 1- 2
  . ي توسعه شناخته شد ايده شايسته 59ايده توليد شده،  242گفته شد كه در فاز ارزيابي، از ميان 

ها در جدول زير آمده  بندي شدند كه عناوين آن بسته ايده تقسيم 3ايده مناسب براي توسعه در قالب  59اين 
  . ها مورد بررسي قرار گرفتند ها ابتدا به صورت انفرادي توسعه داده شدند و سپس در كارگروه اين ايده. است

  ها كارگروه و ها ايده بسته عناوين :5-2 جدول
  

 
 

 

    ها و كارگروها نمودار از وضعيت بسته ايده :4- 2 شكل

د ايدهتعداايدهعنوان بستهرديف  
هاي جديد اجرايي و سيستم 1  15 
 20 مباني طراحي و طراحي 2
 24 ارزيابي و كاربري 3



 
 

  هاي وارد شده به فاز توسعه  ليست ايده :6-2 جدول
  بسته ايده عنوان ايده كد ايده
SH04 اجراء حين در سنج  كدورت نصب 

يي
جرا

ا
 و 

تم
يس

س
 

اي
ه

 
ديد

ج
 

CF49 ها نا منظم چيدن آرمور 

RB15 موجود هاي صخره از استفاده 

ET14 دريايي نيروي معدن هاي سنگ از استفاده 

ET01 مصالح ريلي حمل از ده استفا 

RB08 ساحل از حفاظت عدم 

CF19 ديواره از بخشي بعنوان ساحل به چسبيده موجي هاي نيروگاه از استفاده 

PF32 خودپااليي مكانيزم از استفاده 

RB02 ها كننده تثبيت از استفاده 

RB19 ساحل از حفاظت محدوده سازي بهينه 

SH18 جديد هاي تكنولوژي از استفاده با سنگي ساحل حفظ 

CF18 بتني ديوار از استفاده 

RB12 بتني بالشتك 

RB18 شكن آب از استفاده بررسي 

RB24 متفاوت حفاظت با اي ماسه با صخرهاي ساحل تفكيك 

CF15 ايسلنديك(شكن چند اليه شدن موج( 

اني
مب

 
حي

طرا
 و 

حي
طرا

 

CF05 مصالح رنج به توجه با فعلي طرح سازي بهينه 

CF16 بتني آرمور نوع چند بررسي 

RB07 كم شيب با رپ ريپ از استفاده 

RB10 بتني قطعات از استفاده 

RB11 برم جاي به كالسيك شكن موج و تندتر شيب با بزرگتر آرمور 

SH10 سنگ از استفاده عدم 

WB12 فيزيكي آزمايش به توجه با بيشتر مغزه با مقطعي با فعلي شده طراحي مقطع تبديل 

RB04 سنگي غير مصالح از استفاده بررسي 

RB06 جديد ديواره براي آن سنگ از استفاده و موجود ديواره تراز كاهش 

SH23 موجود ساحل در استفاده و شده اجراء دايك بااليي بخش آوري جمع بررسي 

WB04 جديد حفاظت براي موجود حفاظت ازتاج استفاده 

ZE17 جديد اراضي كاربري به توجه با سطحي هاي آب دفع هاي نقشه انطباق 

ZE19 از استفادهXbloc  

CF10  ساله 50ساله و كنترل معمول  25طراحي سختگيرانه  
ET21 انجام هيدروگرافي جديد 

CF20 سازه فيزيكي مدل انجام 

CF14 طراحي در بيشتر ريسك پذيرش 

CF26 ديوار تا فاصله و كاربري به توجه با ديواره طراحي مباني تغيير 



 
 

  بسته ايده عنوان ايده كد ايده
CF28 ديوار پشت كاربري و ها توصيه هاي ميانه يا و ها حداقل به توجه با طرح ايمني حاشيه كاهش 

FL42 صادرات بمنظور و معدني سنگي فرآوري به اختصاص 

ابي
رزي

 و ا
ري

كارب
 

PF21 اسكله به ورودي جاده تعريض 

FL11 مذكور منطقه از اضطراري خروج مسير بيني پيش 

FL33 لحاظ به موجود مخازن بررسي HSE 

PF14 داخلي نقل و حمل مسيرهاي تغيير 

FL04 ديوار مشخصات كاهش و ديواره كنار در پذير آسيب كمتر كاالي 

FL12 كاميون پاركينگ 

FL36 خصوصي بخش به استحصال واگذاري 

FL39 ها كاربري تعين در منطقه دريايي مخاطرات گرفتن نظر در 

FL41 سنگين هاي نگله دپوي 

FL08 جنوبي نوار به آهن راه و جاده انتقال 

FL22 جديد استحصال حذف و موجود استحصالي اراضي در سبز فضاي 

ZE05 ديوار مختلف هاي جانمايي براي زمين استحصال هزينه نمودار بررسي 

PF01 فايده هزينه به توجه با پروژه خط تغير 

PF11 اراضي استحصال عدم و استفاده بال اراضي از استفاده 

PF23 دريا سمت به شرقي ديوار پروژه خط المقدور حتي تغيير با بندر نياز مورد اراضي استحصال 

RB14 ساحل از حفاظت لزوم بررسي 

ZE06 ديوار احداث عدم تخريبي ت اثرا بررسي 

PF04 با حفظ حفاظت الزم در اراضي غربي(تمركز بر اراضي شرقي بجاي اراضي غربي( 

PF06 زمين استحصال بجاي زمين اجاره 

PF22 بندر توسعه طرح در آن بيني پيش و استحصال عدم 

PF27 جديد زمين ايجاد عدم 

ZE04 سريعتر و بيشتر بازدهي با هايي پروژه روژهبه| اين بودجه اختصاص ارزيابي 

PF07 پسكرانه موقيعت با متناسب پروژه خط تغير 

   



 
 

  ها  ي ايده نتايج توسعه -2-5- 1- 2
بسته  3ها در  ايده درخور توسعه شناخته شد كه به منظور هدفمند شدن توسعه، آن 59ها  با ارزيابي اين ايده

 تيم اعضاي و تخصصي هاي كارگروه توسط ،توسعه فاز در شده داده توسعه ايده 59 اين. بندي شدند ايده تقسيم
 تلفيق يا و رد، تاييد، باگشته و  خارج توسعه ي چرخه از اجرايي غير هاي ايده و گرفته قرار بررسي مورد ،كننده بررسي

/ )B(اجراء و تغير سيستم/ )A(سناريوي كاربري و ارزيابي 4در قالب ايده اجرايي  10 ها، عصاره و چكيده ايد
در اين مطالعات ارائـه  هـــتوصيهايي كه در هر سه زمينه مشترك و و به عنوان  و سناريوي ايده )C(طراحي

  . مطرح گرديد گردند، مي

  ي پيشنهادي ها گزينه - 2-6- 1- 2
 از منتج هاي نهايي گزينه گزينه بعنوان 6بندي شد،  سناريو دسته 4ايده اجرايي كه در قالب  10بررسي پس از 

  .معرفي شدند ارزش مهندسي كارگاه
  :باشند به شرح ذيل مي مذكور پروژه ارزش مهندسي كارگاه از منتج هاي گزينه

S1 :غربي اراضي در الزم حفاظت حفظ با"غربي اراضي بجاي شرقي اراضي بر تمركز"  
S2 :و بتني ديوار از استفاده Xblock  
S3 :ايسلنديك(شكن موج شدن اليه چند(  
S4 :از استفاده Xblock  
S5 :موج شدن اليه چند و "غربي اراضي در الزم حفاظت حفظ با"غربي اراضي بجاي شرقي اراضي بر تمركز 

  )ايسلنديك(شكن
S6 :ساله 50 معمول كنترل و ساله 25 سختگيرانه طراحي 

پارامترهاي محاسبه شده براي هر  هزينه و شاخص كارآيي، ميزان و كيفي معيارهايدر اشكال و جداول بعدي، 
  .ها قابل مشاهده است يك از گزينه

   



 
 

 
 )به درصد(ها نسبت به طرح مبنا نمودار امتياز كيفي و كاركردي گزينه :5-2 شكل

 
    

  

   

5

5.6

5.2

5.6

5.6

5.1

5.6

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

طرح مبنا
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 )به ريال( در مقايسه با طرح مبنا  ها اوليه ساخت هر يك از گزينه هايهزينه :6-2 شكل

 
 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ريال به( ها در مقايسه با طرح مبنا گزينه كل هر يك از هاي  هزينه :7-2 شكل

 
  

  
   



 
 

1.62

1.17

1.38
1.46 1.44

1.28
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 مبنا طرح ها و گزينه ارزش شاخص :8-2 شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

  )به درصد(ها گزينه ارزش نسبي شاخصنمودار  :9-2 شكل

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  گيري نتيجه -3
هزينه و  ميزان كارآيي، مقايسه و كيفي معيارهاي مقايسهپس از  و شد محاسبه ها آن ارزش شاخصاجرايي نهايي، مورد بررسي قرار گرفت و  هاي گزينهدر اين مطالعات،  
هاي  گزينه، و كارشناسان ارائه گشت كه در نهايت سازمان بنادر و دريانوردي ارزش مهندسيكميته اي در حضور اعضاي  جلسه درارزش آنها نسبت به طرح مبنا  شاخص مقايسه

 بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژه در ارزش مهندسي مطالعات برتر هاي گزينهبه عنوان  Xblock از و استفاده )ايسلنديك(شكن موج شدن اليه چند
  .معرفي شد باران آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع و

  ها جدول جامع اطالعات گزينه :7-2 جدول

 
 



 

  :منابع و ماخذ
  و بهشتي شهيد بندر ساحلي حفاظت ديوار پشت استحصال پروژهگزارشات مطالعه مهندسي ارزش 

 ، انديشگاه مهندسي ارزشباران آب هدايت كانالهاي طراحي و سطحي آبهاي آوري جمع

 نقل و حمل پژوهشكده ارزش، انتشارات مهندسي با آشنايي كتاب 

 مرجع دانش مهندسي ارزش ايرانارزش،  مهندسي با آشنايي كتاب  
 نقل و حمل پژوهشكده ارزش، انتشارات مهندسي كار كتاب 

 رسا انتشاراتترديد،  بي بهبود 

جمهوري رياست راهبردي نظارت ريزي و برنامه معاونت پروژه، انتشارات مديريت در ارزش مهندسي جايگاه



 

  



شهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالدر پروژهمهندسی ارزشفرایند مطالعات
بارانآبهدایتکانالهايطراحیوسطحیآبهايآوريجمعوبهشتی

از ایده پردازي تا ارائه گزینه منتخب

چکیده
بخشیاطمینانباهمراههزینه،کمترینباهاطرحاجرايبهدستیابیبرايمؤثرابزارهايازیکیارزشمهندسی

پروژهمطالعات مهندسی ارزش بر روي تعریفبهاقدام، دریانوريوبنــــادرسازمانمحترممسئوالناز اینرو است طرح،
هايچالش،)خالقانهوتیمینگر،جامعرویکرد( ارزشمهندسیمتدولوژيوتکنیکازاستفادهباپروژه فوق نمود تا 

.دهدقراربررسیموردراموجود 
آبهايآوريجمعوبهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهارزشمهندسیمطالعه

درمطالعه این کارگاه اصلی .شدآغاز1394سالماهابتداي فروردینازباران، آبهدایتکانالهايطراحیوسطحی
هدف از برگزاري این . دیگردبرگزاربهشتیشهیدبندردر1394ماهاردیبهشتامسیونهموبیستهايتاریخ

در این کارگاه، . هاي آن و همچنین کاهش مسائل جانبی پروژه بود، کاهش هزینهموجودکارگاه ارتقاء کیفیت طرح
5تیمی متشکل از عوامل مرتبط با طرح از بخش کارفرمایی، مشاور و پیمانکار، ذینفعان و مرتبطین با پروژه، و 

. رات خود پرداختندو ارائه نظارائه شده از سوي مشاور مربوطهاي به بررسی طرحکارشناس خبره مستقل چندرشته
هاي ارچوبا، مبانی و چهپس از بررسی اطالعات و کفایت آنفاز مطالعه مهندسی ارزش طی شد، 5هادر این کارگاه

در ادامه پس از انجام بازدید از محل پروژه، با ترسیم نمودار تحلیل کارکرد، کارکردهاي پرپتانسیل . مطالعه تعیین شد
ایده تولید 242پردازي بر روي کارکردهاي منتخب پرداختند که طی این خالقیت ایدهسپس تیم به . گردیداستخراج 

بسته 3ها در ایده درخور توسعه شناخته شد که به منظور هدفمند شدن توسعه، آن59ها با ارزیابی این ایده. شد
تیماعضايوتخصصیايهکارگروهتوسط،توسعهفازدرشدهدادهتوسعهایده59این. بندي شدندایده تقسیم

تلفیقیاورد،تایید،باگشته و خارجتوسعهيچرخهازاجراییغیرهايایدهوگرفتهقراربررسیمورد،کنندهبررسی
/ )B(اجراء و تغیر سیستم/ )A(سناریوي کاربري و ارزیابی4در قالب ایده اجرایی 10ها،عصاره و چکیده اید

در این مطالعات ارائـه هـــتوصیهایی که در هر سه زمینه مشترك و و به عنوان و سناریوي ایده)C(طراحی
.مطرح گردیدگردند،می

ازمنتجهاي نهاییگزینهگزینه بعنوان6بندي شد، سناریو دسته4ایده اجرایی که در قالب 10بررسی پس از 
.معرفی شدندارزشمهندسیکارگاه

اجرایی نهایی، مورد بررسی قرارگرفت و گزینه6روند انجام مطالعات مهندسی ارزش پروژه فوق،ادامهدر
شاخصهزینه و مقایسهمیزانکارآیی، مقایسهوکیفیمعیارهايمقایسهپس از وشدارائههاآنارزششاخص

و سازمان بنادر و دریانورديارزشمهندسیکمیته اي در حضور اعضاي جلسهدرارزش آنها نسبت به طرح مبنا 
به عنوان Xblockازو استفاده)ایسلندیک(شکنموجشدنالیههاي چندگزینه، کارشناسان ارائه گشت که در نهایت

وبهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهدرارزشمهندسیمطالعاتبرترهايگزینه
.معرفی شدبارانآبهدایتهايکانالطراحیوسطحیآبهايآوريجمع

بهشتیشهیدبندراستحصال،ساحلی،حفاظتدیوارارزش،مهندسی:کلیدواژه



مقدمه- 1
شکلزماناز(طرح،یکفعالیتهايتمامتحلیلوبررسیهدفباکهیافتهسازماناستتالشیارزش،مهندسی

کارازیکیعنوانبهوشودمیانجام) برداريبهرهواندازيراهسپسواجراوطراحیمرحلهتااولیهتفکرگیري
.استشدهشناختهمهندسیفعالیتهايعرصهدراقتصاديروشهايمهمترینوآمدترین

ازبخشهیچطرحاجزايتمامیبهتوجهبرعالوهپروژهمدیریتقدرتمندابزاریکعنوانبهارزش،مهندسی
کاهشیاوهزینهافزایشبدونپروژهاصلیاهدافبهنیلابزاراینهدف. داندنمیتلقیشدهتمامومسلمراطرح

برايکهاستکاربرديومندنظامهايتکنیکمجموعهارزشمهندسیدیگر،بعبارتی. استکمترزماندرکیفیت
.استکمهزینهباآناجرايوطرحیککارکردتشخیص

درنقشیکهراهاهزینهازبخشآنحذفآوري،فنافزونروزتوسعهواجراییهايهزینهرویهبیافزایش
. استساختهالزامیباشند،میضروريغیرنیزاجراییلحاظازوندارندکیفیتارتقاي

اجرایی،بزرگهايطرحدرویژهبهکارهاپیچیدگیبهتوجهبااجراییهايپروژهدرارزشمهندسیبکارگیري
هراصالحیابرداشتنمیانازروش،اینهدف. شودتبدیلهاهزینهکنترلدرمدیریتقدرتمندابزاربهتواندمی

طرحاساسیواصلیکارکردهايبهآسیبیآنکهبدونشود،میضروريغیرهايهزینهتحمیلموجبکهاستچیزي
. آیدوارد

خواهدقادرطرح،اجزايتحلیلوبازنگريباکهاستفنیروشچندینازمتشکلايمجموعهارزش،مهندسی
وطراحیهايهزینهفقطنهمقولهایندرطرحهزینه. بخشدتحققزمانوهزینهکمترینباراطرحکاملاجرايبود

مفیدعمردورهسراسردرمصرفهايهزینهونگهداريوتعمیربرداري،بهرهشاملمالکیتهايهزینهبلکهاجرا
صنعتیتولیدفرآیندهايکیفیتارتقايواصالحموجبمیتواندارزشمهندسیهايروش. شودمیشاملنیزراطرح

واستمرسومتولیديصنایعدرکهآنچهبرخالف. گردداجراییپروژهیکازمرحلههردرجدیدهايطراحیانجامو
کهعمرانیهايپروژهدرکرد،اجرانیزخاصمحصولیکتولیدبعديمراحلدرهموارهرااصالحیروشیکمیتوان

پروژههمانبهمحدودارزش،مهندسیاصالحیروشیککارگیريبهحدوداست،ايویژهشرایطدارايسازههر
بسیارهايتفاوتآنمختلفمراحلدرنیزاجراییپروژهیکهايهزینهدرجوییصرفهامکاناتاین،ازگذشتهاست
مزایايبیشترینگرفت،بکاراجراییپروژهیکمراحلتمامدرمیتوانراارزشمهندسیروشآنکهبا. کندمیپیدا
کاربرديهايجنبهونوآوري. شودگرفتهبکارطراحیوریزيبرنامهمراحلنخستیندرکهشودمیحاصلزمانیآن

کاهشسنتیهايروش. کندمیمتمایزهاهزینهکاهشمتعارفوسنتیهايروشازراروشاینارزش،مهندسی
ازاثريوکندمیتبعیتاستگرفتهخودبهتکرارجنبهکهعاداتیوهانگرشگذشته،تجربیاتازعموماًهاهزینه

وپیشنهاددار،مشکلهايعرصهشناساییاطالعات،ارائهبهارزشمهندسیبرعکس،. شودنمیدیدهآنهادرخالقیت
توصیهاستقرارکهراهاییدیدگاهجانبههمهتلفیقونوهايهاندیشپرورشابتکاري،هايطرحوهاروشتدوین
زیرخصوصیاتدارايعمدتاًگیردقراراستفادهموردآنهادرتواندمیارزشمهندسیکهموضوعاتیپردازدمیشود،
است
باشدداشتهصرفهجوئیجهتمطالعهانجامارزشبطوریکهاستباالییهزینهداراي.
استپذیرتوجیهجایگزین،روشهايبررسیبطوریکهاستضعیفیعملکردیاپایینارزشداراي.



مهندسی ارزشمفهومازکافیشناختآناعضايکهشودتشکیلگروهیتااستالزمارزشمهندسیدر
پیمانکاران،طراحان،ازارزشمهندسیگروه. باشندداشتهرامربوطهطرحخصوصدرنیازموردتخصصوداشته

کارواحدپروژهايدرویکدیگرکناردرچهگرگروهاین. شودمیتشکیلاجراییپروژهیککارفرمايوارزشتحلیلگران
.دارندکافیآشنایینیزمجموعهتخصصیهايزمینهباوبودهمربوطیکدیگربهموضوعلحاظازاماکنندنمی
بطوراجراییعرصهاندرکاراندستاغلبزیرااست،مهمبسیارارزشتحلیلآمیزموفقیتبکارگیريدرطراحیگروهنقش
بایدارزشتحلیلگر. اندنپرداختهتحلیلاینفنیهايروشازعملیگیريبهرهبهواندنبردهپیارزشمهندسیتواناییبهکامل

. شوندنزدیکارزشمهندسیتفکربهمجموعهاعضايتاکندهمدلیوهمفکريآنانباودریابدراگروهسازيمتعادلراههاي
افرادتاسازدمیسرراآنانهايدیدگاهارائهامکانمجموعه،افرادیکایکبرايالزمفرصتآوردنفراهمبابایدارزشتحلیلگر

وبهترینگاهی. نمایندمطرحراخودهايدیدگاهنباشد،عملیوفنیچندانآنهانظراظهاراستممکناینکهازنگرانیبدون
درمشاورمهندسان.شودمیحاصلآیندمیسطحیوارزشکمنظربهکههاییدیدگاهوپیشنهادهاازهاحلراهارزانترین

فنیروشهايبااستممکنقایلندخودکاربرايکهراداوريارزشکهپذیرندمیسختیبهطرحارائهازپسوطراحیجریان
بیشترینازبایدکهچندهرطراحومشاورآنکهحال. باشدداشتهناسازگاريدهدمیارائهارزشتحلیلگروهکهعملیو

تهیهبراينیازمورداطالعاتکلیهبهدسترسیدالیلی،بهاستممکنبازکننداستفادهخودطراحیدرموجودآماروهاداده
در. آیدمیپیشاجرامرحلهدرطراحیهاينارساییواشکاالتبیشتریناین،برعالوه. باشندنداشتهراطرحترینمناسب
طرحبهراجدیديشرایطوسازدمیآشکارراکارشناختهناوپنهانعوارضکاريمختلفهايجنبهبازشدنکهايمرحله

بهراتغییراتوباشدداشتهخودداوريهايارزشباراارزشمهندسیپذیرشظرفیتبایدمشاورمهندس.نمایدمیتحمیل
حیندرهموارهتقریباًپیمانکاران.ننمایدتلقیخودتخصصیمقامبهتوهینیراارزشمهندسیشرایطتحمیلوبپذیردراحتی

آنکهبایابدمیضرورتطراحیبازنگريحتییاطراحیدرتغییراتلزومکهشوندمیروبروتازهايمشکالتومسائلبااجرا
بهکاراینکاملموفقیتکهپذیرفتبایدمیشود،انجاماجرامرحلهدرارزشتحلیلفنیهايروشبکارگیريمواردبیشترین

بیندوگانگیاجرایی،عرصهدرکنونیمشکالتازیکی. داردبستگیارزشتحلیلدرمشارکتبرايمجربپیمانکارانتوانایی
راارزشتحلیلروشهايکارگیريبهتواندمیکارگاهسرپرستیامدیرهايتواناییشناختنرسمیتبه. استاجراوطراحی
فعاالنهپشتیبانی. داردعهدهبهارزشتحلیلحلقهدرراکارمشارکتجنبهاصلیترینومهمترینکارفرما.نمایدتضمین
بابایدکند،پیداپشتیبانیاینانجامبرايراالزمتمایلآنکهبرايکارفرما. استکارشدنواقعمؤثروموفقیتضامنکارفرما،

با. باشدآشناطرح،موافقتنامهايحقالزحمهساختارچهارچوبدرمسئولیتهاآنحدودوارزشتحلیلمجموعههايمسئولیت
مجریاناینروازشود،میاجراییکارهايصرفکشورهابیشترشدهریزيبرنامهبودجهکلازدرصد50ازبیشاینکهبهتوجه
افزایشروزهرکهاجراییهايقیمتومالیهايمحدودیت. شوندمیسنگینیبسهايهزینهمتحملها،پروژهوهاطرح
طوربهباشد،ضروريغیرهايهزینههرگونهازدوربهبایدونمایدمیهزینهکارفرماکهراپولیکاملارزشبازگشتیابند،می

اینروازشود،میهاهزینهدرجوییصرفهواجراییهايهزینهکاهشموجبچونارزشمهندسی. استساختهمطرحجدي
گروهفعالیتتداوموحضورازهموارهارزش،گرانتحلیلبهايجداگانهالزحمهحقپرداختباتادارندتمایلکارفرمایان

.باشندمندبهرهخود،درکنارارزشتحلیلگر
بهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهدر ارزش مهندسیمتدولوژيازاین مقاله فرایند استفاده

.دهدشرح میاز ایده پردازي تا ارائه گزینه منتخبرا بارانآبهدایتکانالهايطراحیوطحیسآبهايآوريجمعو



فرآیند مهندسی ارزش-1-1
هاي و حلپروژه یا محصول، ورودي مورد نیاز مهندسی ارزش فراهم شده و پی از انجام آن، راهبا دریافت اطالعات 

هاي جایگزین به عنوان خروجی مهندسی ارزش به منظور کاهش هزینه و ارتقاي کیفیت پروژه یا محصول ارایه گزینه
.گرددمی

شماي کلی مطالعه ارزش:1- 1شکل

گام ، مطالعهگام پیش- 1: شود که به ترتیب عبارتند ازگام عمده انجام میفرآیند مهندسی ارزش ارزش در قالب سه 
شوند هاي مهمی تقسیم میهر یک از این سه گام به فازها یا فعالیت). مطالعه تکمیلی(مطالعهگام پس، مطالعه اصلی

.که به تفکیک ارایه خواهند شد
مطالعه ارزشمراحل:2- 1شکل



مطالعهمرحله پیش-1-2- 1
هاي الزم جهت حصول این هدف برخی فعالیت. باشددهی مطالعه ارزش میریزي و سازمانه برنامههدف از این مرحل

: عبارتند از
هاها و مسئولیتاخذ موافقت مدیریت ارشد و حمایت از برنامه کار، نقش-1
توسعه محدوده و اهداف مطالعه ارزش- 2
ها و اطالعات پروژهاخذ داده- 3
ها، مشخصات، گزارشات و ارزیابی پروژهاخذ مستندات کلیدي مانند تعریف محدوده کار، نقشه- 4
بندي مسایل راهبردي موردنظرتعیین و اولویت- 5
تعیین محدوده و اهداف مطالعه- 6
توسعه برنامه زمانی مطالعه- 7
هاي معکوس رقابتیانجام تحلیل- 8
تعیین اعضاي تیم ارزش- 9

حصول تعهد اعضاي منتخب تیم جهت دستیابی به اهداف پروژه- 10
هاي پروژهبررسی هزینه- 11
مشتري در مورد پروژه/ آوري اطالعات مورد نیاز کاربر جمع- 12
کنندگان، مشتریان، ذینفعان جهت شرکت در مطالعه ارزش در صورت نیازدعوت از تأمین- 13
توزیع اطالعات بین اعضاي تیم جهت بررسی- 14
هاي اطالعاتی پروژهتوسعه نمودارها و مدل- 15
تعیین تاریخ، زمان، محل و سایر نیازهاي مطالعه- 16
.آمیز مطالعه ارزشهاي مطالعه با مدیریت ارشد جهت دستیابی به نتایج موفقیتتعریف شفاف نیازمندي- 17

هاي راهبردي و چگونگی افزایش ارزش هاي مدیریت ارشد، اولویتدرکی شفاف از نیازمندينتیجه مطلوب این مرحله
هاي بعد احتماالً ارزش کافی گیرد که آیا گامدر طی این مرحله این دیدگاه شکل می. سازمانی به واسطه بهبود است

ه افزایش یا کاهش پارامترهاي مطالعه ممکن است در این زمان نیاز ب. نمایندبراي توجیه هزینه مطالعه را ایجاد می
. باشنداعضاي تیم نسبت به اهداف پروژه مطلع بوده و جهت دستیابی به آنها متعهد می. باشد

مرحله مطالعه اصلی-1-3- 1
گام اطالعات-1-3-1- 1

هاي اثرگذار بر نتایج پروژه و همچنین تعیین هدف از این گام درك و تعریف وضعیت موجود پروژه و محدودیت
:هاي الزم جهت حصول این اهداف عبارتند ازبرخی فعالیت. العه استاهداف مط

ها، مشخصات، گزارشات، ها و اطالعات و مستندات کلیدي پروژه مانند تعریف محدوده کار، نقشهاخذ داده-1
این براي. هاي کیفی، اطالعات بازاریابی، نمودارهاي جریان فرآیند و غیرهاي پروژه، دادهجزئیات اطالعات هزینه

.استفاده نمودتوان از ابزارهایی مثل توسعه تابع کیفیت و صداي مشتريمنظور می



). انتظارات مدیریت(همچنین تعریف محدوده و اهداف مطالعه . بندي مسایل راهبردي مورد نظرتعیین و اولویت- 2
. و منشور پروژه بهره گرفت) قوت، ضعف، فرصت و تهدید("سوات"توان از ابزارهایی مثل تحلیل براي این منظور می

ند توسط تیم پروژهفرآی/ محصول/ مفاهیم طرحارایه طرح اصلی و یا ارایه-3
توان از ابزارهایی مثل مهندسی معکوس، تحلیل دمونتاژ، براي این منظور می. انجام تحلیل معکوس رقابتی- 4

.استفاده نمودتحلیل پارتو، طراحی براي مونتاژ
هاتعیین برنامه زمانی مطالعه شامل تاریخ، زمان، محل و سایر نیازمندي- 5
جهت بررسی اعضاي تیمتوزیع اطالعات پروژه- 6
ها، ریسک، مسایل، عملکرد غیرمالی پروژهدرك محدوده، برنامه زمانی، بودجه، هزینه- 7
تأیید طرح مبناي اصلی پروژه- 8
تعیین کارکردهاي سطح باالي پروژه- 9

.بازدید میدانی از محل پروژه یا تأسیسات- 10
هاي می و پایه از پروژه شامل موارد تاکتیکی، عملیاتی و ویژگیاین گام همه اعضاي تیم را به درکی عمو: نتیجه

. رساندموضوع مطالعه می

گام تحلیل کارکرد-1-3-2- 1
هدف از این گام درك پروژه از منظر کارکردي است یعنی پروژه باید چه کاري انجام دهد بجاي اینکه پروژه االن 

:عبارتند ازهاي الزم جهت حصول هدف این گام برخی فعالیت. چگونه است
تعیین کارکردهاي پروژه با ابزاري چون تعیین تصادفی کارکردها-1
بندي کارکردهاي پروژهدسته-2
توسعه مدل کارکرد با ابزارهایی مثل نمودار تکنیک سیستمی تحلیل کارکرد و درخت کارکرد-3
هاي عملکرد و رفتار کاربر به منظور انتخاب کارکردهاي اي، مشخصهگذاري مدل با پارامترهاي هزینهاندازه-4

تحلیل هزینه به : ابزارهاي مورد استفاده این مورد عبارتند از. نامنطبق بر ارزش جهت تمرکز گام خالقیت
. ، تحلیل عملکرد به کارکرد)ماتریس کارکرد(کارکرد 

ارکردها به منظور انتخاب کارکردهاي نامنطبق بر ارزش و تمرکز خالقیت بر آنها با ابزاري چون برآورد بهاي ک-5
).هزینه کارکرد بخش بر بهاي کارکرد(شاخص ارزش 

تري از ضمناً درك جامع. کنداین گام تیم را بر تأیید تحقق نیازها و اهداف مشتري توسط پروژه متمرکز می: نتیجه
کند و در نهایت دهد یا باید انجام دهد به جاي آنچه که هست ایجاد میر آنچه که پروژه انجام میپروژه را با تمرکز ب

.کندتیم کارکردهاي نامنطبق بر ارزش را براي تمرکز بروي آنها به منظور بهبود پروژه مشخص می



گام خالقیت-1-3-3- 1
هاي الزم جهت برخی فعالیت. ارکردها استهاي تحقق کهدف از این گام تولید تعدادي ایده در ارتباط با سایر روش

: حصول هدف این گام عبارتند از
هاي آمادگی خالقیتانجام تمرین-1
کنند مانند قوانین نامکتوب بکارگیري قوانینی که فضاي را براي خالقیت مساعد می-2
پردازي گروهیهاي انگیزش ایدهبکارگیري تکنیک-3
هایی چون طوفان فکري، تکنیک گوردون، ارزش به کمک تکنیکهاي جایگزین با امکان بهبود تولید ایده-4

.تکنیک اسمی و تریز
هاي جایگزین ممکن براي تحقق کارکردها را دهد که گستره وسیعی از راهها را توسعه میتیم فهرستی از ایده: نتیجه

.کندبا هدف بهبود ارزش پروژه فراهم می

گام ارزیابی-1-3-4- 1
ها براي بهبود و تحقق ترین ایدهها و ارایه فهرست کوتاهی از پرپتانسیلیدههدف از این گام کاهش تعداد ا

هاي الزم جهت حصول هدف این برخی فعالیت. کارکردهاي پروژه با لحاظ الزامات کیفی و محدودیت منابع است
: گام عبارتند از

ها به منظور ایجاد درکی مشتركبندي هر یک از ایدهتوضیح و دسته-1
ها بروي پارامترهاي عملکرد و هزینه پروژه با استفاده از ابزاري مثل جدول بحث در مورد نحوه تأثیر ایده-2

T-Chartمقایسه 

ترگو، -، کپنرPughآنالیز : ها براي توسعه بیشتر به کمک ابزارهایی مانندبندي ایدهانتخاب و اولویت-3
و استاندارد ارزش) CBA(محاسبات هزینه طول عمر، انتخاب بر اساس مزایا

ریسک مستقل-گذاري صرفههاي سرمایهها بصورت پیشنهادیهتوضیح چگونگی ثبت ایده-4
محور با قابلیت اجراي در هاي ارزشحلتیم فهرست متمرکزي از مفاهیم که زمان کیفیت را براي توسعه به راه: نتیجه

.نمایدکند، تولید میها تضمین مییک یا ترکیبی از پروژه

م توسعهگا-1-3-5- 1
هاي جایگزین ارزش ها و توسعه مناسب آنها به گزینههدف از این گام بررسی بیشتر و توسعه فهرست کوتاهی از ایده

:هاي الزم جهت حصول هدف این گام عبارتند ازبرخی فعالیت. باشدمی
.د تصویب شده استمقایسه نتایج مطالعه در مورد الزامات موفقیتی که در طی فازهاي اطالعات و تحلیل کارکر-1
هاي انتخاب شده براي توسعه بیشترتهیه یک گزینه ارزش مستند براي هر یک از ایده-2
هاي ریسک و هزینه در موارد مورد نیازارزیابی و منظور نمودن قضاوت-3
انجام تحلیل هزینه به سود-4
ها و الزامات مورد نیاز براي انتقال مفاهیمتهیه طرح-5
عه بیشتر یک گزینهتأیید ضرورت نیاز به توس- 6
هاي ارزشها براي هر یک از گزینهها و مسئولیتتهیه یک طرح اجرایی به منظور تعریف مراحل اجرا، تاریخ-7



هاي جایگزین و سناریوها با ریسک کم، متوسط و باال را ایجاد کرده و آنها را به عنوان تیم مطالعه ارزش گزینه: نتیجه
.نمایدکند، به مدیریت ارشد ارایه میکارگاه را مشخص میپیشهایی که اهداف راهبردي انتخاب

هئگام ارا- 1-3-6- 1
برخی . گیرندگان پروژه استهاي ارزش به تیم مدیریت و سایر ذینفعان یا تصمیمهدف از این گام ارایه گزینه

: هاي الزم جهت حصول هدف این گام عبارتند ازفعالیت
تهیه ارایه و مستندات پشتیبان آن-1
ات و تحلیل کارکرد تصویب شده مقایسه نتایج مطالعه در مورد الزامات موفقیتی که در طی فازهاي اطالع-2

.است
هاي ارزش جهت اجراریسک به مدیریت به منظور انتخاب گزینه- پیشنهاد سناریوهاي خالقانه صرفه-3
تبادل اطالعات با تیم پروژه-4
گیري داردقعی براي تصمیماطمینان از اینکه مدیریت، اطالعات کامل و وا-5
هاي اجرایینویس نقشهتهیه خالصه پیش- 6
.تهیه گزارش رسمی-7

نتایج معمول مطالعه ارزش شامل اسناد توجیهی، تحلیل ریسک، مقایسات هزینه و بها، تحلیل ارزش حال حاضر، و 
.مزایا و معایب خواهد بود

همچنین . ش توسط مدیریت و سایر ذینفعان کلیديهاي ارزگزینه) اصلی(اطمینان از درك دالیل اساسی : نتیجه
.ایجاد عالقمندي به تعیین ضمانت اجرایی

مطالعههاي پسفعالیت-1-4- 1
گام اجرا-1-4-1- 1

ریزي هاي ارزش پذیرفته شده و تحقق و تأیید مزایاي برنامههدف از این گام حصول اطمینان از اجرایی شدن گزینه
: هاي الزم جهت حصول هدف این گام عبارتند ازبرخی فعالیت. شده مطالعه ارزش است

بررسی گزارش اولیه -1
هاي ارزش یک از گزینهبندي هرسازي جهت تعیین صورتبرگزاري یک جلسه با موضوع پیاده-2
هاي مردود هاي پذیرفته شده و مستند نمودن دالیل اصلی گزینههاي اجرایی براي گزینهایجاد طرح-3
اخذ ضمانت اجرا -4
هاي ارزش تعیین یک بازه زمانی براي بررسی و اجراي هر یک از گزینه-5
هاي اجرا شده پیگیري دستاوردهاي ارزش منتج از گزینه- 6
قابل تحویل تحویل اقالم-7
تأیید اعتبار منافع تغییرات انجام شده -8
اطمینان از لحاظ شدن تجربیات جدید با ایجاد و مدیریت یک طرح اجرایی-9
ها این. کنندکنند که چه مواردي در پروژه به عنوان نتیجه مطالعه ارزش تغییر میذینفعان پروژه تعیین می: نتیجه

هاي ارزش منتج شده و در توسعه پروژه در اي یک مطالعه هستند که از گزینهتغییراتی در مفهوم اولیه یا طرح مبن
.شوندهاي توسعه محصول با آن ترکیب میهاي آتی و یا فعالیتطرح



مطالعه ارزشهاي پیگیريفعالیت-1-4-2- 1
آتی شناسی ارزش براي مطالعات ها پیگیري اجراي نتایج مطالعه ارزش و بهبود کاربرد روشهدف از این فعالیت

:ها عبارتند ازهاي الزم جهت حصول هدف این فعالیتبرخی فعالیت. باشدمی
هاي گذشته، یا سایر موارد ثبت و یا پیگیري شده در اجرا آموختهتهیه گزارش از نتایج مطالعه، درس-1
هاي از دست رفته تعیین نقاط فرصت-2
مشخص نمودن موانع نوآوري و یافتن علت وجود آنها -3
ها آموختهت و ثبت درسکسب اطالعا-4
ها یا گزارش برنامه سازمان آموختهسازي نتایج مطالعه ارزش با درسیکپارچه-5
هاي جدیدبازگشت به مطالعه ارزش و تفکر در مورد نحوه توسعه تجربه با قابلیت- 6

عات و اثبات افراد با بازگشت به نظریاتشان قبل از مطالعه ارزش و مقایسه روش به نتیجه رسیدن موضو: نتیجه
این یک گام مهم در . شوندآفرینان بهتري میچگونگی تأثیر دانش بر نحوه اعتقاد آنها بر نظریات اولیه خودشان، ارزش

.کندها در مدیریت نوآوري کمک میفراگیري آن چیزي است که به بهتر شدن سازمان



طرح موضوع-2
بندرسواحل ازحفاظترفع مشکالت فرسایش وبه منظور بلوچستانوسیستاناستاندریانورديوبنادرکلاداره

مطالعاتپروژهانجامدادقرار1392ماهآبانانتهايدر،برداريبهرهجهتاراضیتامیناحیاء و و نیز بهشتیشهید
وسطحیآبهايآوريجمعوساحلیدیوارپشتاستحصالپروژهاجراییهاينقشهتهیهوطراحیدومواولمرحله

. نمودابالغاندیشاننوطرحمشاورمهندسینبهرابهشتیشهیدبندرمحوطهبارانآبهدایتکانالهايطراحی
وطراحیدومواولمرحلهمطالعاتانجامازپسنیزدریانوريوادرــــبنسازمانمحترم مسئوالن در این راستا 

وسطحیآبهايآوريجمعوبهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهاجراییهاينقشهتهیه
وتکنیکازاستفادهباتاگرفتتصمیماندیشان،نوطرحمشاورمهندسینتوسطبارانآبهدایتکانالهايطراحی

شاخصافزایشباموجودطرحهايچالشرفعبه منظور )خالقانهوتیمینگر،جامعرویکرد( ارزشمهندسیمتدولوژي
رافوق ارزشمهندسیمطالعاتانجامقرارداديطیاینرواز دهدقرارتردقیقبررسیموردراپروژه فوقپروژه، ارزش

. نمودمحولارزشمهندسیاندیشگاهشرکتبه



کلیاتی از روند مطالعات-2-1
ساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهپس از ابالغ قرارداد شرکت اندیشگاه مهندسی و ارزشراهبريتیم

باآن،موضوعوپروژهازاولیهشناختازپسابتدا،بارانآبهدایتکانالهايطراحیوسطحیآبهايآوريجمعو
مطالعهموردموضوعدرموجوداطالعاتشناساییبهاقداممطالعه،پیشسمینارعنوانتحتسمیناريبرگزاري
جلساتسالنمحلدر1394ماهاردیبهشتنهمچهارشنبهروزمورخدرمذکور،مطالعهپیشسمینار. پرداخت
.گردیدبرگزارتهران) ع(علیاماممجتمع

وهاچالشمطالعات،بهنسبتتیماعضايدانشارتقاءبرعالوهجلسهایندرشدهارائهمختلفهايدیدگاه
اینراهبريتیمبهکارگاهاینبرگزاريهمچنین. ساختمشخصتیماعضاءبرايرامطالعهاینيپیچیدهمسائل
. نمایددعوتهاآنازاصلیکارگاهبرگزاريبرايوکردهشناساییرامطالعهاینمطلعوکلیديافرادتادادراامکان

. شدارائه»مطالعهپیشگزارش«عنوانتحتگزارشیدروشدهآوريجمعاطالعاتمطالعه،پیشسمینارازپس
پرداختهمطالعهکارگاهدرکاريبرنامهوآنتاریخچهارزش،مهندسیمعرفیبهابتداتاشدسعیگزارشایندر

شهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهخصوصدرمطالعاتیموضوعاتتمامیآنمتعاقب. شود
به تمامی اعضاء اصلیکارگاهباران، در فاز اطالعات آبهدایتکانالهايطراحیوسطحیآبهايآوريجمعوبهشتی

.گردیدارائهتیم مطالعات 
برگزارماه در بندر شهید بهشتی چابهار،اردیبهشتیکموسیروزصبحوامسیروزدرالذکر هاي فوقکارگاه

ادامهدرو. گرفتقراربحثوبررسیموردمطالعهپیشگزارشدرشدهارائهاطالعاتکارگاه،اینابتدايدر.گردید
وکارگاهرونددر.  استشدهاشارههاآنبهادامهدرکهشدندتعیینارزیابیمعیارهايومطالعهمبانیاطالعاتفاز

تحلیلفازآنمتعاقبکهگرفتصورتپروژهمحلازبازدیديموجوداطالعاتبهتیماعضايکاملاشرافازپس
نیزنهایتدر. نمودندترسیمراپروژه) FAST(کارکردتحلیلنموداریکدیگرکمکبامطالعهتیموشدانجامکارکرد

طرحزوایايتمامیوکارکرديتحلیلفازانجامازپس. شدندتعیینوشناساییخالقیتبرايمنتخبکارکردهاي
منتخبکارکردهايرويبرخودهايایدهارائهبهتیمادامهدر. گرفتقراربررسیوبازدیدموردتیماعضايتوسط

پرداختندشدهتولیدهايایدهارزیابیبهارزشمهندسیتیمعضايکه کلیه شدتولیدایده241حدوددروپرداخت
.نموداندتعیینراهاایدهوضعیتو

ایده،81بهامتیازدهیباارزشمهندسیتیماعضايکلیهشد،تولیدایده241حدوددرکههاکارگاهایندر
بهتوسعهبرايتیم،اعضايتخصصودهندهایده شخصاساسبرمذکورایده59. دانستندتوسعهدرخورراایده59

ایدههربرايشدهتکمیلهايپیشنهادیهبررسیبهتخصصیکارگروه3انفرادي،توسعهازپس. شدسپردهافراد
ها،ایدهارائهازپس. نمودندارائهتیمکلبرايرایافتهتوسعههايایدهکارگروههراعضاينیزنهایتدر. پرداختند

کارگاه،رونديادامهدر. شدندانتخاباجراقابلهايایدهعنوانبهتعداديوتوصیهتعداديحذف،هاآنازتعدادي
کهدادندامتیازکلیصورتبهوارزیابیمعیارهاياساسبرشدهمطرحاجراییهايگزینهازیکهربهتیماعضاي
.گرفتقراراستفادهموردهاگزینهيمقایسهوارزششاخصتعییندرامتیازهااینمیانگین



مبانی مطالعه-1-1- 2
شود، مطالعه به صورت اولیه تعیین شده و در فاز اطالعات تدقیق میهایی که در سمینار پیشیکی از بخش
.مطالعه تعیین شده در کارگاه مطالعات در ادامه آورده شده استمبانی . مبانی مطالعه است

مبانی مطالعه تعیین شده در کارگاه:1- 2جدول
اهداف پروژه

بهشتیبندرشهیدجنوبیساحلازحفاظت

انتظارات کارفرما از مطالعه مهندسی ارزش
طرحارزشافزایش

اهداف مطالعه مهندسی ارزش
ارزششاخصافزایشباطرحهايچالشرفع

محدوده مطالعه
جنوبیساحلبرتمرکزبابهشتیشهیدبندراراضی

گاو مقدس
بهشتیشهیدبندرجنوبیساحلدردریاپیشرويازپیشگیري

هاي طرحمسائل و فرصت
احداثحالدرآهنراه

مختلففصولدراجراءزمانمحدودیت
محیطیزیستهايمحدودیت

شدهاجراءحفاظتیدیواره
ساحلایندراجراییعملیاتتجارب
معادنمجوزوکیفیتوفاصله
اجراءحالدرتوسعههايطرح
زمیناحیاء
سطحیآبهايوجود

محیطیواقلیمیخاصشرایط



ذینفعان طرح
دریانورديوبنادرسازمان
آزادمنطقه

شهرداري
شهرمردم

استانداري
آهنراه

زیستمحیط
گذارانسرمایه

پیمانکارانومشاوران
سازمان مدیریت بحران

معیارهاي ارزیابی
A :ایمنی
B :محیطیزیستاثرات
C :گذارانسرمایهاقبال
D :اراضیاحیاء
E :بندرهاينیازتامین

F :ساحلزیبایی
G:نگهداريوبرداريبهرهسهولت
H :زمان
I :اجراءسهولت
j :منطقههايپتانسیلازاستفاده



هامعیارهاي ارزیابی و درصد اهمیت آن-1-2- 2
هاي مبانی مطالعه است که در پایان فاز اطالعات توسط اعضاي تیم تعیین معیارهاي ارزیابی یکی از بخش

عناوین . شود، درصد اهمیت هر یک از این معیارها تعیین می(AHP)ي دودویی سپس با انجام مقایسه. شودمی
از این معیارها براي . ها در جدول زیر ارائه شده استمعیارهاي ارزیابی تعیین شده در این مطالعه و درصد اهمیت آن

.شودهاي مختلف استفاده میتعیین افزایش و یا کاهش کیفیت و کارکرد پروژه در گزینه

)به درصد(هامعیارهاي ارزیابی و درصد اهمیت آن:2- 2جدول
اهمیتدرصدعنوان معیارکد معیار
A14.7فرسایشکنترل
B11.2محیطیزیستاثرات
C11.7گذارانسرمایهاقبال
D12.3اراضیاحیاء
E13.3بندرهاينیازتامین
F8.4ساحلزیبایی
G10.3نگهداريوبرداريبهرهسهولت
H8.8زمان
I9.4اجراءسهولت

نظر اعضاي تیمدرصد اهمیت معیارهاي ارزیابی بر اساس :1- 2شکل



نمودار تحلیل کارکرد-1-2-2- 2
نمودار تحلیل کارکرد، حاصل تالش اعضاي تیم در فاز دوم کارگاه است که علت و اهداف پروژه را به زبانی ساده 

کارکردهاي . دهداین نمودار روابط بین کارکردها را نشان می. شوداي بیان میو در قالب کارکردهایی دو واژه
شکل زیر نمودار تحلیل . شودشده از این نمودار، به عنوان ورودي به فاز خالقیت در نظر گرفته میپرپتانسیل انتخاب 

کارکردهاي منتخب در این نمودار با رنگی متفاوت نشان داده شده و در . دهدکارکرد پروژه موردنظر را نشان می
.جدول ذیل آمد است

نمودار تحلیل کارکرد ترسیم شده براي پروژه:2- 2شکل

کارکردتحلیلنمودارازشدهانتخابپرپتانسیلکارکردهاي:3- 2جدول

عنوان کارکرد
جدیدزمینایجاد

ساحلحفاظت
مناسبکاربريتعیین

اکوسیستمتخریب
تودهکردنصرفهبهمقرون

هندسیتودهایجاد
موجودمصالحازاستفاده

نمودار تحلیل کارکرد-1-2-2- 2
نمودار تحلیل کارکرد، حاصل تالش اعضاي تیم در فاز دوم کارگاه است که علت و اهداف پروژه را به زبانی ساده 

کارکردهاي . دهداین نمودار روابط بین کارکردها را نشان می. شوداي بیان میو در قالب کارکردهایی دو واژه
شکل زیر نمودار تحلیل . شودشده از این نمودار، به عنوان ورودي به فاز خالقیت در نظر گرفته میپرپتانسیل انتخاب 

کارکردهاي منتخب در این نمودار با رنگی متفاوت نشان داده شده و در . دهدکارکرد پروژه موردنظر را نشان می
.جدول ذیل آمد است

نمودار تحلیل کارکرد ترسیم شده براي پروژه:2- 2شکل

کارکردتحلیلنمودارازشدهانتخابپرپتانسیلکارکردهاي:3- 2جدول

عنوان کارکرد
جدیدزمینایجاد

ساحلحفاظت
مناسبکاربريتعیین

اکوسیستمتخریب
تودهکردنصرفهبهمقرون

هندسیتودهایجاد
موجودمصالحازاستفاده

نمودار تحلیل کارکرد-1-2-2- 2
نمودار تحلیل کارکرد، حاصل تالش اعضاي تیم در فاز دوم کارگاه است که علت و اهداف پروژه را به زبانی ساده 

کارکردهاي . دهداین نمودار روابط بین کارکردها را نشان می. شوداي بیان میو در قالب کارکردهایی دو واژه
شکل زیر نمودار تحلیل . شودشده از این نمودار، به عنوان ورودي به فاز خالقیت در نظر گرفته میپرپتانسیل انتخاب 

کارکردهاي منتخب در این نمودار با رنگی متفاوت نشان داده شده و در . دهدکارکرد پروژه موردنظر را نشان می
.جدول ذیل آمد است

نمودار تحلیل کارکرد ترسیم شده براي پروژه:2- 2شکل

کارکردتحلیلنمودارازشدهانتخابپرپتانسیلکارکردهاي:3- 2جدول

عنوان کارکرد
جدیدزمینایجاد

ساحلحفاظت
مناسبکاربريتعیین

اکوسیستمتخریب
تودهکردنصرفهبهمقرون

هندسیتودهایجاد
موجودمصالحازاستفاده
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هاي تولید شدهایدهوضعیتازايخالصه-1-2-3- 2
کارکرد،تحلیلفازازمنتخبکارکردهايرويبرتیماعضاي، کلیه کارکردتحلیلنمودارپس از رسم 

مختلفکارکردهايازبودایده242پردازياند که حاصل این ایدهنمودمطرحراخودپیشنهاداتوکردهپردازيایده
کلدرصد34کهدادندامتیازایده82بهشدهتولیدایده242بررسیازپسمطالهتیماعضايسپس. شدتولید
.شددانستهتوسعهدرخورراایده59ایده،82بهشدهدادهامتیازاتمیانگیناساسبر. گرددمیشاملراهاایده

توسعهفاز. شدندسپردهافرادبهتوسعهبرايتیم،اعضايتخصصودهندهایدهشخصاساسبرمذکورایده59
تکمیلهايپیشنهادیهبررسیبهتخصصیهايکارگروهانفرادي،توسعهازپسفازایندردو روز برگزار گردید که در

پس. نمودندارائهتیمکلبرايرایافتهتوسعههايایدهکارگروههراعضاينیزنهایتدر. پرداختندایدههربرايشده
يادامهدر. شدندانتخاباجراقابلهايایدهعنوانبهتعداديوتوصیهتعداديحذف،هاآنازتعداديها،ایدهارائهاز

کلیصورتبهوارزیابیمعیارهاياساسبرشدهمطرحاجراییيهاگزینهازیکهربهتیماعضايکارگاه،روند
.گیردمیقراراستفادهموردهاگزینهيمقایسهوارزششاخصتعییندرامتیازهااینمیانگینکهدادندامتیاز

شدهتولیدهايایدهوضعیتازنمودار:3- 2شکل

82
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3

امتیاز
انصراف
تلفیقی
توصیه
تکراي
وضع موجود

هاي تولید شدهایدهوضعیتازايخالصه-1-2-3- 2
کارکرد،تحلیلفازازمنتخبکارکردهايرويبرتیماعضاي، کلیه کارکردتحلیلنمودارپس از رسم 

مختلفکارکردهايازبودایده242پردازياند که حاصل این ایدهنمودمطرحراخودپیشنهاداتوکردهپردازيایده
کلدرصد34کهدادندامتیازایده82بهشدهتولیدایده242بررسیازپسمطالهتیماعضايسپس. شدتولید
.شددانستهتوسعهدرخورراایده59ایده،82بهشدهدادهامتیازاتمیانگیناساسبر. گرددمیشاملراهاایده

توسعهفاز. شدندسپردهافرادبهتوسعهبرايتیم،اعضايتخصصودهندهایدهشخصاساسبرمذکورایده59
تکمیلهايپیشنهادیهبررسیبهتخصصیهايکارگروهانفرادي،توسعهازپسفازایندردو روز برگزار گردید که در

پس. نمودندارائهتیمکلبرايرایافتهتوسعههايایدهکارگروههراعضاينیزنهایتدر. پرداختندایدههربرايشده
يادامهدر. شدندانتخاباجراقابلهايایدهعنوانبهتعداديوتوصیهتعداديحذف،هاآنازتعداديها،ایدهارائهاز

کلیصورتبهوارزیابیمعیارهاياساسبرشدهمطرحاجراییيهاگزینهازیکهربهتیماعضايکارگاه،روند
.گیردمیقراراستفادهموردهاگزینهيمقایسهوارزششاخصتعییندرامتیازهااینمیانگینکهدادندامتیاز

شدهتولیدهايایدهوضعیتازنمودار:3- 2شکل

امتیاز
انصراف
تلفیقی
توصیه
تکراي
وضع موجود

هاي تولید شدهایدهوضعیتازايخالصه-1-2-3- 2
کارکرد،تحلیلفازازمنتخبکارکردهايرويبرتیماعضاي، کلیه کارکردتحلیلنمودارپس از رسم 

مختلفکارکردهايازبودایده242پردازياند که حاصل این ایدهنمودمطرحراخودپیشنهاداتوکردهپردازيایده
کلدرصد34کهدادندامتیازایده82بهشدهتولیدایده242بررسیازپسمطالهتیماعضايسپس. شدتولید
.شددانستهتوسعهدرخورراایده59ایده،82بهشدهدادهامتیازاتمیانگیناساسبر. گرددمیشاملراهاایده

توسعهفاز. شدندسپردهافرادبهتوسعهبرايتیم،اعضايتخصصودهندهایدهشخصاساسبرمذکورایده59
تکمیلهايپیشنهادیهبررسیبهتخصصیهايکارگروهانفرادي،توسعهازپسفازایندردو روز برگزار گردید که در

پس. نمودندارائهتیمکلبرايرایافتهتوسعههايایدهکارگروههراعضاينیزنهایتدر. پرداختندایدههربرايشده
يادامهدر. شدندانتخاباجراقابلهايایدهعنوانبهتعداديوتوصیهتعداديحذف،هاآنازتعداديها،ایدهارائهاز

کلیصورتبهوارزیابیمعیارهاياساسبرشدهمطرحاجراییيهاگزینهازیکهربهتیماعضايکارگاه،روند
.گیردمیقراراستفادهموردهاگزینهيمقایسهوارزششاخصتعییندرامتیازهااینمیانگینکهدادندامتیاز

شدهتولیدهايایدهوضعیتازنمودار:3- 2شکل



هاي توصیه شده در فاز ارزیابیعناوین ایده:4- 2جدول

عنوان ایدهکد ایده
PF08خطرناكونفتیموادبرايشهرازخارجهايزمینازاستفاده
PF09بندرموجوداراضیبهسازيوساماندهی
PF12برداربهرهتوسطزمینایجاد
PF13نگینشبیهمجتمعایجاد
PF16شمالیاراضیتملک
PF18فعلیاستحصالبجايتوسعهطرحدراستحصالافزایش
PF19خشکبندرازاستفاده
PF20فعلیاداريساختمانتخریب
PF24مرتبطغیرساختمانهايانتقال
PF26جدیدبندرجانمایی
PF29باراندازيارتفاعافزایش
PF30جدیدشکنموجکناراراضیاستحصال
PF33هانمرجاوضعیتبررسی
RB20ساحلازدورتربهساحلیتاسیساتانتقال
FL01سواريموجپالژایجاد
FL02استاتیکیتحکیمبعنوانعمومیوفلهکاالي
FL03بندردرافزودهارزشباصنایعایجاد
FL10آزادمنطقهبهبهشتیشیهیدبندرالحاق
FL14بندرویژهتفریحیساحلایجاد
FL15تبدیلیصنایعایجاد
FL16کاالدپويجهتخشکبندر
FL19کانتینرشستشويمحلاحداث
FL21آهنراهوبندربرايجامعمطالعاتطرحتسریع
FL23رورواسکلهایجاد
FL25کنشیرینآببهمحوطهاختصاص
FL37احداثحالدرپاالیشگاهبهتوجهبابندرپتروشیمیصنایع
FL38بزرگصیاديهايکستیمناسباسکله
FL46گردشگريوتفریحیصنایعایجاد
FL50شهرياراضیباجایگزینیوشهرداريبهواگذاري
SH01تصمیماتدرزیستمحیطگاننمایدهشرکت
SH02محلیمحیطیزیستهايگونهسناسایی
SH03شدهمنتقلهايمرجانپایش
SH05محیطیزیستارزیابیمطالعات
SH06توسعهطرحمحیطیزیستمطالعات



SH07هاگیريتصمیمدرزیستمحیطنمایدهشرکتعدم
SH11زیستمحیطباسازگارمصاح
SH12پروژهاجرايعدم
SH13هاپشتالكزیستمحیطجابجایی
SH14دریاییهايگونهزیستگاهایجاد
SH15هاپشتالكمطالعاتمرکزایجاد
SH20دریاییهايعروسافزایشهايزمانپایش
SH22هاالکپشتازحفاظتکمپینتشکیل
ET07تیالبیوتیاوبیهايروشازاستفاده
ET17ژئوتکنیک(جدیدهايگمانهحفر(
ET18ژئوتکنیکشرایطبهباتوجهتودهزیربستربهسازي
ET19آبتراززیرموجودشکنموجمصالحازاستفادهعدم
CF17توسعهطرحالیروبیازاستفاده
CF31جنوبیساحلدرجدیدحوضچهوشکنموجاحداث
CF40استحصالبرايرودخانهايمصالحازاستفاده
CF42استانمردمیهايشکنمجازاستفادهوآوريجمع
WB02آنداخلبرايشهرساختمانیهاينخالهوکیسونازاستفاده
WB10قبلیهايپروژهجاماندهمعادنازاستفاده
WB14دیوارایجادبرايموجودساحلهايسنگازاتفادهروشبهپروژهاجراي EPC

ZE01فایناسوربهاراضیواگذاري
ZE02خصوصیبخشبهبندرواگزاري
ZE03زیستمحیطسازمانکارشناساننظراتازاستفاده
ZE09آناهمیتوبوجهبهتوجهبابندرهايپروژهبندياولویت
ZE10بحرانمدیریتمطالعاتانجام
ZE11گذارانسرمایهبهواگزاريبرايویژهتخفیفاعطاي
ZE12دریاییهايپدیدهبینیپیشیسامانهاندازراه
ZE13پیمانکاربهاسکلهواگزاري
ZE14فرودگاهباندایجاد
ZE15بندروشهرتعاملبررسی
ZE16EPCF انجام پروژه به روش
ZE17بازاریابیمطالعات



24

هاي توسعه داده شدهلیست ایده-1-2-4- 2
. ي توسعه شناخته شدایده شایسته59ایده تولید شده، 242گفته شد که در فاز ارزیابی، از میان 

ها در جدول زیر آمده بندي شدند که عناوین آنبسته ایده تقسیم3ایده مناسب براي توسعه در قالب 59این 
. ها مورد بررسی قرار گرفتندها ابتدا به صورت انفرادي توسعه داده شدند و سپس در کارگروهاین ایده. است

هاکارگروهوهاایدهبستهعناوین:5- 2جدول

ها و کارگروهانمودار از وضعیت بسته ایده:4- 2شکل

د ایدهتعداایدهعنوان بستهردیف
15هاي جدیداجرایی و سیستم1
20مبانی طراحی و طراحی2
24ارزیابی و کاربري3

15

20

اجرایی و سیستم هاي جدید
مبانی طراحی و طراحی
ارزیابی و کاربري

هاي توسعه داده شدهلیست ایده-1-2-4- 2
. ي توسعه شناخته شدایده شایسته59ایده تولید شده، 242گفته شد که در فاز ارزیابی، از میان 

ها در جدول زیر آمده بندي شدند که عناوین آنبسته ایده تقسیم3ایده مناسب براي توسعه در قالب 59این 
. ها مورد بررسی قرار گرفتندها ابتدا به صورت انفرادي توسعه داده شدند و سپس در کارگروهاین ایده. است

هاکارگروهوهاایدهبستهعناوین:5- 2جدول

ها و کارگروهانمودار از وضعیت بسته ایده:4- 2شکل

د ایدهتعداایدهعنوان بستهردیف
15هاي جدیداجرایی و سیستم1
20مبانی طراحی و طراحی2
24ارزیابی و کاربري3

اجرایی و سیستم هاي جدید
مبانی طراحی و طراحی
ارزیابی و کاربري

هاي توسعه داده شدهلیست ایده-1-2-4- 2
. ي توسعه شناخته شدایده شایسته59ایده تولید شده، 242گفته شد که در فاز ارزیابی، از میان 

ها در جدول زیر آمده بندي شدند که عناوین آنبسته ایده تقسیم3ایده مناسب براي توسعه در قالب 59این 
. ها مورد بررسی قرار گرفتندها ابتدا به صورت انفرادي توسعه داده شدند و سپس در کارگروهاین ایده. است

هاکارگروهوهاایدهبستهعناوین:5- 2جدول

ها و کارگروهانمودار از وضعیت بسته ایده:4- 2شکل

د ایدهتعداایدهعنوان بستهردیف
15هاي جدیداجرایی و سیستم1
20مبانی طراحی و طراحی2
24ارزیابی و کاربري3



هاي وارد شده به فاز توسعه لیست ایده:6- 2جدول
بسته ایدهعنوان ایدهکد ایده
SH04اجراءحیندرسنجکدورتنصب

یی
جرا

ا
و

تم
یس

س
اي

ه
دید

ج

CF49هانا منظم چیدن آرمور
RB15موجودهايصخرهازاستفاده
ET14دریایینیرويمعدنهايسنگازاستفاده
ET01مصالحریلیحملازدهاستفا
RB08ساحلازحفاظتعدم
CF19دیوارهازبخشیبعنوانساحلبهچسبیدهموجیهاينیروگاهازاستفاده
PF32خودپاالییمکانیزمازاستفاده
RB02هاکنندهتثبیتازاستفاده
RB19ساحلازحفاظتمحدودهسازيبهینه
SH18جدیدهايتکنولوژيازاستفادهباسنگیساحلحفظ
CF18بتنیدیوارازاستفاده
RB12بتنیبالشتک
RB18شکنآبازاستفادهبررسی
RB24متفاوتحفاظتباايماسهباصخرهايساحلتفکیک
CF15ایسلندیک(شکنچند الیه شدن موج(

انی
مب

حی
طرا

و
حی

طرا

CF05مصالحرنجبهتوجهبافعلیطرحسازيبهینه
CF16بتنیآرمورنوعچندبررسی
RB07کمشیببارپریپازاستفاده
RB10بتنیقطعاتازاستفاده
RB11برمجايبهکالسیکشکنموجوتندترشیببابزرگترآرمور
SH10سنگازاستفادهعدم
WB12فیزیکیآزمایشبهتوجهبابیشترمغزهبامقطعیبافعلیشدهطراحیمقطعتبدیل
RB04سنگیغیرمصالحازاستفادهبررسی
RB06جدیددیوارهبرايآنسنگازاستفادهوموجوددیوارهترازکاهش
SH23موجودساحلدراستفادهوشدهاجراءدایکباالییبخشآوريجمعبررسی
WB04جدیدحفاظتبرايموجودحفاظتازتاجاستفاده
ZE17جدیداراضیکاربريبهتوجهباسطحیهايآبدفعهاينقشهانطباق
ZE19ازاستفادهXbloc

CF10 ساله50ساله و کنترل معمول 25طراحی سختگیرانه
ET21انجام هیدروگرافی جدید
CF20سازهفیزیکیمدلانجام
CF14طراحیدربیشترریسکپذیرش
CF26دیوارتافاصلهوکاربريبهتوجهبادیوارهطراحیمبانیتغییر



بسته ایدهعنوان ایدهکد ایده
CF28دیوارپشتکاربريوهاتوصیههايمیانهیاوهاحداقلبهتوجهباطرحایمنیحاشیهکاهش
FL42صادراتبمنظورومعدنیسنگیفرآوريبهاختصاص

ابی
رزی

 و ا
ري

کارب

PF21اسکلهبهوروديجادهتعریض
FL11مذکورمنطقهازاضطراريخروجمسیربینیپیش
FL33لحاظبهموجودمخازنبررسیHSE

PF14داخلینقلوحملمسیرهايتغییر
FL04دیوارمشخصاتکاهشودیوارهکناردرپذیرآسیبکمترکاالي
FL12کامیونپارکینگ
FL36خصوصیبخشبهاستحصالواگذاري
FL39هاکاربريتعیندرمنطقهدریاییمخاطراتگرفتننظردر
FL41سنگینهاينگلهدپوي
FL08جنوبینواربهآهنراهوجادهانتقال
FL22جدیداستحصالحذفوموجوداستحصالیاراضیدرسبزفضاي
ZE05دیوارمختلفهايجانماییبرايزمیناستحصالهزینهنموداربررسی
PF01فایدههزینهبهتوجهباپروژهخطتغیر
PF11اراضیاستحصالعدمواستفادهبالاراضیازاستفاده
PF23دریاسمتبهشرقیدیوارپروژهخطالمقدورحتیتغییربابندرنیازمورداراضیاستحصال
RB14ساحلازحفاظتلزومبررسی
ZE06دیواراحداثعدمتخریبیتاثرابررسی
PF04با حفظ حفاظت الزم در اراضی غربی(تمرکز بر اراضی شرقی بجاي اراضی غربی(
PF06زمیناستحصالبجايزمیناجاره
PF22بندرتوسعهطرحدرآنبینیپیشواستحصالعدم
PF27جدیدزمینایجادعدم
ZE04سریعتروبیشتربازدهیباهاییپروژهروژهبه|اینبودجهاختصاصارزیابی
PF07پسکرانهموقیعتبامتناسبپروژهخطتغیر



ها ي ایدهنتایج توسعه-1-2-5- 2
بسته 3ها در ایده درخور توسعه شناخته شد که به منظور هدفمند شدن توسعه، آن59ها با ارزیابی این ایده

تیماعضايوتخصصیهايکارگروهتوسط،توسعهفازدرشدهدادهتوسعهایده59این. بندي شدندایده تقسیم
تلفیقیاورد،تایید،باگشته و خارجتوسعهيچرخهازاجراییغیرهايایدهوگرفتهقراربررسیمورد،کنندهبررسی

/ )B(اجراء و تغیر سیستم/ )A(سناریوي کاربري و ارزیابی4در قالب ایده اجرایی 10ها،عصاره و چکیده اید
در این مطالعات ارائـه هـــتوصیهایی که در هر سه زمینه مشترك و و به عنوان و سناریوي ایده)C(طراحی

.مطرح گردیدگردند،می

ي پیشنهاديهاگزینه- 1-2-6- 2
ازمنتجهاي نهاییگزینهگزینه بعنوان6بندي شد، سناریو دسته4ایده اجرایی که در قالب 10بررسی پس از 

.معرفی شدندارزشمهندسیکارگاه
:باشندبه شرح ذیل میمذکورپروژهارزشمهندسیکارگاهازمنتجهايگزینه
S1 :غربیاراضیدرالزمحفاظتحفظبا"غربیاراضیبجايشرقیاراضیبرتمرکز"
S2 :وبتنیدیوارازاستفادهXblock

S3 :ایسلندیک(شکنموجشدنالیهچند(
S4 :ازاستفادهXblock

S5 :موجشدنالیهچندو"غربیاراضیدرالزمحفاظتحفظبا"غربیاراضیبجايشرقیاراضیبرتمرکز
)ایسلندیک(شکن
S6 :ساله50معمولکنترلوساله25سختگیرانهطراحی

پارامترهاي محاسبه شده براي هر هزینه و شاخصکارآیی، میزانوکیفیمعیارهايدر اشکال و جداول بعدي، 
.ها قابل مشاهده استیک از گزینه



)به درصد(ها نسبت به طرح مبنانمودار امتیاز کیفی و کارکردي گزینه:5- 2شکل

5

5.6
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5.6

5.6

5.1

5.6

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

طرح مبنا

S1

S2

S3

S4

S5

S6



)به ریال( در مقایسه با طرح مبناهااولیه ساخت هر یک از گزینههايهزینه:6- 2شکل

)ریالبه( ها در مقایسه با طرح مبناگزینهکل هر یک ازهايهزینه:7- 2شکل



1.62

1.17

1.38
1.46 1.44

1.28

S1 S2 S3 S4 S5 S6

مبناطرحها وگزینهارزششاخص:8- 2شکل

)به درصد(هاگزینهارزش نسبیشاخصنمودار :9- 2شکل



گیرينتیجه- 3
هزینه و میزانکارآیی، مقایسهوکیفیمعیارهايمقایسهپس از وشدمحاسبههاآنارزششاخصاجرایی نهایی، مورد بررسی قرار گرفت و هايگزینهدر این مطالعات، 

هاي گزینه، و کارشناسان ارائه گشت که در نهایتسازمان بنادر و دریانورديارزشمهندسیکمیته اي در حضور اعضاي جلسهدرارزش آنها نسبت به طرح مبنا شاخصمقایسه
بهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهدرارزشمهندسیمطالعاتبرترهايگزینهبه عنوان Xblockازو استفاده)ایسلندیک(شکنموجشدنالیهچند

.معرفی شدبارانآبهدایتکانالهايطراحیوسطحیآبهايآوريجمعو

هاجدول جامع اطالعات گزینه:7- 2جدول



:منابع و ماخذ
 وبهشتیشهیدبندرساحلیحفاظتدیوارپشتاستحصالپروژهگزارشات مطالعه مهندسی ارزش

، اندیشگاه مهندسی ارزشبارانآبهدایتکانالهايطراحیوسطحیآبهايآوريجمع
نقلوحملپژوهشکدهارزش، انتشاراتمهندسیباآشناییکتاب
مرجع دانش مهندسی ارزش ایرانارزش، مهندسیباآشناییکتاب
نقلوحملپژوهشکدهارزش، انتشاراتمهندسیکارکتاب
رساانتشاراتتردید، بیبهبود

جمهوريریاستراهبردينظارتریزي وبرنامهمعاونتپروژه، انتشاراتمدیریتدرارزشمهندسیجایگاه




