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 ها پروژه تیریمد در موثر و کارآ یابزار ارزش، مهندسي

 نویسندگان: سيد مهدی رضوی، کامران امامي، مجيد گلزاده

ای  های شرکت برق منطقه کارآ، مدیر دفتر مهندسي طرح کارشناس، مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور کریت

 استان هرمزگان

Razavi@kuritkara.com 

Emami@kuritkara.com 
m.golzadeh@yahoo.com 

 چكيده:

حوزه صنايع  روش دركه ناشي از كاربرد عملي اين  ،هاي صورت گرفته در آن دگرديسيو  سال تجربه كاربرد 06 در پيمهندسي ارزش 
هاي مديريتي و  در عرصه اكنون داراي دو نقش كلي بوده است،هاي عمراني، صنايع و محصوالت مديريتي  راي، پروژهاتوليدي، روندهاي اد

منافع ها و ميزان  گذاري افزايش شاخص ارزش، موجب بهبود نتايج سرمايه عامل ها به عنوان گشته است. از سويي در پروژه مهندسي
هاي ديگر حل مساله خود را  جهت حل مساله، در ميان روش يگشته است، و از ديگر سو به عنوان روش شده صرف به منابع شده سبك

شده عصر جديد همچون تيم چند تخصصه، تخصص، كار  عامل موفقيت اين ابزار، استفاده از عناصر كليدي و شناخته متمايز نموده است.
هاي تحليل كاركرد و مشاركت عوامل در تمركز بر مساله در يك متدولوژي واحد و با چارچوب مشخص و  شيافته، رو تيمي، خالقيت نظام

 هاي عملي است. گام

)چه در افزايش شاخص ارزش پروژه و  به هر دو نقش اين متدولوژيكار آن،  با مروري كلي بر متدولوژي و روش گردد در اين مقاله سعي مي
همچنين  هاي داخلي بررسي شود. هاي مرتبط اشاره شده و نتايج حاصل از كاربرد آن، عمدتاً در نمونه البا ذكر مث چه در حل مساله(

 مهندسي ارائه شود. -راهكارهايي در استفاده هرچه موثرتر در استفاده از اين ابزار مديريتي

 کليدواژه: مهندسي ارزش، حل مساله، مدیریت پروژه، خالقيت، کار تيمي، تحليل کارکرد
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 مهندسي ارزش:

الي  2در زماني در حدود  نفره( 21تا  5) افزايي يك تيم خبره و چند تخصصي متدولوژي ارزش يك ابزار مديريتي است كه با استفاده از هم
ارزش  شده كه به برنامه كار متدولوژي ارزش موسوم است، اقدام به حل مسأله و يا ارتقاي از پيش تعيينهاي  و گامماه و با طي مراحل  4

ها متعددي از جمله مهندسي ارزش، تحليل ارزش، مديريت ارزش و  نمايد. متدولوژي ارزش بنا به نوع كاربرد آن به نام يك پروژه مي
هاي كلي يكسان )در قالب اطالعات، تحليل  هاي مبتني بر متدولوژي ارزش داراي گام ريزي ارزش ناميده شده است. همه روش برنامه

 ارزيابي، توسعه و ارائه( هستند. كاركرد، خالقيت، 

تيم مطالعاتي مهندسي ارزش تركيبي از كارشناسان متخصص در زمينه هاي مختلف موضوع مورد مطالعه، نماينده كارفرما، نماينده مشاور، 
ت مي كنند( است. البته در بردار و تيم راهبري مطالعه )كه فرآيند مهندسي ارزش را هداي نماينده پيمانكار)در صورت وجود(، نماينده بهره

اي از  پوشاني دارند، به طور مثال مدير پروژه در بخش كارفرمايي خود در زمينه ها با يكديگر هم بسياري از موارد، برخي از اين نقش
 هاي مورد نياز متخصص است. زمينه

كارگاه  در گام پيش و هدف آن له مهندسي ارزشمساچارچوب محور است. به اين ترتيب كه ابتدا  -فرآيند مهندسي ارزش يك فرآيند مساله
شود. بنابراين افراد تيم به جاي تمركز بر مسائل  تيم راهبري مانع از انحراف تيم مي ،و فاز اطالعات تعريف شده و در فازهاي مختلف

شده در ابتداي  ا مساله تعريفاي يا اتالف وقت و انرژي براي دستيابي به منافع سازماني خويش، بر روي موضوع مورد مطالعه ي حاشيه
 كنند. مطالعه تمركز مي

رود كه در آن كاركردها و اهداف پروژه در تناسب و تناظري منطقي با اجزاي پروژه قرار  تحليل كاركرد قلب مهندسي ارزش به شمار مي
 شود. هم و اساسي جلب ميگرفته و با انتخاب كاركردهاي پرهزينه، پرفرصت و پرريسك، نقاط تمركز تيم مجدداً بر مسائل م

كند. اين ايده  هاي بسياري در مسير بهبود پروژه و حول محور كاركردهاي منتخب مرحله پيش توليد مي در فاز خالقيت، تيم تخصصي، ايده
ها به  شود ايده گيرند. در اين فاز سعي مي در فاز توسعه قرار ميتيم،  اعضايها مورد تمركز  گزيني شده و آن ايده ها در فاز ارزيابي به

ها راهكارهاي نتيجه مطالعه مهندسي ارزش را در حد شماتيك به كارفرما انتقال داده و تحليل تيم را  پيشنهاديه تبديل شود. اين پيشنهاديه
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كند تا به  پيمانكار را طي مي-كارفرما -نيز در خصوص آن ايده بيان مي كند. ادامه اين روند مانند روندهاي معمول مهندسي مسير مشاور
 اجرا درآيد.

وزارت راه و ترابري امريكا نتايج استفاده از مهندسي ارزش حتي در كشورهاي توسعه يافته برجسته و قابل توجه بوده است. به طور مثال در 
 [2] است: گرديدهجويي  ميليارد دالر صرفه 20سال اخير با استفاده از مهندسي ارزش بيش از  21در 

  جمع  0221  0221  0222  0222  0222  0222  0220  0227  0222  7999  7991  7991  سال

  4190  981  920  141  966  914  944  977  978  988  985  492  903  تعداد مطالعات ارزش

  هزينه تخميني
 مطالعات ارزش  

  )ميليون دالر(

5  7  7  8  8  3  8  7  26  8  21  21  262  

 ارزش پيشنهادات 
  مورد قبول

  )ميليون دالر(

222  129  122  7701  122  7222  7272  7772  2712  7222  7912  0222  72220  

هزينه نرخ بازگشت 
  ارزش مطالعات

7:722  7:771  7:772  7:722  7:779  7:772  7:702  7:722  7:202  7:022  7:721  7:022  7:719  

جويي در هزينه پروژه ها( به هزينه اينگونه  ترابري امريكا، ميزان بازگشت سرمايه )ناشي از صرفهنتايج راه و نكته قابل توجه در 

دهد. در حقيقت به ازاي هر دالر كه صرف انجام مطالعات مهندسي ارزش و  را نشان مي 236مطالعات است كه عددي در حدود يك به 

نكته ديگر ثبات مطالعات در سال هاي  ر كاهش هزينه به دست آمده است.دال 236اعمال تغييرات ناشي از ان در پروژه ها شده است، 

 شود. مطالعه مهندسي ارزش در راه و ترابري اين كشور انجام مي 956مختلف است به طوري كه در هر سال در حدود 

هاي  ميليون دالر و پروژه 26ز هاي آبي بيش ا ميليون دالر، پروژه 15هاي ملي راه وترابري بيش از  تمامي پروژهدر امريكا اكنون 

 ميليون دالر ملزم به انجام مطالعه مهندسي ارزش هستند. 2ساختماني بيش از 

 مهندسي ارزش در ایران

آهن،  راه، راه ،راه و ترابري )بنادر، هاي توزيع( پست ،)شبكه برق شبكه و تاسيسات وابسته(، ،فاضالب ،)سد آب  بخشدر ايران نيز در 
نويس برنامه  هاي سوم و چهارم و پيش در برنامه .آميزي گرديده است هاي موفقيت از اين روش استفادهو ... هاي شهري  پروژهها(،  فرودگاه

سازمان  24/21/2984مورخ  125323/266پنجم توسعه بر انجام اين مطالعات تاكيد گرديده است. همچنين مطابق بخشنامه شماره 
ميليارد ريال، حداقل يك مطالعه ارزش و بيش  16هاي بيش از  م مطالعات مهندسي ارزش بر روي طرحريزي)سابق(، انجا مديريت و برنامه

  دستورالعمل اينهاي اعمال مهندسي ارزش در  در زير به الزامات و توصيه است. ميليارد ريال حداقل دو مطالعه ارزش الزامي گرديده 866از 
 گردد: اشاره مي
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ريزي )سابق(، ضمن ارائه  سازمان مديريت و برنامه 13/7/2989مورخ  297391/262طابق بخشنامه شماره وانند مت به عالوه پيمانكاران مي
جويي حاصله  درصد صرفه 15-45به ميزان عمر پروژه  از پاداش ناشي از كاهش هزينه طول« پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش»

 ران مغفول مانده است.برخوردار شوند كه متاسفانه از ديد اغلب پيمانكا

 

 

 مهندسي ارزش از دیدگاه افزایش شاخص ارزش

 مهندسي ارزش، دو نقش در اجراي پروژه ها دارد:

 ها افزايش شاخص ارزش پروژه 

 حل مساله 

كند شاخص  مهندسي ارزش سعي مي گرايانه مهندسي ارزش است. از اين ديدگاه يكي از نقاط اعمال ديدگاه جامع شاخص ارزش پروژه،
 گردد: رزش پروژه را كه تركيبي از معيارهاي كيفي و كمي است را ارتقا دهد. در مهندسي ارزش، شاخص ارزش به صورت زير تعريف ميا

 *کيفيت(=شاخص ارزشکارآیيهزینه طول عمر/)

گردد. اين معيارها در فاز  يكارگاه توسط تيم تعريف م اي از معيارهاي كيفي را در خود دارد كه در ابتداي مطالعه و در پيش كيفيت مجموعه

هاي پيشنهادي بر اساس معيارهاي  در انتهاي مطالعه ارزش، گزينه( و AHPدهي شده )معموالًً با روش  اطالعات توسط اعضاي تيم وزن
 شود. ارزيابي، امتيازدهي شده و امتياز كيفي هر گزينه محاسبه مي

به عنوان مثال، هر گزينه كه كاركردهاي ژه توسط هر گزينه بيان مي شود. ، ميزان برآورده شدن كاركردهاي اصلي پروكارآييمعيار 
 آورد. امتياز باالتري در اين معيار مي كارآيي بيشتري داشته و بيشتري را برآورده كند،
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نگهداري و برداري،  هاي تملك، ساخت، بهره هزينه محاسبه شده در شاخص ارزش، هزينه طول عمر پروژه است. اين هزينه مجموع هزينه
ها است. اين نقطه يكي از نقاط اعمال ديدگاه  هاي مهندسي ارزش مهم است، كل مجموع اين هزينه اسقاط است. آنچه در ارزيابي گزينه

 گرايانه در مهندسي ارزش است. جامع

 

 مهندسي ارزش از دیدگاه حل مساله

توان در  از اين روش مي ،ش هزينه، همزمان با حفظ كيفيت و كارآيي(بهبود شاخص ارزش )عمدتاً از طريق كاهرايج آن در  عالوه بر كاربرد
گردد  هاي كشور به وفور يافت مي كه در پروژهمسائل اين استفاده نمود. از جمله  اجرا نيزطراحي و حين  مديريتي -حل مسائل مهندسي

الت ناشي از تغيير سريع تكنولوژي، حوادث توان به عدم قطعيت منابع تامين اعتبار، عدم تطبيق طرح با شرايط محيطي، مشك مي
گيري سريع در  ، تغيير نيازها، نياز به تصميمدر فاصله طراحي و اجرابه خصوص  زماني و مكاني مسائل ناشي از تغييرات شرايطغيرمترقبه، 

و ...  هاي عوامل پروژه، تعاملستي، ضعف در د هاي باالدستي يا پايين هاي موازي يا مجاور، تغيير در پروژه روند اجرا، تداخل و تعامل با پروژه
 اشاره نمود. 

تواند كارفرما را در دستيابي به راهكار  افزايي عوامل مختلف پروژه، مي پارتنرينگ و استفاده از هممبتني بر راهكار  در اين گونه موارد،
افزايي، خالقيت و  هم ،ز تيم چند تخصصه و چند عامليبه سبب استفاده ا ارزش مهندسيبا استفاده از كمترين منابع ياري نمايد.  ،مناسب

 است.داراي مزايا و نقاط قوت بسياري  هاي معمول نسبت به روش، (ژه داردتحليل كاركرد )كه نگاه سريع و مناسبي به فلسفه اجزاي پرو

 

 ها مهندسي ارزش و مسائل مالي پروژه

نمايد با كاهش هزينه طول عمر و به خصوص هزينه اجرا  كند و سعي مي مي مهندسي ارزش عمدتاً بر روي هزينه طول عمر پروژه تمركز
البته هدف مطالعات ارزش  ها را افزايش دهد. ها را رفع نموده و شاخص ارزش آن هاست(، مشكالت پيش روي پروژه )كه مشكل اغلب پروژه

گردد. با توجه به اينكه مشكل عمده  رات كارفرما تعريف ميكارگاه( بر اساس انتظا به ترتيب اولويت در ابتداي هر مطالعه )در زمان پيش
هاي اجرايي است، بيشتر مطالعات مهندسي ارزش نيز بر روي كاهش  هاي عمراني در كشور، مشكالت منابع مالي و هزينه بيشتر پروژه

 نه ساخت تمركز دارد.يهز

منابع مالي، زمين و حفظ يا ارتقاي  ،نياز شامل زمان كاهش منابع مورد ،هدف آباد سعادت كيلوولت 09/196/466در مطالعه پست
اي تهران  برداري توسط شركت برق منطقه هاي كيفي مانند قابليت اطمينان، اتكاپذيري، سهولت نگهداري و تعميرات، سهولت بهره شاخص

نمودار تشكيل شد،  2989مهرماه  در اي تهران كارشناس خبره و مديران ارشد شركت برق منطقه 21كارگاه كه با شركت  در تعريف گرديد.

ايده  194كاركرد برگزيده،  3پردازي بر  گرديد، سپس از ايده ترسيمجزء پست و سيستم فراگير  25( براي FASTتحليل كاركرد سيستمي )
مل تغيير تجهيزات و انتخاب ها شا اين گزينهتوصيه كلي به دست آمد.  08گزينه و  8ها و تركيب آنها،  استخراج شد. از ارزيابي و تركيب ايده

بهبود اتصال خطوط به پست و جانمايي بهينه  ،ساله پست 26بندي فازهاي ساخت و توسعه  تغيير مرحله ،(GISبه  AISتكنولوژي نوين)
 هاي برگزيده به تفكيك اجزاي مهم بصورت زير است: اجزاي پست بود. مقايسه هزينه گزينه

 گزينه

هر گزینه از نظر تيم  اولویت هزينه )ميليارد ريال(

 مطالعه
تجهيزات 

و 

ساختمان  

 فاز اول

تجهيزات 

و 

ساختمان  

 فاز دوم

مساحت 

 زمين

)متر 

هزينه 

 زمين

كاهش 

 تلفات

تعميرات 

 نگهداري

نصب و 

 ساختماني

ارتباط با 

 466خط 

 جمع

كل 

 ها هزينه

معيار كيفي 

 هر گزينه

شاخص 

 ارزش
 اولويت تيم
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 مربع(

 --- 712/2 722 229 6 7/5 99 6 185 570666 256 35 مبنا

G7 241 269 250066 78 16- 9/8 26 4 202 722 222/2 7 

G0 241 269 290066 08 16- 9/8 3 4 272 721 222/2 0 

G2 241 269 220766 53 16- 9/8 22 4 221 722 229/2 2 

و ( 2989ميليارد ريال سال  915ميليارد ريال به  503)از % هزينه اوليه طرح 41( معادل G2ميزان كاهش هزينه در گزينه برتر)

مطالعات مناسب انجام  زمان، مديريت حمايتتوان به  مي موفقيت چشمگير مطالعات داليلبود. از  2166به  2بازگشت سرمايه آن بيش از 

اشاره گام به گام برنامه كار  انجامو  تيم ، تركيب مناسبمشاور راهيهم، درست محدوده تعريف، تيم بر مهندسي ارزش تسلطارزش، 

 [1]نمود.

 

 ها مهندسي ارزش و مسائل زماني پروژه

 نمونه زير يكي از اين موارد است:ساز شده اند نيز مي تواند موثر باشد.  اظ زمان مسالههايي كه از لح مهندسي ارزش در پروژه

ه استان اردبيل با هدف بهبود ارزش پروژه )كاهش زمان ساخت، مطالعات مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين در محدود
به اتمام رسيد. در نتيجه اين مطالعه و  2983آغاز گرديده و در مردادماه  2988ماه  افزايش كاركردها، بهبود كيفيت و كاهش هزينه( در بهمن

مطالعات بازنگري ابالغ گرديده و يا به صورت پايلوت  توصيه به تصويب رسيد تا توسط كارفرما براي 4پيشنهاديه و  3بر اساس نظر تيم 
% و 16به ميزان توانند در صورت تلفيق تا دوره ساخت را  جويي قابل توجه مي ها در مجموع با پتانسيل صرفه تدقيق گردد. اين پيشنهاديه

%، شاخص درآمد به هزينه تا 17يفيت تا ها پتانسيل افزايش ك % كاهش دهند. همچنين اين پيشنهاديه15را به ميزان  هاي ساخت هزينه
 [9] % را نيز دارا هستند.59درصد و بهبود شاخص ارزش تا  5/10

 امتياز کيفي پيشنهادیه

 درصد صرفه

جویي در 

 هزینه ساخت

بهبود درآمد 

به هزینه دوره 

 عمر

شاخص 

 ارزش

بهبود شاخص 

 ارزش

 20519 228070 20278 %9033 03024 عداندازي و الينينگ در فاز ب اجراي عمليات خاكي كانال و آب

 20972 260039 20680 %2041 08047 ساخته بتني براي الينينگ استفاده از قطعات پيش

 20949 264008 20253 %8012 58085 كارگيري ساير مواد ايزوالسيون ها و به استفاده از قيرآبه بر روي شيب

 20926 261020 20600 %6048- 07039 كمتراستفاده از الينر براي اجراي بهتر بتن با ضخامت 

 20107 38075 20212 %5067 53090 ها استفاده از قيرآبه بر روي شيب

 20206 36040 20285 %1032 50005 ژئوممبران با پوشش خاكي

 20228 87028 20695 %4001 50036 باكس بتني به جاي لوله با پوشش فلزي يا پالستيكي داخلي

 20221 80076 20206 %5078 50005 ژئوممبران روباز

 20629 78030 20105 %29079 44064 برداري طراحي كانال خاكي و پوشش كانال پس از چند سال بهره

6% 55066 طرح مبنا  20666 30/77  20666 
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 مهندسي ارزش و کيفيت

كند. نمونه زير يكي از  كيفي را نيز لحاظ مي كند، بلكه در شاخص ارزش، معيارهاي مهندسي ارزش تنها بر هزينه هاي طول عمر تكيه نمي
هاست كه گزينه مطالعه مهندسي ارزش، در عين آنكه هزينه باالتري از طرح مبنا دارد، ولي به دليل بهبود معيارهاي كيفي، داراي  اين نمونه

 شاخص ارزش باالتري گرديده است:

 240پردازي، تعداد  كاركرد جهت ايده 4با انتخاب  برگزار گرديد. 2983ل پست ميناب در خردادماه ساتوسعه كارگاه مطالعه مهندسي ارزش 
ها تهيه گرديد. پس  ايده به عنوان ايده برتر انتخاب گرديد. در نهايت سه گزينه با تركيب ايده 29ها تعداد  ايده ايجاد گرديد. از بين اين ايده

پيشنهادي   انتظار، امتياز فني مناسبي را نيز كسب كند. مقايسه نهايي گزينه از بحث و بررسي، يك گزينه توانست با انجام كاركردهاي مورد
 نسبت به طرح مبنا در جدول زير آمده است:

 ها گزینه
بيالن کل مالي گزینه 

 )ميليون ریال(
 شاخص ارزش عملكرد امتياز گزینه

شاخص ارزش 

 نرمال

با  215MVAتعويض دو ترانس ) طرح مبنا
هاي پورسيلين،  ره، مق166MVAهاي  ترانس

تخريب و بازسازي دبوار اتاق كنترل جهت نصب 
 (تابلوهاي جديد

2260046 5066 2066 606666451 2066 

  215MVA سوم با ظرفيت استفاده از ترانس
تابلوها  شكل U كنترل، چيدمان پشت اتاق

 هاي سيليكوني واستفاده از مقره

2210966 0058 2066 606666580 20130 

 96رغم افزايش هزينه گزينه پيشنهادي، به دليل رشد معيارهاي كيفي، شاخص ارزش گزينه پيشنهادي، به ميزان  شود كه علي مشاهده مي
 [4].دهد نشان ميدرصد افزايش 
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 طرح پيشنهادي طرح مبنا

 

 

 مهندسي ارزش و ریسك

هاي  زارهايي مانند خالقيت، به جسات تحليل ريسك شبيه است. وجود عوامل و تخصصجلسات مهندسي ارزش به سبب نوع تيم و وجود اب
هايي خالقانه و عميق براي  نمايد. همچنين اين ابزار منتج به گزينه مختلف در تيم ارزش، زمينه مناسبي را جهت مقابله با ريسك ايجاد مي

 مقابله با ريسك منجر خواهد شد.

د سيمره با هدف افزايش شاخص ارزش پروژه از طريق كاهش هزينه و زمان اجراي احداث سرريز با عدم مطالعات مهندسي ارزش سرريز س
آغاز گرديد. پيشنهاد مطالعات مهندسي ارزش سرريز سد سيمره زماني مطرح گرديد كه  2983كاهش سطح ايمين مطلوب سد در تيرماه 

ها را مورد بررسي قرار دهد. در ادامه به  رح نمود و از مشاور درخواست نمود اين ايدههايي در زمينه امكان افزايش تراز نرمال مط كارفرما ايده
سازي، مقرر گرديد از روش  هاي خالقانه در جهت اجرايي شدن ايده و همچنين سرعت باالي تصميم لحاظ ديدگاه جامع و لزوم طرح ايده

نفر از اعضاي تيم پشتيبان  0نفر از اعضاي اصلي و  21ين مطالعه با حضور مهندسي ارزش در دستيابي به اين اهداف استفاده گردد. كارگاه ا
ايده  25ايده ارائه شد. از ميان اين تعداد ايده اوليه،  939برگزار گرديد. در فاز خالقيت، تعداد  2983تيرماه سال  13تا  17در محل سد و در 

پيشنهاديه تهيه و ارائه گرديد. در نهايت  22گرديد. در نهايت در فاز توسعه تعداد ايده به عنوان توصيه برتر انتخاب  27به عنوان ايده برتر و 
 ها تعداد چهار گزينه به صورت زير استخراج گرديد: با تركيب ايده

واحد  5/2كننده تحتاني و  دار، فرض احداث سازبن، استفاده از دو تخليه بند پيشاني ، تغيير دريچه به نوع آب715تراز نرمال  :7گزینه 

 نيروگاه در زمان سيل نادر

كننده تحتاني و  ، استفاده از تركيب دريچه و اتوجي براي افزايش تراز، فرض احداث سازبن، استفاده از دو تخليه715تراز نرمال  :0گزینه 

 واحد نيروگاه در زمان سيل نادر 5/2

كننده  دار، فرض احداث سازبن، استفاده از دو تخليه بند پيشاني نوع آب ، استفاده از ضوابط اسپانيا، تغيير دريچه به715تراز نرمال  :2گزینه 

 واحد نيروگاه در زمان سيل نادر 5/2تحتاني و 

دار، فرض احداث سازبن، استفاده از دو  بند پيشاني بهاره و پاييزه، تغيير دريچه به نوع آب PMF، استفاده از 715تراز نرمال  :2گزینه 

 واحد نيروگاه در زمان سيل نادر 5/2كننده تحتاني و  تخليه

مورد ارزيابي درخت حوادث ها در حين كارگاه و بعد از آن با روش  در اين مطالعه به سبب لزوم تامين ايمني سد در حد مطلوب، تمامي گزينه
 [5] قرار گرفت و گزينه هاي ارائه شده حاوي ريسك تخريب سد نيز بود.
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 و پيمانكاران مهندسي ارزش

توانند از ابزار مهندسي ارزش استفاده كنند. به اين صورت كه اگر پيمانكاران پيشنهاد تغييري در پروژه ارائه  نكاران به طريق ديگري ميپيما
 45تا  15ريزي سابق، موجب كاهش هزينه اجرايي پروژه ها گردد، پاداشي معادل  سازمان مديريت و برنامه 136نامه  دهند كه با رعايت آيين

شود ضمن كاهش  برنده پيمانكاران وكارفرمايان موجب مي –گيرد. به عبارت ديگر رابطه برنده  جويي به پيمانكار تعلق مي اين صرفهدرصد 
اين رقم در امريكا و مند نيز شوند.  هاي اجرايي براي كارفرمايان، پيمانكاران نيز از كاهش مبلغ قرارداد خود متضرر نشده و حتي بهره هزينه

 باشد.  درصد مي 56ز كشورها بسياري ا

 شده در اين رابطه است كه هنوز در مرحله بررسي توسط كارفرما قرار دارد: نمونه زير يكي از مطالعات انجام

 2988در اسفندماه  آن عمر طرح و دوره احداث هاي اجرايي و طول سد غدير با هدف كاهش هزينهپيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش 
مهندسي  هم بر روي رودخانه سراب در نزديكي باباحيدر در حال احداث است. مطالع م م 21متر و حجم  05ين سد با ارتفاع آغاز گرديد. ا

تعداد  پردازي، در فاز ايده. شدبرگزار  2988اسفندماه  پاياني كارگاه مهندسي ارزش، در روزهايو گرديد  آغاز پيمانكارارزش سد غدير توسط 
هاي نهايي تغيير به روش مهندسي ارزش پيشنهاد انتخاب گرديد.  توصيه 19به عنوان ايده برتر و 24د كه از اين تعداد ايده ارائه گردي 219

 در دو گزينه زير به كارفرما ارائه گرديد:

يي معادل جو هزار مترمكعب با صرفه 066بند، استفاده از مصالح مخلوط به ميزان  كاهش عرض تاج سد، فرازبند همگن، حذف نشيب -الف
 ميليون ريال 520636

جويي معادل  هزار مترمكعب با صرفه 866بند، استفاده از مصالح مخلوط به ميزان  كاهش عرض تاج سد، فرازبند همگن، حذف نشيب -ب
 [0] ميليون ريال 040357
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 راهكارهای استفاده از مهندسي ارزش در پروژه ها

توان انتظار  شده است مي هاي عمراني حاصل كاربرد آن در پروژه ها به خصوص پروژه ها از مهندسي ارزش و با شناختي كه در اين سال
رسد  داشت روند استفاده از اين ابزار مديريتي صعودي بوده و در دهه آينده از قبل استفاده از آن منافع زيادي عايد كشور گردد. به نظر مي

 شد:راهكارهاي زير در هر مطالعه ارزش در پروژه ها حياتي با

عمر،  توانند كاهش هزينه طول ها مي اين هدف گذاري ابتداي مطالعات ارزش بسيار در نتيجه نهايي مطالعات موثر است. هدف -2
مباني مطالعه كه در ابتداي  بهبود مشخصه هاي كيفي پروژه، كاهش ريسك، بهبود مسائل زماني يا حل يك مساله خاص باشد.

  دهنده نتايج نهايي هستند. شوند، نقشه راه آن مطالعه و شكل هر مطالعه توسط اعضاي تيم تعيين مي

روحيه  جايگاه تخصصي، دانش، تجربه،براي هر همچنينكننده هستند.  تركيب اعضاي تيم در موفقيت مطالعات بسيار تعيين -1
بل از هر مطالعه راهبر آن كننده است. معموالً ق به تالش در راه بهبود پروژه نيز بسيار تعيينها   آن ، خالقيت و تعهدكارتيمي

 كند. مطالعه اين افراد را با دقت از بين بهترين متخصصان در هر زمينه انتخاب مي

هاي كوچك تا بزرگ در زمان انتهاي طراحي شماتيك  زمان انجام مطالعه، در ميزان نتيجه موثر است. بهترين زمان در پروژه -9
هاي كليدي و ورود پروژه به  سنجي( است. ا گذر از اين زمان ي فاز صفر)امكانهاي خيلي بزرگ، در انتها )فاز يك( و براي پروژه

يابد. البته  فازهاي بعد و پيشرفت پروژه، عالوه بر كاهش پتانسيل بهبود پروژه، هزينه اعمال تغييرات نيز به مرور افزايش مي
 اند. از فازهاي پروژه مردود ندانسته يك هاي مختلف، انجام مطالعات را در هيچ تاكنون استانداردها و دستورالعمل

دهنده نتايج مطالعه است. اختالف جدي در دو ديدگاه لزوم متخصص  كننده و شكل تيم راهبري مطالعات، زنجيره مطالعه، هدايت -4
، اما بودن و عدم مداخله متخصص هر مطالعه به عنوان تيم راهبري وجود دارد كه تاكنون هم به نتيجه قابل اتكايي نرسيده است

ها از دستيابي به آن محروم  المللي )كه ايران به دليل تحريم داشتن مدارك بين هاي استاندارد، همه استانداردها، گذراندن آموزش
تيم راهبري غير از شناخت ماهيت مهندسي ارزش و  اند. لزوم تجربه چندين مطالعه را به عنوان نقطه مشترك ذكر كرده است( و

 يريتي مرتبط، نياز به برقراري ارتباط انساني مناسب و روحيه حفظ منافع ملي در انجام مطالعات دارد.تسلط بر ابزارهاي مد

هاي داراي زمان طوالني بين طراحي و  مهندسي ارزش در پروژه هاي پر هزينه، پر ريسك، پروژه هاي مرتبط با مردم، پروژه -5
تواند كارسازتر باشد. اينگونه  هاي اجراي خاص مي اي اجزا يا روشهاي دار پروژه هاي داراي اجزاي تكرارپذير و پروژهاجرا، 
  ها داراي پتانسيل باالتري براي بهبود هستند. پروژه

تواند ابزار خيلي مناسبي براي حل  همانگونه كه هر ابزار مديريتي و مهندسي، راهكار تمامي مسائل نيست، اين ابزار نيز نمي -0
هاي خيلي كوچك، حل مسائل با راهكارهاي ثابت و از پيش  خص، مناسب براي پروژهاختالف، انتخاب بين چند گزينه مش

سنجي، ابزار اعمال نظرات كارفرما در طرح يا ابزار اعمال فشار بر  جايگزين ارزيابي فني، جايگزين مطالعات امكانشده،  تعيين
تواند خطرآفرين و مضر  تفاده از ابزارهاي فيزيكي، ميروي عوامل پروژه باشد. هر گونه سوء استفاده از اين ابزار، مانند سوء اس

 باشد.

 

 منابع و مراجع:

 www.transportation.orgوبسايت  -2

 كارآ ، شركت مهندسان مشاور كريت2989كيلوولت سعادت آباد،  09/196/466پست گزارش مطالعه مهندسي ارزش  -1

http://www.transportation.org/


11 

 

 كارآ ، شركت مهندسان مشاور كريت2988، ت مهندسي ارزش طرح شبكه آبياري و زهكشي خداآفرينمطالعاگزارش  -9

 كارآ ، شركت مهندسان مشاور كريت2983، ميناب 09/196پست توسعه مهندسي ارزش گزارش  -4

 كارآ ، شركت مهندسان مشاور كريت2983، سيمرهسرريز سد مهندسي ارزش گزارش  -5

 كارآ ، شركت مهندسان مشاور كريت2988بدنه سد غدير، مهندسي ارزش گزارش پيشنهاد تغيير به روش  -0


