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 هاي بهبود ارزش در دوره عمر پروژه روش

، محمدحسن سبط(1)مهدي روانشادنيا ،سيد مهدي رضوي

كارشناسان ارشد مديريت ساخت -1
دكتري مديريت ساخت -2

sm_razavi7@yahoo.com 

ravanshadnia_m@yahoo.com 

عمر پرروهه   باشد كه به صورت ويژه بايست در طول اي چون زمان، هزينه، ريسك مي مفهوم ارزش طبق تعاريف معمول شامل معيارهاي چندگانه
اگرچه طبق نظر تمام متخصصان باشد.  ها مي ها و سيستم هاي كنترل و بهبود ارزش پروهه استفاده از متدولوهي ارزش يكي از روش. مورد توجه قرارگيرد

تري بره تعردد    ارزش استفاده از اين متدولوهي در مراحل اوليه پروهه منافع و اثرات بسيار بيشتري دارد، ليكن كاربرد آن در تمام مراحل عمرر پرروهه و ح  
همچنرين  ر نگاه از مهندسي به مديريت همراه بروده اسرت.   ارزش و تغيي متدولوهيگسترش دامنه كاربردها با تغييراتي در مفاهيم توصيه گرديده است. 

ايرن ماالره تيليرل ارزش،    متردولوهي گرديرده اسرت.     هاي منشرع  از ايرن   روش ها باعث تفاوت بين  استفاده از آن در مراحل مختلف طول عمر پروهه
هراي متفراوت اشراره     به كاربرد هركردام در زمران   هايي ثالبا ذكر م و ندك ميرا بررسي  استراتژيك ريزي ارزش و برنامهمهندسي ارزش، مديريت ارزش 

 .شود ميمعرفي  گرديدهر ايران اجرا ريزي ارزش استراتژيك كه اخيراً د برنامهجديد اين متدولوهي در اي از كاربرد   در نهايت نيز نمونه نمايد. مي

 

 ، مديريت پروژهاستراتژيك ريزي ارزش كلمات كليدي: مهندسي ارزش، تحليل ارزش، مديريت ارزش، برنامه

mailto:sm_razavi7@yahoo.com
mailto:sm_razavi7@yahoo.com
mailto:ravanshadnia_m@yahoo.com
mailto:ravanshadnia_m@yahoo.com


 2 

شد، ليكن كاربرد آن در نيروي دريايي امريكا به تغيير نرام آن بره    آغاز اگرچه مهندسي ارزش با نام تيليل ارزش در جنرال الكتريك
و شايد « مهندس»و امكان استخدام « گر تيليل»اين تغيير نام شايد به دليل عدم  امكان استخدام  انجاميد. 1592در سال  مهندسي ارزش

با گسرترش دامنره كراربرد و     .بودانيراف از اصطالح اوليه  اولين مورد سازي در نيروي دريايي بوده است. اين به دليل زمينه مهندسي پياده
يكا به كار برده شرد  توسط اداره خدمات عمومي امر« مديريت ارزش»مفهوم  1591هاي ارزش، در سال  همچنين تنوع بيش از پيش روش

  مورد توجه قرار گرفت.« ريزي ارزش برنامه» 1591و از سال 
. و بره ويرژه در مراحرل اوليره اسرت      مهندسي ارزش در مراحل مختلف يك پروهههاي مختلف  روشيك رويكرد نوظهور استفاده از 

اند و  تمايز قايل شده ،خصصان، بين اين موارد استفادهبرخي از متاند،  ها را معادل هم دانسته ارزش اين روش هرچند تعدادي از متخصصان
ريرزي ارزش   ، برنامره ريرزي ارزش  تيليرل ارزش، مهندسري ارزش، مرديريت ارزش، برنامره     .انرد  داليلي را براي اين تمرايز عنروان داشرته   

 اسان بوده است. كارشن بررسيمورد عناويني است كه از جمله  راهبردي)استراتژيك(، كنترل ارزش، بازنگري ارزش و ...
كند: متدولوهي ارزش با ادامه روند افزايش و بهبود  المللي مهندسي ارزش ادعا مي رفته كه انجمن بين دامنه كاربرد آن تا بدانجا پيش
 [1تواند مشكالت هزاره جديد را حل نمايد. ] ها، مي ارزش ميصوالت، خدمات و سيستم

متردولوهي  »دانرد و از اصرطالح    المللي مهندسي ارزش، مديريت ارزش، تيليرل ارزش و مهندسري ارزش را معرادل مري     من بينانج
كند. ديدگاه ديگري نيز معتاد است كه تيليل ارزش و مهندسي ارزش در سايه مديريت ارزش قرار دارند، كه مرديريت   استفاده مي« ارزش

 گيرد. ريزي ارزش قبل از تيليل ارزش و مديريت ارزش انجام مي ديريت پروهه دارد. برنامههاي م ارزش رابطه مستايم با فعاليت
شود  و در اروپا  هاي ارزش عمدتا عنوان مهندسي ارزش اطالق مي يكي از نكات قابل توجه اينجاست كه در اياالت متيده به روش

هراي كشرورها قابرل مشراهده اسرت)انجمن       ف در اختالف نام انجمرن گويند. نمونه اين اختال و ديگر نااط اغل  به آن مديريت ارزش مي
 مهندسان ارزش امريكا و انجمن مديريت ارزش انگلستان(. 

هاي كلي يكسان )در قال  اطالعرات، تيليرل كراركرد، خالقيرت،      ريزي ارزش همگي داراي گام تيليل، مهندسي، مديريت و برنامه
از طريق تلفيق با ابزارهاي خاص مهندسي و  ،ن است بنا به موضوع مورد مطالعه يا شرايط مطالعهباشند كه ممك ارزيابي، توسعه و ارائه( مي
 باشد.  يكسان مي ها روشحدي تغيير كند ولي روح حاكم بر  مديريتي شكل ظاهري آن تا

 باشد:  صورت زير مي ها به هاي كاربرد انواع روش زمينهتعاريف و 
 
ارزش در تيليل و ارزيابي پروهه/ سيستم/ ميصول موجود و بررسي تطبياي آن برا اهرداف و    روشاز مطالعه تيليل ارزش: استفاده  -1
ايرن   دهرد.  هزينه يا اثرات و بدون كاهش كاركردها يرا كرارآيي را ارائره مري     كاهشپيشنهاد اصالحي داراي  و ا تيليل ارزش گويندرنيازها 

 .رود تكرارپذير ديگر به كار مي هاي مطالعات اغل  در فرآيندها، روندها و يا فعاليت
ريزي امكانات و مراحل پيش طراحي ساخت، در اداره عمران و  [ در برنامه11تيليل ارزش در اداره خدمات پارك ملي امريكا ]عنوان 

شرابه، مطالعره   هاي مرديريتي و فرآينردهاي م   هاي مديريتي، ساختارهاي سازماني، سيستم [ در تهيه دستورالعمل19]1آباداني اياالت متيده
 رود. [ در فرآيندهاي پشتيباني يا تمليك بكار مي11افزاري و مديريتي، در وزارت دفاع امريكا ] موارد نرم
 هايي از مطالعه تيليل ارزش: نمونه

 

                                                 
1
 USBR 



 3 

تشعشعات احتمالي راديواكتيو به فضاي بيرون  ت برابرحفاظ كه قرار بود ساخته شود، ديواري بتنيكاركرد در يك آزمايشگاه،  
آورد. پس از مطالعه ارزش به جاي ديوار، خاكريزي دورتادور آزمايشگاه  وجود مي ري بهبود ولي خود ميدوديت دسترسي و معما

 كرد. احداث گرديد كه همان كاركرد را بدون ميدوديت دسترسي داخلي برآورده مي

 
 .گوينرد را مهندسري ارزش  طراحي پروهه/ سيستم/ ميصرول   يامهندسي و هارزش در مرحل روشمطالعه مهندسي ارزش: استفاده از  -2

 موضوع مطالعه مهندسي ارزش اغل  هنوز به مرحله اجرا/ توليد نرسيده است.
ها و يا حتي پس از انتخاب يك گزينه، از طريرق   اداره عمران و آباداني اياالت متيده  كاربرد مهندسي ارزش را پس از توسعه گزينه

 احي و ساخت يك پروهه دانسته است.طر در[ 15هاي يك پروهه، و دانشگاه ليدز] كردن و ماايسه گزينه كمي

 هاي مطالعه مهندسي ارزش:  نمونه
اين طرح زمين زيادي در شمال تهران اشغال نموده بود و  آباد آماده گرديده بود. برق سعادتاسناد مناقصه طرح مبناي پست  

درصد  14زش حدود مطالعه ارتيم مديريت تصميم به كاهش آن از طريق انجام مهندسي ارزش گرفت. طرح پيشنهادي 
 [3]برداري را در پي داشت. كاهش هزينه، به همراه ارتااء اتكاپذيري، زيبايي و سهولت بهره

ها در اجرا بيش از  كردن احتمال افزايش هزينه االئو با لياظي مجمع الجزاير پهزينه اجراي طرح اصالح و تكميل بزرگراه اصل 
، اين مشكل را  هزينه دهنده هاي كاهش با ايده ها س از طراحي و مياسبه هزينهپ گرديد. انجام مطالعه ارزش توان كارفرما مي
 [13] برطرف نمود.

 
را مفهرومي   احري افرزاري و نيرز طر   هاي مديريتي و ميصوالت نررم  ارزش در بهبود سيستم روشمطالعه مديريت ارزش: استفاده از  -3

 .گيرد مي قرار اهداف و معيارهاي ارزيابي موضوع مورد مطالعه تعريف يا اصالحنيازها تبيين شده و  مديريت ارزش. در مديريت ارزش گويند
هراي   هرا، سراختارهاي سرازماني و سيسرتم     مطالعه دستورالعملرا در  مديريت ارزشو وزارت دفاع امريكا  اداره خدمات پارك ملي امريكا

 داند. مي برداري از پروهه ارزش براي مشتري از تعيين مفهوم تا بهرهكل فرآيند بهبود كاربرد آن را   دانشگاه ليدزبرند و  بكار مي مديريتي
 از مطالعه مديريت ارزش: اي نمونه

نمود. مطالعه  ها و ارتباطات زيادي را طل  مي انجاميد و هماهنگي ماه به طول مي 24فرآيند ابطال حريم راه در آمريكا حدود  
 [1] گرديد. ارتباطاتو تسهيل  نآماه از طول زمان  5فرآيند موج  كاهش  اينارزش 

 
نفرع،   شناسايي عوامل ذيمانند پروهه/ سيستم/ ميصول ) يكهاي  ارزش در بهبود برنامه روشه از دريزي ارزش: استفا مطالعه برنامه -1

پررنر  و   نارش ل ذينفرع  عوامر ريرزي ارزش،   در برنامره  .ريزي ارزش گويند را برنامهكارهاي پاسخ به نياز(  تيليل و تعريف نيازها، تعيين راه
 يابد. اي مي و مشاركت جايگاه ويژه موثري دارند
ريرزي و از نظرر اداره عمرران و     هراي برنامره   ريزي ارزش، از نظر اداره خدمات پارك ملي امريكا در مديريت عمومي و فعاليت برنامه

ها در مراحل اوليه و مادماتي  ها و فعاليت ها، برنامه پروهه آباداني اياالت متيده قبل از انتخاب يك گزينه يا حتي بوجود آمدن گزينه، بيشتر
 طراحي يا توسعه، اكثراً متمركز به تعريف اهداف پروهه، توسعه مفاهيم كاركردي و راهكارهاي كلي دستيابي به اهداف كاربرد دارد.

 ريزي ارزش: از مطالعه برنامه اي  نمونه
بازداشتگاه جوانان در ايالت بريتيش كلمبياي كانادا به انجام رسيد به يك مطالعه ارزش كه اخيراً در مورد ساخت يك  
است، منجر گرديد. اين امر به تفاوت جدي طراحي از حالت « اصالح افراد»خانه مسئوول  اينكه وزارت« بازنگري فلسفه»

ي ناشي از تغيير فضاي ها جويي شديداً امنيتي به حالت طراحي مسكوني با تسهيالت ويژه بازپروري منجر گرديد. صرفه
 [9] درصد هزينه اوليه آن رسيد. 34سازي ساخت اين طرح به  طراحي و ساده

 
 رابنردي نيازهرا    و اولويرت  و كرالن  هراي اسرتراتژيك   ارزش در بهبود برنامه روشاستراتژيك: استفاده از  ارزش ريزي مطالعه برنامه -9
ايرن  باشرد.   باالترين سطح در كاربرد متدلوهي ارزش از لياظ تاثيرگذاري و ارتااء ارزش مري  اين روش ريزي ارزش استراتژيك گويند. برنامه

اهرداف  آوردن  هراي جديرد برراي برر     ايجاد گزينه حتي هاي موجود و بندي گزينه اولويت و به بررسي ،بررسي يك گزينه به جاينوع مطالعه 
 پردازد. مي راهبردي
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باشد. بدين معني  پذيري مي سنجي فني و امكان انداز، امكان نامه، چشم وشن بين اجزاي سياستپايه ديدگاه استراتژيك بر هماهنگي ر
حل خارجي  كه تصميمات بر پايه يك معيار يا بيشتر در غياب باقي معيارها پذيرفتني نيست. به عالوه در اين سطح بيش از آنكه به يك راه

ريرزي ارزش   رادي كه مسأله )يا فرصت( دارند اختيار شود. بنابراين برگرزاري يرك برنامره   كار مسأله )يا فرصت( بايد توسط اف نياز باشد، راه
استراتژيك براي تسريع توافق بر جهت استراتژيك مفيد است. بنا به پيچيدگي و وسعت برنامه يا پروهه اين فرآيند ممكن اسرت چنرد روز،   

 [21هفته يا ماه در قال  چند سري كارگاه به طول انجامد.]
 نمايد: سازي از طريق زير به هدايت استراتژيك پروهه كمك مي دولوهي ارزش در صورت صيت پيادهمت

هرا   دهد آن كند. يك مجال بيث براي تمام ذينفعان ايجاد كرده و اجازه مي مي به تعيين اهداف و مسائل پروهه براساس زمان كمك 
 هاي ديگران نيز آشنا شوند. با نظرات و ديدگاه
نمايرد از برين راسرتاهاي اسرتراتژيك و      روي هركدام ايجراد نمروده و كمرك مري     نتخاب از تعدادي گزينه و اثرات پيشيك امكان ا
 گذاري انتخاب شود. پارامترهاي سرمايه

 كند.  شده را ممكن مي هاي شناخته رو با حداقل هزينه ممكن و ريسك دستيابي به توافق و پذيرش راه پيش

 دهد. اح و پذيرش از طرف كارفرما را شتاب ميفرآيند توسعه طرح توسعه طر

 دهد. آوردن بهترين ارزش براي پول افزايش مي رضايت ذينفعان را از طريق بهينه اجزاي كليدي پروهه و بدست

 كند. يك چارچوب براي رعايت كيفيت پروهه با درجه باالتري از قطعيت هزينه تعيين مي
 

 يك: ريزي ارزش استراتژ برنامهمطالعه  نمونه
هاي اصلي  به اجرا درآورد. زمينه 2دولت مجارستان يك طرح آزمايشي را در زمينه فرايند مديريتي شهر گايور 1552در سال  

برداري و  ريزي بودجه، بازنگري در مؤسسات آموزشي و اجتماعي، شيوه بهره مطالعه ارزش عبارت بودند از فرايند كلي برنامه
هنگي، هنري، تفرييي و ورزشي. در طول برنامه مطالعه ارزش، دولت ميلي به آموزشي عملكرد شهر، عملكرد تسهيالت فر

ماه با جلسات مستمر هفتگي  1تيم در مدت  23بندي آنها به  روزه پرداخت و با دسته 9نفر از كاركنان در يك دوره  191
 ميليون دالري منجر شد. 9/4جويي  همطالعه ارزش انجام گرفت. نتيجه اين مطالعات ارائه پيشنهادهايي بود كه به صرف

در  توسط نگارندگان مورد مطالعه ارزش قرار گرفت. پس از تدوين، بندي معابر تهران جهت اصالح و بهسازي سيستم اولويت 
تيم تدوين سيستم و يك  ،كه كارفرما هنتيجه مطالع بندي، شيوه آن و نتايج نهايي تمركز گرديد. اين مطالعه بر لزوم اولويت

و دقت افزايش  و پذيري انعطاف، افزايش سيستم مراحل اجرايي و تسريع تسهيل ند،در كارگاه آن حضور داشت تاد دانشگاهاس
 بود. افزايش مشاركت شهروندان

 
 

 
هراي خيلري برزرا برا يرك كارگراه        مطالعه اجباري براي پروهه اداره راه و ترابري اُنتاريو نياز به متدولوهي ارزش را به صورت چهار

ريزي(، يك مطالعه تيليل ارزش )انتهاي مرحله طراحي اوليه( و دو مطالعه مهندسي ارزش )در فاز  ريزي ارزش )انتهاي مرحله برنامه برنامه
شكل زير زمان مطالعات را به صورت كلي نشان  بيني گرديده است. تر با اختياري نمودن مطالعات پيش هاي كوچك طراحي نهايي( و پروهه

 دهد. تمام انواع مطالعات با نام مصطلح مهندسي ارزش آمده است. مي
 

                                                 
2
 city of Gyor 
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 ريزي و مهندسي ارزش هاي اُنتاريو در مورد زمان انجام مطالعات برنامه راهنماي اداره بزرگراه -1شکل 

 زير است: تمركز انواع مطالعات ارزش در مراحل متفاوت پروهه به شرح
 

 مراحل پروژه و انواع متدولوژي ارزش-1جدول 

 

 متدولوژي ارزش فعاليت اصلي تمركز

برنامه
 

ي
ريز

 

 
ب و كار

س
ك

 

 ريزي استراتژيك برنامه
اندازهاي كسر  و كرار پذيرفتره شرده،      تعيين استراتژي، معيارها و چشم

 آزموده و غيرمبهم 

ريزي ارزش  برنامه
 استراتژيك

طالعات و م مفاهيمبررسي 
 سنجي امكان

هاي پروهه، سود به هزينه هركدام، اسرتانداردهاي   اي از گزينه تعيين بازه
هرا و   پذيري، نواحي ريسك ميتمل، تعهدات، عدم قطعيت  كارآيي، امكان
 ها و ... ( ها، ارائه آن ها )صيت داده حساسيت

 تيليل ارزش

ي
اجرا

 
پروژه

 طراحي كاركردي 
هراي   بندي و استراتژي طرح نهايي، مرحله تمركز و بررسي بهترين ارزش

 عاد قرارداد، اجرا و مديريت ريسك
 تيليل ارزش

 طراحي تفصيلي
هراي غيرضرروري و حفر      پذيري به همرراه حرذف هزينره    بهبود ساخت

 ها و بهبود كارآيي قابليت
 مهندسي ارزش

 عاد قرارداد/قراردادهاي دست دوم
سرازي   حرد مرورد انتظرار، انردازه    نيازها و قابليت پرروهه در   تصوي  پيش

 هاي پيشنهادي هايي كه هزينه آن افزايش يافته، تيليل گزينه پروهه
 مهندسي ارزش

پروژه اجرا 

شده
 

 برداري در بهره

بررسرري پررس از سرراخت، تيليررل و بهبررود كررارآيي عمليرراتي و تكميررل 
ريزي استراتژيك به عنوان بخشي از  هاي بازخورد به فرآيند برنامه چرخه
 ستم اطالعات فراگير و بهبود مستمرسي

 تيليل ارزش



 6 

 بازسازي
ترين  هاي موجود، تعيين مناس  تيليل شرايط، امكانات و فرصت

 ، كاهش اثرات بازسازي و تغيير بر ذينفعانهاي جايگزين گزينه
 تيليل/مهندسي ارزش

 

 

نيكي و الكترونيكي آغاز گرديد. چينش مناسر  ابزارهراي مرديريتي،    استفاده از متدولوهي ارزش با تيليل ارزش قطعات كوچك مكا
ها تبرديل   ها باعث گرديد اين روش به ابزار مديريتي قوي در بهبود ارزش طرح سال پذيري آن با نيازها در گذشت توانايي انطباقسادگي و 
ها در حوزه عمل خويش، موثر و داراي نتايج مفيد  روشتجارب مطالعات صورت گرفته در كشور نشان داده است استفاده از تمام اين گردد. 
باشرد كره از طريرق هماهنر       هاي استراتژيك مي برنامه و بهبود كمك به تدوين اين متدولوهي،رويكرد نوين و در حال آزمون  باشد. مي

 هرايي برا   برنامه به دستيابي امكان ،رافزايي متخصصان و بكارگيري تيليل كاركردي اجزا  و عناص هم ،نمودن ذينفعان، استفاده از خالقيت
 .دهد مي را بدست و با صرف هزينه و انرهي كمتر تر در زمان كوتاه ،ارزش باالتر
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