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 چكيده
هاي راه و ترابري اين كشور را  الزامي نمود و از سال بعد تعداد مطالعات ارزش در  ه اعمال مهندسي ارزش در پروژي آمريكا  كنگره 1991در سال 
 اي به ميزان ي مطالعات ارزش بازگشت سرمايه ميليون دالر هزينه 144سال  11مطالعه در سال رسيد و در  044هاي راه و ترابري به حدود  پروژه

هاي عمراني اعالم  ريزي سابق الزام انجام مطالعات ارزش در پروژه سازمان مديريت و برنامه 1830ميليارد دالر داشته است. در سال  11بيش از 
دهه فعالبت  . بر اساس تجارب نويسندگان مقاله با يكه و فراگير نبوده استدرسال گذشته اعمال اين الزام قانوني در كشور گست 1نمود ولي در 

    هاي عمراني است.  بندي مهندسي ارزش يكي از داليل فرگير نشدن مهندسي ارزش در پروژه اي در زمينه مهندسي ارزش، نبود رتبه حرفه
هاي پيش از ساخت و حين ساخت توسط  زحمه به مشاوران ارزش در دورهال در همين راستا شرح خدمات، نحوه انتخاب و ارجاع كار و پرداخت حق

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تهيه و پس از چند نويت اصالحات ابالغ گرديده است. اما سابقه يك دهه فعاليت  معاونت برنامه
اين مقاله با ايد. توليدكنندگان و خريداران اين خدمت ارائه نم اند پاسخ مناسبي را به نياز نامه نتوانسته اي ثابت نموده است كه اين آيين حرفه

بررسي وضعيت توليد و مصرف خدمات مهندسي ارزش در ايران، تجارب داخلي و جهاني در اين خصوص و بررسي قوانين و مقررات، به ضرورت 
 زد. پردا ميخيص صالحيت مهندسان مشاور بندي مشاوران مهندسي ارزش به صورت مجزا و تحت يك رديف جدا در تش وجود سيستم رتبه

 

 ريزي و نظارت راهبردي ، معاونت برنامهحرفه ارزش ،تشخيص صالحيت بندي، ، رتبهكليدي: مهندسي ارزش كلمات
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 مقدمه -1
 

اي  هواي مختلوف حرفوه    اكنون پس از گذشت يك دهه از ورود مهندسي ارزش به ايران، اين روش توانسته است جايگاه خوود را در بخوش  
در اين زمينه همچنين قوانين و مقرراتي تدوين گرديوده اسوت كوه در آن شورايط انجوام      هاي عمراني به خوبي باز نمايد.  كشور به ويژه در پروژه

هوا   الزحمه به مشاوران و پيمانكاران تعيين گرديده اسوت. ده  مطالعات مهندسي ارزش پيش از ساخت و در حين ساخت و اجرا و نحوه پرداخت حق
اي و افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف برگزار  هاي دانشگاهي و حرفه هاي مختلف، گروه مطالعه مهندسي ارزش نيز تا كنون توسط شركت

 دست داده است. آوردهاي بسيار بزرگي را در مقايسه با هزينه اين مطالعات به گرديده و در مجموع دست
هاي انجام شده در اين قوانين و مقررات در انجام مطالعات مهندسي ارزش بوه انجوام    گذاري فاما آنچه جاي تأمل دارد اين است كه آيا هد
( كوه در  111919/144هاي مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجورا و سواخت مشوماره     رسيده است؟ به طور مثال در مجموعه دستورالعمل

ميليارد ريال( انجام يك مطالعه مهندسي ارزش  144-14هاي كوچك م ه در طرحبه تصويب رسيده است، تأكيد گرديده است ك 1830انتهاي سال 
توا سوه مطالعوه    دو ميليارد ريال(  344مبيش از هاي بسيار بزرگ  است. همچنين در طرح« اجباري»سنجي نهايي و طراحي اوليه  در مرحله امكان

 اجبار شده است. مجدول زير:(

 اندازه طرح يا پروژه
 ارزش ريالي

ارد ريال(مميلي  
سنجي  امكان

 اوليه
سنجي نهايي و  امكان

 طراحي اوليه
 طراحي تفصيلي

%11  14%  %11  

144-14 كوچك  - اجباري - 

844-144 متوسط  اختياري اجباري - 

344-844 بزرگ  اختياري اختياري اختياري اجباري اختياري 

به باال 344 بسيار بزرگ  اجباري اجباري 
 اجباري
ي آب و ها مبراي پروژه

 خاك(
 اختياري اختياري

هواي   هاي اخير نيز بر ضرورت انجام مطالعات مهندسوي ارزش در پوروژه   چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و در برنامه بودجه سالدر برنامه 
د، اما در عمل بور روي چوه   گرد باز مي 1819ميليارد ريال تأكيد گرديده است. سوابق اين قوانين و مقررات به سال  144داراي ارزش ريالي باالي 

انجام شده است؟ چه ميوزان از ايون مطالعوات موفوق     « اجباري»ها مطالعات مهندسي ارزش، حتي مطالعات مهندسي ارزش  درصدي از اين طرح
شورح خودمات ارايوه    اند؟ در چه درصدي از آنها متدولوژي ارزش و  اند؟ چه سهمي از اين مطالعات با رعايت قوانين و مقررات به انجام رسيده بوده

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به طور كامل رعايت گرديده اسوت؟   ريزي سابق و معاونت برنامه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه
ابي ميوزان  هايي هستند كه بوراي ارزيو   ها پرسش چه ميزان از نتايج مطالعات مهندسي ارزش به طور نسبي مو نه حتي كامل( اجرا رفته است؟ اين

آوري شده در خصووص اصوالح و    جمعهاي  گزارشها و  ساله پرسيده شوند و در نهايت بر اساس پاسخ موفقيت مطالعات مهندسي ارزش بايد همه
 انديشي نمود. بهبود قوانين و مقررات و بسترهاي موجود براي انجام، راهبري، كنترل كيفيت و اجراي نتايج مطالعات مهندسي ارزش چاره

اي مهندسي ارزش با ساير  هاي مهندسي ارزش در ارتباط با قوانين و مقررات است، تداخل حرفه ترين چالش آنچه از نظر نگارندگان مهم اما
هواي مهندسوان    و اصالحيه آن آمده است، در هر كودام از رشوته   111919/144نامه شماره  هاي مهندسان مشاور است. همانطور كه در آيين حرفه

اين  آسانگردر آن رشته باشند. همچنين براي راهبر و  1و يا  1هايي مجاز به انجام مطالعات مهندسي ارزش هستند كه داراي رتبه  مشاور، شركت
اير مطالعات و ساير اعضاي تيم نيز مشخصاتي ذكر گرديده است كه در ادامه به آنها اشاره خواهد گرديد. اما تجربه در زمينه مهندسي ارزش و سو 

تواند به بسوط و توسوعه    مهندسي مرتبط با مهندسان مشاور نظير مديريت طرح نشان داده است كه اين شيوه نمي-هاي مديريتي اخهها و ش روش
 كامل و انجام صحيح و كامل مقررات بيانجامد.

ي بود پرداخته و پيشنهاداتي در ها ها و نقاط قوت آنها، راهكارها و شيوه در ادامه با توجه به آنچه گفته شد به بررسي قوانين و مقررات، ضعف
خصوص اصالح شيوه برخورد با مسأله انجام مطالعات مهندسي ارزش توسط مهندسان مشاور ارايه خواهد گرديد كه حاصل از مطالعات نگارندگان 

 خصوص است. در ايران و نيز مطالعه تجارب خارجي در ايناي انجام مطالعات مهندسي ارزش  در اين خصوص در يك دهه تجربه حرفه
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 ضرورت وجود قوانين و مقررات -2
 

و نيوز بوا توجوه بوه ماهيوت      هواي   مطالعات مهندسي ارزش در ارتقاء ارزش پوروژه و با توجه به حساسيت موضوع  كنونيبا توجه به شرايط 
جهوت   اطالعات آنان ه شناسايي ومند متدولوژي ارزش، الزم است مطالعات ارزش استانداردسازي شده و نيز صاحبان دانش فني در اين زمين نظام

 قرار داده شود. مشتريان مطالعات ارزش،در اختيار  مناسبي راهنمايي به نحو
بنودي و استانداردسوازي دانوش كارشناسوان ارزش جهوت       يكي از راهكارهاي استانداردسازي مطالعوات ارزش و نيوز رتبوه   شكي نيست كه 

تووان   هوا، موي   گونوه سيسوتم   است. در اين« هاي تشخيص صالحيت سيستم»ها، استفاده از  ه آنراهنمايي مشتريان اين مطالعات و نيز انجام بهين
و نيز ارتقواء سوطح دانوش فنوي و      هاي الزم و استاندارد با ادبيات صحيح و يكپارچه به كارشناسان و كاربران متدولوژي ارزش ضمن ارايه آموزش
را بوه مشوتريان    آنهوا اي  هاي حرفوه  سنجش و نظارت مستمر قرار داده و محدوده قابليت ، ميزان دانش آنان را مورداي ايشان پايش تجارب حرفه

 مطالعات ارزش معرفي نمود.
هواي موجوود در فرهنوا كوار كارشناسوي در ايون        از سوي ديگر، به داليل متعدد و از آن جمله تفاوت نيازهاي جوامع مختلف و نيز تفاوت

ها و در نهايت سيستم تشخيص صالحيت نيز بوا مطالعوات دقيوق و موشوكافانه و      ش و به تبع آن آموزشجوامع، الزم خواهد بود كه مطالعات ارز
المللي، به طور جداگانه طراحي و با توجه به شرايط بومي آن جامعه  اي، با نگاه به استانداردهاي بين استفاده از تجارب مطالعات ارزش در هر جامعه

المللوي جهوت مطابقوت مطالعوات ارزش در      هاي تشخيص صوالحيت اسوتاندارد بوين    ر چند استفاده از سيستمكارگرفته شود. به عبارت ديگر، ه به
هاي الزم با توجه به نيازها و ادبيات فرهنگي و بومي كشور نيز انكارناپذيربوده و در واقوع   كشورهاي پيشرو مفيد خواهد بود، اما لزوم ارايه آموزش

 اين دو مكمل يكديگر هستند.
منودي و   هواي خوارجي از يوك سوو و وجوود تووان       هوا و مشوكالت موجوود در زمينوه اسوتفاده از آمووزش       ديگر با توجه به تحريم از سوي

هاي انجام آموزش و تشخيص صالحيت، ضروري است كه سيستم تشخيص صالحيت بومي طراحوي و اسوتفاده گوردد. در ايون راسوتا       زيرساخت
ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهووري بسويار مفيود هسوتند. اموا كفايوت آنهوا نيوز          ي معاونت برنامهها نامه وجود قوانين و مقرراتي نظير آيين

 اي است كه بايد بدان پرداخته شود. مسأله
 
 

 قوانين و مقررات موجود -3
 

آسانگر و اعضاي تيم همانطور كه اشاره شد در قوانين و مقررات موجود مشخصاتي براي اعضاي تيم مطالعات مهندسي ارزش اعم از راهبر، 
 تخصصي قيد شده است. اين مشخصات عبارتند از:

 و اصالحيه آن 219212/111نامه شماره  اعضاي تيم در آيين مشخصات -3-1

 راهبر -3-1-1

 و اصالحيه آن آمده است: 111919/144نامه شماره  آيين 1فرآيند كاري شماره  1در تبصره 
 هاي زير باشد:  گيرهبر گروه مهندسي ارزش بايد داراي ويژ

 تحصيالت دانشگاهي مرتبط با موضوع مطالعه محداقل كارشناسي(

 سال تجربه مرتبط با موضوع پروژه مورد مطالعه مهندسي ارزش. 11دارابودن حداقل 



 0

 آسانگر -3-1-2

خصووص وي دارا بوودن   رسود تنهوا در    نامه در خصوص مشخصات آسانگر كوه بوه نظور موي     همان فرآيند كاري از همان آيين 6در تبصره 
 نامه اهميت دارد، آمده است: خصوصيات و آشنا بودن به حرفه ارزش از نظر آيين

 باشد: ريز يها يژگيو يدارا ديارزش با يآسانگر گروه مهندس

 (،يمرتبط با موضوع مطالعه محداقل كارشناس يدانشگاه التيتحص
 لعه مورد نظر،مرتبط با موضوع مطا يها حداقل سه سال سابقه كار در پروژه

 :ريز طياز شرا يكيبا احراز حداقل  ارزشي تسلط بر مهندس

 (CVS-VMP-AVSم ارزش يمهندس يالملل نيانجمن ب دأييمعتبر مورد ت نامهيگواه هيارا

 اند. هذراندگ ارزش يمرتبط با مهندس يها نامه خود را در موضوع نايكه پا ،يو دكتر ارشد يآموختگان مقاطع كارشناس دانش

 .ارزش يكتاب با موضوع مهندس كي( و انتشار حداقل فيلأارش متنگ

 ارزش. يترجمه و انتشار حداقل سه كتاب مرتبط با مهندس

 اعضاي تيم تخصصي -3-1-3

 آمده است: فوقنامه  آيين 1فرآيند كاري شماره  1در تبصره 
هاي زير را بوراي   ي اعضاي تيم مهندسي ارزش، ويژگيتجرب-ريزي مطالعات مهندسي ارزش بايد در تعيين تركيب تخصصي كارگروه برنامه

 اعضاي گروه مهندسي ارزش در نظر بگيرد:

 ي(هاي مورد نياز براي مطالعه مهندسي ارزش محداقل كارشناس تحصيالت دانشگاهي مرتبط با تخصص

 .شداب ارزش مهندسي مطالعه در نياز مورد تخصص با مرتبط آن سال پنج كه كار، سابقه سال 14 حداقل

 نامه مذكور هاي مجاز به انجام مطالعات مهندسي ارزش در آيين مقررات مربوط به شركت -3-2

 ( آمده است كه:91114/144نامه با اعمال اصالحات موضوع اصالحيه آن م اين آيين 1فرآيند شماره  1در تبصره 
 شود. دهيارزش، برگز يبط با موضوع مطالعه مهندسمرت يها در رشته 1و  1 هيمشاوران پا انياز م ديارزش با يواحد خدمات مهندس

 هاي قوانين و مقررات موجود نقاط قوت و كاستي -3-3

 91114/144شماره  و اصالحيه 111919/144نامه شماره  آيينبر روي قوانين و مقررات موجود در زمينه  SWOTدر اينجا نتايج يك آناليز 
 گردد: آن در قالب جدول زير ارايه مي
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 (Strengthsنقاط قوت م (Weaknessesضعف م نقاط

 :در مشخصات راهبر
 !اي به توانايي وي در زمينه مهندسي ارزش نشده است هيچ اشاره

 گيرانه است! اي بسيار سخت نياز توانايي راهبر در زمينه فعاليت حرفه پيش
 در مشخصات آسانگر:

 مورد كتاب معادل قرار گرفته است! 8مه نامه، كتاب و ترج المللي با تأليف پايان ارايه مدارك بين
 در مشخصات مشاور ارزش مواحد خدمات مهندسي ارزش(:

 نيازي نيست تجربه قبلي در زمينه مهندسي ارزش داشته باشد!
 عمومي:

 يك از افراد تيم نياز نيست! هيچ حداقلي از تجربه مورد نياز در زمينه مهندسي ارزش براي هيچ
المللوي مهندسوي ارزش كوه     هبر و آسانگر به ويژه با تعاريف انجمن بينالمللي را با تعاريف بين

 !نامه نيز قرار گرفته است تناقض دارد مرجع آيين

تعيووين مشخصووات افووراد توويم بووه تفكيووك 
 مراهبر، آسانگر، اعضاي تيم(

 تعيين روند كار مطالعه مهندسي ارزش
تعيين شرح خودمات عموومي پيموان نسوبتا      

 مناسب
-يدگي به اختالفات مشواور تعيين مرجع رس

 كارفرما
تبيين برخي تعاريف كليدي مطالعه مهندسي 

 ارزش

 (Opportunitiesها م فرصت (Threatsتهديدها م

 در زمينه تشخيص صالحيت افراد:
تواند راهبور يوك مطالعوه مهندسوي ارزش      نياز مهندسي ارزش مي بدون داشتن پيشهر فردي 

 باشد!
 توانند به عنوان آسانگر در مطالعه حاضر شوند! دولوژي ارزش ميافراد فاقد تسلط الزم بر مت

 توانند به عنوان آسانگر در مطالعه حاضر شوند! افراد فاقد تجربه حضور در مطالعات ارزش مي
 در زمينه تشخيص صالحيت واحدهاي خدمات مهندسي ارزش:
و حتوي   1هاي  رتبههاي بزرگ م با توجه به ابعاد كوچك مالي مطالعات مهندسي ارزش، شركت

 ه عرصه رقابت در اين زمينه دارند!مشاوران تخصصي( تمايل كمي به ورود ب 1
هاي بزرگ حتي در صورت ورود به عرصه رقابت، معموال  نيازي براي تجهيز و آمووزش   شركت

 كنند! س نمينامه موجود احسا تخصصي در زمينه مهندسي ارزش را با توجه به آيين
مهندسي ارزش واحد  آسانگربا استخدام يك كارشناس كم تجربه به عنوان توانند  ها مي شركت

 يند!اندازي نما راه
ها جهت انجام اين مطالعوات   اي در زمينه مهندسي ارزش در زمينه ظرفيت شركت تجربه حرفه

 تأثير است! بي
توأثير   ها جهت انجام اين مطالعات بوي  ميزان نيروي انساني متخصص در زمينه ظرفيت شركت

 است!

هاي تخصصي در مطالعات مهندسي ارزش به داليل شغلي سعي  هاي مشاور داراي رتبه شركت
 نمايند از تغيير طرح همكاران خود پرهيز نمايند، چرا كه خود نيز در اين جايگاه قرار خواهند گرفت! مي

 

محدود نمودن دامنوه رقابوت در هور زمينوه     
 اي حرفه

ديوف  تسهيل امكان عقد قورارداد و تعيوين ر  
 هاي دولتي هزينه در سازمان

امكان تعريف مطالعوات مهندسوي ارزش در   
 ها مراحل مختلف پروژه

امكووان تعريووف مطالعووات مهندسووي ارزش  
 متعدد با توجه به ابعاد پروژه

تسهيل امكان حضور كارشناسان بوه عنووان   
 راهبر و آسانگر در مطالعه

تسهيل امكان حضور متخصصان بوه عنووان   
 در تيمعضو تيم تخصصي 

الذكر براي شرايطي كه نياز به تقويت و تشويق مشاوران به انجام مطالعات مهندسوي ارزش در   نامه فوق رسد كه آيين در مجموع به نظر مي
مات و راه و آغاز اين حرفه بوده است، مناسب و محرك بوده و توانسته است با تسهيل برخي شرايط، ايجاد الزامات قانوني و تبيين شرح خدابتداي 

نودازه  شرايط عمومي پيمان مناسب راه را براي انجام اين مطالعات هموار نمايد. بايد توجه داشت كه در ابتداي راه نه نيروي متخصص تا به ايون ا 
ها مطالعوه مهندسوي ارزش بوومي در دسوترس متخصصوان و مشوتريان مطالعوات         در زمينه مهندسي ارزش در كشور وجود داشت و نه تجربه ده

 سي ارزش بود.مهند
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رسد، اين است كه در حال حاضر حرفه مهندسي ارزش از شرايط نوزادي عبور نمووده و نبايود شورايط موقوت را      اما آنچه بديهي به نظر مي
اصوالح   دائمي تلقي نمود. از سوي ديگر بايد اذعان نمود كه اين قوانين و مقررات داراي اشكاالت ساختاري متعدد نيز بوده و نياز بوه بوازنگري و  

 گردد. دارد. در ادامه پيشنهاداتي در اين خصوص ارائه مي

 المللي هايي از سيستم تشخيص صالحيت بين مقايسه نمونه -3-4
هواي تشوخيص صوالحيت معتبور      ها، سيستم تشخيص صالحيت خاص خود را دارا بوده و برخي ديگر از آنهوا، از سيسوتم   برخي از سازمان

هاي خود را دارا بووده و در سوطوح    هاي معدودي نيز تا سطح معيني از تشخيص صالحيت، برنامه در اين ميان سازمانكنند.  المللي استفاده مي بين
 نمايند. هاي ديگر استفاده مي المللي سازمان باالتر از مدارك بين

  1المللي مهندسي ارزش سيستم تشخيص صالحيت انجمن بين -3-4-1

اي و آموزشي مهندسان ارزش در سراسر جهان ارائه  آموزشي مدوني را جهت تعيين سطح حرفه دارداستان، مهندسي ارزش المللي بين انجمن
منودان در سراسور    هايي را نيز براي عالقه نامه ياي را به انجام رسانده و در كنار آن گواه آموزشي ويژه  هاي نموده است كه بر همين اساس برنامه

 [8گردد. ] بازمي 1سال پس از تشكيل انجمن مهندسي ارزش اياالت متحده 11، يعني 1918امه به سال [ قدمت اين برن1] نمايد. جهان ارائه مي
هوا عبارتنود از كارگواه مقودماتي      كوه ايون دوره   اسوت المللي مهندسي ارزش شامل دو دوره توأم تئوري و عملي  برنامه آموزشي انجمن بين

ساعت كار عملي مبر روي يك پوروژه واقعوي(    14ساعت آموزش و  14قدماتي كه شامل در طي كارگاه م .0(1و سمينار پيشرفته مسطح 8(1مسطح
مفاهيم  است، مطالبي مانند تاريخچه، تعاريف و برنامه كار مهندسي ارزش، مفهوم كاركرد، نمودار تحليل كاركرد، ارتباط كاركرد و هزينه، خالقيت،

 شود. اجرا ارائه مي محوري، مفهوم هزينه و مباحث مربوط به ارزيابي و مشتري
ساعت مطالب تئوري و حاوي مطالبي چون بازنگري و مديريت، ساختار پوروژه و تويم،    10دوره بعدي، يعني سمينار پيشرفته، شامل حداقل 

 هاي فردي و مديريت ارزش است. برنامه كار، تحليل كاركرد، خالقيت پيشرفته، ارزيابي مالي، مهارت
هايي را نيز به واجدين شرايط آنها اهدا  نامه ق و تحت شرايط خاصي كه در زير آمده است، اين مؤسسه گواهيهاي فو در قبال گذراندن دوره

شودن اطالعوات آنهوا بوا توجوه بوه        داشوته  نموده و با قراردادن شرايط خاصي جهت تمديد آنها، با ارتقاء سطح كارشناسان ارزش و نيز به روز نگه
المللوي   شده توسوط انجمون بوين    هاي ارائه نامه دولوژي ارزش توجه ويژه نموده است. در زير مدارك و گواهيهاي آتي مباني و مباحث مت پيشرفت

 همين مؤسسه، به اختصار ذكر شده است.« نامه راهنماي اخذ و تمديد گواهي»مهندسي ارزش، به همراه شرايط اخذ آنها به نقل از 
لين مدرك مهندسي ارزش اين مؤسسه است كه براي افرادي با سوابقه آشونايي بوا    در واقع او 1«ديده متخصص ارزش آموزش»نامه  گواهي

 نامه عبارتست از: مهندسي ارزش طراحي شده است. شرايط اخذ اين گواهي

 6«متخصص ارزش تأييدشده»انتخاب يك مشاور با مدرك  -الف
 (1گذراندن كارگاه مقدماتي مسطح  -ب
 ارائه درخواست مربوطه -ج
 «ديده متخصص ارزش آموزش»مون گذراندن آز -د
 (1شدن درخواست توسط كميته تشخيص صالحيت و يا برقراري ارتباط با كارگاه مقدماتي مسطح پذيرفته -ه

ايون مودرك در واقوع بوه كسواني اهودا        .رك مهندسي ارزش اين مؤسسه اسوت امدسطح متفاوتي از  1«كاربر مهندسي ارزش»نامه  گواهي
كننده و يا راهبور   كارگيري متدولوژي ارزش داشته باشند. دارندگان اين مدرك به عنوان شركت ارب معيني در زمينه بهها و تج گردد كه فعاليت مي

 هاي زير را نيز دارد: زمينه در مطالعات ارزش حضور خواهند يافت. اخذ اين مدرك عالوه بر شرايط مذكور، به پيش
                                                 
1 SAVE International 

2 Society of American Value Engineering 

3 Module I 

4 Module II 
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  Associated Value Specialist (AVS) 
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 «دهمتخصص ارزش تأييدش»الف( انتخاب يك مشاور با مدرك 
 به ترتيب خاص 1امتياز تأييدشده 00( كسب ب
 ( ارائه درخواستج
 نامه ( ارائه كاربرگه نتايج، مربوط به درخواست دريافت و يا تمديد گواهيد
 پس از تأييد درخواست توسط كميته تشخيص صالحيت« كاربر مهندسي ارزش»( گذراندن آزمون ه

امتياز مربووط بوه اسوتفاده از متودولوژي ارزش از طريوق       10، «كاربر مهندسي ارزش»مه از مجموع امتيازات مورد نياز براي كسب گواهينا
كارگاه مختلف باشد. عالوه براين امتيازات مربوط به فرد مورد نظر در بازه  6ساعت مطالعه است كه بايد حداقل مربوط به  104شركت در حداقل 

مانوده مربووط بوه     امتيواز از امتيوازات بواقي    11( در اين بخش محاسبه نخواهد شود.  1زماني بيش از يك سال قبل از پايان دوره مقدماتي مسطح 
 آن است.« گذاري در اشتراك»امتياز ديگر آن مربوط به  1آموختن متدولوژي ارزش و 

ف و المللي مهندسي ارزش است كوه در دو سوطح مختلو    در واقع باالترين سطح از مدارك انجمن بين« متخصص ارزش تأييدشده»مدرك 
داراي دانش و تجارب وسيع در مطالعوات متودولوژي ارزش طراحوي شوده      8«هاي ارزش مديران برنامه»و يا « متخصصان ارزش»براي دو گروه 

 است. شرايط خاص اين مدرك عبارتند از:
 «متخصص ارزش تأييدشده»انتخاب يك مشاور با مدرك  -الف
 ماه پس از كارگاه مقدماتي  6ه ( حداقل به فاصل1گذراندن سمينار پيشرفته مسطح  -ب
 امتياز براي مدير برنامه ارزش 11امتياز براي متخصص ارزش و  33كسب  -ج
 ارائه يك مقاله دست اول در زمينه مرتبط با متدولوژي ارزش -د
 ارائه درخواست -ه
 نامه ارائه كاربرگه نتايج، مربوط به درخواست دريافت و يا تمديد گواهي -و
  «متخصص ارزش تأييدشده»ون گذراندن آزم -ز

سواعت   034امتياز مربوط به  03براي متخصصان ارزش، « متخصص ارزش تأييدشده»از مجموع امتيازات مورد نياز براي كسب گواهينامه 
هواي ارزش، مجموعوا     كارگاه و تحت عنوان عضو تيم، راهبر، كمك آسانگر و يا آسانگر مطالعه و براي مديران برنامه 11مطالعه ارزش در حداقل 

هواي كواربران    سال كار موداوم بوه عنووان مودير برناموه      8امتياز براي  10ساعت و حداقل دو مطالعه مختلف و  34امتياز از  3امتياز به شرح  81
امتيواز   3بايود حوداقل   « متخصص ارزش تأييدشوده »امتياز براي هر سال( خواهد بود. ضمنا  هر دو گروه از متقاضيان مدرك  3تدولوژي ارزش مم

 [0] امتياز براي در اشتراك گذاشتن آن كسب نمايند. 14ديگر براي آموختن متدولوژي ارزش و نيز 

 انجمن مديريت ارزش )اروپا( -3-4-2

، طراحوي  1كار، مطوابق بوا شوكل     اي را براي اين شود، برنامه ه مرجع تشخيص صالحيت معتبري در سطح اروپا محسوب مياين انجمن، ك
CVAمتحليلگر ارزش تاييدشده »نموده است. كه داراي سه سطح 

PVMماي مودير ارزش حرفوه  »متنهوا در انگلسوتان(،   « (0
گور   آمووزش »و « (1

TVMممديريت ارزش 
 است.«  (6

گوران نيوز    توانند هدايت مطالعات ارزش و مشاركت در توسعه استراتژي مديريت ارزش را به عهده داشته باشوند. آمووزش   مي مديران ارزش
 روزه آموزشي برعهده بگيرند. 0اي ارزش و دوره  سال تجربه از مديريت حرفه 1آموزش مهندسي ارزش را پس از گذشت 
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 انجمن مديريت ارزشنمودار جريان كار سيستم تشخيص صالحيت  -1شكل 

هواي   هوايي ارايوه گردنود. يكوي از دوره     شود، الزم اسوت آمووزش   نيز ديده مي 1براي دريافت هريك از اين مدارك، همانطور كه در شكل 
 كند.  روزه بوده و ضمن مرور كلي برمديريت ارزش، بر اصول آن تمركز مي 8آموزشي، دوره مقدماتي است كه حداقل 

اي را دارا بوده و  بايست حداقل يك سال تجربه كار حرفه باشد كه براي شركت  در آن، متقاضيان مي مي 1رفته سطح دوره بعدي، دوره پيش
 كارگاه به صورت تمام وقت شركت نموده باشند.  1حداقل در 

 گردد.  با تمركز بر استراتژي بكارگيري مديريت ارزش برگزار مي 1پس از اين دوره، دوره پيشرفته سطح 

سال  1اي با بيش از  است نيز در اين سيستم وجود دارد كه تنها مديران ارزش حرفه گران طراحي شده ديگري كه ويژه آموزش آموزش دوره
روزه و يك روز ارزيوابي. يوك چهوارم ايون دوره تئووري       8توانند در اين دوره شركت نمايند. اين دوره داراي دوقسمت است: يك دوره  تجربه مي

 است. 

1رنامه تشخيص صالحيت انجمن مهندسي ارزش ژاپن )ب -3-4-3
SJVE) 

2راهبر مهندسي ارزش ) نامه گواهي-الف
VEL:)    گوردد كوه بوراي     اين گواهينامه بر اساس برنامه تشخيص صوالحيتي اهودا موي

ژاپون، افوراد داراي    هاي عضو فدراسيون كل مديريت ژاپن تنظيم شده است تا تحت هدايت انجمن مهندسوي ارزش  دادن به تمام سازمان پوشش
هواي مطالعواتي مختلوف معرفوي نمايود. پويش        ها و گوروه  دانش پايه و كافي از مهندسي ارزش را به عنوان راهبر تيم مهندسي ارزش در سازمان

 د.باش ساعته پايه مهندسي ارزش مبه همراه دوره مربوطه( مي 11سال سن و گذراندن سمينار  14نيازهاي اين دوره دارا بودن حداقل 

دوره مقدماتي مهندسي ارزش در ژاپن، شامل يك سمينار دو روزه بوده و براي آن دسته از كارشناساني طراحي گرديده است كوه در زمينوه   
گردند. اين دوره تركيبي از يك سري جلسات سخنراني و نيز يك كارگاه آموزشي است كه در آن يك مطالعه  كار محسوب مي مهندسي ارزش تازه

 گردد.  سازي مي موردي شبيه

                                                 
1
 Society of Japanese Value Engineers 

2
 Value Engineering Leader 
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VESمتخصص مهندسي ارزش ) -الف
گردد كه براي پوشوش دادن   اين گواهينامه بر اساس برنامه تشخيص صالحيتي اهدا مي :(1

هاي عضو فدراسيون كل مديريت ژاپن تنظيم شده است تا تحت هدايت انجمن مهندسي ارزش ژاپن، افوراد داراي دانوش پايوه و     به تمام سازمان
هواي مهندسوي ارزش در يوك نهواد را      فني و تجربه الزم در زمينه مهندسي ارزش جهت ترويج و نيز به سرانجام رسانيدن فعاليت كافي، توانايي

 پرورش داده و معرفي نمايد. 

 03سال تجربه تجاري و در كنار آن تجارب آموزشي مهندسي ارزش، بايود كارگواه و سومينار     0متقاضيان اين مدرك، ضمن داشتن حداقل 
عته مهندسي ارزش تنظيم شده توسط انجمن مهندسي ارزش ژاپن را پايان رسانيده و در عوض ضمن داشتن گواهيناموه متخصوص مهندسوي    سا

اي ارزش بوراي برناموه كواربردي     هواي حرفوه   دوره»دوره مربوط به انجمن مهندسي ارزش ژاپن تحت عنوان  1دوره از مجموع  8ارزش، حداقل 
 ن برسانند.را به پايا« مديريت ارزش

امتيواز و يوا بيشوتر بور      04هاي مربوطه را از طريق كسب  ضمنا  متقاضيان اين مدرك بايستي كارآيي خود در زمينه مهندسي ارزش و زمينه
 هاي نوآورانه بوه اثبوات رسوانيده    اي، ترويجي، آموزشي و ارايه روش اساس ضوابط و شرايط خاص و با ديدگاه كلي اهميت دادن به تجارب حرفه

ت و باشند. در نهايت نيز متقاضيان بايد در مدت زمان دو ساعت در يك آزمون داراي دو نوع مسأله امتحاني مختلف، يكي براي براي توليد، خدما
» را كسوب نماينود. در ضومن دارنودگان مودرك       144توا   14اي بوين   ساير صنايع؛ و ديگري براي صنعت ساخت و ساز ، شركت نمووده و نموره  

العمر محسوب خواهد شد.  سال يك بار آن را تجديد كنند؛ بعد از سومين تجديد مدرك، گواهينامه آنها مادام 0بايد هر « سي ارزشمتخصص مهند
[6] 

 (CVSمتخصص ارزش تأييد شده ) -ج 
انجمون مهندسوي    نامه و توسط هاي مهندسي ارزش اياالت متحده و ژاپن، تحت شرايط تفاهم نامه بين انجمن اين مدرك با توجه به تفاهم

دريافوت   CVSنفر در ژاپن مدرك  184حدود  1440گردد. نكته قابل توجه اين است از طريق همين برنامه تا سال  ارزش اياالت متحده ارايه مي
 [ 1اند. ] نموده

 
 

 پيشنهاد قوانين و مقررات جديد -4

 
ظرفيوت انجوام    افوزايش  ناموه توا كنوون    ط از زمان تدوين آيينگفته و همچينن تغيير شراي در زمينه مهندسي ارزش، با توجه به نكات پيش

تور سووق داده شوود توا هوم       هاي منطقوي  صالحيت مهندسي ارزش در كشور، ضروري است كه قوانين و مقررات نيز به سمت تشخيصمطالعات 
يي بوراي ظرفيوت اشوخاص حقيقوي و     هوا  هاي مورد نياز جهت انجام كيفي مطالعات مهندسي ارزش به درستي تعريف گردند و هم تفاوت حداقل

اي متفاوت در زمينه انجام مطالعات مهندسي ارزش در يك دوره زماني معوين تبيوين و تعريوف گوردد توا اشوخاص از        حقوقي داراي سوابق حرفه
 اي ايجاد شود. اي خود در بازار رقابت برخوردار گرديده و شاكله رقابت حرفه تجربه حرفه

 ود:ش در اين راستا پيشنهاد مي
، مدرس سطوح مختلف و عضو تيم تخصصي مهندسوي  آسانگر، كمك آسانگرسيستم تشخيص صالحيت اشخاص حقيقي به عنوان راهبر، 

هواي   ناموه  سازي گردد تا مشتريان اين حرفه بتوانند با مقايسه افراد مختلف از طريق اين تشخيص صوالحيت و اخوذ گوواهي    تعريف و پياده ارزش
 مد نظر خود را تا سطح مورد نياز ارتقا دهند.مربوطه، كيفيت مطالعه 

اي مجوزا   رتبه مهندسي ارزش به عنوان يك رتبه مستقل در تشخيص صالحيت مهندسان مشاور قرار گيرد. چرا كه مهندسي ارزش حرفوه 
ح باالي تشخيص صالحيت مهندسي المللي مهندسي ارزش نيز دارندگان سطو نامه انجمن بين المللي نظير آيين هاي بين نامه است و مطابق با آيين

توانند به عنوان راهبر، آسانگر و كمك آسانگر مطالعات مهندسي ارزش در  اي در زمينه تخصصي مورد نياز مي ارزش با داشتن حداقل تجارب حرفه
 هاي تخصصي مختلف حضور يابند. رشته

                                                 
1
 Value Engineering Specialist 
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 گردد: در اين دو زمينه به تفصيل در ادامه پيشنهاد مي

 براي ايراناشخاص حقيقي  تشخيص صالحيتادي پيشنهسيستم  -4-1

قرار داد. از جمله اين شورايط   اي را مد نظر براي ايجاد يك سيستم تشخيص صالحيت در ايران موارد و شرايط ويژهه شد، اشارهمانطور كه 
 توان به موارد زير اشاره نمود: مي

يران بيشوتر از طريوق بخوش سواخت و سواز و مهندسوان       مهندسي ارزش در ا سازي مهندسي ارزش تا كنون: نحوه ورود و پياده

هاي مهندسي نفت، آب و برق  هاي مختلف در همين بخش و به ويژه بخش سازي آن نيز در دوره اي اين بخش به ايران وارد گرديده و پياده حرفه
هوا   ساخت و ساز و به ويژه در همين مجموعه و راه و ترابري مورد توجه قرار گرفته است. بيشترين مشتري در زمينه مهندسي ارزش نيز در بخش

اي  ها و نيز نيواز حرفوه   ها و تشخيص صالحيت مهندسي ارزش بايد به تجارب مختلف كارشناسان فعال در اين بخش قرار دارند. لذا در تبيين دوره
 موجود توجه گردد.

صين فعال در زمينوه مهندسوي ارزش   اغلب كارشناسان و متخص نظام مرجع مهندسي ارزش مورد پذيرش كارشناسان داخلي:

اي خود را مسوتقيما    نمايند. همچنين اكثر اين افراد، مدارك حرفه المللي مهندسي ارزش تبعيت مي در ايران از نظام تشخيص صالحيت انجمن بين
ي هيأت موديره و سواير اعضواي    اند. به طور مثال اغلب مدرسين، اعضا و يا با واسطه تحت سيستم آموزشي پيشنهادي اين انجمن دريافت نموده

عالوه بر ايون قووانين و مقوررات    باشند.  مي Module IIو يا  AVSالمللي،  بين I Moduleاصلي انجمن مهندسي ارزش ايران داراي مدارك 
لذا نظوام موورد   ست. ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نيز اين نظام را به رسميت شناخته ا هاي معاونت برنامه كنوني از جمله دستورالعمل

المللي مهندسي ارزش خواهد بود. بنابراين استفاده از نقواط قووت ايون نظوام در تودوين سيسوتم        انجمن بينتوافق آنها نظام تشخيص صالحيت 
 تواند در پذيرش آن سهولت ايجاد نمايد. تشخيص صالحيت داخلي مي

اسوت   وزشي بسيار زيادي در زمينه مهندسي ارزش برگزار گرديوده هاي آم در حال حاضر دوره اقدامات آموزشي انجام شده تا كنون:

ها توسط مدرسين و كارشناسوان مختلوف    هاي انجام شده حاكي از موفقيت نسبي آنها به ويژه در سطوح مقدماتي دارد. اين آموزش كه نظرسنجي
باشند. لذا در تدوين يك سيستم آموزش و تشخيص  ا دارا ميهاي گوناگون و متفاوتي ارايه گرديده است كه هر كدام مزايا و معايب خود ر به شيوه

هاي آموزشي به نسبت موفقت آنها بهره گرفت. از ديگر سو در اين سيستم تشخيص صالحيت بايد به تجارب  صالحيت واحد، بايد از تجارب دوره
ر نظام جديود بوه ميوزان موفقيوت تجوارب قبلوي       آموزشي موفق مدرسين فعلي نيز بها داده شده و در تشخيص صالحيت آنها به عنوان مدرس د

 آموزشي آنها توجه گردد.

كوارگيري مهندسوي    هاي مختلف عمراني و ساخت و ساز، تجارب متعددي از بوه  در ايران و در بخش هاي انجام پذيرفته قبلي: پروژه

ن تجوارب نيوز، صورفنظر از موفقيوت و يوا عودم       اي قرار گرفته است. ايو  ارزش وجود دارد كه نتايج اغلب آنها در دسترس همه متخصصين حرفه
تشوخيص  موفقيت آنها، بستر مناسبي جهت آموزش افراد متخصص در زمينه مهندسي ارزش در ايران بوده است. لذا دارنودگان ايون تجوارب، در    

اي تعيوين و تأييود صوالحيت    مند گردند. هرچند كه ميزان موفقيت اين تجارب نيز شاخص ديگوري بور   صالحيت بايد از مزاياي اين تجارب بهره
 اي خواهد بود. متخصصين حرفه
 خواهد بود: 1مانند شكل مدلي  ،كليات يك سيستم تشخيص صالحيت مناسب براي ايرانرسد  به نظر مي
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CVSCVS

AVSAVSVMPVMP

AVSAVSVMPVMP

CVSCVS--LifeLife



 هاي سيستم تشخيص صالحيت پيشنهادي براي ايران شماي كلي و ويژگي -2شكل 

است كه در ادامه تعواريف و سوطح    سطح براي كارشناسان و متقاضيان فعاليت در حرفه ارزش در نظر گرفته شده 6 در اين سيستم مجموعا 
 ها و تجارب مورد نياز براي هر كدام آمده است: آموزش

وب سو ي محباشوند مبتود   اي را در ايون زمينوه دارا نموي    افرادي كه با مهندسي ارزش آشنايي ضمني داشته و آموزش و يا تجربوه  مبتدي:

 گردند. مي

 فردي كه آموزش و يا تجارب ابتدايي در زمينه مهندسي ارزش را به شرح زير به انجام رسانده است: كارشناس ارزش:

 آموزش مهندسي ارزش استاندارد انجمن مهندسي ارزش ايران 1گذراندن سطح 

 آموزش مهندسي ارزش استاندارد انجمن مهندسي ارزش ايران 1گذراندن سطح 

 به صورت آزمون كتبي 1و  1هاي سطح  شامل مفاهيم دورهاندن آزمون كارشناس ارزش گذر

هاي آموزشي و يا واقعي مهندسي ارزش موورد تأييود انجمون مهندسوي      در صورتي كه متقاضي تجربه شركت در يكي از كارگاه :1 تبصره
 معاف خواهد بود.اين ماده  8و  1، 1 مراحل بندهايارزش ايران را داشته باشد، از گذراندن 

هاي زير، آسوانگر مطالعوه ارزش تلقوي خواهود      كارشناس ارزش پس از گذراندن مراحل و اخذ گواهينامه: آسانگر مطالعه ارزشكمك 

 :به عنوان دستيار تدريس نمايد 8به عنوان مدرس و در دوره سطح  1و  1هاي سطح  تواند در دوره و مي گرديد

 ز انجمن مهندسي ارزش ايرانداشتن گواهينامه كارشناس ارزش ا

 انجمن مهندسي ارزش ايران 8گذراندن آموزش سطح 

توسط دو نفر راهبر ارزش و يوا   و ساير ابزارهاي مهندسي ارزش به صورت مصاحبه حضوري FASTگذراندن آزمون آسانگر ارزش شامل 
 باالتر

مهندسي ارزش مورد تأييد انجمن مهندسوي ارزش ايوران را   هاي واقعي  در صورتي كه متقاضي تجربه شركت در يكي از كارگاه :2تبصره 
 معاف خواهد بود. 8و  1، 1بند مراحل را دريافت نموده باشد، از گذراندن  8داشته باشد، و يا گواهينامه سطح 

 هاي بعد:  ارزش براي دوره آسانگركمك +شرايط تمديد 
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ييد كارفرما بوده و أن مهندسي ارزش ايران كه حصول به نتيجه آن مورد تمطالعه واقعي مهندسي ارزش مورد تأييد انجم 1تجربه حضور در 
FAST .آن ارايه گردد 

ها و نشريات معتبر داخلي و خارجي و يا چاپ يك عنوان كتاب در اين زمينوه بوا    مقاله در زمينه مهندسي ارزش در كنفرانس 1ارايه حداقل 
 تأييد انجمن مهندسي ارزش ايران

 دوره مهندسي ارزش در سطوح مختلف به عنوان مدرس و يا دستيار مدرس مورد تأييد انجمن مهندسي ارزش ايران 1تدريس در حداقل 
سال  0آسانگر مهندسي ارزش در صورت تمديد مدرك خود پس از دو دوره و يا در صورت داشتن دو برابر شرايط تمديد و  كمك :3تبصره 
 شود. مطالعه ارزش تلقي مي آسانگراي در اين زمينه از ابتدا  سابقه حرفه

توانود در   گوردد و موي   آسانگر مطالعه ارزش در صورتي دارا بودن شرايط زير، راهبور مطالعوه ارزش محسووب موي     راهبر مطالعه ارزش:

 تدريس نمايد. مدرسبه عنوان  8 و 1 ،1هاي سطح  دوره

رزش ايران كه حصول به نتيجه آن مورد تآييد كارفرما بوده مطالعه واقعي مهندسي ارزش مورد تأييد انجمن مهندسي ا 14تجربه حضور در 
 آن ارايه گردد. FASTو 

ها و نشريات معتبر داخلي و خارجي و يا چاپ يك عنوان كتاب در اين زمينوه بوا    مقاله در زمينه مهندسي ارزش در كنفرانس 6ارايه حداقل 
 تأييد انجمن مهندسي ارزش ايران

 سي ارزش در سطوح مختلف به عنوان مدرس و يا دستيار مدرس مورد تأييد انجمن مهندسي ارزش ايراندوره مهند 11تدريس در حداقل 

 نفر راهبر و دو نفر آسانگر  1نفر راهبر ارزش مورد تأييد انجمن مهندسي ارزش ايران و يا  1معرفي اخذ 

ارشود   هاي كارشناسي نامه و راهنمايي يا مشاوره پايان به باالهاي آكادميك دانشگاهي در سطوح كارشناسي ارشد  تدريس در دوره :4تبصره 
ريزي اسوتراتژيك، مهندسوي ارزش و يوا سواير مباحوث       ريزي، برنامه رساله دكتري در يكي از موضوعات مديريت پروژه، مديريت ساخت، برنامهو 

 گردد.اين ماده  8و  1هاي تواند با تشخيص انجمن مهندسي ارزش ايران جايگزين بند مرتبط با آن از دو ترم بيشتر مي
 :هاي بعد ارزش براي دوره راهبر+شرايط تمديد 

مورد از آنها به عنوان راهبر حضور يافته باشد با تأييد كارفرما و  1مطالعه موفق مهندسي ارزش كه حداقل در  0دارا بودن تجربه شركت در 
 انجمن مهندسي ارزش ايران

 (0كتاب چاپ شده مبا لحاظ نمودن تبصره  1ندسي ارزش و يا المللي مه مقاله بين 1دارا بودن حداقل 

 (0مهندسي ارزش مبا لحاظ نمودن تبصره  8دوره سطح  1و  1دوره سطح  1، 1دوره سطح  1تدريس در حداقل 

تاندارد انجمون  هاي اسو  منظور از آنها دورهاشاره گرديد كه  8و  1، 1هاي آموزشي سطوح  گانه مذكور، به دوره در شرايط گذر از سطوح شش
 AVSالمللي به شرط اخذ گواهينامه پذيرش در آزمون نهايي و يا گواهينامه  داخلي و يا بين 1تواند با دوره مدول  مهندسي ارزش ايران است و مي

 جايگزين گردد.

 براي ايران حقوقي )مشاوران ارزش(سيستم پيشنهادي تشخيص صالحيت اشخاص  -4-2

ناموه تشوخيص صوالحيت مهندسوان      ها و آيوين  شود كه رتبه مهندسي ارزش در رديف رتبه زمينه توصيه مي همانطور كه اشاره شد در اين
 اين رتبه بايد داراي شرايط زير باشد: مشاور قرار گيرد.
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 رتبه
اي  شرايط حرفه
 سرگروه

اي افراد  شرايط حرفه
 فني الزامي امتيازآور

اي ساير  شرايط حرفه
 افراد امتيازآور فني

 ساختار پشتيباني كاري تجربه
ظرفيت مجاز در 

 سال

1 
يك نفر 
 راهبر ارزش

يك نفر آسانگر 
 ارزش

يك نفر 
 آسانگر كمك

- 04* 0 

1 
يك نفر 
 راهبر ارزش

دو نفر آسانگر 
 ارزش

دو نفر 
 آسانگر كمك

 14انجام 
مطالعه مورد تأييد 
كارفرما و انجمن 
 مهندسي ارزش

61* 3 

8 
يك نفر 
 مدير ارزش

ر يك نفر راهب
ارزش و دو نفر آسانگر 

 ارزش

دو نفر 
 آسانگر كمك

 84انجام 
مطالعه مورد تأييد 
كارفرما و انجمن 
 مهندسي ارزش

34* 11** 

 شود. نامه تشخيص صالحيت مشاوران محاسبه مي مطابق با آيين -*
يشتر به ازاي هر يوك راهبور و يوك    مطالعه در سال و از آن ب 8به ازاي اضافه شدن يك راهبر و يك تسهيلگر و يا كمك تسهيلگر،  -**

شود. به شرطي كه تيم مذكور در ظرفيت ساير مشواوران اسوتفاده    مطالعه در سال به ظرفيت مشاوران اضافه مي 6تسهيلگر  تسهيلگر و يك كمك
 نشده باشد.
 
 

 نتيجه گيري -9
 

ريوزي و ايجواد يوك     رسد. اما طراحي، برنامه يايجاد يك سيستم تشخيص صالحيت در كشور ضروري به نظر مبا توجه به آنچه گفته شد، 
شدن، نه تنها كارآيي سيستم از بين خواهود رفوت، بلكوه چنوين      هايي است كه در صورت ناديده گرفته سيستم تشخيص صالحيت، داراي ظرافت

 گردد: تواند اشكاالت و لطماتي را نيز به حرفه ارزش در داخل كشور وارد نمايد. لذا توصيه مي سيستمي مي
 خاص شرايط داخلي تدوين گردد. بايست المللي نبوده و هاي بين برداري از نمونه سيستم تشخيص صالحيت تنها كپي -1
المللوي در سوطوح    هاي بين ضمن درنظر گرفتن شرايط داخلي، سطوح اين سيستم بايد از هماهنگي و اعتبار مناسب در مقايسه با سيستم -1

 معادل تعريف شده، داشته باشد.

هاي خصوصي و دولتي براي دارندگان مدارك تأييد شده، مشخص و مورد حمايت قرار  قوقي و ضمانت اجرايي قوانين در بخشجايگاه ح -8
 گيرد.

چنين سيستمي بايد به نحوي تدوين گردد كه ضمن امكان تداوم و پايداري، امكان توسعه آتي در صورت ارتقاء دانش مهندسي ارزش و  -0
 ها را داشته باشد. ر سطحي از آموزشگسترده شدن دامنه فعاليت در ه

اعضاي كميته تشخيص صالحيت بايد به نحوي انتخاب گردند كه ضمن دارا بودن دانش كافي و تأييد شده و نيوز تجوارب الزم، چوه از     -1
اين كميتوه بايود    .اي و چه از لحاظ آموزشي، مقبوليت ويژه و عامي را نيز در بين كارشناسان و فعاالن حرفه ارزش دارا باشند  لحاظ حرفه

 اي تغيير نمايد تا از انحصار پرهيز گردد. به صورت دوره

ها و امتيازات و شرايط ويژه بايد كامال  شفاف و دقيق بووده و در ايون ميوان ارزش     ها، آزمون فرآيند تدوين شده و به تبع آن سطوح، دوره -6
 وري مورد توجه قرار گيرد.هاي ترويجي و آموزشي و نيز مقاالت و نوشتارها به نحو درخ فعاليت
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ها بايد ضمن تسلط كافي به مباحث، به طور مشخص جهت آموزش دادن كارشناسان در سطوح مختلوف آمووزش ديوده و     مدرسان دوره -1
 توانايي تدريس آنان نيز مورد سنجش قرار گيرد.

المللوي   و بومي و با نگاه بوه الگوهواي موجوود بوين    هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد، اما با يك بررسي دقيق  در نهايت، هرچند حساسيت
 مند گرديد. ايجاد و از مزاياي آن بهره را توان سيستم تشخيص صالحيت مناسب كشور مي
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