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 مهندسی ارزشمعرفی 

 

گيري تفكر اوليه تا مرحله طراحی و  از زمان شكل(مهندسي ارزش، تالشي است سازمان يافته كه با هدف بررسي فعاليتهاي يك طرح 

در عرصه فعاليتهاي  مديريتانجام مي شود و به عنوان يكي از كارآمدترين روشهاي  )و ارزشيابی اجرا و سپس راه اندازي و بهره برداري

 .مي باشد كتاب( -موسيقي  –اقتصادي)سينما  -عطر( و يا فرهنگي –فرهنگي)پوشاک   –اعم از اقتصادي  مهندسي

و خروجي محصول بر اساس ارزگذاري  مهندسي ارزش با بررسي دقيق كاركرد اجزا و يافتن روش هاي جديدتر و بهتر، به انجام دادن بهتر كارها

سازي انبوه امكان خالصههمچنين .توانند با بازدهي بيشتر انجام شوند ها مي دهد كه پروژه به كارفرما اطمينان مي همچنين .كند كمك مي باال

 شود.ها ميموجب ارتقاي ارزش و كاهش هزينهو  كندد براي ارزيابي را فراهم مياطالعات و ايجاد پرسشهاي جديد و بهتر و استفاده از اعدا

كارا به عبارتي  منجر مي گردد.پروژه  تثبيت موفقيت ايبردانا و توانا  گروه بوسيله يك كارزمان  وو كاهش هزينه ها مشكالتحل  شيوه به اين

 .د سازترين روش از نظر هزينه كه با اطمينان بتواند يك كاركرد را به انجام برساند و در عين حال كيفيت و انتظارات مشتري را برآورده 

محصول اصلي مهندسي د ، بهبود كيفيت ، افزايش سهم بازار ، انجام كار در زمان كوتاهتر و استفاده كاراتر از منابع كاهش هزينه ، افزايش سو

 ارزش است.

 

 چرا مهندسی ارزش؟

 هميشه يك راه بهتر و مؤثرتر براي انجام كارها وجود دارد.

 دوباره براي كافي فرصت همواره بوجودآيد خطا اگر امّا ، ندارد وجود دفعه اولين در درست شكل به كارها  هيچگاه فرصت كافي براي انجام

 .دارد وجود كاري

 

 مهندسی ارزشاصول 

 

  مخاطبرضايت هدفمندي برنامه ها  براي بدست آوردن 

 توجه به تمام اجزاي طرح  

  هزينه ها يا كاستن از كيفيت  افزايشزمان كمتر براي رسيدن به مرحله بهره برداري بدون 

  اجزاي غير ضروري از مراحل اجراييحذف 

 بكارگيري نو آوري ها درجهش مراحل پروژه 

 افزايش گستره حضور محصول با ارتقائ ارزش آن 
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  نتايج حاصل از مهندسی ارزش

 

  شوند.به مواردي كه نيازمند بهسازي و توجه باشد،آگاه مي مديران 

 كندهاي مختلف فراهم ميابزاري براي ارزيابي گزينه. 

 كندها را فراهم ميامكان ارزيابي هزينه. 

 مشخص مي كندرا  جايگزين ي ، راهكارهاي نو)خالقيت(هاروشي است كه با انديشه. 

 سازد.صورت مستندي مشخص مي منطق پنهان در پشت هر تصميم را به 

 

 واژگان كليدي در مهندسی ارزش

 

 كنند،بيانگر هدف زني يك كاال در يك عرصه فعاليت است. مي واژه هاي) قيمت ، ارزش ، بها( كه به ترتيب خود را  تعريف 

 ،محصول كم ارزش تر است. هرچه منحني سه گانه ) قيمت ، ارزش ، بها( نزولي باشد 

  است.وماناتر  هرچه منحني سه گانه ) قيمت ، ارزش ، بها( صعودي باشد،محصول پر ارزش تر 

 

 ( :Valueارزش )

فروشنده و خريدار متفاوت است و  ديدگاه از محصول يك ارزش ول براساس ميزان كارايي آن  مي باشد.ارزش تعريفي اختصاصي از يك محص

گوشتي از ديد يك مكانيك با   نظر داشته باشند ؛ به عنوان مثال ارزش يك پيچ هاي مختلف بين مفهوم آن اختالف كننده حتي ممكن است استفاده

 ، اما در ساير موارد فرهنگي و علمي قابل استفاده مي باشد.معموال مرتبط با ارزش اقتصادي است دار متفاوت است . مهندسي ارزش خانم خانه

 . نيست آن قيمت با متناسب محصول آن ارزش نكند برآورده محصول آن با ارتباط در را خريدار يك كامل نيازهاي محصول يك اگر
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 ( :Worthبها )

محصول را مخاطبانش تعيين مي كنند و ممكن است بر اثر كاركرد افزايش . بهاي هر  شود ،مشخص مي پس از خريد كاالكيفيت و يا اعتباري كه 

 ويا كاهش يابد.

 (:Cost)  قيمت

آن در بازار مانايي قيمت تمام شده يك كاال با توجه به مراحل برنامه ريزي ،توليد و عرضه مي باشد. هرچه قيمت تمام شده پايين تر باشد، امكان 

 التر است و توقع از بها و ارزش آن منطقي تر مي باشد.هدف با

 اجزاي اصلی مهندسی ارزش

 تكنيكها

 روش هاي تجربه شده و نو كه مسير اجراي فازهاي عملياتي را با تضمين كيفيت و كميت محاسبه مي كند.

 تيم مهندسی

 مي كند.، مراحل پروژه را اجراسازي  مدلبدنه انساني پروژه است كه عالوه بر

 اعضاي تيم مهندسی ارزش

 متخصص ارزش 

 كارشناس مدعو 

 نماينده كارفرما 

 )مشاور)طراح 

 بردار)كاربر(ه بهر 

 كارشناس مالي 

 )مجري طرح)مدير پروژه 

 تشكيالت اجرايی

 سازمان ها و تجهيزات و ساختار هاي برآورنده اهداف پروژه كه براساس نيازمندي هاي تعيين شده ، محصول نهايي را از فكر به توليد هدايت

 براي كوتاه ترين زمان و بلندترين افق فراهم مي آورد.مناسب ترين راه حل را كندو مي

 سازمان مشاوران

ده و كرشناسايي  را نقاط ضعف و قوتمهندسي ارزش در، با ساختار پروژه  با شناخت داشته ها و نداشته ها ا مرتبطيافراد خاليق خارج از سيستم و 

 از وظايف پايه اي اين افراد تعيين تطبيق شرايط پروژه با برنامه هاي از پيش تعيين شدهد.كننكنترل نقاط ضعف به گسترش نقاط قوت مبادرت مي  با

 د.و وضعيت فراروي محصول مي باش
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 مهندسی ارزش پودمان

 

  پودمان پايه

ن تهيه ساختار انساني براساس تخصص و حوزه فعاليت ها وتعيين حدوداختيارات و تشكيل عناصر باال دستي ، ميان دستي و پايين دستي  و همچني

 ستادي)كارمندان(افراد حوزه هاي پيراموني)مشاوران( و افراد عملياتي)كارشناسان و كارگران( و افراد 

 پودمان پايش

 تمامي اطالعات وفرآيند عمليات اجرا شده ريز به ريز  جمع آوري مي شودتا در تصميم گيري ها كمك نمايد.

  پودمان كاركرد

هري و نوع عمل انجام شده و آنچه را كه عمل روي آن صورت مي پذيرد را شامل مي شود. در يك پروژه تبليغات خياباني نوع عمل تبليغات ش

 سازه عملكرد  تابلوي بيلبورد مي باشد.

  پودمان جوشش

 ايده هاي جديد  براي بهبود كميت و كيفيت نهايي  جمع آوري ، دسته بندي  آماده بكار گيري مي گردد.

 پودمان رويش

 با بهم پيوستن ايده هاي نو  و تصفيه ،اصالح وتركيب آنها پيشنهاد مورد نظرحاصل مي شود.

 پودمان كاوش

با كمك و در معرض تجديد نظر قرارمي گيرند قرار گرفته و بررسيمورد پودمان اين ايده هاي خالقي كه درباال تصفيه ، ارزيابي ومقايسه شد ،در

 .گرفتن از مشاورين و استفاده از استانداردهاي عمومي و اختصاصي مورد استفاده قرار مي گيرد 

 پودمان اجرايی

مورد نظر قرارگرفته وپس از تاييد تصميم گيرنده مراحل اجرايي وغيره( )منابع،بودجه،زمان ،افرادتياج است؟جنبه هايي ازقبيل چه چيز اح

 ،تصميمات جديد گرفته مي شود.
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 اجزاي مهندسی ارزش

  : گیساختار يافت

يند ساختار يافته است كه به برنامه كاري مشهور است. اين برنامه يك شروع و يك پايان مشخص دارد و آعملكرد مهندسي ارزش در قالب يك فر

 به هفت بخش تفكيك مي شود: 

 جمع آوري اطالعات 

 تحليل كاركردها 

  خالقيت 

 گزينه يابي 

 و توسعه گسترش 

 نظارت بر اجرا 

 بازتاب كاركردها 

شيوه از پيش كه عموماً غير منسجم هستند متفاوت است. ساختارمند بودن انجام كارها طبق يك  از اين نظر مهندسي ارزش از ساير روشهاي مشابه

 است. آن مزايايازتوسط هر تيم آموزش ديده و عدم اجراي كار بصورت سليقه اي  تعيين شده

 

  چند تخصصی :

از افراد است كه در كنار هم مي توانند تمامي زمينه مطالعات مهندسي ارزش يك تالش چند رشته اي است و شامل گردآوري و تشكيل يك گروه 

هايي  همپوشاني  آنكهدر عين و  هاي پروژه را مورد بررسي و بازبيني قراردهند. هر متخصص زمينه هاي مرتبط با خود را در پروژه بررسي كرده

  .، هيچ تداخلي با هم ندارند دارند

 



Web site: www.fathian.ir 

 

Email: info@fathian.ir 

Mobile: 09121096117 

 

 

 
 9 

  تحليل كاركرد :

 رزش از ديگر روشهاكاركردهاي پروژه است. اين رويكرد منحصر به اين روش بوده و باعث تمايز مهندسي ابخش مهم مهندسي ارزش تحليل 

 د. گردبازبيني طرح و كاهش هزينه ها مي  است و باعث

پاسخ به اين « چه كاركردي مورد انتظار است؟ محصولو يا از اين « چه مي كند؟ محصولاين »يند ابتدا يك پرسش مطرح مي شود: آدر اين فر

 مورد نظر مي شود. محصولپرسشها باعث شناخت كاركردهاي 

 

  ارزش :

. هزينه يكي ازعوامل موثر بر ارزش يك پروژه است و استدر مهندسي ارزش صرفاً هدف كاهش هزينه نيست بلكه هدف جامعتر افزايش ارزش 

 كيفيت نيز بر آن تاثيرگذار هستند.  عوامل ديگري از جمله زمان، كاركرد و

  هزينه دوره عمر :

ارزش حال  ،شامل هزينه هاي دوره ساخت  كهكوتاه مدت نبوده بلكه اين روش هزينه هاي دوره عمر پروژه  ينگرش مهندسي ارزش به هزينه ها 

هره برداري( مي باشد. از اين رو آنچه در اين روش مطرح تمام هزينه هاي محتمل در حين استفاده از تسهيالت ايجاد شده )نگهداري، تعميرات و ب،

 مي شود ديد واقعي تر از هزينه هاي پروژه است و ما را به سمت گزينه هايي كه در آينده نيز هزينه هاي كمتري ايجاد مي كند سوق مي دهد.

 

 زمان اجرا ي مهندسی ارزش

 

مورد نظر دارد. مهندسي ارزش را مي توان در مراحل مختلفي از چرخه حيات يك زمان بكارگيري كارگاه مهندسي ارزش بستگي به نوع پروژه 

 پروژه اعمال نمود. اين مراحل عبارتند از:

  اوليهمرحله شناسايي 

 مرحله امكان سنجي 

 مرحله طراحي كلي 

  دستيابي به آنهاو روشهاي  اولويت هامرحله انتخاب 

  اجزامرحله طراحي 

 و ساخت ساخت مرحله پيش 

  راه اندازيمرحله 

  بهره برداري مرحله 

 مرحله بازنگري پس از اجراي پروژه 

 مرحله توسعه گزينه ها 

 

ه هر مرحله مي تواند فرصتهاي متفاوتي براي پياده سازي كارگاه مهندسي ارزش در اختيار ما بگذارد ولي هرچه اين كار در مراحل اوليه پروژ

 .پروژه وجود داردصورت پذيرد شانس بزرگتري براي تاثيرگذاري بر 
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  مهندسی ارزش با كارفرمامشترک فعاليت هاي  نتيجه

 

 يزان نياز كارفرما به اجراي مهندسي ارزشم بررسي 

  تكميل پرونده اطالعات طرح 

 تعيين عوامل ارزش 

 تعيين دامنه مطالعات 

 تعيين سرپرست، اعضا، تاريخ و مدت الزم براي انجام مهندسي ارزش 

  مرحله اجراي طرحبازديد اعضا تيم در 

 هاآنان در مرحله ارزيابي گزينه شنيدن صداي مشتريان و استفاده از معيارهاي مورد نظر 

 تثبيت فرهنگ ارزش گذاري قبل از قيمت گذاري 

 

 كاربرد مهندسی ارزش در فرهنگ و هنر

شدن صنعت و هنر به عنوان يك پديده اقتصادي مي هرچند كه مهندسي ارزش در حيطه اقتصاد  خودنمايي مي كند، وليكن با توجه به در هم تنيده 

 توان تاثير اين مهندسي را در بهبود كاركردگرا و محصول گراي محصوالت فرهنگي و هنري مورد بررسي قرار داد.

 در تمامي اقسام محصوالت فرهنگي تعريف قيمت،بها و ارزش به عنوان سه بخش مهم مستتر در مهندسي ارزش قابل بررسي مي باشد.

 .قيمت آن است كه كارفرما تعيين مي كند 

 مي نمايد. بها آنست كه مشتري و مخاطب مشخص 

 .ارزش آنست كه زمان و تاثيرات كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت  هر بخش از خود بجاي مي گذارد 

مهندسي ارزش جانمايي كرده و بازخوران آن را با اين تعاريف ميزان مانايي و تاثيرگذاري محصوالتي از جنس فرهنگ را مي توان در چهارچوب 

هرچه اصول مهندسي ارزش در توليدات فرهنگي بيشتر مورد توجه واقع شود، ماندگاري آن تضمين شده  به عنوان تضمين براي آينده ترسيم نمود.

 ان و پايدار و سازنده خواهد داشت.تر مي باشد و در نتيجه با توجه به گردش اقتصادي آن،جريان فرهنگ و هنر مسير خود را به صوت رو

 انواع محصوالت فرهنگی

 كتاب،مجالت و روزنامه هاو ....(محصوالت نگارشی( 

 فيلم،تئاتر و ...(محصوالت نمايشی( 

 جشنواره ها،مسابقات و ....(محصوالت همايشی( 

 آلبوم هاي آهنگ و ...(محصوالت صوتی( 

 نقاشي ، گرافيك و ...(محصوالت تجسمی( 

  ماكت ها،مجسمه، صنايع دستي و ...(حجمیمحصوالت( 

 فرش،گليم و ...(محصوالت بافتی( 

 خوراكي هاي محلي و....(محصوالت خوراكی( 

  ( سبك زندگي،پوشاک محلي،ظروف و  )ورزش باستاني ،رقص هاي محلي وآداب و رسوممحصوالت... 
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 درفرامين مهندسی ارزشمنطق پنهان 

 

 كارگروهيو حمايت از خالقيت فردي و گروهي 

 تعيين حدود اختيارات فردي و گروهي 

  ا و داده هاايده هثبت،دسته بندي و ارزيابي 

 ساده سازيشفاف سازي و   

 استفاده از استانداردها 

  ازروابط انساني بهره گيري 

  پرهيز ازكلي گويي 

 مشاوره با اهل فن و مخاطبان 

  ساختن فرصت از بحران(سازنده و برخورد قضاوت منطقي( 

  پيش بيني روش هاي  جايگزين 

 تمركز بر صرفه جويي  

  تعيين و دقت در هزينه ها 

  بخشي از آن تمام پروژه نه فقط براساس هاي  هزينهتعيين 

 كاركرد باال و هزينه كم(شاخص ارزش )كاركرد به هزينه() 

 تغييرات يجاداز كارشناسان چند تخصصي براي ا استفاده 

  كردواكاوي كارتكميل تدريجي تغييرات از طريق 

 

 مهندسی ارزش پيرامونجمالت برتر 

 

 است ديروز ريزي برنامه عدم از ناشي امروز مشكالت . 

 . كيمياي جوامع ، نيروهاي خالق و نخبه آنهاست 

 . قبل از اينكه ببينيم چگونه بسازيم ، ببينيم : چرا بايد بسازيم 

 نشاند مي  مهندسي ارزش مهندسان را در جايگاه مخترعان و نوآوران. 

  است. جامع نگريوتوسعه پايدار متكي بر كار گروهي و خالقيت 

  ، تخيلي كه با تفكر همراه استخالقيت حاصل تخيل است . 

 است (مشكالت) متعارف الگوي ميان بري براي عبور از خالق تفكر . 

 به عقب خم شوي براي آنكه با صورت به زمين نخوري ، الزم نيست بيش از حد. 

  مي كند. ثابتخريدار تفكر مجدد ارزش واقعي محصول را 

 .بهاي يك محصول هزينه واقعي آن را مشخص مي كند 


