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 اهداف درس

مامورين دولتي

هدف کلي:
بهبودارزش باخلق ايده های جديد به گونه ای که تمامي جنبه های مرتبط ازقبيل اقتصاد،زمان ،سهولت
اجرا و عملکرد در نظر گرفته شود.
اهداف جزيي:
 .1مرز بندی ميان نيازهاو خواسته ها و نيز تعيين زمينه های پرهزينه
 .2مقايسه سطح عملکرد با هدف از پيش تعيين شده
 .3بررسي نيازهای استفاده کننده و منظور کردن اين نيازها در تبيين معيارهای برنامه ريزی
 .4خلق ايده هايي که ارائه خدمات مورد نياز را با حداقل هزينه امکان پذيرسازد
.5

تعيين بهای هر فعاليت و نه بهای يک مؤلفه،

 .6تعيين ارزش ( نسبت بهابه هزينه ) به عنوان مشخصه اصلي مهندسي ارزش

 سرفصل ها
مفاهيم و فنون مديريت و مهندسي ارزش
مراحل اجرايي و چرخه مهندسي ارزش
کاربرد مديريت و مهندسي ارزش در بخش دولتي
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مامورين دولتي

 مقدمه
مهندسي ارزش يک روش سازمان يافته و متشکل از تکنيک های مختلف است که پديده بهبود را قوت
مي بخشد .بهبود در طراحي ،عملکرد ،طول عمر ،قابليت توليد ،قابليت نگهداری ،خدمات ،اندازه ،شکل
و خصوصيات و ،...بهبود از آنچه که تا کنون بوده است به آنچه که بايد باشد( .يک جهش قورباغهای)
هر سال بخش بزرگي از اعتبارات و منابع مالي کشور صرف سرمايهگذاری در طرحهای بزرگ عمراني
از جمله بيمارستان ها ميشود و اين در حالي است که به طور متوسط اين طرح ها چه در بخش ملي و
چه در بخشهای استاني و منطقهای ،با بيش از  55درصد تأخير در پيشرفت کار مواجه هستند .تأخير
در پيشرفت کار ،عالوه بر آنکه موجب طوالني شدن زمان اجرا و صرف هزينههای قابل توجه برای
راهاندازی مجدد يا تکميل آنها مي شود ،منجر به تحميل هزينه فرصتهای از دست رفته بر بخشهای
اقتصادی بهرهبرداری و نيز توجيه ناپذيری طرحها در مراحل بعد نيز ،ميگردد.
«تحليل و مهندسي ارزش رويکردی سامان يافته و خالق ،گروهي ،سيستماتيک ،کارکردگرا و دارای
کاربردی حرفه ای است که برای ارزيابي و بهبود ارزش در يک محصول  ،طراحي يک وسيله  ،طراحي
سيستم  ،اجرای پروژ های صنعتي و عمراني و ديگر خدمات به کار گرفته مي شود و هدف آن تعيين
دقيق و کارآمد هزينه های غير ضروری است ،هزينه هايي که صرف آنها هيچ يک از جنبه های کيفي،
کاربردی ،مشتری مداری و ظاهری را بهبود نميدهد».مديريت ارزش فرايندی سازمان يافته و نظام مند
برای تصميم سازی است .اين فرايند با تعريف کار کردهای مورد نياز برای دستيابي به اهداف و تالش
برای تحقق اين کارکردها با حداقل هزينه ( مصرف منابع ) و با شرط حفظ کيفيت کارآيي در پي
دستيابي به حداکثر ارزش برای پروژه يا فرايند است .فرايند مديريت ارزش با برگزاری کارگاه هايي با
حضور عوامل کليدی مرتبط با پروژه در مقاطع زماني مشخص از دوره عمر پروژه يا در فرايند بازبيني
خدمت يا محصول انجام ميگيرد .اين روش انعطاف پذير بر پايه فعاليت های تيمي و تحت سرپرستي
تسهيل گر مستقل مهندسي ارزش اجرا مي شود .مديريت ارزش فرايندی از باال به پائين است که پس
از شناخت نيازها و اهداف استراتژيک به بررسي علل و ريشه ها مي پردازد .نتيجه اين فرايند توافق
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پروژه  ،کار کردهای اصلي و ريسک است .به
ماموريناهداف
عوامل کليدی ذينفع در پروژه در مورد نيازها و
دولتي
عالوه در اين رهگذر فرصت های نوآوری و خالقيت نيز شناسايي مي گردد .مديريت ارزش به جای
يکايک اجزا و مؤلفه ها ،کل پروژه را به صورت يکپارچه مورد توجه قرار ميدهد.
وجود مشکالت عديده در اجرای پروژهها با تمرکز بر سه عامل زمان ،هزينه و کيفيت ،اهميت تهيه
راهکارهای اجرايي و قابل اعتماد جهت بکارگيری علوم روز دنيا را بيش از پيش ضروری مينمايد.
عالوه بر اين الزامات قانوني در بکارگيری نظام مهندسي ارزش در پروژههای دولتي و ملي باعث
ميشود که نياز به وجود راهکاری جامع ،فراگير و کاربردی که بتواند راهگشای مديران و کارشناسان
اين پروژهها باشد ،احساس گردد.
ذکر اين موارد در شرايطي است که سازمانهای دولتي به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
در زمينه تدوين قوانين و دستورالعمل های مرتبط با اين روش نيز اقداماتي انجام دادهاند اما با اين
وجود هنوز مطالعاتي در اين زمينه با هدف يافتن ارائه راهکاری جهت بهبود وضعيت اجرايي پروژه
های دولتي و ارزيابي مشکالت آنان از نظر زماني ،مالي و کيفي در جامعه مهندسي کشور وجود ندارد.
از اين رو در اين تحقيق تالش شده است تا گام نخست در اين زمينه به درستي و با رعايت کليه
جوانب برداشته شود و اميد است نتايج اين تحقيق به ويژه بخشهای متمرکز بر تدوين قوانين و
دستورالعملها ،مورد استفاده مراجع ذيصالح از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزی قرار گيرد.
از سويي ديگر بررسي وضعيت طرح های عمراني ،با توجه به اطالعات و گزارشهای نظارتي
پروژههای عمراني ملي که توسط سازمان مديريت و برنامهريزی کشور طي سالهای 1334
تا1331منتشر شده است ،بيانگر آن است که تحقق خاتمه پروژهها طي سالهای ياد شده ،در بهترين
حالت  44/5درصد (سال  )1334بوده است .ميانگين وزني مدت اجرای پروژههای عمراني در سالهای
مورد اشاره ،در بهترين حالت  3/3سال ( تقريباً دو برابر پيشبيني های صورت گرفته در دوره طراحي)
بوده است .از سوی ديگر ،کيفيت اجرای پروژهها نيز مناسب نبوده و تنها  2/3درصد از پروژههای
خاتمه يافته در سال  ،1331درجه کيفي عالي دريافت کردهاند .بررسي آمار مربوط به سال ( 1335به
عنوان نمونه) نشان مي دهد که در اين سال  635هزار ميليارد ريال اعتبار برای اجرای  3342پروژه در
نظر گرفته شده است .در اين سال حدود  65/1درصد اعتبارات عمراني پيشبيني شده ،تخصيص داده

6

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت و مهندسي ارزش

دولتياز هدفهای يک ساله طرح های ملي ،تحقق
 54درصد
شده است( 15درصد کم تر از سال  )1334و /3
مامورين
يافته است.
 64درصد پروژهها ،از برنامه زماني عقب ماندهاند و  41/5درصد پروژههايي که مقرر بود به بهرهبرداری
برسند ،به اتمام رسيدند .ارقام رديفهای عمراني بودجههای ساالنه ،نشانگر وجود بستر مناسب برای
اعمال مهندسي ارزش است .اگر صرفهجويي ناشي از به کارگيری مهندسي ارزش را ،با توجه به
تجربيات موجود 5 ،درصد در نظر بگيريم ،مي توان به طور تقريبي ميزان صرفه جويي طي سال 1335
را  ،معادل  3/4هزار ميليارد ريال تخمين زد .اين در حالي است که وضعيت طرحهای عمراني کشور
ما ،از نظر طراحي ،شيوه های اجرا و استانداردها ،نامناسب تر از کشورهايي است که اعمال مهندسي
ارزش در آنها الزامي است .در صورت توجه به فاصله علمي و اجرايي جامعه مهندسي ما با اين
کشورها ،مي توان دريافت که ابزار مهندسي ارزش ميتواند راهکاری برای کاهش هزينه های دولت در
فعاليت های اجرايي باشد.
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مامورين دولتي

فصل اول :
تعاريف ومفاهيم و فنون مديريت و مهندسي ارزش (علل و چرائي ،تاريخچه ،مفاهيم و
متدولوژي مهندسي ارزش)
تاريخچه مهندسي ارزش:
تحليل ارزش به صورت يک روش فني ويژه ،در سالهای پس از جنگ جهاني دوم صورت گرفت .کار
طراحي و تدوين اين روش به دستور هنری ارليچر )(Henry Erlicherمعاون فني بخش خريدهای
شرکت جنرال الکتريک آغاز شد .وی معتقد بود که برخي از مواد و مصالح و طرح های جايگزين که
به طور ضروری و به علت کمبودهای زمان جنگ به کار گرفته ميشدند دارای عملکرد بهتر با هزينه
کمتر هستند .به دستور او در داخل شرکت و به منظور ارتقای کارايي توليد از طريق تامين مواد،
مصالح و روش های جايگزين برای مواد و مصالح پرهزينه ،کوشش همهجانبهای به عمل آمد .در سال
 1443اين وظيفه برعهده الرنس مايلز ) (Lawrence D.Milesمهندس ارشد شرکت جنرال
الکتريک نهاده شد .مايلز در مورد روشها و فنون موجود به پژوهش پرداخت و از برخي روشهای
مرسوم به صورت تلفيقي با روش مرحله به مرحله خويش برای تحليل ارزش بهره گرفت .مايلز که
مبتکر و بنيانگذار مهندسي ارزش بهشمار ميرود ،يک روش رسمي رابه اجرا درآورد که در جريان آن
چندين گروه از کارکنان شرکت ،عملکرد محصوالت توليدی شرکت جنرال الکتريک را بررسي
ميکردند .آنان به اتکای روشهای خالق گروهي و بدون افت کارايي محصول ،تغييراتي در محصوالت
شرکت بوجود آوردند و هزينههای توليد را کاهش دادند .روش «تحليل ارزش» به عنوان يک استاندارد
در شرکت جنرال الکتريک پذيرفته شد و به تدريج شرکتهای ديگر و برخي سازمانهای دولتي نيز اين
رو ش جديد را به عنوان ابزاری برای کاستن از هزينههای خود به کار بستند .نتيجه اين شد که روش و
تکنيک «مهندس ارزش» به وجودآمد.
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شروع مهندسي ارزش در ايران مامورين دولتي
کشور ايران ،در سالهای  1333و  1333در برخي از پروژههای صنعت نفت و آب ،مهندسي ارزش را
با دعوت از اساتيد بينالمللي اين حوزه آغاز کرد .عالقه حوزههای دانشگاه و صنعت موجب شد تا
دانشگاه صنعتي اميرکبير در سال  1334اوّلين کنفرانس مهندسي ارزش را برگزار نمايد و در همين سال
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسيارزش از طرف سازمان مديريت
و برنامهريزی (معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست جمهور) ابالغ شد .در سال  1335اوّلين
کنفرانس مهندسي ارزش در صنعت نفت برگزار گرديد و در همين سال نيز کميته مهندسيارزش در
وزارت راه و ترابری تشکيل شد .در سال  1332مصوبه برنامه چهارم بار ديگر بر اعمال مهندسيارزش
در پروژههای عمراني تأکيد نمود .در سال  1333طرح جامع و وسيع پيادهسازی مهندسيارزش در
وزارت راه و ترابری (ماورا) آغاز شد و در طي آن بيش از  1555نفر مورد آموزشهای مهندسي ارزش
قرار گرفتند و با اتمام آن در سال  1336سند راهبردی مهندسي ارزش در وزارت راه و ترابری توسط
وزير راه و ترابری ابالغ گرديد .در مهر  1333سازمان مديريت و برنامهريزی شرح خدمات پيشنهاد
تغيير به روش مهندسي ارزش و قوانين انگيزشي پيمانکاران را ابالغ نمود .در اسفندماه 1334
دستورالعمل سازمان مديريت در زمينه مهندسيارزش مورد بازنگری قرار گرفت .در اواخر تيرماه همان
سال  1334اوّلين همايش مهندسي ارزش در حملونقل کشور با حمايت وزارت راه و ترابری برگزار
شد و در آذرماه همان سال دوّمين سمينار ملّي مهندسيارزش در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد .در
ششم آذرماه سال  1333کنفرانس سوّم مهندسيارزش با شعار خالقيّت ،نوآوری و توسعه ملّي در
دانشکده فنّي دانشگاه تهران برگزار شد و چهارمين کنفرانس ملي مهندسي ارزش در دیماه سال 1334
در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار گرديد .توجه متوليان حوزه انرژی کشور به مهندسي ارزش
موجب شد تا اولين کنفرانس ملي کاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژی در خردادماه سال 1341
برگزار شود .بر اساس آمارهای موجود از ابتدا ورود مهندسي ارزش به کشور تا پايان سال  1345بيش
از  455مطالعه مهندسي ارزش بر روی پروژههای کشور انجام شده است.
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ارزشدولتي
مامورين
تعاريف و توصيف هاي مرتبط با مهندسي
مهندسي ارزش را بازنگری خالق و سازمانيافته ارزش ها ) (Valueو هزينهها ) (Costبه منظوور
بيشينهکردن شاخص ارزش ) (Function / Costتعريف نمودهاند.
هدف مهندسي ارزش از ميان برداشتن يا اصالح هر عاملي است کوه موجوب تحميول هزينوههوای
غيرضروری ميشود ،بيآنکه آسيبي به کارکردهای اصولي و اساسوي سيسوتم وارد آيود .دسوتور کوار
مهندسي ارزش ،بهبود مداوم طراحي و اجرا است.
مهندسي ارزش صرفاً برنامهای برای کاهش هزينهها نيست ،بلکه روشي برای حداکثر نموودن ارزش
طرح ها ميباشد ،زيرا در بعضي موارد ،کارفرما خواستار سهولت بهره برداری و کاهش هزينوههوا بوه
قيمت افزايش هزينههای مطالعاتي ،طراحي و ساخت است.
مهندسي ارزش با بررسي دقيق کارکرد اجزا و يافتن روش های جديدتر و بهتر ،به انجام دادن بهتور
کارها کمک ميکند.
مهندسي ارزش تکنيکي مؤثر برای کاهش هزينهها ،افزايش سودآوری و بهورهوری ،بهبوود کيفيوت
بدون کاستن از جاذبههای ظاهری و جلوگيری از تاثير سوء ،بر محيط زيست است.
مهندسي ارزش به کارفرما اطمينان ميدهد که پروژهها ميتوانند با بازدهي بيشتر انجام شوند.
روش های مهندسي ارزش ميتواند موجب اصالح و ارتقواء کيفيوت محصووالت ،روش هوا يوا
فرآيندهای توليد و انجام طراحي های جديد در هر مرحله از مراحل اجرايي يک پروژه شود.
مهندسي ارزش يا تحليل ارزش يک تکنولوژی مديريتي است که در پي برقراری تووازن عملوي ميوان
هزينه ،قابليت اطمينان و عملکرد در يک محصول/خدمت ،پروژه ،فرآيند يا اجزای هر يک از آنها است.
مطابق با تعريف انجمن مهندسي ارزش آمريکا :مهندسي ارزش ،روشي سيستماتيک با تکنيک های
مشخص است که کارکرد محصول يا خدمات را شناسايي و برای آن کارکرد ،ارزش مالي ايجاد مي
کند به نحوی که آن کارکرد در کمترين هزينه با حفظ قابليت اطمينان و کيفيت مورد نظر انجام
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بلکه هدفي جامعتر ،يعني افزايش "ارزش"را
ماموريننيست
در مهندسي ارزش صرفاً هدف کاهش هزينه
دولتي
پيگيری ميکند .در تعريف ارزش سه مفهوم بسيار مهم گنجانده شدهاند که بدون درک آنها ،ارايه
تعريف صحيحي از ارزش امکان پذير نميباشد اين سه مفهوم عبارتند از :
الف -کارکرد  :عبارتست از آن ويژگي و خصوصيتي که منجر به درخواست يا استحصال چيزی
ميشود .ميتوان کارکرد را يک خواست برای برآورده نمودن يک نياز عنوان نمود که نهايتاً نتيجه ای
است که مطلوب بهرهبردار پروژه خواهد بود .در واقع اصلي ترين کارکرد يک بيمارستان ميتواند
برآوردن نياز درماني مردم منطقهای خاص باشد .ولي ممکن است در ديدگاهي ديگر ،کارکرد يک
بيمارستان ،ايجاد اشتغالزايي در آن منطقه باشد .البته بايد توجه داشت که کارکرد ،فعاليت نيست بلکه
هدف فعاليت محسوب ميشود.
کارکرد داراي دو نوع است :
 -1کارکرد پايه  :هدف پايه و اساسي از اجرای يک پروژه است .ويژگيهای کارکرد پايه عبارتند
از:
غير قابل تغيير بودن
محقق شدن کارکرد پايه زماني که کارکردهای ثانويه محقق شوند.
عدم تحقق کارکرد پايه منجر به عدم تحقق نيازها و خواسته ها و درنتيجه عدم تحقق ارزش پروژه
است.
 -2کارکرد ثانويه :تبيين کننده تحقق کارکرد پايه است که ممکناست به زيردستههای موردنياز
تقسيمبندی شوند.
الف ) عملكرد :فعاليتي است که از تعريف يک محصول انتظار مي رود .به عنوان مثال عملکرد يک
تخت بيمارستاني ،تاشدن ،باال و پايين رفتن و درصورت نياز حرکت کردن است ولي کارکرد آن
استراحت نمودن بيمار برروی آن است .توجه به دو مفهوم کارکرد و عملکرد و درک تفاوت آن ،در
شناخت بهتر فرآيند مهندسي ارزش بسيار حائز اهميت است و ميتواند در درک بهتر مفهوم ارزش نيز
کمک زيادی نمايد.
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دولتي
مامورين
پروژه است و عوامل ديگری همچون زمان و
ارزش يک
ب ) هزينه  :هزينه يکي از عوامل مؤثر بر
کارکرد و کيفيت هم بر آن مؤثر هستند .دستيابي به ارزش باال با افزايش کارکردهای پروژه ،کاهش
هزينههای پروژه و يا دستيابي توأمان به افزايش کارکرد (و يا کيفيت) و کاهش هزينه شکل مي گيرد.
حال که مفاهيم کارکرد ،عملکرد و هزينه بيان گرديد ،ميتوان گفت ،ارزش ،ميزان کارايي عملکرد يک
محصول ،جهت کارکرد تعريف شده با نگرش کاهش هزينهها ميباشد .در اينجا برای روشن شدن
مفاهيم فوق ،مثالي مطرح خواهد شد که به درک کامل ارزش ،کارکرد و عملکرد ،کمک خواهد نمود.
پروژه بيمارستاني را درنظر بگيريد ،فرض خواهيم کرد که بخش اورژانس ،به عنوان محصولي که
ميخواهيم ارزش آن را اندازهگيری نماييم مطرح است .کارکرد اين بخش را چنين تعريف مي کنيم:
"پذيرش سريع بيماران" و "درمان سرپايي بيماران" (اين تعاريف منحصر به فرد نيستند) .با اين ديد،
عملکرد اين بخش تالشي است که پزشکان و پرستاران بخش اورژانس به کمک تجهيزات و فضای
موجود ،جهت دستيابي به کارکرد تعريف شده انجام مي دهند .پس طبيعي است که هرچه امکانات و
فضاهای مناسب ،تعداد پزشکان و پرستاران بيشتر باشد ،به هدف کارکردی خود بيشتر نزديک خواهيم
شد .پس اگر برای تجهيز امکانات و ساختن فضای مناسب و قابل دسترس برای اين بخش هزينه ای
صورت گيرد ،عملکرد آن را باال خواهد برد و به همين نسبت درصورتي که حاضر نباشيم هزينه زيادی
برای اين بخش انجام دهيم ،ممکن است با کمبود فضا ،تخت ،پزشک و ...مواجه شويم که مستقيماً در
کارکرد تعريف شده تاثير مي گذارد .همچنين ممکن است آنقدر برای اين بخش هزينه نماييم که بعنوان
مثال يک اتاق عمل کامالً مجهز برای آن درنظر بگيريم ولي اين سوال مطرح گرددآيا اين ميزان هزينه
بيشتر از انتظار ما نيست؟
پس ميزان هزينه کردن برای اين موضوع بستگي دارد که چه ميزان به کارکرد تعريف شده ،نياز داريد
يا به عبارتي ديگر ،اين کارکرد چقدر برای ما ارزش دارد.
الزم به ياد آوری است که عالوه بر الزامات قانوني عنوان شده و سوابق موجود در کشورهای پيشرفته،
از جمله علل و عواملي که استفاده از مطالعات مهندسي ارزش را در طرحهای مختلف عمراني به
خصوص طرح های بيمارستاني ضروری ميسازد ،عبارتند از:
کمبود منابع
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بيمارستاني
سطح باالی ايمني مورد نياز در پروژه های
مامورين دولتي
مشکالت فاز نظارت بر ساخت بيمارستان (به دليل اهميت اين نوع پروژه ها و نوع خاص کنترل
و بازررسي ها)
فشارهای رو به افزايش سازمانهای دولتي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزی و غير دولتي
هرکدام به روش های متفاوت ازجمله بخشنامه ها ،قوانين ،بيمارستان های خصوصي و . ...
لزوم انطباقپذيری با سليقه و خواست کارفرما  /بهرهبردار  /بيماران (مشتری)
ابعاد و پيچيدگي فعاليت های پروژه های بيمارستاني باتوجه به شرايط خاص ساخت و ساز در
آنها (ويژگي های سالن اورژانس ،اتاق های درمان سوختگي ،اکوستيک و ) ...
تنوع کارکردی فضاهای فيزيکي بيمارستان
رقابت شديد و روابط متقابل پيچيده بين ارکان پروژه
شروع عمليات اجرايي پيش از اتمام مطالعات امکان سنجي اوليه
عدم برآورد صحيح احجام اعم از مصالح و امکانات
عدم وجود مديريت هزينه،زمان ،برنامه ريزی و کنترل پروژه ،ريسک و ايمني و يا عملکرد ضعيف
و دور از مباني علمي
عدم ايجاد تعادل مناسبي بين سه عامل زمان ،کيفيت و هزينه
ضعف در سيستم ارزيابي ،انتخاب و نظارت بر پيمانکاران
عدم وجود سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
روش ها و متدولوژي هاي مورد استفاده درمهندسي ارزش
با مطالعاتي که در باره مهندسي ارزش بعمل آمده است حدود بيست وچهار روش درضمن فرايند بوه
کار گرفته مي شود.شرايط ،برنامه کاری وروش ها همگي به منظور بهبود ارزش برای يک جزء،محصول
ويا يک پروژه به کار گرفته مي شود.سرفصل روش ها به قرار زير مي باشد:
 -1ازروابط انساني خوب بهره بگيريد.
 -2ازکلي گويي پرهيزکنيد.
 -3برموانع فائق آييد.
 -4قضاوت منطقي خوب بکارببريد.
 -5کارگروهي را حمايت کنيد.
13

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت و مهندسي ارزش

 -6ازحقايق مطمئن شويد.

مامورين دولتي

 -3به طورسازنده هرچيزرا موردسوال قراردهيد.
 -3هزينه هارا تعيين کنيد.
 -4ارزش پولي برای تمامي مشخصات ،اتصاالت وسايرموارد تکميلي تعيين کنيد.
 -15عملکرد ها را تعريف وطبقه بندی کنيد.
 -11ذهن خودرا فعال کنيد.
 -12ساده سازی کنيد.
 -13ايده ها را ترکيب وتصفيه کنيد.
 -14برای تمامي ايده ها هزينه در نظر بگيريد.
 -15عملکردهای جايگزين رامشخص کنيد.
 -16از استانداردها استفاده کنيد.
 -13با متخصصين ،فروشندگان ،مشتريان وغيره مشاوره کنيد.
 -13از محصوالت ،فرايندها ورويه های خاص استفاده کنيد.
 -14با استفاده ازروش مقايسه ای ارزيابي کنيد.
 -25پول را آنچنان خرج کنيد که انگار پول خودتان است.
 -21جواب هارا با اطالعات کافي برای تصميم گيری ارائه دهيد.
 -22درصورت امکان دوراه حل ارائه دهيد.
 -23با استفاده ازمميزی های مستقل،صرفه جوئي های قابل پيش بيني رابررسي کنيد.
 -24به کمک های انجام شده اعتراف کنيد.
متدولوژي
براساس تعاريف و برداشت هايي که از مهندسي ارزش وجود دارد ،برنامههای کاری متفاوتي بورای آن
ارائه شده است  .برای مطالعه فرايند اجرای مهندسي ارزش ،متدولوژيي که بوسويله انجمون مهندسوي
ارزش آمريکا بيووان شده  ،دنبال خواهد شد  .طرحريزی اين متدولوژی به نحوی است که آناليز موثر
و کارای پروژه را فراهم ميکند و توسعه ماکزيمم تعداد راهکار برای نيل به کارکرد مورد نياز پروژه را
فراهم ميآورد ؛ متدولوژی شامل سه فاز اصلي ميباشد :
 -1فاز پيش مطالعه  :در اين فاز جمعآوری اطالعات و دادهها انجام ميپذيرد.
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مامورينميباشد :
 -2فاز مطالعه  :اين فاز ،خود دارای مراحل زير
دولتي
 1-2فاز ايجاد ( تفکر يا تعميق )  :اين فاز که محل ارائه ايدهها بر اساس دادههای جمعآوری شوده در
فاز پيشمطالعه است را بعضاً به عنوان فاز طوفان فکری نيز ناميدهاند  .اين مفهوم به معنای تالشي است
که با عادات  ،روش ها و فرضيات محدودکننده و معيارهای مشخص محودود نمويشوود  .داوری در
مورد هريک از ايدهها تا فاز بعدی به تعويق انداخته ميشود  .الزم به يادآوری است که هيچ ايدهای بد
نيست و جريان آزادی از تفکرات و ايدهها بدون انتقاد از هور ايوده وجوود دارد  .هرچوه راهکارهوای
بيشتری ارائه گردد ،احتمال بيشتری برای توسعه راهحل بهتر و برجستهتر به وجوود مويآيود  .ادبيوات
مهندسي ارزش در اين فاز برای ارائه ايده جديد ،سواالت زير را پيشنهاد مينمايد :
آيا اين عملکرد به کلي ميتواند حذف شود ؟
آيا بخشي از آن ميتواند حذف شود ؟
آيا تکرار وجود دارد ؟
آيا تعداد طول های مختلف  ،رنگ ها يا تنوع آنها ميتواند کاهش يابد ؟
آيا يک بخش به صورت استاندارد ميتواند به کار برده شود ؟
آيا اين بخش  ،بيش از وظيفه مورد انتظار  ،کار ارائه ميکند ؟
آيا هزينه مواد به کار رفته ميتواند کاهش يابد ؟
برای موفقيت در اين فاز دو بخش کليدی وجود دارند  :نخست اينکه هدف از اين فاز ،راه های ممکن
برای طراحي پروژه نيست بلکه برای توسعه راهکارهای انجام کارکرد انتخاب شده مطالعه است و دوم
آنکه يک فرايند ذهني با تجارب گذشتووه برای نيل به ايدههای جديود ترکيوب مويشوود ؛ هودف از
پيداکردن ترکيبات جديد دستيابي به کارکردهای مطلوب با هزينه کمتر و بهبود عملکرد است .
 : 2-2فاز ارزيابي  :در خالل فاز ارزيابي  ،ايده های توليد شده در فاز قبلوي (فواز ايجواد يوا تفکور و
تعمق)آناليز شده و ايده های مناسب برای بسط بيشوتر انتخواب مويشوود  .هودف ايون فواز ارزيوابي
راهکارهای پيشنهاد شده  ،حذف ايدههای نامناسب و انتخاب بهترين گزينه است .
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ارائه مي گردد ؛ با ارزيابي جوابها قضواوت در
سواالت زير
برای کمک به ارزيابي يک ايده فهرستي از
دولتي
مامورين
مورد هريک از ايدهها سوواده تر خواهد بود :
آيا اين ايده عمل خواهد کرد ؟
آيا اين ايده ميتواند با ديگر ايدهها ترکيب يا تعديل شود ؟
پتانسيل صرفهجويي اين ايده چه ميزان است ؟
احتمال اجرای آن چقدر است ؟
اين ايده ممکن است روی چه بخش هايي اثر بگذارد ؟
اين ايده ممکن است روی چه کسي اثر بگذارد ؟
آيا اين ايده به نسبت  ،اعمال تغييرات آتي را آسانتر يا دشوارتر خواهد کرد ؟
آيا همه خواستههای استفادهکننده را ارضا خواهد نمود ؟
 : 3-2فاز توسعه  :هدف از فاز توسعه  ،مهياکردن بهترين گزينه برای بهبود ارزش ايده انتخابشوده در
فاز قبل است  .در اين فاز به ارزيابي کامل راهکارهای باقيمانده پرداخته و جزئيات ويوژه ای همچوون
هزينه کارفرمائي  ،امکان اجرا و اثر آن بر ديگر بخشهای پروژه مورد بررسي قرار ميگيرد  .در فوووواز
توسعه انتظار ميرود تيم به طور کامل ايده های انتخاب شده را توسعه دهد و اطالعات واقعي و عملي
را در مورد هر ايده ارائه دهد  .اين اطالعات بايستي شووامل بخش هووای فنوي  ،هزينه و برنامهريزی
اطالعات به نحوی باشد که طراح و کارفرمای پروژه ارزيابي مناسبي از اجرای آن بوه دسوت آورنود .
اطالعات هر گزينه پيشنهاد شده به طور معمول بايستي شامل موارد ذيل باشد :
توصيف و شرح طراحي قبلي و گزينههای پيشنهاد شده
داده های هزينه و عملکرد که نشان دهنده اختالف بين طراحي عمومي (قبلي) و طراحي پيشنهاد شده
باشد.
مقايسه هزينه طول عمر شامل هزينه عملياتي و . ...
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برنامه اثرات و بازخور دادههای فنيمامورين دولتي
پس از لحاظ کردن اين موارد است که تيم بايد بهترين ايده را تعيين کند .
 : 4-2فاز ارائه  :هدف از فاز ارائه ،دستيابي به توافق و ايجاد تعهد برای طراح و کارفرمای پروژه برای
اقدام به اجرای پيشنهاد است  .در خالل فاز ارائه  ،تيم ،گزارش مکتوبي در مورد بهترين گزينه(ها) مهيا
مي نمايد و طرح عملياتي برای ضمانت اجرايي گوزينه انتخاب شده را ارائه ميکند  .سپس تيم مراحول
تصويب آن را برای جلبنظر مسئول مربوطه طي ميکند  .معموالً گزارش بايستي مونعکسکننوده يوک
پيشنهاد که شامل مباحث الزم برای اطمينان مديريت از اينکه عملکرد مغاير بوا اثور مووردنظور نيسوت
(قابليت اجرا دارد)  ،اطالعات فني و پشتيباني تکميل و صحيح است  ،پتانسيل صرفه جوويي برمبنوای
آناليز هزينه ها و بهينه بودن تغييرات باشد  .معموال به همراه گزارش مکتوب  ،ارائه شفاهي نيوز وجوود
دارد ؛ بيان شفاهي ميتواند مبنای قبول پيشنهاد باشد.
 -3فاز فرا مطالعه  :هدف از اين بخش  -که گاهي بوه عنووان اجورا نيوز ناميوده مويشوود  -اجورای
توصيههايي است که به عنوان مهندسي ارزش مورد تاييد قرار گرفته است و در زمانبندی طورح نهوايي
لحاظ ميشود  .در اين فاز نظريهها ميتوانند واقعي شوند ؛ کارفرما معموالً اجرای ايده انتخاب شوده و
اهداف گزارش را دنبال مينمايد .
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مامورين دولتي

فصل دوم :
مراحل اجرايي و برنامه کاري مهندسي ارزش
برنامه کاري مهندسي ارزش

برنامه کاری مهندسي ارزش ارائه ای از رويکردها و عملکرد الزم برای بدسوت آوردن جوواب بهتور و
موثرتر برای مساله مي باشد .برنامه مهندسي ارزش شامل هفت فاز به شرح ذيل مي باشد:
فاز عمومي :در طول فاز عمومي روند را با سازمان دهي نيروی کار ،مشخص نمودن تصوميم گيرنوده،
انتخاب محدوده کار ،تخصيص عملکرد به هرکدام از اجزا و جهت دهي به کار گروهوي ،سوامان موي
دهند.
فاز اطالعات :در فاز اطالعات مسئله به اشکال خاص تجزيه مي شود .از کلي گويي پرهيز موي گوردد.
تمامي اطالعات مربوط به طور دقيق و معني دار جمع آوری مي شود تا در تصميم گيری کمک نمايد.
فاز عملکرد:فاز عملکرد مشتمل بر کليه تالش هايي است که برای ارزش صورت مي گيرد .عملکردهوا
به اصلي و فرعي تعريف مي شوند.
فاز خالقيت:در فاز خالقيت ،روش های خلق ايده های جديد بکارگرفته مي شود .اين روش برای خلق
انبوهي از ايده ها در رابطه با محصوالت ،فرايندها ،روش ها و غيره بورای رسويدن بوه عملکورد و يوا
عملکردهای تعريف شده بکار مي رود.
عرضه محصوالت/خدمت بايد رضايت مشتری را جلب کرده و قابليت عرضه بوه بوازار و رقابوت را
داشته و از کيفيت مطلوب و قيمت مناسب برخوردار باشد.
فاز ارزيابي :در فاز ارزيابي ،ذهن قضاوت گرا به فعاليت وادار مي شود .عقايد و ايده هايي که در فواز
خالقيت ايجاد گرديد تصفيه ،اصالح و ترکيب مي گردد تا پيشنهاد مورد نظرحاصل شود.
فاز بررسي و توسعه :ايده های خالقي که در باال تصفيه ،ارزيابي و مقايسه شد ،در فاز تحقيق و بررسي
در معرض تجديد نظر قرار مي گيرند .با کمک گرفتن از مشاورين صنعتي و اسوتفاده از اسوتانداردهای
ملي که مورد استفاده قرار مي گيرد منجر به راه حل های منطقي و عملي با هزينه پائين مي گردد.
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دولتياست؟ (منابع ،بودجه ،زمان ،افوراد ،کموک و
مامورين احتياج
فاز توصيه:در فاز اجرا جنبه هايي از قبيل چه چيز
غيره) مورد نظر قرار گرفته و پس از تاييد تصميم گيرنده ،مراحل اجرايي آغاز مي شود.
مراحل اصلي مطالعه ارزش
سه مرحله اصلي مطالعه ارزش ،بر اساس استاندارد منتشر شده انجمن بينالمللوي مهندسوين ارزش ،بوه
ترتيب پيش مطالعه ،مطالعه ارزش و مطالعه تکميلي هستند.
در مطالعه مهندسي ارزش بهطور کل با دو گروه پرسش مواجه هستيم :گوروه اول کوه  4پرسوش را در
بردارد ،وضع جاری را بررسي ميکند و گروه دوم با  4پرسش ديگر در پي طرح گزينههوای جوايگزين
است.
گروه اول :پرسشهای مربوط به وضع موجودچيست؟
اين جزء ،چه کاری ميکند يا چه کاری را بايد بکند؟
آيا واقعاً ضروری است؟
هزينه آن چقدر است؟
گروه دوم :پرسشهای مربوط به طرح گزينه جايگزين
چه چيز ديگری ميتواند همين کار را انجام دهد؟
هزينه آن چقدر است؟
آيا اين راهحل جديد ،اجرايي است؟
امکان پذيرش و پيادهسازی آن چقدر است؟
اين  3پرسش ،مواردی را در بردارد که تيم مهندسي ارزش با مد نظر داشوتن آنهوا در پوي رسويدن بوه
پاسخي صريح و در نتيجه سناريويي جايگزين وضع موجود است .سناريويي با هزينوه کمتور و کيفيوت
باالتر.
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مامورين دولتي
پيشمطالعه Pre-Study
در مرحله پيشمطالعه ،همانطور که از نامش پيداست ،مجموعه فعاليتهايي را انجام ميدهيم که بورای
مطالعه ارزش ،ضروری هستند .اقداماتي را مورد توجه قرار ميدهيم که پيشنيازها و ضرورتهای ما را
به هنگام مطالعه اصلي ،برآورده ميسازند.
تيم مهندسي ارزش
مهندسي ارزش ،کار يک نفر نيست .مهندسي ارزش مجموعه فعاليتهايي را در بردارد که بايد توسوط
يک تيم انجام شود .تيم مهندسي ارزش ايدهآل ،حداکثر شامل  12تا  15نفر عضو تماموقت اسوت .ايون
گروه ميتواند از مشاوره و حضور افراد ديگری نيز بهصورت پارهوقت بهره گيرد .آشنايي قبلي اعضوای
گروه با مفاهيم و متدولوژی مهندسي ارزش و يا تکنيکهوای حول خوالق مسواله بسويار مفيود اسوت.
به جز تسهيلگر مطالعه که تخصص وی مهندسي ارزش است و در اين زمينه دارای مدارک حرفهای و
تجربههای قبلي است ،ديگر اعضای تيم با توجه به موضوع و زمينه پروژه انتخواب خواهنود شود .ايون
اعضا بايد به پيشنهاد تسهيلگر و با توافق او و کارفرمای مطالعه گزينش شوند .به عبوارتي ايون افوراد،
جمع خبرگان مرتبط با موضوع پروژه هستند .اعضای تيم بايد متناسب با نووع پوروژه و تخصوصهوای
دستاندرکار آن انتخاب شوند .بدينترتيب اولين گام در تعيين تيم ،شناسايي ترکيب تخصصهای مورد
نياز است .سپس بايد افرادی را متناسب با اين ترکيب برگزيد .نکته ديگر اين است که ذهن باز و روحيه
پرسشگری اعضا بايد بر تخصص آنها ترجيح داشته باشد .حضور نمايندهای از سازمان کارفرمای پوروژه
و مدير پروژه در جمع اعضای تيم ،بسيار مفيد است.
مطالعه ارزش Value Study
مرحله مطالعه ارزش ،در برگيرنده گامهای عملياتي پيادهسازی متدولوژی ارزش است .در حقيقت آنچوه
لری مايلز و گذشتگان انجام ميدادند به کارگيری همين مرحله کليدی اسوت .ايون متودولوژی ،زمواني
اثرات قابل توجهي در پي خواهد داشت که شش فاز زير ،بهترتيب به کار گرفته شود :اطالعات ،تحليل
کارکرد ،خالقيت ،ارزيابي ،توسعه و ارائه .در حين پيشرفت مطالعه ،تيم ،ممکن است اطالعوات جديود،
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دولتياما هرگز مجاز نيستيم مرحله يا گامي را حذف
پيشتر شود.
منجر به بازگشت گروه به فازها و مرحلههای
مامورين
کنيم.
نمودار فرايندي فازهاي مطالعه مهندسي ارزش
فاز اطالعات
هدف فاز اطالعات ،کامل کردن مجموعه اطالعاتي است که در مرحله پيشمطالعه گردآوری شدهانود.
اگر اطالعات تدارکشده در مرحله قبل ،نظر اعضای تيم را به هر دليلي تامين نکرده باشود ،گوروه بور
اساس مطالعات و تحقيقات خود در مورد پروژه محول شده ،به پرسش از نماينودگان سوفارشدهنوده
مطالعه ميپردازد .بدينترتيب ميتوان کمبودهای اطالعاتي گروه را تامين کرد .اگر بازديد از سوايت در
مرحله پيشمطالعه ،انجام نشده باشد ،در اين فاز ،گروه به محل سايت ميروند و پروژه و مسواله آن را
از نزديک ،بازديد و بررسي ميکنند.
فرآيند فاز اطالعات
اطالع از تمام حقايق
تشخيص تمام محدوديتها
تعيين اجزا و عوامل هزينه ،فضا و کيفيت
توسعه مدلها :هزينههای اوليه ،فضا ،ارزش ،دوره عمر ،کيفيت
پرسشهای کليدی فاز اطالعات
چيست؟  /چهکار ميکند؟  /چهکاری بايد بکند؟  /چهقدر هزينه دارد؟  /بودجه آن چوهقودر اسوت؟ /
بهای آن چند است؟
اارکرد Function Analysis Phase
ال کا
ااز تحليا
فا
اگر خالقيت و کار تيمي را روح مهندسي ارزش بدانيم ،قلب تپنده و شريان حياتي آن را بايد تعيين و
تحليل کارکرد فرض کنيم .در واقع ،اين رويکرد کارکردگرای متدولوژی ارزش است که آن را از ديگر
روشها و تکنيکهای بهبود ،متمايز ميکند.
هدف اين فاز ،مشخص کردن صريح محدودههايي از حيطه مطالعه ارزش در پروژه است کوه بيشوترين
سودمندی را به دنبال دارند .در حقيقت ،از طريق اين فاز ميخواهيم پي ببريم که ادامه مطالعه در کدام
سمت و سو و با کدام توجهات مفيدتر است.
کارکرد ،کاری است که بهواسطه انجام آن ،پروژه يا محصول يا قطعه مورد نظر از ديد مشوتری ،ارزش
پيدا ميکند .اگر محصولي کار مورد نظر مشتری را انجام ندهد ،از نظر او بيارزش است .مثالً اگر نتوان
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کارکرد فقط با کنار هم قرار دادن يک مصدر فعل
است.
روی يک صندلي نشست ،آن صندلي بيارزش
دولتي
مامورين
معلوم (نه مجهول) و يک اسم قابلشمارش شناسايي ميشود .مثالً کارکرد اصلي صندلي« ،تحمل وزن»
است .در مورد پروژهها نيز ميتوان کارکرد اصلي يک پروژه سدسازی را «ذخيره آب» ،کوارکرد يوک
پروژه «راهسازی» را «وصل کردن شهرها» و موارد مشابه ديگری را نيز با تفکر به همين منووال تعريوف
کرد.
کارکردهايي براي خالقيت
در تعريف کارکرد بايد چندين پرسش کليدی را همواره در ذهن داشت .اين سؤاالت عبارتند از:
در زمان رخ دادن اين فعاليت ·،واقعاً درصدد انجام چه کاری هستيم؟ و يا اين قطعه (جزء) واقعاً
چه کاری برای ما انجام مي دهد؟
چرا الزم است اين کار انجام شود؟
چوورا يووک جووزء يووا يووک فعاليووت الزم اسووت؟ و آيووا حقيقتوواً کوواری انجووام موويدهوود؟
انواع کارکرد
در مطالعه ارزش ،کارکردها را به دو دسته کلي تقسيم ميکنيم:
کارکرد اصلي
کارکرد ثانويه
کارکرد اصلي ،دليل اصلي پذيرش محصول يا پروژه توسط مشتری است .در حالي که کارکرد(های)
ثانويه ،دليلهای جانبي و اولويتهای دوم به بعد يا ناخواسته مشتری برای خريد محصول يا کواربری
پروژه است .کارکرد ثانويه ممکن است خواسته يا ناخواسته باشد .کارکرد ثانويه ،فراهم شدن کارکرد
اصلي را تسهيل ميکند و يا تامين شدن آن را پشتيباني ميکند .کارکردهای اصلي يا ثانويه ،ميتوانند
بيش از يکي باشند.
همچنين گروه ديگری از کارکردها هستند که با عنوان کارکرد غيرضروری شناسايي مويشووند .ايون
کارکردها ،معموالً جنبههای ظاهری دارند و بهواسطه وجود جزء يا اجزايي در محصول يا پروژه پديد
ميآيند ،در حالي که به خودیخود ،ارتباط مستقيمي با محصول ما ندارند و نقش خاصي در برآورده
شدن نياز(های) اصلي مشتری ايفا نميکنند .مانند کارکردی که مارک لباس دارد يوا رنوگ و شوکل
هندسي سطح مقطع مداد .کارکردهای غيرضروری ،معموالً بهواسطه انجام يک کارکرد ثانويه و يا بوه
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وجودشان در محصول يا پروژه ما ارتباط مفيدی بوا
اجبار انجام ميشوند .در حالي که به خودیخود،
مامورين دولتي
کارکرد(های) اصلي ندارد.
کارکرد اصلي را بشناسيم
کارکرد اصلي ويژگيهای خاصي دارد که با توجه به اين ويژگيها ميتوان آن را تعريوف کورد:
کارکرد اصلي يک بار تعريف ميشود و تغيير نميکند.
هزينه تامين اين کارکرد ،معموالً کمتر از  %5هزينه کل محصول است.
کارکرد اصلي را نميتوان بهتنهايي فروخت .در حالي که کارکرد ثانويه نيز بدون وجود کارکرد
اصلي ،قابل معامله نيست.
بيتوجهي به کارکرد اصلي ،منجر به از دست دادن مشتری و قدرت رقابوت در بوازار مويشوود.
نمودار  FASTو انواع آن
نمودار ، FASTبرای انتقال بيشترين اطالعات اصلي در کمترين فضای ممکون و تشوخيص روابوط و
توالي کارکردها و زمان رخ دادن آنها ترسيم ميشود .اين نمودار ،ابزاری است برای تحليول سيسوتمي
پروژه ،با ديدی کارکردگرا  FAST.از اولين باری که به عنوان يک تکنيک مطرح شد ،تا اموروز کوه
آخرين بازنگری ها روی نحوه ترسيم و قواعد رسم آن توسط جری کافمن انجام شده ،تغييرات زيوادی
کرده است .اولين ويرايش آن در سال  1464توسط چارلز دابليو .بایدِوِی ابوداع و در سوال  1465در
کنفرانس  SAVEارائه شد .دومين ويرايش آن توسط جری کافمن در سال  1434تهيه شود و آخورين
آن نيز در سال  1444توسط  SAVEو با نظارت کافمن صورت پذيرفته است.
نمودار پارتو
پس از ترسيم نمودار ،برای يافتن  %35يا همان «کمحياتي» ،درصد هزينوه هور يوک از کارکردهوا را
نسبت به جمع کل هزينههای پروژه ،محاسبه ميکنيم .محدوده تمرکز ما برای ادامه مطالعه ،کارکردهايي
است که  %35هزينهها را شکل ميدهند .ممکن است يک کارکرد به تنهايي و يا ترکيب چند کوارکرد،
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دولتي فواز بعودی مطالعوه ،يعنوي فواز خالقيوت
کارکردها ،به
اين  %35را شامل شوند .با مشخص شدن اين
مامورين
ميرويم.

تكنيكهاي فاز تحليل کارکرد
تعريف کارکردها
ارزيابي هزينه و بها
پرسشهای کليدی فاز تحليل کارکرد
چهکاری را انجام ميدهد؟  /چهکاری را بايد بکند؟  /هزينه کنوني اين کارکرد چند است؟  /بهای آن
چهقدر است؟  /کارکرد ،اصلي است؟ ثانويه است يا غيرضروری؟
فاز خالقيت Creativity Phase
هدف فاز خالقيت ،توليد ايدههای متعدد ،برای عملياتي کردن هر يک از کارکردهای انتخوابشوده در
انتهای فاز تحليل کارکرد است .فاز خالقيت را عدهای از متخصصان ،فاز تفکر و تعمق نيز ناميودهانود.
خالقيت به عنوان روح مهندسي ارزش ،نقش تعيينکنندهای در به دسوت آوردن نتوايج قابول توجوه از
متدولوژی ارزش دارد.
دو نکته اصلي در موفقيت اين فرايند نقش دارند :يکي آنکه متوجه باشيم هدف اين فواز ،دسوتيابي يوا
کشف راههايي برای توليد محصول يا انجام پروژه نيست ،بلکه به دنبال اين هسوتيم کوه روشهوايي را
برای انجام کارکردهای انتخابشده بياييم .رمز دوم آن است که به ياد داشته باشيم خالقيت و نوآوری،
يک فرايند فکری است که تمام تجربههای گذشته ما ،ميتوانند طي اين فرايند ،با هور پيشونهاد و ايوده
جديدی ترکيب شده ،راه تازهای را پيشرويمان قرار دهند.
ما ميخواهيم ترکيب جديدی از راهحلهای انجام پروژه را بيابيم که هم کارکرد مورد نظر ما را تامين
کنند و هم آنکه کمترين هزينه را در پي داشته باشند.
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مامورين دولتي
پرسش کليدي فاز خالقيت
چهچيز ديگری همينکار را انجام ميدهد؟
فاز ارزيابي Evaluation Phase
هدف از اين فاز ،همانندسازی ايدههای توليدشده در فاز خالقيت و انتخاب ايدههای دارای امکان بسط
و توسعه در فرايند مطالعه ارزش است.
پرسشهاي کليدي فاز ارزيابي
آيا همه ايدهها بهکار ميآيند؟  /آيا ايدهها اجرا شدني هستند؟  /اين ايودههوا چوهقودر امکوانپوذير و
اقتصادی هستند؟  /مزايا و معايب هر ايده چيست؟  /هزينه ايدههای برتر چقدر است؟
فاز توسعه Development Phase
هدف از فاز توسعه ،انتخاب و ترکيب بهترين راهحلهای فاز ارزيابي و طرح بهترين گزينه(هوا) بورای
بهبود ارزش است.
در اين فاز ميخواهيم بررسي کنيم و ببينيم ترکيب کدام ايدهها و راهحلها ،يوک گزينوه يوا سوناريوی
دستيافتني ،برای انجام پروژه يا توليد محصول است.
هر يک از کاربرگهای تکميلشده در فازهای خالقيت و ارزيابي ،دارای ايدهها و راهحلهوايي هسوتند
که يک يا چند مورد از هر کدام ،در سازگاری با يک يا چند مورد از ديگر کارکردها اسوت .اينهوا بوا
توجه به کاربرگ ارزيابي ايدهها ،سناريوهای متعددی را شکل خواهند داد .در تصوير زير ،ترکيببندی
لباس پوشيدن ،برای تشريح موضوع ،شبيهسازی شده است.
واضح است که برای پوشيدن لباس ،هر کتي ،جورابي با هر نوع شلوار و پيراهن و جوورابي همگووني
ندارد .برای حضور در يک جلسه کاری و يا يک مهماني رسمي ،با توجوه بوه سوليقه تصوميمگيرنوده
ترکيب مختلفي از لباسها انتخاب ميشود .اين پوشش در فصلهای مختلف سال نيز با هم يکي نيست.
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دولتيهايمان ترکيب زيبايي را شکل ندهود و ايون
ديگر لباس
شايد هيچگاه نوع خاصي از کت يا شلوار ما با
مامورين
کت يا شلوار ،هميشه در کمد لباسها بماند .در پروژههای واقعي نيز همين طور است .شايد برخوي از
راهحلهای ارائه شده برای انجام يک کارکرد نتواند در کنار راهحلهای ديگر کارکردها ،يوک ترکيوب
متناسب و اجرايي را شکل دهد .تشخيص اين همگوني کامالً به نظر تويم مهندسوي ارزش و تجربوه و
تخصص آنها بستگي دارد.
پرسشهاي کليدي فاز توسعه
آيا اين گزينه ارزش را بهبود ميدهد؟  /آيا همه نيازها را در بردارد؟  /آيا مشکل اجرايي سر راهموان قورار
دارد؟  /دستاوردها و عوارض آن چيست؟  /تفاوتهای آن با ديگر گزينهها چيست؟
فاز ارائهPresentation Phase

هدف از فاز ارائه ،ارائه دستاوردهای مطالعه ارزش توسط گروه و حصول اطمينان سوفارشدهنودگان
مطالعه از جمله طراح پروژه ،ذینفعان پروژه و ديگر مديران اجرايي آن ،از انجام شرح خدمات مطالعه
و توافق بر عملياتي بودن توصيههای تيم مهندسي ارزش است.
اين کار با ارائه حضوری و شرح شفاهي نتايج و نيز ارائه يک گزارش کتبي هموراه خواهود بوود .در
اينجا تيم مطالعه ،به عنوان آخرين وظيفه خود ،پيشنهاداتشان را به کساني کوه در تصوميمگيوری نقوش
دارند ،ارائه مي نمايند .در حقيقت ،گروه تصميمساز يعني مشاور مهندسي ارزش ،گزينههای تصوميم را
برای تصميمگيرندگان بيان ميکنند .در حين ارائه و بحث و بررسيهای مرتبط با آن ،تيم مطالعه ،يوا از
تاييد کار خود و اطمينان از انجامشدني بودن آن مطلع ميشود و يا در مييابد کوه نيواز بوه اطالعوات
تکميلي دارد و بايد آن را به دست آورد.
مديريت ارشد مربوط به پروژه/محصول ،مستندات گزارش مکتوب سناريوهای پيشنهادی را هموراه بوا
مجموعه اطالعات پشتيبان ،مطالعه و منابع و مراجع مورد اسوتفاده ،موورد تاييود قورار خواهود داد .او
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دولتي .توسعه ساختار و ويژگيهای گوزارش ،بوا
گذاری ميکند
همچنين برنامه اجرايي تهيه شده را نيز صحه
مامورين
توجه به هر مطالعه و نيازهای سازمان سفارشدهنده آن ،منحصربهفرد و متمايز از ديگر گزارشها است.

پرسشهاي کليدي فاز ارائه
چهچيزی توصيه ميشود؟  /چهکسي بايد آن را صحهگوذاری کنود؟  /چورا بايود آن را تاييود کننود؟
مطالعه تكميليPost Study
هدف انجام مرحله مطالعه تکميلي (يا فاز اجرا) اطمينان حاصل کردن از پياده شودن و بوهکوار بسوتن
تغييراتي است که در پايان مطالعه ارزش توصيه شدهاند .در اين مرحله ،پيگيری ميشود که آيا نتيجه به
کارگيری متدولوژی ارزش ،توسط اعضای گروه يا مديريت ،به افراد دستاندرکار اجرای پروژه ،منتقل
شده است يا خيور؟ و آيوا ايون تغييورات پيشونهادی ،در برناموه عمليواتي پوروژه منظوور شودهانود؟
در تمام مدتي که تسهيلگر مطالعه ،فرايند پيادهسازی تغييرات را پيگيری و دنبال ميکند ،ضروری است
يک طراح حرفهای و خبره نيز او را همراهي نمايد تا عالوه بر رعايت اصول کار ،مسئؤليت طرح جديد
را نيز بر عهده داشته باشد .پيگيریهای مرحله مطالعه تکميلي ،ميتواند به تسهيلگر يا هر يک از ديگور
اعضای تيم واگذار شود .هر يک از گزينهها يا سناريوهای انتخابي ،بايد بوهطوور مسوتقل از يکوديگر،
طراحي و تاييد شوند .ضروری است پيش از نهايي شدن پروژه و اجرای فراينود يوا توليود محصوول،
مالحظات مربوط به تغيير قراردادهای پيمانکاران و ديگر کساني که درگير پروژه خواهند بود نيز ،منظور
گردد .همچنين پيشنهاد ميشود واحد مالي سازمان پروژه نيز ،اسناد و مدارک تهيهشوده و تحليولهوای
مهندسي ارزش را از ديدگاه تخصصي حسابداری و اقتصادی ،مورد ارزيابي مجدد قرار دهد تا اطمينان
حاصل گردد که از انجام مطالعه ارزش ،بيشترين منافع کارفرما به دست ميآيد.
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مامورين دولتي

فصل سوم :
کاربرد مديريت ارزش در بخش دولتي (داليل به کارگيري مديريت ارزش در بهداشت و
درمان)
حوزه هاي کاربردي مهندسي ارزش
در آغاز ،اين روش فقط در محيطهای سخت افزاری بکار گرفته شد و توسعه يافت .ولوي در سوالهای
اخير ،اين روش در بسياری از محيطهای جديد و غير سخت افزاری نيز بکار مي رود .مهندسوي ارزش
در حوزه های مختلف و در ارتباط با محصوالت/خدمت گوناگون قابل استفاده است (به عنوان مثال مي
توان کارکرد های يک برنامه ،پروژه ،سيستم ،محصول ،نوع تجهيزات ،خودمات ،تسوهيالت ،سواختمان
سازی ،دوره آموزشي ،مديريت سيستم ها و روش ها ،تحليل خريد ،تخصيص منابع ،بازاريابي و ...را از
طريق مهندسي ارزش مورد تجزيه و تحليل قرار داد) .بنابراين روش مهندسوي ارزش را موي تووان در
همه جا به کار برد؛ ولي دامنه کاربرد اين روش معموالً توسط ذهنيت کاربران ،محدود مي گردد.
ضرورت پرداختن به مهندسي ارزش
اصوالً درجه موفقيت سازمان ها در يک بازار رقابتي بر شناخت آنها از نياز مشتريان (مصرف کنندگان)
و تالش در جهت برآورده کردن اين نياز استوار است .عرضه محصوالت/خدمت بايد رضايت مشوتری
را جلب کرده و قابليت عرضه به بازار و رقابت را داشته و از کيفيت مطلوب و قيمت مناسب برخوردار
باشد .همچنين حفظ زمان توليد ،تحويل به موقع ،انجام خدمات پس از فروش و رعايت کامل قووانين
اقتصادی و زيست محيطي نيز از شرايط اصلي موسسات برای موفقيت بيشتر به خصوص در يک بوازار
رقابتي هستند .سازمان ها برای پاسخگويي به نياز مشتريان خود بوا محودوديت منوايع روبورو هسوتند.
بنابراين هر موسسه ای مي تواند فرايند و روشهای مقرون به صرفه (کاهش دهنده هزينه) را بوه کموک
مهندسي ارزش شناسايي کرده و از اين طريق تامين خواست مشتريان را با صرف حداقل هزينه محقوق
سازد.
به طور کلي مهندسي ارزش به عنوان يك ابزار مديريتي مي تواند منجر به نتايج ذيل شود:
.1پايين آوردن هزينه توليد
 .2به حداقل رساندن پيچيدگي های توليد
 .3کم کردن زمان توليد
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 .4استفاده از انديشه ها و خالقيت ها مامورين دولتي
 .5تامين کامل نيازهای مشتری و افزايش رضايت آن ها
 .6افزايش رضايت و انگيزه همکاران به واسطه افزايش سطح عملکرد آن ها
.3بهينه کردن فرايند های کاری
 .3کاهش مخارج سرمايه گذاری
.4ارتقاء يا ثبات کيفيت (نه کاهش هزينه به قيمت کاهش کيفيت)
 .15افزايش سهم بازار و حصول اطمينان برای سود آوری
.11افزايش توان رقابت در بازار
مساله درماني يکي از مسائل مهم جوامع امروزی به شمار مي رود .از سوی ديگر با پيشرفت علم و
دانش بشر هر روز بر پيچيدگي اين مبحث افزوده مي شود به طوری که در سالهای اخير اقتصاد
بهداشت و درمان به طور جديد در دنيا مطرح شده است .از سويي ديگر ،بيمارستان به عنوان بازوی
مهم ارائه خدمات بهداشتي و درماني و اولين سطح ارجاع خدمات درماني ،با قلم رو و مسئوليتهای
مشخص ،مهمترين مؤسسه بهداشتي و درماني در هر کشور يه شمار مي آيد .به عبارتي ديگر ،محل
اصلي هرگونه ايجاد هزينه برای بخش درمان اعم از پژوهش ،بستری کردن و درمان ،بيمارستان ها
ميباشند .از اين رو اين تحقيق تالشي است در جهت ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود ،تسريع و
ارزشمندتر نمودن پروژه های بيمارستاني با محوريت بکارگيری تکنيک مهندسي ارزش(محمد حسن
سبط).
براساس مشکالتي که در اجرای پروژههای بيمارستاني مشخص شده و برای دستيافتن به معيارها و
شاخصهای مهم در طبقه بندی پروژه های بيمارستاني و ارائه راهحل های مناسب وطرح مهندسي
ارزش برای رفع مشکالت اين پروژه ها ،فرآيندی  6مرحله صورت بگيرد:
 .1تشکيل تيم پژوهش
 .2تحليل و تببين مساله وبيان سئواالت پژوهش
 .3گزينش،طراحي و تشريح روشهای کار
 .4جستجو و گرد آوری اطالعات و دادهها
 .5طبقه بندی و تجزيه و تحليل داده ها
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مامورين دولتي

به طوری که برای تجزيه و تحليل کمي ،آمار توصيفي و نمودارهای فراواني پارامترها مشخص شده که
از طريق آن معيارهای مهم مشخص گردند.
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پيشنهادي (برگرفته شده از تحقيق محمدحسنسبط)
پروژههاي
نمودار  : 1-3مدل نمونه مهندسي ارزش براي بررسي
دولتي
مامورين

قسمت روش اجرايي دستورالعمل "تشريح روش اولويت بندی پروژههای بيمارستاني جهت انجام
مطالعات مهندس يارزش" دارای گام های ذيل مي باشد:
گام  : 1درخواست اعالم اولويتهای مطالعاتي مهندسي ارزش درسال آتي
گام  : 2تشکيل گروه ها ولويت بندی پروژههای بيمارستاني و طبقه بندی اطالعات
گام  : 3تکميل اطالعات پروژههای بيمارستاني
گام  : 4تعريف معيارها ،زير معيارها و شاخصهای اولويت بندی
گام  : 5مقايسه زوجي شاخصها ،زير معيارها و معيارها و وزن دهي به آن ها
گام  : 6وارد کردن اطالعات به نرم افزار و دريافت خروجي
گام  : 3تعيين وزن نهايي گزينهها از خروجي نرم افزار و اعالم اولويتهای مطالعاتي
به همين ترتيب گامهای روش اجرايي دستورالعمل " ارائه نحوه بکارگيری مهندسي ارزش در
پروژههای بيمارستاني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي" بصورت ذيل تعريف گرديدند:
گام  : 1طرح پيشنهاد انجام مطالعه مهندسي ارزش
گام  : 2دعوت از اعضای کميته مهندس ارزش جهت حضور در جلسه بررسي يپيشنهاد
گام  : 3ارجاع کار مطالعاتي و انتخاب راهبر مطالعاتي و مشاور مهندسي ارزش
گام  : 4انجام مطالعات ارزش
گام  : 5بررسي پيشنهادات و اعالم نظر درخصوص آن ها
گام  : 6خاتمه فرايند مطالعات مهندسي ارزش

31

دوره هاي بعداز انتصاب ويژه مديران  :مديريت و مهندسي ارزش

سواالت :

مامورين دولتي

-1

در خصوص تاريخچه مهندسي ارزش در ايران و جهان را به اختصار توضيح دهيد.

-2

مهندسي ارزش را تعريف نماييد.

-3

هدف مهندسي ارزش چيست؟

-4

تعريف انجمن مهندسي ارزش امريکا از مهندسي ارزش را بيان نماييد.

-5

انواع کارکرد را نام ببريد.

-6

علل و عواملي استفاده از مهندسي ارزش را در طرح های مختلف عمراني به ويژه بيمارسوتاني
ضروری مي سازد کدامند؟

-3

فازهای متدولوژی را نام ببريد.

-3

فاز توسعه را توضيح دهيد.

-4

فازهای کاری برنامه مهندسي ارزش را نام برده و به دلخواه يک مورد را توضيح دهيد.

-15

مراحل اصلي مطالعه ارزش را نام ببريد.

-11

مراحل اصلي مطالعه مهندسي ارزش را نام ببريد.

-12

نمودارهای فرايندی فازهای مطالعه مهندسي ارزش را نام ببريد.

-13

ضرورت پرداختن به مهندسي ارزش را توضيح دهيد.

-14

نتايج مهندسي ارزش به عنوان يک ابزار مديريتي را نام ببريد.
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