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 خالصه
مطرح بوده و  هزینه های پروژه  دار،یتوسعه پا یبنا ریزو  یکی از بخش های راهبردیحمل و نقل به عنوان 

را به خود خت های اساسی، بخش قابل مالحظه ای از منابع سا های زیربنایی آن به عنوان یکی از زیر
 مربوطه یها تیو باالبردن ارزش حاصل از انجام فعال یمال ییضرورت صرفه جوبنابراین . داختصاص می ده

یکی از گزینه های پیش رو استفاده از مهندسی ارزش به عنوان یک روش کارا در این . تاس یضرور اریبس
 یکردهاها با حفظ کار نهیکاهش هزبرای  نینو یها یها و فناور کیاز تکن یریره گبا بهکه  بودهزمینه 

بیشینه نمودن  یبرا یارزش روش یمهندس. دشومی  افزایش کیفیت خدمات در حمل و نقل سببمورد انتظار 
بدون  تیفیبهبود ک ،یو بهره ور یسودآور شیها، افزا نهیکاهش هز یموثر برا یکیتکن وارزش طرح ها 

 یتیریفناوری مد کیدر حمل و نقل  نهیهز تیریمدارزش  یمهندس. است یظاهر یاستن از جاذبه هاک
 ای ندیخدمت، پروژه، فرآ کیو عملکرد در  نانیاطم تیقابل نه،یهز انیم یتوازن عمل یبرقرار یاست که در پ

برنامه  کیدر ل و نقل حم مدیریتارزش با  یاز این رو استفاده از روش مهندس. آنها است از کیهر  یاجزا
  .دشوحمل و نقل می های پروژه  تیفیک شیباعث افزا یبر خرد جمع یکار مشخص مبتن
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و ضرورت  هاح گذاری در طر  ای سرمایهنیاز بر ها و به دنبال آن پیچیدگی طراحی، حجم زیاد منابع موردح گسترش ابعاد طر
. می شودارتقای کیفیت و کاهش هزینه در فرآیند مدیریت حمل و نقل موجب توجه بیشتر به رویکرد مهندسی ارزش 

ها و بطور همزمان بهبود عملکرد و کیفیت است که با  مهندسی ارزش روش قدرتمندی برای حل مسایل، کاهش هزینه
با  مهندسی ارزش. دده را افزایش میای ارزش و بکارگیری خالقیت، بهره وری در حمل و نقل هص اخشناسایی و ارتقای ش

به مزایای آن، از اهمیت به سزایی برخوردار شده است و به عنوان یکی از مؤثرترین روش های ارزیابی برای شناسایی و  وجهت
مهندسی ارزش  .مورد استفاده قرار می گیرد تلفهای بهینه در فعالیت های مخ ، انتخاب روشیحذف هزینه های غیر ضرور

مهندسی . فعالیت های دارای هزینه و پتانسیل صرفه جویی بیشتر را شناسایی کرد ددر مدیریت هزینه حمل و نقل می توان
 یضرور ریغ یها نهیهز لیاست که موجب تحم یزیاصالح هر چ ایبرداشتن  انیارزش در مدیریت هزینه حمل و نقل، از م

مهندسی ارزش روشی است که تمام جوانب . دیطرح وارد آ یو اساس یاصل یبه کارکردها یبیشود، بدون آنکه آس یم
بنابراین استفاده از مهندسی ارزش نسبت . مدیریت هزینه در پروژه های حمل و نقل را مورد ارزیابی و واکاوی قرار می دهد

  .خواهد داشتحمل و نقل مدیریت ه ها و هزینبه سایر روش ها بیشترین تاثیر را در صرفه جویی 
 

                                                 
  قل و پایانه های مازندران در ساریرییس نمایندگی اداره کل حمل و ن ١
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عالوه بر بودجه های . حمل و نقل به عنوان زیر بنای توسعه پایدار، بخش عمده ای از بودجه ها را به خود اختصاص می دهد
نگهداری و بهسازیی صرف ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل، ساالنه هزینه های هنگفتی در این بخش جهت بهره برداری، 

می شود بنابراین ضرورت صرفه جویی مالی و باالبردن ارزش حاصل از انجام فعالیت های مربوطه و ایجاد شتاب در روند 
بالقوه توانمند است  یراهبردی کشور، صنعت یاز بخش ها یکیحمل و نقل به عنوان . توسعه این بخش بسیار ضروری است

 یدیهای مهم و کل خشاز ب یکیتواند به عنوان  یمناسب، م ییبنا ریز یبسترها جادیادرست و  تیریکه به کمک مد
بخش  ،یاساس یساخت ها ریاز ز یکیحمل و نقل به عنوان  ییربنایز یپروژه ها یها نهیهز ییاز سو. درکشور مطرح شود

  .دده یرا به خود اختصاص م یاز منابع مل یقابل مالحظه ا
ه گیری از روش ها و فناوری های نوین برای کاهش هزینه ها با حفظ کارکردهای مورد انتظار گام حمل و نقل همواره با بهر

در سال های اخیر مهندسی ارزش به . ه استدانش به روند رشد خود شتاب بخشیدبرداشته و با تلفیق دو عامل سرمایه و 
 نهها و هزیش ارز افتهیخالق و سازمان  یازنگرارزش را ب یمهندس. بوده است رحها، مطش عنوان یکی از مهمترین این رو

 لیاست که موجب تحم یاصالح هر عامل ایبرداشتن  انیکردن شاخص ارزش بوده که هدف آن، از م نهیشیها به منظور ب
 یدر واقع روش کار مهندس. دیسامانه وارد آ یو اساس یاصل یبه کارکردها یبیآنکه آس یشود، ب یم یضرور ریغ یها نهیهز
  .تاسو مدیریت هزینه در راستای بهبود مداوم خدمات  ، بهینه سازی اجرای امور وش در حمل و نقلارز

. باشدی بیشینه نمودن ارزش طرح ها م یبرا یبلکه روش ست،یها ن نهیکاهش هز یبرا یارزش صرفا برنامه ا یمهندس
بدون کاستن از جاذبه  تیفیبهبود ک ،یور و بهره یسودآور شیها، افزا نهیکاهش هز یموثر برا یکیتکن  ارزش، یمهندس

ی انجام طراح یندهایفرآ اها یش رو تیفیو ارتقا ک صالحموجب ا تواندی ارزش م یمهندس هایش رو. است یظاهر یها
است که در  یتیریفناوری مد کیواکاوی ارزش  ایارزش  یمهندس. پروژه شود کی ییدر هر مرحله از مراحل اجرا دیجد های

. از آنها است کیهر  یاجزا ای ندیخدمت، پروژه، فرآ کیو عملکرد در  نانیاطم تیقابل نه،یهز انیم یتوازن عمل یبرقرار یپ
 جادیکه با ا باشدی مهای حمل و نقل پروژه  تیریروش کارا در مد کیارزش به عنوان  یمهندسروش از این رو استفاده از 

  .گرددی محمل و نقل پروژه  تیفیک شیباعث افزا یر خرد جمعب یبرنامه کار مشخص مبتن کیدر  تیبروز خالق نهیزم
ارزش به عنوان یکی از مؤثرترین روش های برای شناسایی و انتخاب روش های بهینه در فعالیت های  یاین رو، مهندس از

ن پروژه و در زما ییها، صرفه جو نهیارزش در کاهش هز یکارکرد مهندس. مختلف حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد
گزینش با  نیهمچن. باشد یم مدیریتاز   یناشهزینه حمل و نقل کاهش  نیو همچن ییربنایز یارزش طرح ها شیافزا

سهولت در اعمال  یارزش در زمان مناسب برا یارزش، انجام مهندس یمهندس ندیتوسط فرآ یدرست پروژه ها جهت بررس
و  سودمند جیبه نتا دنیرس تواندی ارزش م یکامل از برنامه کار مهندس یرویگزینش درست و هدفمند و در نهایت پ رات،ییتغ

  .دینما نیکارا را تضم
آن  یایمزا نیشتریحمل و نقل به کار گرفت، بمدیریت هزینه در تمام مراحل  توانی ارزش را م یروش مهندس بنابراین

 یکاربرد یاز این رو جنبه ها. فته شود به کار گر یو طراح یزیمراحل برنامه ر نیشود که در نخست یحاصل م یزمان
پیشین  یروش ها. گرداندی کاربردی دیگر مدیریت در حمل و نقل جاده ای م هایش وش را از رور نیارزش، ا یمهندس

 یکند و اثر هایی که جنبه دایمی به خود گرفته است، پیروی میش گذشته و نگر اتی، به طور کلی از تجربهزینه هامدیریت 
حمل و نقل، ضمن شناسایی روابط، هزینه در مدیریت ارزش در  یدر نتیجه مهندس. شودی نم دهیو نوآوری در آنها د از کارایی

هزینه در حمل و نقل  مدیریت ، افزایش بهره وری و نهایتا ر خصوص بهبود توانمندی حمل و نقلکارهای کاربردی دهرا
  .دکنی ارایه م
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باالی پروژه های زیربنایی هزینه های   حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های راهبردی و کلیدی درکشور مطرح بوده و 

باال بودن زمان . را به خود اختصاص می دهدبخش قابل مالحظه ای از منابع آن به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی، 
. می کند ناگزیردر حمل و نقل را  هزینهلزوم بازنگری در فرایند مدیریت ، هزینه هاسفر و کندی سرعت جابجایی و افزایش 

یکی از گزینه های پیش رو استفاده از مهندسی ارزش به عنوان یک روش کارا می باشد که با ایجاد زمینه بروز خالقیت در 
  .می گرددهزینه حمل و نقل  مدیریت بهبودیک برنامه کار مشخص مبتنی بر خرد جمعی باعث 

عالوه بر . دهد یرا به خود اختصاص م یعمران یاز بودجه ها یه ابخش عمد دار،یتوسعه پا یربنایحمل و نقل به عنوان ز
 ،ینگهدار ،یبخش جهت بهره بردار نیدر ا یهنگفت یها نهیساخت و توسعه شبکه حمل و نقل، ساالنه هز یبودجه ها

و باالبردن ارزش حاصل از انجام  یمال ییصرفه جوبنابراین . ددگر یها صرف م ژهپرو یرکاربرییتغ ایاسقاط و  ،یبهساز
از  یریه با بهره گحمل و نقل هموار. است یضرور اریبخش بس نیشتاب در روند توسعه ا جادیمربوطه و ا یها تیفعال
برداشته که مورد انتظار گام  یکردهاها با حفظ کار نهیدانش و کاهش هز شیدر جهت افزا نینو یها یها و فناور کیتکن

  .استها، مطرح روش  نیا نیاز مهمتر یکیارزش به عنوان  یمهندسروش 
 ییاجرا لیپروژه ها و مسا یباال یها نهیارزش هز یانجام مطالعات مهندس لیدال نیشود مهمتر یکه مشاهده م همانطور
حمل و نقل است  نیا انگریب لیلتح نیو موارد مشابه ا یاجتماع لیمسا ست،یز طیخاص همانند مح لیباشد و دال یمرتبط م

ارزش  یمهندس یریگسترش و توسعه بکارگ ازمندی، نبزرگ یینه و به لحاظ اجرایپرهز یاز پروژه ها ییبا توجه به حجم باال
  .)1.(دهد یپوشش قرار م را زیر یحمل و نقل یه هااز پروژ یاریبس ریشده در شکل ز ییشناسا لیدال گریبه عبارت د. است

 
الیل موفقیت مهندسی ارزش که منجر به اهمیت روزافزون این روش شده نرخ باالی بازگشت سرمایه در روش یکی از د

، برنامه مهندسی ارزش به عمل آمده 26در یک بررسی که اخیرا توسط انجمن مهندسین ارزش امریکا در مورد . مذکور است 
هر چند . هزینه های پروژه به همراه دارد جویی دردالر صرفه  27مشخص شد که هر دالر مصرف شده در مهندسی ارزش 

در صرفه جویی های به وجود آمده در برخی از بخش ها به ویژه حمل و نقل نشان دهنده بازگشت های به مراتب باالتر نیز 
ام شده و هزینه تمهزینه در حمل و نقل  مدیریتاز این رو کاربرد مهندسی ارزش به عنوان مرور روش مند فرآیند  .)2(است

از این رو چنانچه از . آن  می باشد؛ که آن را از دیگر روش های مرتبط با بهبود کیفیت یا کاهش هزینه متمایز می سازد
  .دشود، سود بیشتری حاصل خواهد گردیمهندسی ارزش در مراحل نخستین آن بهره گیری 

در چرخه مصرف حمل و نقل گردد این  یل توجهقاب یتواند منجر به صرفه جوی یمحمل ونقل  یواکاوی هزینه ها بنابراین
بنابراین حجم زیاد منابع مورد نیاز طرح های مختلف از . ارزش ارایه شود یتواند توسط مهندس یاست که م یموضوع مناسب

و در عین حال کاهش هزینه های اجرایی آنها، ضرورت استفاده از  تجمله حمل و نقل و ضرورت ارتقای کیفیت ارایه خدما
زش، از این رو مهندسی ار. یکرد مهندسی ارزش را در جهت نیل به اهداف بهینه سامانه های حمل و نقل ایجاب می کندرو

حمل و نقل بوده که می تواند با شناسایی و ارتقای مدیریت هزینه در ها و بهبود عملکرد ه روش کارآمدی برای کاهش هزین
  .دهد های ارزش، کیفیت و بهره وری را افزایش  شاخص
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در دوران کنونی مدیریت هزینه و ارتباط آن با زنجیره ارزش و نیز تأثیر آن بر افزایش بهره وری به عنوان یکی از معیارهای 
در حمل  ههزینیکی از مهمترین، روش ها، مهندسی ارزش در مدیریت . ارزیابی عملکرد حمل و نقل، همواره مورد توجه است

 چندینیک واحد مالی هزینه کردن برای انجام مهندسی ارزش، . و نقل بوده که همواره با صرفه اقتصادی همراه بوده است
انجام درست مهندسی ارزش در حمل و نقل، ارتقای . برابر کاهش هزینه و صرفه جویی در نتیجه را به دنبال خواهد داشت

رویکردی ارزش افزا که طی برنامه کاری خود و به همراهی ابزارهای توانمند، موجب  کیفیت را به دنبال داشته و به عنوان
هزینه  مدیریتهای  بایست از روش  بنابراین برای موفقیت در این عرصه می. می شود مشکالتبهبود کارآیی سامانه و رفع 

  .دوب نیز با کاهش هزینه ها ارایه شو کیفیت و خدمات مطلو حمل و نقل استفاده در 
شناسایی و ارایه . همراه است یهای حمل و نقل با موانع و چالشدر  هزینهمانند مدیریت  یارزش در محیط یاستفاده از مهندس

هزینه های حمل ارزش در مدیریت  یمهندس یاز مهمترین عوامل موفقیت اجرا یراهکارهایی جهت برطرف نمودن آنها یک
مقابله  یبرا. باشد ای می بزرگی که حمل و نقل با آن رو به رو است، مساله هزینه های  یکی از چالش. رود یشمار م هب و نقل
هزینه در  یساز نهیاصالح و به. است یضرور هزینه در حمل و نقل یمهندسی ارزش و اصالح الگو یاجرا د،یتهد نیبا ا

  .در حمل و نقل استینه هز مدیریتاصالح الگو و  یراهکارها  واقتصاد  یبرا نهیپر سود و کم هزحمل و نقل، 
واقع هدف این روش، از میان برداشتن یا اصالح هر چیزی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود  در

افزایش بازدهی برای مهندسی ارزش به عنوان یک رویکرد . بدون اینکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد آید
. دزنگری مورد استفاده قرار گیرو موثر در مراحل برنامه ریزی، طراح، اجرا و با ستردهت گسرمایه گذاری می تواند به صور

در حمل و نقل  هزینهکاهش  یمناسب برا یضمن شناخت راهکارها، از منابع نهیاستفاده به نهیدر زم دیمنظور با نیا یبرا
رفع  برایاز منابع  نهیکشور، استفاده به داریو توسعه پا شرفتیدر پ حمل و نقلهزینه با توجه به نقش . برداشته شود ییگام ها

  .تدر حمل و نقل اس هزینه تیریبه مهندسی ارزش در مد یآور یرو ازمندیحمل و نقل ن یازهاین
مطالعات . انجام مطالعه مهندسی ارزش می تواند برای شناسایی عناصر هزینه بر قبل از تصویب بودجه نهایی موثر باشد

به عبارت . درصد از طراحی پیش رفته باشد 30برای پروژه های ساخت، زمانی انجام می گیرد که حدود مهندسی ارزش 
به طور کلی می توان گفت، قبل از اینکه تصمیمات مهم در طراحی . دیگر، طراحی نیمه تمام را باید مهندسی ارزش کرد

  ).3(دا روی هزینه ها داراتخاذ شود مهندسی ارزش توصیه می شود و در آن زمان بیشترین اثر ر
آن  اییمزا نیشتریحمل و نقل بکار گرفت، بدر  هزینهتوان در تمام مراحل مدیریت  یارزش را م یآنکه روش مهندس با

روش  نیارزش، ا ینوآوری و جنبه های کاربردی مهندس. مراحل اجرایی بکار گرفته شود نیبدست می آید که در نخست یزمان
در حمل و  هزینهمدیریت  یروش های سنت. کند یم زیدر حمل و نقل متما هزینهمتعارف مدیریت و  یرا از روش های سنت

ارزش به  یاما مهندس. کند یکه جنبه تکرار به خود گرفته است پیروی م یگذشته، نگرش ها و عادات اتیعموما از تجرب نقل
های نو و  شهیابتکاری، پرورش اند ایا و طرح هروش ه نیو تدو شنهادیگستره های مشکل دار، پ ییارایه اطالعات، شناسا

   .پردازد یاجرا شود، محمل و نقل هزینه مدیریت در را که قرار است  ییها دگاهیهمه جانبه د قیتلف
می توان منابع مورد نیاز طرح را  به طور دقیق و به حمل و نقل  هزینهمدیریت با اجرای فرآیند مهندسی ارزش در  بنابراین

ضروری و در واقع هزینه های پنهان شناسایی  در این مرحله، عملکردهای غیر.د نیاز تعیین نموده و تخصیص داد اندازه مور
 هزینهمدیریت همچنین در فرآیند مهندسی ارزش در . را کاهش داد حمل و نقلهزینه های  وانت شده و با حذف آنها می

روش، از  نیهدف ادر واقع . کرد رفه جویی بیشتر را شناسایینسیل صمی توان فعالیت های دارای هزینه و پتاحمل و نقل 
به  یبیشود، بدون آنکه آس یم یضرور ریغ یها نهیهز لیاست که موجب تحم یزیاصالح هر چ ایبرداشتن  انیم

و  یاست که با بازنگر یروش فن نیمتشکل از چند یزش، مجموعه اار یمهندس.  دیطرح وارد آ یو اساس یاصل یکارکردها
  .، مدیریت نمایدو زمان نهیهز نیکامل طرح را با کمتر یکار، قادر خواهد بود، اجرا یاجزا لیلتح



 

 

  لحمل و نقپروژه هزینه  فرآیندرزش و مهندسی ا  .5
 

 حمل و نقلیهای ح ن نیاز مبرم طرهای مهندسیِ مهندسی ارزش یک نیاز بوده و بایستی به آن توجه شود، لیک اگرچه روش
هایی فرصت  ل پروژه انجام شده و در چنین زمانیها در اوا ست چون کاربرد این روشتی مهندسی ارزش اهای مدیری به روش

ارزش در مراحل اولیه  یاز مهندسدر طرح ها و پروژه های حمل و نقل اگر . دباش یرات اثرگذار بسیار بیشتر میبرای اعمال تغی
، اخذ توان در زمینه تعیین هدف یارزش م یاز مهندس. حاصل خواهد گردید یستفاده شود، سود بیشترا یریشکل گ

  .استفاده نمود زینحمل و نقل پروژه انتظارات  تیریاهداف و مد نمودنمتعادل  ،تیفیو ک ییکارا شیافزا موثر، ماتیتصم
و  یاز کار را قطع یبخش چیکند، ه یطرح توجه م یبه تمام اجزا نکهیپروژه، ضمن ا تیریارزش در چهارچوب مد یمهندس

کاستن از  ایها  نهیبدون افزودن بر هز یبه مرحله بهره بردار دنیرس یارزش، زمان کمتر برا یهدف مهندس. داند یمسلم نم
بزرگ  یها در طرح ژهیکارها به و یدگیچیبا توجه به پ ییاجرا یارزش در پروژه ها یمهندس یریبه کارگ. کار است تیفیک

  . شود  لیها تبد نهیدر کنترل هز تیریمد یراچون و چ یتواند به ابزار ب یم ،ییاجرا
ارزش پرداخت،  یمهندس یدستاوردها حیبه تشر 1973مهندسان ارزش که در سال  ییکایاجالس انجمن آمر نیچهاردهم

در  ییدالر صرفه جو 53/4حدود  یزیارزش چ یمهندس یاجرا یبرا یگذار هیدالر سر ما کیهر  یمشخص نمود که به ازا
 8/1معادل  1973تا سال  کایارزش در آمر یمهندس یریارگکه از زمان به ک یبدست آمده است، به نحو ییااجر یها نهیهز
بازده . است  افتهی شیمیلیارد دالر افزا 3/4از  شیبه ب 1989تا سال  ییصرفه جو نیا. شده است ییدالر صرفه جو اردیلیم

دالر بوده  30تا  15حدود  یشده، مبلغ یگذار هیسرما نهیزدالر ه کیهر  یبرا 1995تا سال  1973ارزش از سال  یمهندس
. باشد یم یاجبار یعموم یداشته و در طرح ها تیعمده، عموم عیارزش در صنا یو کانادا استفاده از مهندس کایدر آمر. است 
داشته و  یدر پ ییدالر صرفه جو اردیلیم 35از  شیب 2000تا  1996 یسال ها نیب در کایعمران آمر رهیارزش در دا یمهندس

  )4(.نموده است یریجلوگ زین یاضاف نهیهز ردال اردیلیم 55از 
  درصد کاربرد مهندسی ارزش در صنایع مختلف جهان

فيرد  رشته کاربرد درصد فيرد درصد 

  کيالکترون و برق١٩/٧٩
 )کيتراف و راهسازی(نقل و حمل٢٣/٩١
  زاتيتجه ديتول٣٩٠
  خودرو ديتول و سازی نيماش٤٥/٨٤
  ييايميش عيصنا٥٥٠
  ساختمانی عيصنا٦٣٩
  ييغذا عيصنا٧٥/٣٧

  

بسیار زیاد و غیر برنامه ریزی  با توجه به رشد روز افزون حجم سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و همچنین تاخیرات
راه اندازی پروژه های ناشی از عدم ضرر و زیان  شده در پروژه های ملی که منتهی به صرف زمان و هزینه باال و همچنین

یکی از راه کارهای مناسب جهت اصالح فرآیند اجرای پروژه و دست  می توان از مهندسی ارزش به عنوان. کالن می گردد 
با توجه به اینکه معموال در این روش یکپارچه نگری کامل بر پروژه . داستفاده نمو یافتن متناسب به اهداف واالی پروژه

مهندسی ارزش می عنوان یک تکنیک برای حاکم کردن دید جامع نگر می تواند موثر باشد ،  ست، مهندسی ارزش بهحاکم نی
   )5(شدسزایی در انجام پروژه داشته باتواند به عنوان ایفا کننده نقش یکپارچگی و افزایش ارزش نقش به 

 یرا به خود اختصاص م یاز منابع مل یظه اکشور بخش قابل مالح یاساس یها بخش ریاز ز یکیحمل و نقل به عنوان 
 کیارزش در  یاعمال مهندس یتراز مناسب برا. بخش است ریز نیمربوط به ا یناخالص مل دیدرصد از تول 15حدود . دده

. طرح  شرفتیپ زانیو م طرح یدگیچیپروژه، پ هآنها عبارتند از انداز نیاست که مهمتر یخاص تابع عوامل متعدد هپروژ
و بوده ) 6(درصد 10ها به طور متوسط حداقل  طرح نهیدر هز ییجو صرفه تیظرف که یدر صورتاز آن است  یا حاکه یبررس



 

 

آن  یها نهیارزش و بازگشت هز یمهندس یروش ها ییکارا یزمان برا .)7(نشده است لیمتک طرحدرصد  30از  شیهنوز ب
به . درصد از طراحی پیش رفته باشد 30ام می گیرد که حدود ، زمانی انجمهندسی ارزش برای پروژه هابنابراین . است مناسب

به طور کلی، قبل از اینکه تصمیمات مهم در طراحی اتخاذ شود . عبارت دیگر، طراحی نیمه تمام را باید مهندسی ارزش کرد
  .ی شودمهندسی ارزش توصیه م

موارد، بیش از ده ها  یو در بعض 20تا  15شود، بین  یارزش م یکه صرف تحقیقات مهندس یهر واحد پول یبه ازا همچنین
ب و نشان می دهد کشور ما به دلیل فقدان نظام ارزیابی و بهره برداری مناس رآما. ا برابر بازگشت سرمایه وجود داردو صده

های  طرحناشی از تاخیر در راه اندازی  1379ان سال میزان زی. رد ریال می شودمیلیا 1650ی معادل کارا، ساالنه متحمل زیان
   .)8(میلیارد ریال است 4600زی معادل ده سازمان مدیریت و برنامه ریاساس مدل تعریف ش ملی بر

است که با ها و بطور همزمان بهبود عملکرد و کیفیت  مهندسی ارزش روش قدرتمندی برای حل مسایل، کاهش هزینه
مهندسی با توجه به مزایای . دهدی را افزایش مالقیت، رضایت مشتری های ارزش و بکارگیری خص شناسایی و ارتقای شاخ

های ارزیابی برای شناسایی و حذف  ثرترین روشواست و به عنوان یکی از م از اهمیت به سزایی برخوردار این مقوله، ارزش
ل بهینه سازی در مراح های مختلف، کوتاه کردن زمان اجرا و های بهینه در فعالیت ، انتخاب روشیهزینه های غیر ضرور

مدیریت هزینه در پروژه های حمل و مهندسی ارزش روشی است که تمام جوانب . دگیر مورد استفاده قرار می مختلف طرح
مدیریت استفاده از مهندسی ارزش در بنابراین  .قرار می دهد واکاویمدت و نه مقطعی، مورد ارزیابی و  را به صورت درازنقل 

  .تخواهد داشمدیریت و تحقق اهداف  ییا بیشترین تاثیر را در صرفه جوه نسبت به سایر روش هزینه در حمل و نقل

  
  و نقل  حملمدیریت هزینه ارزش در  یمهندس یریکارگ  موانع توسعه به  .6

 

  :عبارتند از و نقل  ارزش در مدیریت هزینه حمل یمهندس یریکارگ  موانع توسعه به
 .شمرتبط با رو یو کاربردها یو کارای ارزش یبا مهندسو نقل   حملان و متخصص رانیمد ییعدم آشنا 
 .شارز یمهندس یریکارگ  بهدر هنگام  یاجرا و عدم وجود زمان کاف نیدر ح و نقل  مدیریت هزینه حملطرح های  
 .لو نق  در مدیریت هزینه حملارزش  یمهندس یریکارگ  بهبرای  شیوه نامهعدم وجود  
 .و نقل  حملارزش در  یمهندس یریکارگ  بهای مدیریت هزینه برای طرح ه ییشناسابرای  الزم یارهایمعوجود عدم  
 .و نقل  مدیریت هزینه حملبرای ارزش در زمان مناسب  یمهندس یعدم اجرا 
 .ریشه رانیمد یها ارزش در مجموعه یو اهداف مطالعات مهندس ندیفرآ گاه،یاز جا حیعدم درک صح 
 .یت هزینه در حمل و نقلبرای مدیرارزش  یمهندس میتگزینش درست عدم کاهش سطح کیفی پروژه به علت  

 
  و نقل  حملدر مدیریت هزینه ارزش در  یمهندس یریکارگ  توسعه به یراهکارها  .7

 

  :لو نق  ارزش در مدیریت هزینه حمل یمهندس یریکارگ  توسعه به یراهکارها
 و نقل   مدیریت هزینه حملارزش در  یمهندس یساز فرهنگ تیانجام فعال 
 .و نقل  حوزه حمل ناو متخصص رانیزش مدآمو 
 .لو نق  مدیریت هزینه حملارزش در  ینحوه استفاده از روش مهندسبرای  شیوه نامه هیته 
 و نقل  مدیریت هزینه حملارزش در  یمهندس یریکارگ  کوتاه نمودن بهبرای  ارزش یمهندس یها میت یساز آماده 
 .و نقل   حمل موجود در یاستانداردهابه روز کردن  یبرامدیریت هزینه ارزش در  یمطالعات مهندس جیاستفاده از نتا 
 .لو نق  مدیریت هزینه حملارزش در  یمهندسبه  ها یانتقال فناور یراه مناسب برا افتنی 

 



 

 

  گیرینتیجه.   8  
 

مل و نقلی به های مهندسیِ مهندسی ارزش یک نیاز بوده و بایستی به آن توجه شود، لیکن نیاز مبرم طرح های ح روش
هایی فرصت  ها در اوایل پروژه انجام شده و در چنین زمان های مدیریتی مهندسی ارزش است چون کاربرد این روش روش

ارزش در مراحل اولیه  یاگر در طرح ها و پروژه های حمل و نقل از مهندس. باشد برای اعمال تغییرات اثرگذار بسیار بیشتر می
توان در زمینه تعیین هدف، اخذ  یارزش م یاز مهندس. حاصل خواهد گردید یبیشتر استفاده شود، سود یریشکل گ

در . استفاده نمود زیانتظارات پروژه حمل و نقل ن تیریمتعادل نمودن اهداف و مد ت،یفیکارایی و ک شیموثر، افزا ماتیتصم
نه های غیر ضروری در حمل و نقل واقع هدف این روش، از میان برداشتن یا اصالح هر چیزی است که موجب تحمیل هزی

بنابراین مهندسی ارزش یک روش ساختار یافته برای اصالح . اصلی آن وارد آید ردهایمی شود بدون اینکه آسیبی به کارک
حمل و نقل بوده که وظایف مختلف اجزای حمل و نقل را به صورتی پیوسته مورد ارزیابی قرار می در  هزینهساختار مدیریت 

  .زددر حمل و نقل فراهم می سا هزینهط را برای اصالح دهد و شرای
 
  مراجع.   9
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