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    مقدمه-  1

 مؤسسات تحقيقاتي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف مي باشند           مراكز و  كشورها براي رشد و توسعه خود ، نيازمند توجه عميق به              

 شورهايي كه بيشترين توجه خود را معطوف به فعاليتهاي تحقيق و توسـعه نمـوده انـد ،   آمارهاي گوناگون در مراجع مختلف حاكي از اين است  كه ، ك        . 

  .اند  را براي كشورشان به تصوير كشيده شرفت مطلوبيروند پي

 سيستم هـاي  . آغاز قرن بيست و يكم ، با تغييرات شديد در تكنولوژي همراه بوده و در اين دوره ماهيت تجارت دگرگون شده است   از سوئي ديگر ،         

 رقابت با اوضـاع فعلـي    الزمة .مديريتي نيز همگام با اين تغييرات متحول شده اند و در نتيجه پارادايم هاي جديدي در كسب و كار مطرح گرديده است                       

 هـا و متـدهاي ارزشـمند   و يا جهاني ، كسب توانمندي هاي تكنولوژيكي ، توجه به ايده هاي خالق  ، و بهره گيري از تكنيك       منطقه اي   ،  در سطح ملي    

  .شد محقق خواهد   ،تحقيقات و توسعه كيفي و كمي آنمطلوب  دست يابي به رشد در اين صورت. است 

انجـام   مراكز و مؤسسات تحقيقاتي ، با رويكردهاي نوين مديريتي و شكل دهـي سـاختارها و سـازماندهي بهينـه ، بـراي        ، توجه به آيندة   دراين ميان       

هـا ،   انديشه هاي جديد و تـأثير گـذار بـر آن              ، حائز اهميت بوده و نياز به الگو و مدل هاي مناسب و            در اين عرصه    و موفقيت   اتي  تحقيق پروژه هاي 

 در خلـق ايـده هـاي جديـد و رشـد       مراكـز تحقيقـاتي   استفاده صحيح از فرصت ها ، انعطاف پذيري و توانمند سـازي             . دارد   براي اثر بخشي و كارآمدي    

   .داشته باشد   كاربردي ، مي تواند استمرار رفاه و امنيت براي آحاد جامعه و سازمان ها را به همراهتحقيقات

 ذي   متفاوت اين قبيل پروژه ها در طول چرخة حيات خود ، همواره با ديدگاه هاي             . پروژه هاي تحقيقاتي عموماً از نوع پروژه هاي پيچيده مي باشند                

كـه بـه طـور معمـول از     ايـن مـشكل   . نمـي گـردد           خروجي هاي مورد انتظار نيز حاصل        و . روبرو بوده  آن ها   موجود در     رفع ابهامات  نفعان ، براي  

موجب انجام دوباره كاري ها ، طوالني شدن زمـان پـروژه ، كيفيـت نـامطلوب      ، مي شودنامشخص بودن انتظارات و اهداف دقيق كاربران پروژه ها ايجاد      

  .اتالف منابع مي گردد  نتايج و نهايتاً

مشتريان و كـاربران ،  خاص توسعه و بكارگيري مدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي ، به تعيين اهداف دقيق پروژه ، مشخص شدن انتظارات                    

 ، كمـك قابـل تـوجهي خواهـد     تحويل پروژه با وضعيت معلوم و دقيـق  به   و چگونگي اجراي مراحل مختلف چرخة حيات پروژه و  نهايتاً              ها تعيين روش 

  .نمود 

 ساختارهاي جديـد اجـراي پـروژه هـا ، كـه بـا        تا با تكيه برمدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي ، براي ما اين فرصت را فراهم خواهد نمود ،     

 ، خواسـته هـاي مـشتري را    ازمورد نظر يا برتر  كيفيت  اهداف و خروجي هاي شفاف ،        با   پروژه  روحيه كار تيمي و گروهي انجام مي گيرد ، ضمن انجام            

  .تأمين نمايد  آنها  هزينة با كمترين ومطلوبدر زمان 

با اجراي مـدل    مي آيد ،           از آنجائيكه تحقيقات ، پايه و اساس رشد و پيشرفت هر كشور را فراهم آورده ، و معياري براي  توسعه يافتگي بحساب                            

 ، منابع تخصيص يافتـه كـشور        در چنين شرايطي    . خواهيم بود    كيفي و كمي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف            مذكور ، شاهد رشد و توسعة     

  . شد   نيازهاي واقعي كاربران ، حاصل خواهداز دوباره كاري برخي فعاليت ها جلوگيري شده ،به نحو مطلوب استفاده گرديده ، 

  چكيده

مقالة حاضرمدلي را ارائه مي دهد كه با كمك آن  ، اهداف پروژه هاي تحقيقاتي طبق نظر  ذي نفعان آن پروژه ها ، به طـور دقيـق تعريـف گرديـده ،                             

پروژة تحقيقاتي در ايـن مـدل ،  سـه محـدودة      . ي گردد روش هاي انجام پروژه مشخص شده ، دست يابي به اهداف پروژه نيز ، با كمترين هزينه محقق م           

مديريت ارزش استراتژيك ، مديريت ارزش طراحي و مهندسي ارزش را طي نموده ، و در پايان ، پروژه با اهداف تعريف گرديده و طبق نيازهاي دقيق كاربر       

ايـن مـدل كـه مـديريت ارزش ناميـده مـي شـود ، بـا مـساعدت  از                                . ، با كلية شرايط و مطلوبيت هاي مورد تقاضا ، با حداقل هزينه تحويـل مـي گـردد                  

با بهره گيري از اين مدل ، طرح ها و      .  ذي نفعان هر پروژه ، انجام  فعاليت هاي چرخة حيات پروژه هاي تحقيقاتي را با حداقل  ريسك موجب  مي گردد                        

ي توانند از متدولوژي مهندسي ارزش و شايستگي هاي اعجاز آميز آن ، در عرصـة نبـوغ و خالقيـت     پروژه هاي تحقيقاتي ، همانند ديگر پروژه ها ،        م                

اين مدل در يـك پـروژه تحقيقـاتي ،     .مورد نياز اينگونه پروژه ها ، بهره مند شده ، كارآمدي و مزاياي اين تكنيك ، در حوزه تحقيقات نيز ، گسترش  يابد        

   .بكار گرفته شده است 
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  ؟چيست  2و مديريت ارزش 1 مهندسي ارزش-2

تـشريح گزينـه هـاي مختلـف طراحـي و بطـور        قابليت آن در آنـاليز و    مهندسي ارزش رويكردي سيستماتيك ، كاركردگرا و سازمان يافته است كه ،               

تخـاب و   بطوريكـه بتـوان بـا ان      . همزمان ارائه پيشنهاد و انتخاب راهكار ، بر اساس ضرورت و يا مطلوبيت مورد نظر مشتري و تطابق با خواسته وي است                       

 از كيفيـت محـصول ،   ي سـطح بـاالتر   ائـة جايگزيني مواد ارزان تر ، و تكنولوژي ساده تر ، و يا حذف و ساده تر كردن اجزاء با حفظ كيفيت سابق و يا ار                        

  ]1[. و ساده تر كردن امر طراحي  شاهد بود  ،نتايج باور نكردني را در كاهش هزينه ها
 

1-Value Engineering 

2-Value Management  
. نتايج بسيار مؤثري را در پروژه هـا بـه همـراه دارد     ،ا تكيه بر كاركردها و  عملكردها مهندسي ارزش ، بعنوان تكنيكي سودمند ، علمي كاركردگرا ، ب       

  . اين تكنيك ،كاري است تيمي و حرفه اي كه به بهبود كاركردها و كاهش هزينه ها ، با حفظ و يا برتري كيفيت مي انجامد

ئيد ندانسته و از تهيـة هـر     ري يا كاربر داشته باشد ، قابل تأ           مفهوم اصلي مهندسي ارزش اين مي باشد كه هر چيزي را كه كارائي كمتري از نياز مشت                

و ازهـا   مهندسـي ارزش در وهلـة اول بـه شـفاف شـدن ني     . نـشود   مـازادي پرداخـت   چيز اضافي اجتناب مي شود ، مگر اينكه بابت تهيه آن هيچ هزينة              

  .ه حداقل برساند ب و يا  غير ضروري را نيز حذف        نه هايمي انديشد ، ضمن آنكه در صدد است هزيدرخواست هاي مشتري 

همانگونـه كـه   .     هزينه هاي غير ضروري ، آنهايي هستند كه نه كيفيت ، نه استفاده ، نه طول عمر ، نه ظاهر و نه رضايت مشتري را ، تأمين مي كنند      

   ]2[. هزينه محصول مي باشد ، اين هزينه ها معموالً پنهان هستند % 75تا % 25 ادعا كرده است ، اين هزينه ها بالغ بر 1آقاي ميلز

همچنين يـك  . بنابراين ، مهندسي ارزش روشي نظام يافته است كه ، براي دست يابي به ارزش بهينه به ازاي هر واحد پول خرج شده  ، تالش مي كند         

 به بار آورده و يا ارزش محصول را بدون فدا كـردن كيفيـت ، عملكـرد و                  2ار ساختارمند و كاركردگرا براي كنترل هزينه هايي است كه صرفه جويي           راهك

  .ساير خصوصيات مورد نياز ، بهبود مي بخشد 

 تـا مطمـئن شـود كـه وجـود آن         نموده را ارزيابي        از پويا بودن مهندسي ارزش و ويژگي هاي كم نظير آن مي توان گفت ، اين روش مقتضيات پروژه                  

  .مقتضيات تا چه حد الزم هستند 

پروژه مرتبط نمـي  از اين عنوان به يك قسمت خاص .     مديريت ارزش يك سرفصل اصلي است كه همة مراحل پروژه و روش هاي ارزش را در بر دارد   

در زمينة ارزش ، برنامه ريزي و اقدام هاي الزم براي انجام مطالعات ارزش را ، بـه كـار   بعبارتي ديگر ، مديريت ارزش جهت تشريح كل فعاليت ها           . شود  

بنابراين ، مديريت ارزش با نگرش بر چرخة عمر مفيد كل پروژه ، تالش دارد كه از همان ابتداي كار ، دسـت انـدركاران و كارشناسـان را  ، بـا                       . مي برد   

 .براي يكپارچه سازي ارزش با مديريت پروژه فراهم بياورد اين تحول آشنا نموده ، و امكانات جديدي 

  

   در مهندسي ارزش3 اهميت خالقيت-3

بـا  . خالقيت مهمترين ، اساسي ترين ، تعيين كننده ترين مرحلة اجـراي مهندسـي ارزش اسـت              .     تبلور مهندسي ارزش در مرحلة خالقيت آن است         

 مسأله ، شكسته شده و راه حل هاي جديد با ديدگاه هاي نو و متفاوت به شكوفائي و رشد مي رسند             خالقيت الگوهاي موجود و راهكارهاي معمولي حل      

.  

در شناسـائي و حـل   بـراي ارائـه پيـشنهادات مختلـف      4طوفان فكري.     مهندسي ارزش در مرحلة خالقيت ، مهندسان را در جايگاه نوآوران مي نشاند        

ق ايده هاي جديد ، به دنبال آن هستيم كه چه كاري يا كارهاي ديگري براي دست يـابي بـه اهـداف پـروژه     در خل. مشكالت ، نقش مهم و اساسي دارد    

. مي توان انجام داد؟ بعبارتي در مرحلة خالقيت ، تمامي راهكارها و پاسخ هاي محتمل و ممكن را در نظر گرفته ، بهترين آن هـا را انتخـاب مـي شـود                    

  . ديگري براي مسأله باقي نمانده باشد سپس كنترل مي گردد كه راه منطقي

 ايده ها و نظريه هـاي نـو          تمامي ذي نفعان و دست اندركاران پروژه هاي تحقيقاتي ، در مرحلة خالقيت فرصت مي يابند كه به جمع آوري انواع      

  . ، اقدام نمايند ظهور ، براي اجراي بهتر و خروجي دقيق تر انتظارات پروژه

هاي تحقيقاتي كه خود زائيده تفكر و خالقيت است ، براي اجراي صحيح و كامل آن ها و نيل به اهداف مشخص  شدة پروژه با كمترين هزينـه          پروژه  

  . ، همچنان نيازمند توليد ايده هاي جديد و خلق انديشه هاي نو مي باشد 
1-Miles 

2-saving 

3-creative 

4-brain storming 

  از مهندسي ارزش استفاده مي شود ؟ در چه پروژه هائي - 4

 براي مهندسي ارزش ذكر گرديد ، امكان بهره گيري و استفاده از آن در بسياري از پروژه ها و فعاليت ها فـراهم مـي                     كه     با خصوصيات و ويژگي هائي    

   .زمينه هاي ذيل داشته است   در تا كنون بيشترين كاربرد را مهندسي ارزش.باشد 

  هاي عمرانيطرح ها و پروژه �



  طرح ها و پروژه هاي صنعتي �

  طرح ها و پروژه هاي كشاورزي �

   طرح ها و پروژه هاي حمل و نقل  �

 طرح ها و پروژه هاي خدماتي   �

 بازگشت سـرمايه را حتـي بـه             انجام مهندسي ارزش در پروژه هاي مذكور ، منجر به ميليون ها دالر صرفه جوئي در كشورهاي مختلف گرديده و نرخ                    

  . نيز رسانيده است 145 به 1نسبت 

    عالوه بر زمينه هاي مذكور ، در مديريت پروژه ، مديريت منابع ، مديريت عمومي و موضـوعات ديگـري چـون ، برنامـه ريـزي اسـتراتژيك و تـصميم                 

  . گيري هاي مديريتي نيز ، آثاري از بكارگيري مهندسي ارزش به چشم مي خورد 

 را داشـته باشـند ، مهندسـي    1صي ذكر شده ، به طور كلي در پروژه هائي كه خصوصيات و ويژگي هـاي منـدرج در جـدول              غير از زمينه هاي تخص    

 ]3[  .تأثير مثبت قابل توجهي خواهد داشت  در آن هاارزش

      

   ويژگي هاي پروژه هاي قابل بكارگيري مهندسي ارزش1جدول                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   استراتژيك در پروژه ها مديريت ارزشمفهوم -5

يك دسته پروژه هايي هستندكه ، روال صحيح و درستي را از شروع پـروژه داشـته ، معمـوالً    :     پروژه ها بطور كلي در يك دسته بندي دو نوع هستند           

اين نوع پروژه ها ، در تصميم گيري ها ، در اطالعات مورد نيـاز و  . همراه دارند   نيز به   ) كم يا زياد    (بموقع نيز انجام شده و تحويل مي گردند ، و منافعي            

در اجرا با پيچيدگي هاي زياد و دشواري همراه نبوده ،  و در ابتداي شروع پروژه ، دور نماي كار، تشخيص داده شده و خروجي آن قابـل درك و روشـن              

  .است 

ي نيست و بسيار پيچيده تر از آن است كه ابتدا به نظر مي رسد ، اين دسته      پروژه هايي هستند كـه       به اين سادگ    پروژه     لكن گاهي اوقات وضعيت   

در اينگونه پروژه ها درك اين مطلب كه در حال حاضر چه كارهـا و قـدم هـايي    .  است كه پروژه را انجام داده تا پيچيدگي و مشكل آن درك شود  الزم،  

           مواجه يت پروژه بيانجامد ، و پروژه را با شكستبايد برداشته شود ، تا به موفق

  .د ، مشكل است نكن

مديريت ارزش استراتژيك ، در دسته دوم ، كه پروژه هاي تحقيقاتي را نيز در بر مي گيرد ، كمك و راهنمائي مي كند ،كـه چگونـه اهـداف پـروژه را                 

 در مديريت ارزش استراتژيك ، راهنمائي هايي مطرح مي گـردد كـه ، چنانچـه پـروژه اي داراي        .مشخص نموده ، آنگاه پروژه با اهداف معين اجرا گردد           

   محدودةاز ميان سهاينگونه پروژه ها ،شرايط منطبق با دسته دوم پروژه ها باشد ، 

   1  مديريت ارزش استراتژيك -       

  2  مديريت ارزش طراحي -       

  مهندسي ارزش   -       

بـا بكـارگيري الگـوي مـديريت ارزش اسـتراتژيك        .  ، و نهايتاً پروژه با موفقيت اجرا گرديده ، و با اهداف تعيين شده اتمام و تحويل مي شود                      عبورنموده

  ]    4[   . پروژه هاي پيچيده از خطر شكست رهايي يافته ، و با موفقيت خاتمه و تحويل خواهند شد 

 پروژه هائي با پپچيدگي باال    �

  پروژه هائي با تعدد عوامل �

  پروژه هائي با هزينة باال        �

 پروژه هاي بزرگ  �

 پروژه هائي با تكرار پذيري اجزاء �

 پروژه هائي با فاصلة زياد زمان بين طراحي و اجرا �

 پروژه هائي با ريسك باالي اجرا �

 پروژه هائي با اجراي مدت طوالني �

 



عان پروژه با تبادل نظر و ارائة ديدگاه هاي استراتژيك ، اهداف پروژه را به طور واضح و آشكار مشخص نمـوده ،                        در مديريت ارزش استراتژيك ، ذي نف         

 ، اجراي صحيح و كامل آن را در طول چرخة حيات پروژه ، براي رسيدن به اهداف و نيازهاي واقعي كاربران بـا               از ابهام و پيچيدگي خارج نموده       را پروژه

  . ، مديريت مي نمايند كمترين هزينه ممكن

  

   توسعه مدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي -6

    پروژه هايي وجود دارند كه در ابتداي پروژه ، براي انجام بموقع آن ، و رسيدن بـه خروجـي و منـافع پـروژه ، ذي نفعـان آن پـروژه هـا  بـا چـالش و             

يـك راه ايجـاد  اعتمـاد در ذي نفعـان ، درك و فهـم                 .) مزيت هاي رقابتي را به همراه مي آورد         هر چند انجام پروژه ها      . ( ترديدهايي مواجه مي گردند     

اي غالباً پيچيده ، شـرايط انجـام پـروژه را واقعـي نمـوده ، و       محيط ه      مديريت ارزش استراتژيك ، در. مديريت ارزش استراتژيك ، براي پروژه است     

 چهـارچوب اسـتراتژي فـوق را مـشخص     1شـكل  . مشخص مي نمايد كه چگونه مي توان آن را به بهترين نحو انجام داده ، به نتايج پروژه  دست يافـت               

بنـابراين دورنمـا و منظـري از مـديريت     . زش معين مي نمايـد     نموده و سه محدودة ،  مديريت ارزش استراتژيك ، مديريت ارزش طراحي و مهندسي ار               

  .ارزش ، از طريق اين سه محدوده به وجود مي آيد

  

    محدودة مديريت ارزش استراتژيك1-6

 در اين محـدوده عمـدتاً  اسـتراتژي هـا ، مـشخص مـي      .     اين محدوده ، همانگونه كه در شكل نيز مشخص شده است ، يك محدوده وسيع مي باشد                 

واسطة تعيين استراتژي ها و سياست هاي كلي ، احتياجات و نيازهـاي خـاص و دقيـق مـشتريان و كـاربران ، مـبهم و نامـشخص بـوده و يـا                            ه  ب. گردد  

ف جمـع   در اين محدوده ، به دليل نا آشنائي از نيازهاي واقعي و نيز عدم اطالعات دقيق ، الزم است ، اطالعات مختل            .اطالعات در دسترس ناكافي است      

  . آوري ، تركيب و تلفيق گرديده  و تصميم گيري بر مبناي قضاوت و داوري و برداشت از اطالعات موجود ، صورت گيرد 

    در محدودة مديريت ارزش استراتژيك ، بايد با سعي و تالش و برداشت از اطالعات موجود ، مقصود و هـدف كلـي پـروژه ، واضـح و آشـكار ، درك و                         

  .رك هدف كلي پروژه در اين محدوده ، بايد بصورتي باشدكه ، پس از انجام پروژه ، نتايج و منافع و انتظارات الزم از آن ، بدست آيد د. تبيين گردد 
 

1-Strategic Value Management 

2-Design Value Management 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             تصميم گيري بر مبناي تركيب و تلفيق

 اطالعات و قضاوت و داوري بر آن اساس

  

  مديريت ارزش طراحي 

  

 مديريت ارزش استراتژيك 

 
  مهندسي ارزش 

تصميم گيري بر پايه آناليز 

 و واقعيت

ابهام در 

نيازهاي 

  مشتري 

نيازهاي 

مشتري 

  مشخص

     و 

  معلوم
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   محدودة مديريت ارزش طراحي 2-6

مـديريت ارزش  (بـديهي اسـت بـه واسـطة اجـراي محـدودة قبلـي        . زها و اهداف شناخته شدة پروژه ، مورد تأييد واقع مي شود           در اين محدوده ، نيا        

فعاليت مهمي كه در اين محدوده صورت مي گيرد ، اين است كـه بـراي اهـدافي كـه بـرآن مبنـا            . ، اهداف پروژه واضح و روشن شده است         ) استراتژيك

كـه   روش هـائي     بعبارتي در محدودة مديريت ارزش طراحي ،      . ونگي انجام مراحل مختلف پروژه و تحويل آن ، معين مي گردد             پروژه ايجاد گرديده ، چگ    

   . مي شودمشخص دست يابي به اهداف را عملي مي سازند 

  

   محدودة مهندسي ارزش 3-6

در محدودة مديريت ارزش طراحي ، چگونگي انجام پـروژه ، روش      در محدودة مديريت ارزش استراتژيك ، اهداف پروژه مشخص و شناخته شده اند و    

  . ها و راهكارهاي حصول اهداف مشخص و روشن است 

  با كمترين هزينه ، و در مطلـوبترين شـرايط           پروژه مهندسي ارزش ، جهت تحقق اهداف     اجراي  در محدودة مهندسي ارزش ، راه حل هايي مبتني بر               

  .زيابي مي شود  ، توليد و ارمورد نظر مشتري

    از مديريت ارزش استراتژيك تا مهندسي ارزش 4-6

مدل مديريت ارزش با ديـدگاه اسـنراتژيك بـه    .     در مرحلة تحويل پروژه ، بايد مطمئن شد كه آنچه انجام شده است درست و بطور صحيح بوده است                

  .ابق با انتظارات خواسته شده  از آن ، تحويل گردد ما كمك مي كندكه ، پروژه درست شروع شده و درست نيز پايان يافته ، مط

 ارزش  مـديريت  كـه در محـدودة  C و A   ، B پـروژه از نـواحي        ،  نشان داده شده است ، در اين مدل بايد با سـعي و تـالش               2    همانگونه كه در شكل     

سـوق داده  ،  شده و به محـدودة مـديريت ارزش طراحـي           خارج   با تعيين اهداف دقيق پروژه و مشخص نمودن نيازهاي خاص كاربران             استراتژيك است ،  

اين محدوده نيز با مساعدت گروهي ذي نفعان ، راه هاي دست يابي به اهداف ، روش هاي انجام فعاليت هاي مراحـل مختلـف چرخـة حيـات                             در  . شود  

   .  ه ، پروژه به نحو مطلوب اجرا مي شودديردگ پروژه مشخص 1پروژه ، زمانبندي و برنامه ريزي هاي اجرائي و نيز      هزينه هاي چرخة عمر

  مطمـئن مـي شـويم كـه    در ايـن حالـت  . تحويل گردد به مشتري    مطلوبترين و كاملترين وضعيت ، زماني است كه پروژه در محدودة مهندسي ارزش     

  .اهداف و راهكارهاي مشخص شده ، با كمترين هزينه ، محقق خواهد شد 

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1- Life Cycle Cost  

  

  تصميم گيري بر پايه تركيب و تلفيق

 ااطالعات و قضاوت و پايه آنه

  

  

           C ناحيه

 

 تحويل پروژه

تصميم گيري بر پايه آناليز 

 و واقعيات

ابهام در 

نيازهاي 

  مشتري 

نيازهاي 

مشخص 

  مشتري 

   نواحي مختلف  و تصميم گيري هاي مورد نياز در مدل مديريت ارزش 2شكل 

                                                        

 Bناحيه 

 A ناحيه 



   كليات پياده سازي مدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي-  7

 .    براي اجراي مدل مديريت ارزش در يك پروژة تحقيقاتي ، الزم است الگوريتم زير به طور كلي انجام گيرد 

   تعريف پروژه تحقيقاتي - 1

  .د  در محدوده مديريت ارزش استراتژيك چهار اقدام صورت گير- 2

   اخذ نظرات ذي نفعان پروژه - الف �

   اخذ نظرات مديران سطح باالي سازمان مربوطه پس از طراحي اوليه و مفهومي در چرخه حيات پروژه-ب �

   بررسي منشاء ريسك هاي مواجه با پروژه و ارائه راهكارهاي مقابله با آن -ج �

  .سسه وموارد الف تا ج  مشخص شدن اهداف پروژه با توجه به برنامه ريزي استراتژيك مؤ-د �

 پس از قطعي و مشخص شدن اهداف پروژه بصورت آشكار و واضح ، در محدوده مديريت ارزش طراحي ، طراحي هاي دقيق و تفصيلي ، نقشه هـاي                            -3

نجـام پـروژه و   در ايـن محـدوده روش هـاي ا   . ساخت و نقشه هاي مدل ها و سناريوي تست و آزمايشات و ساير دسـتورالعمل هـاي الزم تبيـين گـردد           

  . چگونگي تحويل آن بطور كامل ، بايد مشخص و مستندگردد 

تواند اهداف پروژه و راهكارهاي انجام آن را با كمترين زمان و هزينه با حفظ كيفيت و عملكرد ، تحقـق بخـشد   راي آندسته از فعاليت هايي كه مي       ب - 4

، ممكن است براي يك پروژة تحقيقاتي در مراحل مختلف چرخـة حيـات آن ، و حتـي در     ندبراي اجراي اين ب . ، برنامة كار مهندسي ارزش پياده گردد        

  . صورت گيرد  يك مرحله ، برگزاري كارگاه هاي متعدد مطالعه ارزش مورد نياز باشد ، كه بايد براي هر موضوعي خاص اين اقدام ،

  .  بررسي هاي اصالحي در هر مرحله صورت گيرد - 5

 . ترسيم شده است 3 سازي مدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي به شرح فوق در شكل    الگوريتم پياده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                     

     الگوريتم پياده سازي مدل مديريت ارزش در پروژه هاي تحقيقاتي3شكل 

  

 تحول پروژه

  

دست يابي به اهداف 

 پروژه با كمترين هزينه 

تعريف روشها و 

رويكردهاي دست 

 يابي به اهداف پروژه 

   بررسي نتايج -

  خروجي پروژه 

 بررسي اهداف -

 پروژه 

  برنامه كار مهندسي ارزش 

  مطالعات مقدماتي

  

    مطالعات ارزش 

  

  مطالعات تكميلي 

   تكميل طراحي اوليه-

   طراحي دقيق-

   نقشه هاي ساخت -

 ساخت قالب ها و -

  مدل ها 

   ساخت قطعات -

   ساخت مجموعه ها-

-  

-  

- 

انجام بررسي هاي 

اصالحي در تعريف 

 و اهداف پروژه 

تبيين اهداف 

واضح و مشخص 

 پروژه 

 

اخذ نظرات ذي 

 نفعان پروژه 

اخذ نظرات 

 مديران سطوح باال

بررسي و تجزيه و 

ك در تحليل ريس

 پروژه 

 تعريف پروژه 

   اهداف اوليه پروژه -

 بررسي امكان -

  سنجي پروژه 

  طراحي مفهومي  -

 مديريت ارزش طراحي    مهندسي ارزش 
 مديريت ارزش استراتژيك   



    جمع بندي و نتيجه گيري-8

اتي مورد توجه قـرار گيـرد ، درك واضـح ، دقيـق و بـدون ابهـام ، از                  در موضوع تحقيقات ، آنچه مهم است و بايد همواره در شروع پروژه هاي تحقيق              

 . نيازهاي كاربران و مشتريان است 

    ماهيت پروژه هاي تحقيقاتي به گونه اي است كه ، اگر ابتدا معلوم نباشد چه چيزي دقيقاً در خروجي پروژه و زمان تحويل آن مـورد انتظـار كـاربران             

م آن ، همواره دچار دستخوش تغييرات ، ساليق محققين ، نقطه نطرات متفاوت ذي نفعان و افراد شاغل در پـروژه خواهـد                   است ، اجراي پروژه و سرانجا     

اين موضوع در بعضي از پروژه هاي تحقيقاتي ممكن است به گونه اي حاد شود كه ، خروجي پروژه با آنچه در ابتدا مورد نظر بـوده اسـت ، تفـاوت                      . شد  

  .فاحشي پيدا نمايد 

    عالوه برموضوع فوق ، چنانچه اهداف و نيازها ، كامالً مشخص نباشد ، محقق قادر نخواهد بود اطالعات خود را در يك چهارچوب و محدودة معلـوم و                             

اليزهـاي دقيـق و   در جنين شرايطي مبناي كار ، برداشت ها و تحليل ها از اطالعات پراكنده ، به جـاي آن                 . مشخص ، جمع آوري ، تكميل و آناليز نمايد          

  .  مشخص صورت خواهد گرفت ، در اين حالت بازكردن گرة كار براي محقق ، مشكل تر خواهد شد 

اين قبيل پروژه ها در طـول چرخـة حيـات خـود ، همـواره بايـد از ديـدگاه هـاي                 .     پروژه هاي تحقيقاتي عموماً از نوع پروژه هاي پيچيده مي باشند            

  .  ند گردد استراتژيك ذي نفعان بهره م

    مدل مديريت ارزش با ديدگاه استراتژيك ، و بهره مندي از تكنيك قدرتمند و كارآمد مهندسي ارزش ، قادر اسـت مـشكالت مطـرح شـده در پـروژه       

  .هاي تحقيقاتي ، مانند پروژه مورد مطالعه را ، مرتفع نمايد 

ارزش اسـتراتژيك ،  از سـه محـدودة ، مـديريت    ي و توسـعه مـدل مـديريت ارزش ، كـه     در مجموع و با توجه به مطالعه موردي انجام شده ، بكارگير        

  . مديريت ارزش طراحي  و مهندسي ارزش ، تشكيل گرديده است ، اثرات ارزندة زير را ، براي پروژه هاي تحقيقاتي فراهم مي آورد 

 تعيين اهداف دقيق پروژه �

 شفاف نمودن نياز هاي كاربران  �

  هاي دقيق و مشخصدست يابي به خروجي �

  اجراي پروژه با حد اقل ريسك �

 مشخص شدن چگونگي اجراي مراحل مختلف چرخة حيات پروژه  �

  مشاركت ذي نفعان پروژه در تصميم گيري ها در محدوده هاي مختلف مدل �

 حركت در مسير روشن براي محققين و ساير افراد شاغل در پروژه �

 حقيقاتيحذف دو باره كاري ها در طول اجراي پروژه ت �

 از بين رفتن بسياري از منشأ ريسك هاي موجود در پروژه هاي تحقيقاتي �

 پرداخت كمترين هزينه براي انجام پروژه  �

 تهيه زمانبندي هاي مناسب ، براي فعاليت هاي مختلف پروژه �

  جلب رضايت بيشتر مشتريان و كاربران پروژه هاي تحقيقاتي  �
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