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معاونت توليد غير متمركز صنايع خودرو سازان فتح•
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تلفيق فرايند هاي مديريت ريسك و مهندسي 
ارزش در چرخه عمر پروژه

  
: نويسندگان 

مهندس حميد محمد خاني - دكتر خداداد  واحدي 

 89 -آذر ماه 
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  محصول، از استفاده براي طراح كه است زماني دوره :طرح عمر
  طبق محصول، اين از استفاده آنكه شرط به كند؛ مي بيني پيش

  مورد در متناسب، نگهداري و تعمير و شود انجام مفروض شرايط
.گردد اعمال آن،

  بوده، استفاده قابل محصول كه است زماني دوره :محصول عمر
  مي خارج رده از نهايت در الزم، يهاي نگهدار و تعميرات از پس
.شود

پروژه  )حيات (چرخه عمر 
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چرخه عمر پروژه  اصليقدم هاي 

  شروع از پروژه اجراي در اصلي قدم هاي نمايانگر پروژه عمر چرخه
  : مي شود تفكيك ذيل عمده بخش دو به ،كه مي باشد آن خاتمه تا

  و پروژه عمر چرخه از مرحله هر در كه فعاليت هايي مشخصات -1
  . شوند انجام مي بايستي آن تكميل براي

  درگير ، مرحله هر اهداف تحقق براي كه نيروهايي مشخصات -2
  . مي گردند مرحله آن فعاليت هاي انجام
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چرخه عمر پروژه مراحل 
:مراحل شامل پروژه عمر چرخه

  اوليه مطالعات -1
  طراحي -2
  اجرا -3
  برداري بهره -4

  منحصر ويژگيهاي داراي مراحل كليه در پروژه يك اجراي كه
  محدوديتها از بعضي رفع و تكنولوژي تغييرات و بوده بفردي
  آورد بوجود مرحله آن انجام در اساسي تغييرات ميتواند
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 كامل حصول و تعهدات درانجام موفقيت احتمال پروژه آغاز مرحله در - 2
  نتايج به

 اجراي اوليه درمراحل انساني نيروي از استفاده و هزينه ها انجام ميزان - 1
 پروژه ها

 اغلب برآوردها و پيش بيني ها در مراحل آغازين پروژه دقيق نيست - 3

و در برخي موارد (چرخه حيات پروژه ها اغلب به چهار يا پنج مرحله  - 4
قابل تفكيك مي باشد ) بيشتر

مشخصه هاي كلي چرخه  عمر پروژه 
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 عمرپروژههزينه دوره 
 نرم وجود نيز و پروژه مديريت حوزه در ارزشمند تجربيات وجود رغم علي

 موارد اغلب در ها پروژه اجرايي روند هم هنوز ؛ زمينه دراين قوي افزارهاي
 پروژه يك )نياز(ايجاد تفكر كه زماني از ونيز .گردد مي مواجه مشكل با

 هزينه همواره ، رسد مي پايان به آن مفيد عمر كه زماني تا شود مي مطرح
  .دارند نقش آن روي بر متنوعي هاي

  است گرديده مطرح پروژه عمر دوره هزينه تحليل براي مختلفي مدلهاي 
 هزينه(ها هزينه كل روي بر كه عمر دوره هزينه كمترين مدل مانند.

 تاكيد )طرح از برداري بهره دوره در ها هزينه ساير بعالوه ساخت براي اوليه
 از بهتر درك براي كمك بعنوان هزينه هاي مدل ساير مانند مدل اين .دارد

 را ها هزينه از كاملي تصوير و است عنايت مورد آنها بهتر كنترل و ها هزينه
.كند مي فراهم
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 كاركرد

 هزينه 

  ارزشارزش
 كيفيت

مفهوم ارزش  
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  كه شويم مي متوجه كار پايان از پس پروژه ها، از بسياري در)1
  قابل كه است شده انجام ياديز آفرين ارزش غير هاي فعاليت

.تاس بوده پيشگيري

  كه است داشته وجود بهتري هاي حل راه كاركردها، تحقق براي )2
.يما دهش  محروم آن از سنتي هاي حل راه سلطه دليل هب

  كه ايم رسيده نتيجه اين به ژهپرو از برداري بهره مرحله در )3
.نيست بردار بهره/مشتري نياز با منطبق

ارزش آفريني خالق
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 فرايند مالحظات به توجه عدم دليل به ساخت، مرحله در كه يي ها پروژه )4
 .اند شده مواجه ساخت باالي هزينه و مشكل با طراحي، مرحله در ساخت

 كه است شده گنجانده قطعاتي و اجزا پروژه، محصول طراحي فاز در )5
.است پذير امكان زياد نسبتاً هزينه با و سخت بسيار آنها تأمين

 به توجه عدم دليل به آنها، نگهداري و تعميرات كه ي ها پروژه محصول )6
 انجام باال هاي هزينه و سختي با ساخت، و طراحي مرحله در نت مالحظات

.شود مي
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)Value Index(:   شاخص ارزش  
بهاء

هزينه 
شاخص ارزش =

کارکرد 
هزينه  

=

نياز برآورده شده  مشتری
شاخص ارزش =منابع صرف شده        

هزينه                 کارکرد    
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مهمترين علل ريشه اي پايين بودن ارزشكد ارزش
X1 بهره بردار/ عدم درك نياز مشتري
X2عدم توجه به مالحظات فرآيند ساخت درمرحله طراحي
X3نبودن اطالعات كافي جهت تجزيه و تحليل
X4فقدان ايده هاي خالق جهت يافتن راه حل هاي بهتر
X5 و سلطه راه حل هاي سنتي) اينرسي تفكر(تفكر عادت گونه
X6كمبود زمان براي انجام تحقيقات و طراحي اوليه
X7ريسك گريزي و تمايل به حفظ شرايط موجود
X8      مشتري ، طراح ، توليد كننده ، تأمين كننده(ارتباطات ضعيف بين افراد ، بخـش هـا واجـزاي زنجيـره ارزش سـاز(
X9 بازار/ عدم تغييرمتناسب با تغييرشرايط ونيازمشتري
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تحليل ارزش در چرخه عمر پروژه 
    كنترل و پروژه مديريت از يكپارچه سيستم يك ارزش مديريت

. باشد مي
  عمر چرخه در ارزش تحليل و ارزش مديريت فرآيند اساس بر

  تازمان ، طرح اوليه سنجي امكان و ايده طراحي زمان از ، پروژه
      طراحي مختلف مراحل در و پروژه عمر پايان و برداري بهره
  كه. دارند قرار يكديگر طول در و دارند ارتباط هم با اي بگونه

  مديريت فرآيند دو هر كارآمدي نا موجب آنها تفكيك و جدائي
. گرديد خواهد ارزش وتحليل ارزش

  



  پاسخگويي در كننده تعيين نقش يك بعنوان ارزش مديريت لذا
  هستند بحراني پروژه هر موفقيت براي كه مديريت ت سواال به

. ميباشد
  : قبيل از 

  ؟ هستيم تر عقب يا جلوتر زمانبندي از ايا *
  ؟ ايم كرده استفاده زمان از موثر مقدار چه *
  ؟ هستيم تر پائين يا باالتر بودجه از آيا *
  ؟ كرديم استفاده منابع از موثر مقدار چه *
  ؟ باشد مي چقدر پروژه تكميل هزينه *
؟ رسد مي اتمام به كار پائين يا باالي بودجه مقدار چه با *
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  روشن و پروژه يك براي ارزش مديريت سيستم گيري بكار از پس
  مدير ، هستيم بودجه از تر عقب يا جلوتر زمانبندي از اينكه شدن
كه كند مشخص ارزش مديريت از استفاده با تواند مي پروژه

  ؟ افتد مي اتفاق كجا مشكالت•

  ؟ خير يا هستند بحراني شده ايجاد مشكالت آيا•

  ؟ كرد بايد چه ماندگي عقب جبران براي•
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مهندسي ارزش
  محور خالقيت و كاركردگرا يافته، سازمان كوششي ارزش مهندسي

  بيشترين  ايجاد درصدد مختلف، ابزارهاي از استفاده با كه باشد مي
.باشد مي پروژه، يا )خدمت يا كاال( محصول عمر دوره افق در  ارزش

  غيرضروري ي هاهزينه شناسائي ارزش، مهندسي اهداف از يكي
  تاثير مشتري رضايت و عملكرد دركيفيت، كه يي هاهزينه .است
.دارند
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فرايند اجرائي مهندسي ارزش

مطالعات اوليه

مطالعه ارزش

مطالعات تکميلی
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) Pre-Study(مطالعات اوليه 
مشخص كردن  
نيازهاي مشتري

تعيين محدوده مطالعه

انتخاب و تشکيل تيم

تعيين هدف مطالعه 
مهندسي ارزش

جمع آوري و مدلسازي 
اطالعات

تعيين محدوديت ها

تعيين معيارهاي ارزيابي
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فرايند هاي اساسي و اجراي  مهندسي ارزش
  فاز چندين به كه بوده سيستماتيك و منطقي فرايند يك ارزش مهندسي اساسي فرآيند
  يا يك طريق از فوق مراحل از كدام هرواست مرحله چند داراي فاز هر و شده تقسيم
  .شود مي پشتيباني فني روش چند

.دارد فاز شش ، كارخود طرح در ارزش مهندسي انجام ايند فر معمول بطور

)اطالعات ايجاد يا عمومي  فاز( اطالعات مرحله:اول فاز
) فازعملكرد( كاركرد تحليل– ارزش كيفي تحليل مرحله:دوم فاز 

) خالقيت يا نوآوري فاز(آوري نو مرحله:سوم فاز
) ارزيابي و تحليل و تجزيه يا ارزشيابي فاز( ارزيابي مرحله:چهارم فاز
)اجرا براي ريزي وبرنامه توسعه و بررسي فاز(توسعه و بسط:پنجم فاز

)اجرا و گزارش ارائه فاز( مميزي و اجرا ، گزارش ارائه:فازششم
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مطالعه ارزش

The image cannot be displayed. Your computer may not  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may notه?مطالعات اول  
have enough memory to open the image, or the image  
may have been corrupted. Restart your computer, and  
then open the file again. If the red x still appears, you  
may have to delete the image and then insert it again.

هيمطالعات اول
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough  
memory to open the image, or the image may have been corrupted.  
Restart your computer, and then open the file again. If the red x still  
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

مطالعه ارزش

The image cannot be displayed. Your computer may not have  
enough memory to open the image, or the image may have  
been corrupted. Restart your computer, and then open the file  
again. If the red x still appears, you may have to delete the  
image and then insert it again.
?اقدامات بعد

The image cannot be displayed. Your computer may not have  
enough memory to open the image, or the image may have  
been corrupted. Restart your computer, and then open the file  
again. If the red x still appears, you may have to delete the  
image and then insert it again.
مطالعات تکميلی

تبين
اطالعات 

اجراء
پيگيری

تحليل 
کارکرد

ارائه راه حلهاي 
قابل اجرا

چرخه
ارزش

بلی
تصميم

خير

مطالعات
اوليه 
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تکميل 
تغييرات

اجرای
تغييرات

نظارت
بر اجراء

حصول
نتيجه

)Post-Study( -مطالعات تكميلي
اطمينان حاصل نمودن ار پياده شدن و بكار بستن تغييراتي  : هدف

.است كه در پايان مطالعه ارزش توصيه شده اند
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مهندسي ارزش در چرخه حيات پروژه 
 و بوده بفردي منحصر ويژگيهاي داراي مراحل كليه در پروژه يك اجراي

 در اساسي تغييرات ميتواند محدوديتها از بعضي رفع و تكنولوژي تغييرات
 بوسيله است ممكن ساخت حين در ارزش آناليز.آورد بوجود مرحله آن انجام
.گردد انجام پيمانكار يا و طراح خود

 خارجي يا و داخلي بصورت اجرا حين در تواند، مي ارزش مهندسي
 صورتي در برداري بهره مرحله در و گردد وارد پروژه سازمان در
 انجام بخوبي اجرا و مطالعات مرحله در ارزش مهندسي تغييرات كه
 روشهاي در دقيق بررسيهاي ولي گرديده محدودتر كار زمينه باشد شده
  .گردد دوره اين هاي هزينه كاهش به منجر ميتواند برداري بهره
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زمان اجراي مطالعه مهندسي ارزش در دوره عمر پروژه

طرح هاي كوچك

طرح هاي متوسط

طرح هاي بزرگ

طرح هاي 
خيلي بزرگ

طراحي مفهوميطراحي پايهطراحي تفصيلي

يارياخت

اجراء
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ريسك
    رخداد احتمال آن در كه اي حادثه از  است عبارت: ريسك
.باشد معلوم حوادث

  ، باشد داشته وجود مترقبه غير حوادث بروز امكان هرجا بنابراين 
  و اطمينان عدم عنصر ها درپروژه كه آنجا از و دارد  وجود  ريسك
    ريسكهاي با  طبيعي  بصورت ها پروژه دارد وجود  ناشناخته عوامل

. اند مواجه متنوعي

بايد   كهپديده اي جدايي ناپذير از پروژه است ، ريسك پروژه لذا 
آن را مديريت كرد



ريسك پروژه
كه پروژه ها حاوي عناصر استراتژيكي، تكنيكي ، داده تجربيات نشان  

اقتصادي و ملي هستند، و در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با 
تهديدها و فرصت هايي در رابطه با عناصر كليدي پروژه يعني زمان، هزينه و 

ريشهء اين تهديدها وفرصت ها را مي توان در  .كيفيت مواجه هستند
مجموعه اي از شرايط غير قطعي يا عدم اطمينانها جستجو كرد كه داراي 

تكنيكي، مديريتي، بازرگاني و مسائل  (منشاءهاي مختلفي مانند مسائل
)داخلي و خارجي مي باشند

پتانسيل تبديل شدن به فرصت يا  ي پروژه ،ريسك هالذا 
را دارا ميباشند تهديد
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تصميم هاي مديريتي در پروژه ها به صورتهاي زير اتخاذ مي گردند
  براي مدير نياز مورد اطالعات كليه : كامل اطمينان شرايط

.افتد مي اتفاق كمتر درعمل شرايط اين كه دارد وجود تصميم اخذ

  بسياركمي اطمينان قابل اطالعات : اطمينان عدم شرايط
  مي كمتررخ درعمل هم وضعيت داردواين وجود تصميم اخذ براي
.دهد

  در حوادث وقوع احتمال به مربوط اطالعات : ريسكي شرايط
  محدوده اين در پروژه هاي تصميم اعظم قسمت .باشند اختيارمي

.پذيرد مي صورت



اطمينان كامل ريسك عدم اطمينان

همه چيز معلوم است احتمال حوادث 
معلوم است

هيچ چيز معلوم  
نيست



 وشناسايي براي مطمئن و قدرتمند روشي عنوان به 
 بموقع انجام در موثري نقش پروژه ريسكهاي تحليل
. نمايد مي ايفا نظر مورد كيفيت با ، ها پروژه

 بعنوان است ممكن ريسك مديريت هزينه اگرچه 
 قلمداد ريسك ازتحليل اجتناب براي اساسي مانعي

  .بيشتراست بمراتب آن نكردن مديريت هزينه گرددولي

مهندسي ريسك 
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مهندسي  ريسك

مهندسي ريسك

مديريت ريسكمديريت ريسك

تحليل ريسكتحليل ريسك

ارزيابي ريسك

شناسايي ريسك

واكنش به ريسك

اجراي تصميمات

نظارت  بر 
اجراي تصميمات

اجتناب از ريسك

كاهش دادن ريسك

انتقال دادن ريسك

پذيرفتن ريسك
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زمان انجام مهندسي ريسك
  بسته بلكه باشد نمي يكسان پروژه يك عمر چرخه در  ريسك

  متفاوت آن مقادير دارد قرار آن در  پروژه  كه  اي مرحله به
.باشد مي 

  زيرا است باال بسيار پروژه  اوليه مراحل در ريسك احتمال
  پروژه در بسياري  نامعلوم  پارامترهاي هنوز ما مرحله دراين
  احتمال پارامترها  اين كردن پيدا وضوح با رفته رفته ليكن داريم

 .آيد مي پايين  ريسك



 هنوز زيرا است كم بسيار پروژه  اوايل در ريسك  اثرات ، برعكس 
 اثرات اين رود مي جلوتر به  پروژه چه هر ولي  نگرفته  صورت  كاري
 با  محتمل  ريسكهاي از بسياري زيرا دهند مي نشان بيشتر را خود

 بر را خود واثرات گيرند مي خود به  واقعيت صورت پروژه پيشرفت
. دهند مي نشان پروژه

 ريسكهاي تمام كه است پروژه انتهاي در ريسك اثرات بيشينه نقطه 
 بر را خود بد يا خوب اثرات و اند گرفته خود به  واقعيت صورت ممكنه
  .اند گذاشته پروژه

 ولي پروژه ابتداي ريسك تحليل انجام زمان كه است مشخص كامالً
 كار انتهاي تا پروژه شدن عملياتي هنگام ريسك مديريت انجام زمان
 .باشد مي
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مديريت ريسك
فرآيند واكنش به ريسك پروژه ، به منظور بيشينه نمودن  :مديريت ريسك  •

وقوع  يا اثرات  پيامدهاي نتايج  وقايع مثبت و كمينه نمودن احتمال 
ناگوار بر اهداف پروژه است

  دنياي درگيري  تصميم  مهم  ابزارهاي از يكي : ريسك مديريت•
 خسارات است توانستهتكنيك  اين . است امروزدانش بر  مبتنيرقابتي

 كاهش شدت به را نشده محاسبه ونابهنگام رخدادهاي از ناشيتلفات و
.دهد
  تخصيص هزينه و زمان در ها پروژه  ٪75 از بيش كه دهد مي نشان آمار
 را موفقيت عدم اين اصلي دالئل از يكي كه رسند نمي اتمام به  شده  داده

اند كرده قلمداد پروژه در ريسكي دادهاي رخ و حوادث گرفتن ناديده
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اهداف استراتژيك سازمانيفرآيند مديريت ريسك

ريسك ارزيابي
تجزيه و تحليل ريسك

ـ شناسايي ريسك
ـ توصيف ريسك
ـ برآورد ريسك

ارزشيابي ريسك

تهديدها و فرصت ها (گزارش ريسك 
(

تصميم گيري

اصالح و بهبود ريسك

گزارش ريسك هاي باقيمانده

پايش

مميزي داخلي
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 ها ريسك  ،شناسايي ريسك تحليل فرآيند فاز ترين مهم و ترين اصلي•
 انجام بنابراين است ريسك مديريت مبناي ريسك دقيق شناسائي.ميباشد
. است برخوردار  اي العاده فوق  ازاهميت فاز اين درست

 تكنيك مانند ، دارد وجود ريسك شناسايي  براي  زيادي  هاي تكينك •
 ، ها مصاحبه و ها پرسشنامه ، آماده ليستهاي و ليست چك ، فكري طوفان
   مانند  مختلف  نموداري  روشهاي  و  اسمي گروه  يا دلفي گروههاي تكنيك

غيره و نفوذ   نمودارهاي ، سيستمها  پويائيهاي ، معلولي  علت  نمودارهاي
 
 استفاده مورد ، روشها از مناسبيتركيباست بهترريسكشناسايي در•

.گيرند قرار

شناسايي  ريسك
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طبقه بندي ريسك
واكنش به ريسك تاثير ريسك احتمال رخداد  

ريسك
طبقه بندي 
ريسك

نمود اجتناب  كامال از آنها زياد زياد Tigers

شدن با انها   از مواجه  بهتر است
كرد خودداري  زياد كم Alligators

رها گردند توجه  بدون  نبايد كم زياد Puppies

كم هزينه تر است ريسك  پذيرفتن كم كم Kittens
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ماتريس رتبه بندي ريسك
براي مقايسه و رتبه بندي ريسك ها مي توان از مكانيسم ماتريس رتبه بندي ريسك و يا  

جستدرخت حوادث بهره

اثر زياد

اثر كم

احتمال كم احتمال زياد

ريسك هاي متوسط

اقدامات ويژه مديريتي

ريسك هاي بزرگ

توسعه برنامه عمل ريسك

ريسك هاي متوسط

اقدامات ويژه مديريتي

ريسك هاي كوچك

پذيرش
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  و  بالقوه فازاثرات دراين .باشد مي آنها ارزيابي ، ريسك ازشناسايي بعد مرحله •
  .شوند مي ارزيابي پروژه  شده  شناسايي  ريسكهاي احتمال

  .شود مي محاسبه ريسك رخداد دراحتمال تاثيرات ميزان ازضرب ، ريسك شدت •
  و باشد مي پروژه براي ريسك باالي خطرات دهنده نشانريسك شدت بودن باال•

  بالعكس
:نمود تقسيم گروه 5 به توان مي را پروژه ريسكهاي ، ريسك شدت اندازه اساس بر•
  شديد يسكر .1
  باال ريسك .2
  متوسط ريسك .3
  كم ريسك .4
  پوشي چشم قابل ريسك .5

ارزيابي ريسك
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هاي طرح سازي ريسك تبيين و مدل

ها ارزيابي و اولويت بندي ريسك

:از است عبارت كه باشد مي“ريسك شدت” بندی اولويت معيار

اثر *احتمال وقوع = شدت ريسك 

Severity =Probability *Impact
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ريسك ها شناسايي : گام اولين
  شناسايي مهم تر ريسك هاي واقع در و است ريسك ها اولويت بندي و تحليل : گام دومين
 وقوع احتمال « معيار دو برمبناي ريسك ها اولويت بندي يعني عمل اين كه مي شود
  شدت آوردن دست به براي زير فرمول كه مي باشد »ريسك تأثير شدت « و »ريسك
  ريسك ها اولويت بندي ماتريس تشكيل به منجر كه ريسك ها دسته بندي و ريسك
  .مي رود كار به مي شود

شدت ريسك= احتمال وقوع ريسك * اثر ريسك 

  جهت باشد خطرناك و خطرناك بسيار آنها ريسك شدت كه ريسك هايي:گام سومين
  اساس بر سپس و مي شوند انتخاب آنها به واكنش براي راه حل هايي يافتن و ايده پردازي

 ارائه الكتريكي رانش سيستم مفهومي طرح براي مناسب سناريوهاي شده، مطرح ايده هاي
.شد خواهد

.تشكيل ماتريس اولويت بندي ريسك  ها در سه گام صورت مي پذيرد 



41   

مقياس هاي اولويت بندي ريسك ها هاي طرح سازي ريسك تبيين و مدل

متوسطكم
محسوس نا

متوسطزيادمتوسطكم

زيادزيادزيادمتوسطكم

بسيارزيادمتوسط
زياد

بسيار
زياد

احتمال به ندرتنا محتمل
متوسط

)   گاه گاه(

بسيار محتمل
محتمل

اثرات

احتمال وقوع
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تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسك
  كارايي و كرده ظهور ميالدي 50 دهه اواخر از ارزش مهندسي و ريسك مديريت

  يك هيچ بر امروز طوريكه به . اند رسانده اثبات به ها پروژه بهتر اجراي در را خود
  ريسك مديريت از استفاده عدم كه نيست پوشيده پروژه مديريت نظران صاحب از
  خواهد مواجه اي عديده مشكالت با را پروژه ، پروژه مديريت در ارزش مهندسي و

. كرد
  تشابه و پروژه ارزش افزايش يعني تكنيك دو اين اجراي هدف بودن يكي دليل به
  آن، هاي كارگاه در استفاده مورد روشهاي بعضأ و اجرايي ساختارهاي در

. است آمده بوجود پروژه مديريت در تكنيك دو اين بهتر استفاده براي فرصتهايي
  اين به پاسخي يافتن خصوص در كنكاش به را پروژه در درگير عوامل بطوريكه

  ممكن نحو بهترين به تكنيك دو اين از توان مي چگونه كه است نموده وادار سوال
  . كرد استفاده پروژه در
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فوق روش دو تلفيق مزايای

 نزد در هزينه کردن کم رويکرد بجای هزينه سازی بهينه رويکرد )1
  ارزش مهندسی های کارگاه در کارفرمايان

 تکنيکهای از حاصل نتايج کردن تر فهم قابل و نمودن کاربردی )2
  پروژه درگير افراد برای اطمينان قابليت و ريسک مديريت

 مهندسی تيم به انها در موجود ريسک ميزان نظر از اجزا بندی رتبه )3
 خلق يا باشد هزينه کاهش بر بيشتر انها تمرکز بايد که فهماند می ارزش
  سيستم کارکرد قابليت بهبود برای حلهايی راه
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 آنها كني بررسي عادي حالت در كه مسائلي كردن كيفي براي توانايي )4
 ، ساخت قابليت ، قراردادي مفرهاي ، كيفيت مانند ، است مشكل بسيار

 .... و قراردادي قابليتهاي

 استفاده امكان از استفاده با ارزش مهندسي كارگاه هاي هزينه كردن كم )5
 زمان به كه قطعي هاي برآورد از استفاده بجاي ها هزينه اي بازده برآورد از

است نيازمند كمتري انساني نيروي و كمتر

 ارشد مديران و كارفرمايان نزد در بيشتر خاطر اطمينان آوردن بوجود )6
 ارزش مهندسي كارگاه از حاصل نتايج پذيرش براي



  برخي از مانع دوروش تلفيقي كاربر ، باال در شده ذكر موارد تمامي بر عالوه )8
  به را اطالعاتي روش دو هر زيرا شد خواهد روش دو اين بين مشترك فعاليتهاي

  . باشد مي استفاده قابل مشترك طور به كه دارند نياز ورودي عنوان
  اطالعات ، پروژه محدوده ، پروژه بر گذار تاثير عوامل شناسايي همچون ي موارد
  اطالعات و زماني برنامه به مربوط اطالعات ، پروژه نفعان ذي اطالعات ، اي هزينه
  اين تلفيقي كاربرد صورت در كه دارد كاربرد روش دو هر در فني مشخصات كلي

شد خواهد اجتناب تكراري فعاليتهاي انجام از ، دوروش

  دو بصورت ريسك مديريت و ارزش مهندسي مطالعات معموأل كه آنجا از )7
  ورودي عنوان به ارزش مطالعات خروجي معموأل و پذيرد مي صورت جدا فرآيند

  اين جداگانه كاربرد ) بالعكس ويا ( گيرد مي قرار ريسك مديريت گروه اختيار در
  كه حالي در شد خواهد پروژه اجراي يا و مطالعات زمان افزايش موجب روش دو

  . شد خواهد زماني جويي صرفه باعث روش دو اين همزمان كاربرد امكان
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موانع تلفيق دو روش فوق

اجراي همزمان مهندسي ارزش و مديريت ريسك ممكن است با مشكالت زير 
همراه باشد

محدوديت هاي زماني براي اجراي همزمان اين دو تكنيك•

ممكن است درك و فهم تكنيكهاي مديريت ريسك براي اعضاي شركت  •
.كننده در مهندسي ارزش مشكل باشد 

ممكن است اجراي همزمان مهندسي ارزش و مديريت ريسك باعث بوجود •
.آمدن فشار مضاعف بر اعضاي شركت كننده در كارگاه و خستگي آنها شود 



را می توان در آنان به کار گرفتدو تكنيك پروژه هايی که تلفيق 
ترکيب اين دو تكنيك را می توان در تمام گونه های پروژه به کار گرفت اما 

.  در برخی پروژه ها دستاورد ها ، بيشتر است 

:  برخی از آن ها عبارتند از 
پروژه های دارای فناوری جديد و مدرن  -1
پروژه های نيازمند سرمايه گذاری سنگين   -2
پروژه های اجرای سريع   -3
پروژه هايی که جريان نقدينگی سازمان رابه شدت تحت تاثيرقرارمی دهند   -4
قرار دادهای حساس به تغيير شرايط  -5
قرار دادهای غير معمول-6
پروژه های دارای مشخصات خاص و دقيق  -7
اجتماعی / اقتصادی / پروژه های دارای اهميت سياسی -8
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ارزشمهندسي 
پيش مطالعه
فاز اطالعات
تحليل كاركرد
فاز خالقيت
فاز ارزيابي

فاز بسط و توسعه
فاز تصميم
فاز ارائه

و فعاليتهاي تكميليمميزي 

ريسكمديريت 
پيش مطالعه

و طبقه بندي ريسكهاشناسايي 
ارزيابي ريسكها

كاهش اوليه ريسك

مهندسي ارزشاناليز ريسك گزينه هاي

ريسكهاي  بهاستراتژي نهايي پاسخ 
موجود

مميزي و فعاليتهاي تكميلي

موارد ممکن برای استفاده مديريت ريسک درمهندسی ارزش 
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تحليل و نتيجه گيري
مهندسي ارزش و مديريت ريسك فر آيند هايي هستند كه مي توان آنهارا ) 1

ليكن باالترين سودمندي دو . در مقاطع مختلف چرخه عمر پروژه بكار گرفت 
فرآيند مذكور زماني مشخص ميشود كه در مراحل ابتداي پروژه اعمال شوند  

و از طرفي بسياري از مشكالتي كه در اجراي پروژه بروز مي كند، ناشي از 
دقت در مطالعات امكان سنجي پروژه، از .ناكافي بودن مطالعات اوليه است 

ريسك تأخير در اجراي پروژه و فراتر رفتن هزينه ها نسبت به مبالغ پيش 
. بيني شده ، مي كاهد

د رصورت وجود گروه مطالعات مديريت ريسك در پـروژه گـروه مطالعـات    ) 2
مهندسي ارزش ميتوان ريسك را بعنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي گزينه 
هاي پيشنهادي خـود مـورد اسـتفاده قـرار داد و چـه بسـا تمركـز مطالعـات         

مهندسي ارزش بر روي كـاهش ريسـك گزينـه هـاي مطـرح بـراي انجـام در         
. چرخه عمر پروژه خواهد بود



يكي از مهمترين عوامل موفقيت پروژه ها در سازمانها انجام پـروژه  )3
در قالب چرخه عمر پروژه از ايده تا اختتام مي باشـد بطوريكـه عـدم    

ايـده، نيـاز   (اجراي پروژه بر اسـاس فازهـاي اجرايـي مـديريت پـروژه     
) سنجي و امكان سنجي، برنامه ريزي، اجرا، نظارت و كنترل و خاتمه

در طول . مي تواند تاثيرات منفي براي رسيدن به اهداف پروژه بگذارد
چرخه عمر پروژه، عوامل منفي زيادي وجود دارد كـه باعـث انحـراف    

.پروژه از مسير تعيين شده و هدف اصلي مي شود
ابزارهـاي  كه بايستي با استفاده از شيوه هـاي درسـت و اسـتفاده از     

كـاربرد تلفيقـي   گـردد ، و سـعي  . عارضـه يـابي شـوند   نوين مديريتي 
بـا هـدف   چرخـه عمـر پـروژه    مديريت ريسك و مهندسـي ارزش در  

كاهش مخاطرات پروژه و ارايه گزينه هاي بهينـه بـراي انجـام پـروژه     
.شود 
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از آنجايي كـه خروجـي مطالعـات ارزش بعنـوان ورودي در اختيـار گـروه       )4
مديريت ريسك قرار مي گيرد كاربرد جداگانه اين دو روش موجـب افـزايش   

در حالي كه امكان كاربرد همزمان ايـن دو  . زمان مطالعات پروژه خواهد شد 
روش در چرخه عمر پروژه وجود دارد و از بـروز تـاخير در برنامـه زمانبنـدي     

. پروژه جلوگيري مي كند 

تاكيد عمده گروه مديريت ريسك بر روي هزينه هاي اوليـه پـروژه يعنـي    )5
درحالي كه مهندسـي ارزش همـواره   . هزينه هاي طراحي و ساخت مي باشد 

از ايـن رو كـاربرد   . هزينه چرخه عمر پروژه را مورد بررسـي قـرار مـي دهـد     
تلفيقي اين دو روش در چرخه عمر پروژه دامنه ديـد كارفرمـا را در انتخـاب    

. گزينه مناسب گسترش مي دهد 


