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چكيده•
 به توجه ضرورت ، است صنعتي تنگاتنگ هاي رقابت تاثير تحت كه امروز، درجهان   

.است برخوردار ويژه اهميتي از ، سازمان هر مديران براي قيمت و  كيفيت

 جهت سيستماتيك و گرا كاركرد رويكردي با مواد جايگزيني ارزش مهندسي •
 خواسته به توجه ، ضروري غير كاركردهاي حذف ، ضروري كاركردهاي شناخت
  تواند مي ، كيفيت باحفظ هزينه كاهش هدف با و مواد جايگزيني و مشتريان

.باشد رقابت صحنه در ها سازمان ماندن باقي در موثر گامي

 پنكه(محصول ،كاركردهاي ارزش مهندسي تكنيك بكارگيري با مقاله دراين•
  شاخص ، هزينه تحليل و كاركردها آناليزاهميت با و شناسايي ) ES3010روميزي
  به هزينه كاهش و محصول طراحي بهبود هدف با وسپس گرديده تعيين ارزش
  . است شده پرداخته زوجي مقايسه روش به آنها عددي ارزيابي



مهندسي ارزش•
  تحليل با كه باشد مي تخصصي چند و يافته ساختار فرآيند يك ارزش مهندسي     

  عمر دوره هزينه كمترين با ارزش بهترين به يافتن دست براي پروژه كاركردهاي
. كند مي تالش پروژه

سنجش ارزش •
  به سيستم كل شناخت از پس كه است گونه بدين ارزش مهندسي كلي رويكرد       

  شاخص با اقالم و پردازد مي محصول اقالم از يك هر ارزش شاخص گيري اندازه
  منظور همين به .كند مي انتخاب بهبود براي اولويت تعيين از پس را پائين ارزش

: اند كرده تعريف چنين آن رابطه اساس بر را ارزش شاخص

شاخص ارزش= بهاي كاركرد  / هزينه كاركرد   •



روش انجام تحقيق•
  مديريت پشتيباني جلب و موافقت كسب ارزش متدولوژي اجراي جهت ابتدا در     

 اجراي موفقيت تضمين در مهم نقش و بوده برخوردار بااليي اهميت از ، سازمان
 از ارزش متدولوژي اجراي به نياز درك از پس . دارد سازمان در ارزش مهندسي

  هاي تخصص به توجه با را تيم اعضاي تيم ارزش تسهيلگر ، سازمان مديريت سوي
  مي تعيين ...غيره و مهندسي طراحي ، توليدي مختلف واحدهاي از ، نياز مورد
  انجام ارزش مطالعه مراحل الزم آموزشهاي فراگيري و تيم تشكيل از پس . كند
  به ) SAVE( ارزش مهندسي المللي بين انجمن پيشنهادي مدل ابتدا . گيرد مي

 مرحله سه داراي رويكرد اين.گرفت قرار استفاده مورد مفهومي و پايه مدل عنوان
: باشد مي

  مقدماتي مطالعات – سازي آماده مرحله -  1•
  ارزش مطالعه مرحله -2•
  سازي پياده و تكميلي مطالعات مرحله -3•





مرحله آماده سازي •
  ، منابع ، توليدات ، كارخانه توليدي سيستم مورد در الزم اطالعات مرحله اين در      

  ، كارگاهها برگزاري ، تيم تشكيل همچنين . گرديد آوري جمع ...غيره و ها هزينه
. گرفت انجام مرحله اين در ها هزينه شناسايي ، مشتري معيارهاي تعيين

 صرفه ميزان ، باشد بيشتر توليد تعداد چه هر ، ارزش مهندسي اجراي در كه آنجا از •
 در متخصصين و كارشناسان با بامشورت ، بود خواهد بيشتر هزينه كاهش و جويي
 ميزان و فروش از پس خدمات گزارشات به توجه با همچنين و خزر پارس شركت
ES مدل روميزي پنكه محصول ، مشتريان شكايات   مهندسي اجراي جهت  3010
  .شد انتخاب مواد جايگزيني ارزش

  ها هزينه و منابع ، توليدي سيستم خصوص در الزم اطالعات همچنين مرحله اين در•
  معيارهاي ( ارزيابي معيارهاي مرحله اين در همچنين . شد آوري جمع شده صرف ي

 هاي خواسته تطبيق جهت(QFD تحقيق طريق از معيارها اين . شد تعيين ) ارزش
  خدمات ، تعميركاران ، كارشناسان با مصاحبه ،)شركت فني هاي مشخصه با مشتري

  . آمد فراهم گيالن استان در فروش از پس







چرخه ارزش•
.مرحله چرخه ارزش ، در بر گيرنده گامهاي عملياتي پياده سازي متدولوژي ارزش است 

آناليز كاركرد •
  اين . كنند مي مطرح فعل و اسم تركيب با را محصول مورد در مطرح كاركردهاي تيم       

  اين . گيرد مي قرار استفاده مورد كالسيك FAST  نمودار ترسيم جهت كاركردها
 محصول كاركردهاي به سيستمي تحليل با تا كند مي كمك تيم اعضاي به نمودار

  قالب در را محصول اركان و ء اجزا كل تا كند مي كمك تيم به همچنين و ،  پرداخته
. ببينند هم كنار در مدون اي مجموعه

  و شود مي داده محصول كاركردهاي مورد در كامل توضيحات كالسيك نمودار در      
 خلق براي اما . شود مي محصول كاركردهاي مورد در گروه درك قدرت افزايش باعث
  استفاده تكنيكي FSAT نمودار از معموال بيشتر تفكر و خالقيت جهت مناسب زمينه
. شود مي













خالقيت•
  از هريك كردن عملياتي براي متعدد، هاي ايده توليد ، خالقيت فاز هدف       

  تشكيل با مرحله اين در . است كاركرد آناليز فاز انتهاي در شده انتخاب كاركردهاي
 مرحله در انتخابي كاركردهاي مورد در تا شد خواسته گروه از ذهني طوفان جلسات

  ارزيابي بدون را  شده پيشنهاد هاي گزينه و كرده ابراز را پيشنهادي هاي ايده ، قبل
. نمايند ثبت بررسي و

 ارزيابي•
 انتخاب و خالقيت فاز در شده توليد هاي ايده سازي همانند ، مرحله اين از هدف      

  تيم گام اين در . است ارزش مطالعه فرايند در توسعه و بسط امكان داراي هاي ايده
  .دهد مي قرار تحليل و بررسي مورد را شده توليد هاي ايده ارزش مهندسي





 توسعه و بهبود•
  براي ها گزينه بهترين طرح و ارزيابي فاز هاي حل راه بهترين تركيب و انتخاب ، توسعه مرحله از هدف       

  نحوه و گرفته قرار توسعه و بسط  مورد ، تيم توسط منتخب هاي ايده گام اين در . است ارزش بهبود
  دقيق طور به ... و حاصله بهبودهاي ، حاصله هاي جويي صرفه ، آن با مرتبط هاي هزينه ، طرح اجراي
  . گيرند قرارمي فني هاي بررسي  مورد



ارائه  •
  اعضاء همه توافق با تيم . است ارزش مهندسي تيم توسط ارزش مطالعه دستاوردهاي ارائه ، مرحله اين از هدف      
 قرار واحد اين تاييد مورد و نمود اعالم مهندسي واحد در موفقيت با را پروژه نتايج ، مهندسي محاسبات با و

.گرفت

  



مدل پيشنهادي •
  شده تهيه ارزش مهندسي مختلف مدلهاي از تركيبي اساس بر پيشنهادي مدل          

  مي ارزش مهندسي در شده ارائه مدلهاي مشابه  زيادي حدود تا مدل اين . است
  پارس صنعتي شركت در اجرا جهت ، مدل تغييرات بر عالوه كه تفاوت اين با ، باشد
. است شده داده  ) بومي (تطبيق شركت اين هاي مشخصه با خزر





:نتايج اين تحقيق به شرح زير مي باشد •
   با گرا كاركرد رويكرد و سيستمي ديد با ، مواد جايگزيني ارزش مهندسي تكنيك•

 هاي خواسته گرفتن نظر در و محصول طرح ، ) كاهش و حذف ، تغيير ( مواد بررسي
  پنكه محصول در كه (شده توليد هاي هزينه  در توجه قابل كاهش باعث مشتري
   را كيفيت و) باشد مي ريال 2371840000 ميزان به ES3010 مدل روميزي
.  دهد مي افزايش

  تيمي و گام به گام رويكرد بكارگيري با مواد جايگزيني ارزش مهندسي تكنيك•
 طرح تغييرات ، مواد جايگزيني ( مختلف حاالت تمامي ،  پروژه انجام مراحل دركليه
  با گزينه بهترين  و كرده بررسي را ارزش مهندسي تيم جمعي هاي ايده و ) محصول

. كند مي انتخاب را ) مشتري خواسته ( ارزيابي معيارهاي به توجه
    توليد باعث ، كاركردي تكنيكهاي از استفاده و مختلف هاي ايده بررسي در انسجام•

 و طراحي سنتي روش در كه بطوري  ، شود مي باالتري خالقيت و بيشتر هاي ايده
 به را بيشتري زمان جديد طرح جايگزيني و ايده خلق زمان مدت محصول بررسي
  .داد مي اختصاص خود





با تشکر از توجه شما
 


