
دكتر كامران امامي                                                                              

:  مدارك و سوابق تحصيلي
كارشناسي عمران•
گرايش سازه هاي هيدروليكي - عمران- كارشناسي ارشد•
گرايش مهندسي آب- عمران -دكتري•

:اجرايي  هاي وليتئمس
مدير عامل شركت كريت كارآ•
عضو هيات مديره انجمن مهندسي ارزش ايران•



بررسي ضرورت وجود رتبه  
مهندسي ارزش در ايران

سيد مهدي رضوي -كامران امامي -علي كبيري
معاون فني–مديرعامل  - معاون طرح و برنامه

شركت مهندسان مشاور كريت كارآ
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ضرورت وجود قوانين و مقررات

 ارزش مطالعات استانداردسازي راهكارهاي از يكي كه نيست شكي
 جهت ارزش كارشناسان دانش استانداردسازي و رتبه بندي نيز و

 از استفاده آن ها، بهينه انجام نيز و مطالعات اين مشتريان راهنمايي
.است »صالحيت تشخيص سيستم هاي«

 و موشكافانه و دقيق مطالعات با بايد صالحيت تشخيص سيستم
 به نگاه با جامعه اي، هر در ارزش مطالعات تجارب از استفاده

 به توجه با و طراحي جداگانه طور به بين المللي، استانداردهاي
.شود به كارگرفته جامعه آن بومي شرايط



 از استفاده زمينه در موجود مشكالت و تحريم ها به توجه با
  زيرساخت هاي و توان مندي وجود و سو يك از خارجي آموزش هاي

 تشخيص سيستم كه است ضروري صالحيت، تشخيص و آموزش انجام
  قوانين وجود راستا اين در .گردد استفاده و طراحي بومي صالحيت

 نظارت و برنامه ريزي معاونت آيين نامه هاي نظير مقرراتي و
.هستند مفيد بسيار جمهوري رياست راهبردي





Types of certificates 

For individuals who are 
new to VE No 

experience required        
Leads VE Team

Teach VE as 
secondary Last 4 year, 

then expires

For those who 
not the VEare 

Business

Lead VE Team

Teach VE as 
secondary

It is renewable

The highest 
degree

For those who 
are fully 

qualified and 
are the VE field
Lead VE Teams 
Teach VE It 

is Renewable

Associated
Value 

Specialist

AVS

Value 
Methodology 

Practitioner 

VMP

CVSCVS

Certified 
Value 

Specialist



Certificates Requirements 

In addition, in all cases, you have to:                                               -
Choose an advisor                                                                                 -
Submit an application to the Certification board                          -

Pass the appropriate test                                                                 - Pay 
fees ($120 for members and $160 for non-members )            - Pay 

$40 annual maintenance fee                                                               

Item AVS VMP CVS
Course MOD 1 MOD 1 MOD1 & MOD2
Minimum
Certification 
Pointes

None 44
Practice   24
Learn       15
Share         5

VM  72 VS 88
32            48
30            30 
10            10

Validity Does not expire 
No recertification

Must recertify 
every 4 years

Must recertify 
every 4 years

Work in VE Not Required Not Required A must
Paper Not Required Not Required A must



Certificates Points

Category Points
Practice Perform, 1 point for every 10 hour as VE team member

1 point for every 10 hour as VE team leader
Manage VM, 8 point per full time year employment in VE

Learn 1 point for every 10 hour for VE & VE related courses
20 points for a college degree (Initial Certification only)
5 Point for Profetional degree (2 maximum)

Share 1 point for every 5 hour teaching
3 point for every publication
1 point for every 5 hour teaching
1 point for every one year SAVE member
4 point for chapter board member and 
8 point for chapter president
10 point for National Board Member
2 point for every VMP & CVS advisor

For more details, visit www.value-eng.org



Exams (Must score 70% for each part)
Exam Topics AVS VMP CVS
1. Fundamental

50 Questions, T&F
100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

2. Work problem (Functions  
analysis, function/cost )

100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

3. FAST 100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

4. Team Building
20 Questions, T&F

NA 100 Points
30 Min

100 Points
30 Min

5. Certification in VE
20 Questions, T&F

NA NA 100 Points
15 Min

6. Financial
LCC analysis, Break even

NA NA 100 Points
30 Min

7. Essay, Demonstrate       
knowledge of VM principles

NA NA 100 Points
45 Min



AVS Exam parts

Part 1 Fundamentals (100 points)

Part 2Function Analysis (100 points)

20 questions – Function analysis in General     

40 points (20 X 2)

15 questionsFAST Diagram

30 points (15 X 2)

5 questions Function logic of FAST

30 points (5 X 6)







و اصالحيه آن 215919/100مشخصات اعضاي تيم در آيين نامه شماره 

  :باشد زير ويژگي هاي داراي بايد ارزش مهندسي گروه رهبر
)كارشناسي حداقل( مطالعه موضوع با مرتبط دانشگاهي تحصيالت    1.
 مورد پروژه موضوع با مرتبط تجربه سال 15 حداقل دارابودن   2.

.ارزش مهندسي مطالعه



و اصالحيه آن 215919/100مشخصات اعضاي تيم در آيين نامه شماره 

:باشد زير ويژگي هاي داراي بايد ارزش مهندسي گروه آسانگر
،)كارشناسي حداقل( مطالعه موضوع با مرتبط دانشگاهي تحصيالت 1.
 مطالعه موضوع با مرتبط پروژه هاي در كار سابقه سال سه حداقل 2.

نظر، مورد
:زير شرايط از يكي حداقل احراز با ارزش مهندسي بر تسلط

 ارزش مهندسي المللي بين انجمن تأييد مورد معتبر گواهينامه ارايه1.
)CVS-VMP-AVS(

 خود پايان نامه كه دكتري، و كارشناسي ارشد مقاطع دانش آموختگان2.
.گذرانده اند مهندسي ارزش با مرتبط موضوع هاي در را

.ارزش مهندسي موضوع با كتاب يك حداقل انتشار و )تأليف( نگارش3.

.ارزش مهندسي با مرتبط كتاب سه حداقل انتشار و ترجمه4.



و اصالحيه آن 215919/100مشخصات اعضاي تيم در آيين نامه شماره 

:باشد زير ويژگي هاي داراي بايد ارزش مهندسي گروه آسانگر
،)كارشناسي حداقل( مطالعه موضوع با مرتبط دانشگاهي تحصيالت 1.
 مطالعه موضوع با مرتبط پروژه هاي در كار سابقه سال سه حداقل 2.

نظر، مورد
:زير شرايط از يكي حداقل احراز با ارزش مهندسي بر تسلط

 ارزش مهندسي المللي بين انجمن تأييد مورد معتبر گواهينامه ارايه1.
)CVS-VMP-AVS(

 خود پايان نامه كه دكتري، و كارشناسي ارشد مقاطع دانش آموختگان2.
.گذرانده اند مهندسي ارزش با مرتبط موضوع هاي در را

.ارزش مهندسي موضوع با كتاب يك حداقل انتشار و )تأليف( نگارش3.

.ارزش مهندسي با مرتبط كتاب سه حداقل انتشار و ترجمه4.



و اصالحيه آن 215919/100مشخصات اعضاي تيم در آيين نامه شماره 

:تخصصي تيم اعضاي
 مطالعه براي نياز مورد تخصص هاي با مرتبط دانشگاهي تحصيالت 1.

)كارشناسي حداقل( ارزش مهندسي
 نياز مورد تخصص با مرتبط آن سال پنج كه كار، سابقه سال 10 حداقل2.

.باشد ارزش مهندسي مطالعه در



مقررات مربوط به شركت هاي مجاز به انجام مطالعات مهندسي ارزش در 
آيين نامه مذكور

در  2و  1واحد خدمات مهندسي ارزش بايد از ميان مشاوران پايه 1.
.رشته هاي مرتبط با موضوع مطالعه مهندسي ارزش، برگزيده شود











(IVM)انجمن مهندسي ارزش اروپا 



مدير ارزش

مبتدي

كارشناس ارزش

آسانگر مطالعه ارزش

راهبر مطالعه ارزش

العمر مدير مادام

قابليت تدريس به  
سطوح پايين تر

تدوين برنامه هاي ارزش و  
مديريت جامع آنها

راهبري مطالعات ارزش 
و تدريس مباني

ايفاي نقش آسانگر  
مطالعات ارزش

شركت در مطالعات ارزش  
به عنوان عضو  تيم

قابليت هاي حرفه اي  
مورد انتظار

CVS

AVS  ياVMP

AVS  ياVMP 
داراي تجارب مورد نياز

CVS-Life

سال ۵

سال ۳

سال ۳

سال ۳

سال ۱

سال ۵

مدرك معادل  
المللي بين

فاصله هر دوره  
با دوره قبل

زمان تجديد  
هر گواهينامه

عنوان مدرك  
داخلي



براي ايران) مشاوران ارزش(سيستم پيشنهادي تشخيص صالحيت اشخاص حقوقي 

رتبه
شرايط 

حرفه اي سرگروه
شرايط حرفه اي 

افراد فني الزامي 
امتيازآور

شرايط 
حرفه اي ساير 

افراد امتيازآور فني
ظرفيت ساختار پشتيبانيتجربه كاري

مجاز در سال

يك نفر 1
راهبر ارزش

يك نفر آسانگر 
ارزش

يك نفر 
4*40-كمك آسانگر

يك نفر 2
راهبر ارزش

دو نفر آسانگر 
ارزش

دو نفر 
كمك آسانگر

 10انجام 
مطالعه مورد تأييد 
كارفرما و انجمن 
مهندسي ارزش

65*8

يك نفر مدير 3
ارزش

يك نفر راهبر 
ارزش و دو نفر 
آسانگر ارزش

دو نفر 
كمك آسانگر

 30انجام 
مطالعه مورد تأييد 
كارفرما و انجمن 
مهندسي ارزش

80*15**













!بزرگ فكر كن•

!كوچك عمل كن•

!همين آالن شروع كن•


