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چكیده
بهطور کلي مهندسي ارزش یک تکنیک مدیریتي و کاربردی است که با برخورد سیستماتیک و نظام یافته و با
استفاده از تجارب ،ابتکارها و خالقیتهای متخصصین به بررسي و تحلیل فعالیتهای طرح برای ایجاد تعادل میان هزینه،
اتکاپذیری و کارکرد یک محصول ،پروژه و یاخدمت مورد نظر ميپردازد.
با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از تکنیک مهندسي ارزش در پروژههای شهر تهران ،و همچنین ضرورت توجه به
مسایل زیست محیطي و جلوگیری از پیامدهای ناشي از عدم توجه به اصول مربوط به توسعه پایدار ،تخریب ،آسیب و یا
برهم زدن تعادل محیط زیست ،ميتوان در هنگام انجام مطالعات مهندسي ارزش حین توجه به شاخص ارزش طرحها،
مسائل و مشکالت جاری مربوط به محیط زیست و همچنین مسایل و مشکالت احتمالي حین و پس از اجرای طرحها را
با حضور تمامي کارشناسان خبره(متخصصین در زمینههای فني مربوط به طرح ،متخصصین محیط زیست و ذینفعان
طرح) را مدنظر و برای آنها راهکارهای قابل اجرایي ارایه داشت.

مقدمه
گسترش صنایع و رشد صعودی بخشهای مختلف اقتصادی در کشورهای پیشرفته بدون توجه و رعایت مالحظات
مربوط به حفاظت محیط زیست موجب تخریب اکوسیستمهای طبیعي و بروز اثرات شدید بهداشتي در این کشورهها
گردیده است .جنگلها و فضاهای سبز طبیعي شهری به شدت تخریب شده و مورد استفاده بي رویه و یا آلودگي قرار
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گرفتند .این قبیل عوامل منجر گردید که دانشمندان و مسئوالن ،مفاهیم جدیدی را جهت جلوگیری از تخریب محیط
زیست معرفي نمایند.
روششناسي ارزش ،یکي از تکنیکهای متداول ،تجربهشده و کارآمد حل مساله بهشمار ميرود که از سال  8491و
ابداع در شرکت جنرال الکتریک تا امروز تجربة موفقي را پشت سر گذاشته است .روششناسي ارزش در چارچوب تفکرات
ارزشمحور قرار ميگیرد و مشتقات دیگر آن مانند مهندسي ارزش ،تحلیل ارزش ،برنامهریزی ارزش ،مدیریت ارزش نیز
در همین قالب تفکری تعریف ميگردند.
به طور کلي مهندسي ارزش به دنبال برقراری تعادل میان منابع و تأمین نیازها و کارکردهای پروژه ميباشد .این تعادل
به واژگاني دیگر ،در توازن میان مسائل فني ،اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی حاصل میگردد .هرگاه این نقطه تعادل به هر
دلیلي جابهجا شود ،شکاف ارزش رخ داده است .این تکنیک با روشي نظاممند و مبتني بر خالقیت فردی و جمعي،
کارگروهي و کارکردگرایي سعي دارد ارزشهای ضعیف را شناسایي و تا حد امکان مسائل پروژه موجود را به طور کامل
حل و یا حداقل بهبود دهد .مهندسي ارزش به دنبال تغییر عرفها ،نگاهها ،زوایههای دید ،مدلهای ذهني در طراحي و
اجرای پروژه ها و خدمات است .اعتقاد اصلي مهندسي ارزش بر امکان تغییر همه چیز به جز کلمه تغییر است که منجر به
روند تدریجي و پایانناپذیر بهبود موضوعات و مسایل ميگردد.
چگونگی لحاظ نمودن مسایل محیط زیست در مطالعات مهندسی ارزش
محیط زیست ،یکي از مواهب الهي است که خداوند متعال به ودیعه در اختیار بشر قرار داده است و حفاظت از آن جلوه
ای کوچک از سپاس و شکرگزاری در برابر خالق بي همتاست .در این راستا توجه به رابطهی انسان با محیط زیست بسیار
حائز اهمیت است .در حقیقت انسان ها هم موظف به حفاظت از مخلوقات خداوند هستند و هم باید آن را بهبود بخشند.
بيتردید ،موضوع آلودگي محیط زیست یکي از مهمترین معضالتي است که انسان معاصر را با چالشهای جدی روبهرو
کرده است .این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است ،که عالئم تهدید کننده حیات ،آشکار شده و نسل حاضر و آینده را
به دلیل آلودگي های گسترده زیست محیطي ،با تهدید مواجه ساخته است .از سوی دیگر ،انسان بدون داشتن محیط
زیستي امن و سالم ،قادر نخواهد بود به زندگي طبیعي خود ادامه دهد.
به همین جهت ،حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن ،به عنوان یکي از مهمترین نیازهای اساسي برای
ادامه حیات ،مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است .حق انسانها در داشتن محیط زیستي امن و سالم ،به عنوان یک
حق بشری در کنار سایر حقوق شناخته شده برای بشر ،چند سالي است که مورد بحث و بررسي محافل علمي و طرفداران
محیط زیست است.
مهندسي ارزش یک روش ساختاریافته و نظاممند برای تحلیل کارکردهای سیستمها ،پروژهها ،تجهیزات و خدمات
به منظور دستیابي به کارکردهای اصلي با حداقل هزینههای طول عمری و با حفظ اتکاپذیری ،کیفیت ،عملکرد و ایمني
ميباشد .بهکارگیری مهندسي ارزش درمورد یک مسئله معموالًمنجربه بهبودترکیبي ازعملکرد ،اتکاپذیری ،کیفیت ،ایمني،
دوام یا دیگر مشخصه مطلوب ميشود .کارآیي مهندسي ارزش طي  05سال در عمل در حوزه های مختلف فني و خدماتي
و صنعتي و در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است .بخشي از موفقیتهای چشمگیر مهندسي ارزش مرهون برنامه کار
( )Job Planکامالً سیستماتیک و نظاممند آن در سهگام و شش فاز اصلي مي باشد.
اغلب کاهش هزینه به عنوان معیار اصلي برای کاربرد مهندسي ارزش تلقي ميشود .با این وجود هدف واقعي مهندسي
ارزش بهبود ارزش ميباشد و ممکن است بهبود افزایش موجب کاهش هزینهها در کوتاهمدت نشود.
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در واقع مهندسي ارزش یک روش ساختاریافته برای تفکر یا نگریستن به یک آیتم یا پروسه با استفاده از یک دیدگاه
کارکردی است .در این چارچوب ،کارکردهای اجزای یک محصول یا پروژه بدون جهتگیری خاص ارزیابي ميشوند.
هدف مهندسي ارزش حذف یا اصالح عناصری است که درصد مهمي از هزینهها را شامل شده ولي موجب بهبود کارکرد
اصلي پروژه نميشود.
مهندسي ارزش یک رشته خاص علوم فیزیکي محسوب نميشود ولي فناوریهای موجود و اصول علوم اقتصاد و
مدیریت را بهکار ميگیرد .مهندسي ارزش ميتواند تقریباً همه جنبههای یک قرارداد یا برنامه بهکارگرفته شود .باوجودی
که مهندسي ارزش را ميتوان در هر زمان از چرخه عمر بهکارگرفت ،پتانسیل بهبود ارزش باگذشت زمان کاهش ميیابد و
بایستي مهندسي ارزش را در مراحل اولیه چرخه عمرکه پتانسیل بهبود افزایش بیشتر است بهکارگرفت .با این وجود اگر
فرصتهای بهکارگیری مهندسي ارزش در مراحل اولیه از دست برود بازهم ميتوان آن را در مراحل بعدی بهکارگرفت
بهشرطي که منابع اعمال آن بیشتر از هزینهها مربوطه باشد .پیشرفت فناوریها و امکان افزایش طول عمر ،ميتواند
موجب افزایش منافع مهندسي ارزش دیرهنگام شوند .معموال در هر فاز پتانسیل بهبود ارزش وجود دارد.
با رشد روز افزون جمعیت و صنعتي شدن جوامع مساله توسعه پایدار اهمیت پیدا کرده و همانطور که ميدانیم پایداری
ميتواند چهار جنبه داشته باشد :پایداری در منابع طبیعي ،پایداری سیاسي ،پایداری اجتماعي و پایداری اقتصادی.
در حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطي اتفاقي تمرکز ندارد بلکه به جنبههای اجتماعي و اقتصادی آن هم
توجه ميکند .توسعه پایدار محل تالقي جامعه ،اقتصاد و محیط زیست است.
مهندسي ارزش یک رشته خاص علوم فیزیکي محسوب نميشود ولي فناوریهای موجود و اصول علوم اقتصاد و مدیریت
را بهکار ميگیرد .مهندسي ارزش مي تواند تقریبا همه موضوعات و جوانب مورد اهمیت یک پروژه را در نظر داشته و منجر
به بهبود مسایل حائز اهمیت و مطرح در آن پروژه شود.
مطالعات مهندسي ارزش در سه گام و شش فاز به شرح زیر انجام ميشود:
 گام اول :پیش مطالعه
 گام دوم :مطالعه
 فاز اول اطالعات
 فاز دوم تحلیل کارکرد
 فاز سوم خالقیت
 فاز چهارم قضاوت(ارزیابي)
 فاز پنجم توسعه
 فاز ششم ارائه
 گام سوم :پس مطالعه
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معموال به روشهای زیر میتوان مسایل محیط زیست را در برنامه کار مهندسی ارزش لحاظ نمود:
قبل از شروع کارگاه اصلی(پیش مطالعه)
فعالیتهای مقدماتی شامل هفت زمینه است :گردآوری و تعریف نیازها و خواستههای کارفرما ،جمعآوری یك
مجموعه اطالعاتی کامل از پروژه ،تعیین معیارهای ارزیابی ،تعیین حدود مطالعات ،ساخت مدلهای الزم وتعیین
الزامات کارفرمایی ،تعیین ترکیب نهایی تیم در این مرحله انجام می پذیرد.
جمعآوري خواستههاي کارفرما
خواستههای کارفرما از طریق اطالعات شناخت گردآوری میشوند که هدف از این کار:
 -1تصویربرداری از وضعیت موجود
 -2تعیین و وزندهی مشخصات وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب
 -3مقایسه طرح با طرحهای مشابه.
در این مرحله با بیان مسایل و مشکالت محیط زیست مربوو بوه محودوده موورد مطالعوه توسوط کارفرموا و ارایوه
اطالعات تکمیلی توسط کارشناس محیط زیست ،کلیه اعضا تیم مطالعات ارزش اطالعات کافی و الزم را بدست
آورده و با نیازهای کارفرمایی را در این مورد آشنا شده و این موضوع کمك خواهد کرد توا در فواز خالتیوت و
توسعه این موارد اعمال شود.
تشكیل يك مجموعه اطالعاتی کامل
دو نوع منابع اطالعاتی (اولیه و ثانویه) وجود دارد .منابع اولیه به دو گونهاند :مردم و مستندات.
منابع مردمی شامل کاربر ،طراح اصلی ،گروه ارزیابی یا هزینهیابی ،تعمیرات و سرویسدهی ،سازندگان
پیمانکاران ،و یا طراحان سیستم و مشاوران میباشد.
مستندات شامل نقشهها و مشخصات پروژه است.
منابع ثانویه شامل تامینکنندگان تجهیزات ،مستندات شامل استانداردهای طراحی و مهندسی ،راهنماها ،نتیجه
آزمایشها ،گزارش شکستها میشوند.
منابع ثانویه دیگر ،بازدید از ساختگاه پروژه توسط تیم مطالعه ارزش است« .ساختگاه» شامل محل واتعی ساخت،
میباشد.
اگر یك سند واتعی در دسترس نیست ،سیستمهای فیزیکی با فعالیتها و کارکردهای تابل مقایسه (مشابه) ممکن
است یك منبع با ارزش از اطالعات کاربردی را بوجود آورند.
پس ازارایه خواسته های کارفرمایی ،اطالعات دتیقتری شامل هر دو نوع اطالعات اولیه و ثانویه(در صورت لزوم
شامل نقشههای مربوطه ،آمار ئو اطالعات تابل استناد و معتبر) ارایه خواهد شد.
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تعیین معیارهاي ارزيابی
تیم ،به عنوان یك مرحله مهم از فرآیند ،تعیین میکند چه معیارهایی برای ارزیابی ایدهها مورد نیاز است و
اهمیت نسبی هر معیار چه مقدار میباشد .این معیارها و اهمیت آنها (وزن آنها) بوسیله کارفرما و مدیریت مورد
بحث ترار گرفته و در مورد آنها توافق حاصل میشود.
با توجه به تعریف شاخص ارزش به عنوان معیاری برای سنجش و مقایسه گزینههای مطرح شده در مهندسي ارزش
با یکدیگر و با طرح اولیه مورد نظر(طرح مبنا) به شرح زیر ميتوان نتیجهگیری کرد که با این شاخص مسایل کیفي
و مسایل هزینهای(هزینههای طول عمری) را مدنظر قرار داد .در مسایل مربوط به هزینههای طول عمری عالوه بر
توجه به میزان صرف هزینه در زمان تعریف پروژه هزینههای مربوط به مراحل بهرهبرداری را نیز ميتوان در نظر
داشت.
}(F + Q) / C = Value = {(Function + Quality) / Cost
در مورد کیفیت نیز میتوان تمام موضوعاتی که بهصورت کیفی و نه کمی با آن سروکار داریم را لحاظ و
پس از امتیازدهی به هرکدام از گزینهها بر اساس معیارهای تعریف شده به صورت کمی در شاخص ارزش آورد.
در واتع این فرمول شاخص ارزش را ،نسبت ارزش (عملکرد  +کیفیت) به هزینه آن میداند.
معیارهای تعریف شده توسط تیم مهندسی ارزش متشکل از ذینفعان و ذیمدخالن پروژه است تعریف میشود.
تعریف معیارهای ارزیابی به عنوان یك مرحله مهم از فرآیند ،تعیین میکند چه معیارهایی برای ارزیابی ایدهها
مورد نیاز است و اهمیت نسبی هر معیار چه مقدار میباشد .در این مرحله تمامی مسایل موجود و پیشرومورد
بحث و گفتگو ترار گرفته و عالوه بر تشریح شرایط حاضر محل مورد نظر ایجاد طرح در فاز اطالعات ،شرایطی
که در آینده نیز ترار است با ان مواجه شویم نیز بیان میگردد .مسایل زیست محیطی حال حاضر مکان مورد نظر و
همچنین شرایط پیشرو و تواعد و توانین زیستمحیطی(محدودیتها و مشکالت زیستمحیطی) توسط کارشناس
محیط زیست که یکی از اعضا تیم مطالعات است بیان میگردد .بنابراین در این مطالعات میتوان مسایل زیست
محیطی را به طور مشخص در تصمیمگیری برای ایجاد یك طرح لحاظ کرد.
تعیین محدوده مطالعه
تیم محدودهای را برای مطالعات خود تعیین میکند .این بیانیه شامل حدود مطالعات است که بر پایه فعالیتهای
جمعآوری اطالعات بنا شده است .حدود شامل نقا شروع و خاتمه مطالعه میشود .به همان میزان اهمیت،
محدوده مطالعه بیان میکند که چه چیز جزء مطالعه نیست .محدوده مطالعه باید توسط کارفرما تأیید شود.
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در این مرحله محدوده مطالعات به صورت کلی با نظر اعضا تیم مطالعات و کارفرما تعیین ولی در خصوص
مباحث مختلف بسته به موضوع مطالعات از تبیل ترافیك ،زیباسازی و ....محدودههای مورد بررسی به صورت
ضمنی ارایه میشود که میتوان محدودهای که مسایل محیط زیستی را درگیر خواهد کرد نیز پیشبینی و ارایه
خواهد شد.
تهیه مدلها
بر پایه تکمیل و توافق بر محدوده مطالعه ،تیم میتواند مدلهایی جهت افزایش درك افراد از پروژه تهیه نماید.
این مدلها شامل مدلهای هزینه ،زمان ،فلوچارتها و  ...میباشد که بسته به نیاز و لزوم شفافیت بیشتر در مورد
محیط زیست محدوده مطالعه مدل و یا فلوچارتهایی ارایه خواهد شد.
تعیین اولیه الزمات کارفرمايی
تعیین اولیه ذینفعان طرح کسانی که به هر نحو به طرح ارتبا دارند در این مرحله به طور مقدماتی تعیین میشود.
چارچوبهای تطعی مطالعه (گاوهای مقدس) توسط کارفرما پیشنهاد و از طرف تیم مورد بحث ترار میگیرد.
از جمله گاوهای مقدس کارفرما میتواند مالحظات محیط زیستی را اعالم نماید و همچنین میتوان از سازمان
محیط زیست ،کارشناسان مطلع و حتی مردم منطقه به عنوان ذینفعان دعوت به عمل آید.
تعیین ترکیب نهايی تیم و سازماندهی
تیم ارزش ،برنامه زمانبندی واتعی مطالعه ،موتعیت و نیاز به پرسنل پشتیبانی را تعیین میکند .ترکیب تیم مطالعاتی
از لحاظ تحت پوشش ترار دادن نیازهای کارفرما ،مباحث فنی و مدیریتی بازنگری میشود .تیم ارزش فعالیتهای
جمعآوری اطالعات را طوری بین اعضای تیم تقسیم میکند که تمام اطالعات مورد نیاز برای مطالعات در زمان
مناسب فراهم آید.
با توجه به حساسیت موضوع محیط زیست تعداد کارشناسان مربوطه و همچنین ذینفعانی که به صورت اعضا غیر
دایم تیم مشخص خواهد شد.
مطالعه ارزش
مطالعه ارزش پس از تکمیل مراحل ابتدایی متدولوژی ارزش صورت میگیرد .مطالعه ارزش از  6فاز اطالعات،
تحلیل کارکرد ،خالتیت ،ارزیابی ،توسعه و ارائه تشکیل شده است.
فاز اطالعات
هدف از فاز اطالعات تکمیل مجموعه دادههای مطالعه ارزش (فراهمآمده در فاز پیش مطالعه) است .اگر اینکار
در طول فعالیت های فاز پیش مطالعه انجام نگرفته باشد ،تیم ارزش سؤاالت و رفع ابهامات خود را مطرح و
اطالعات خود را میکند که مسایل مربو به محیط زیست منطقه نیز از این تاعده مستثنا نیست.
اگر بازدید از «ساختگاه» در طول فاز پیش مطالعه ممکن نشده باشد ،باید در این فاز انجام شود.
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تیم مطالعاتی در مورد مصادیق بهبود مانند ارزش ،هزینه ،اجرا و فاکتورهای زمانبندی به توافق میرسد .این موارد
توسط مدیریت ویژه هر مورد مانند مدیر پروژه ،حامی مطالعات ارزش و طراح بازنگری شده و مورد توافق ترار
میگیرد .در نهایت محدوده مطالعات طبق تصمیمات اتخاذ شده در مرحله اطالعات بازنگری میشود.
همچنین معیارهای ارزیابی تعیین و یا تدتیق میشود و توسط تیم امتیاز دهی به روش ریاضی ( AHPفرایند تحلیل
سلسله مراتبی).
فاز تحلیل عملكرد
هدف از این فاز ،توسعة زمینههایی است که در ادامه مطالعات میتوان بیشترین بهبود را در آنها ایجاد کرد .که در
دو محور انجام می شود:
 . 1تحلیل کیفی ارزش و تحلیل سیستم بر مبناي وظیفه ( تعريف کارکرد )
تعریف و تشخیص کارکردهای ،پروژه یا فرآیند تحت مطالعه ارزش شامل افعال معلوم و اسامی تابل اندازهگیری.
ساخت یك مدل کارکرد -نمودارسلسله مراتبی یا منطقی کارکرد یا نمودارتکنیك سیستمی تحلیل کارکرد در
این بخش فعالیتهای متعددی بمنظور تعیین کارکردهای طرح مبنا انجام میگیرد که یکی از شاخههای ترسیمی
نمودار با هدف بهبود مسایل محیط زیستی رسم شود.
 . 2اندازه گیري ارزش ( تحلیل کمی ارزش )
تخصیص هزینه و یا سایر معیارهای اندازهگیری کارآیی
تعیین بهای کارکردها با در نظر گرفتن اطالعات بدست آمده تبلی از کارفرما و مشاور
مقایسه هزینه و بهای کارکردها برای تعیین بهترین فرصتهای بهبود
ارزیابی کارکردها با مالحظات اجرایی یا زمانبندی
انتخاب کارکردها برای تحلیل بیشتر
فاز خالقیت
هدف از این فاز ایجاد تعداد زیادی ایده برای برآورده کردن کارکرد انتخاب شده برای مطالعه است.
هدف ،ایجاد یك ترکیب جدید برای برآوردهکردن کارکرد خواسته شده با کمترین هزینه کل و دارای
مشخصات بهبود یافته نسبت به وضعیت موجود است و با توجه به اینکه حساسیتهای مربو به موضوع محیط
زیست محدوده مورد مطالعه ارایه شده ،بنابراین اعضا تیم با مدنظر داشتن این مسایل ایدههای خود را مطرح
خواهند کرد و با توجه به اینکه در این مرحله ارایه هر ایدهای حتی ایدههای به ظاهر غیرممکن میبایست بدون
کنترل و محدودیت توسط راهبر و یا اعالم نظر توسط سایر اعضا تیم مطرح شوند ممکن است ایدههایی مغایر با
این مسایل نیز مطرح شود که این ایدهها در فازهای بعدی مورد بررسی بیشتر ترار خواهند گرفت.
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فاز ارزيابی
هدف از فاز ارزیابی ،تجزیه و تحلیل ایدهها و افکار ایجاد شده در فاز خالتیت و انتخاب ایدههای تابل اجرا برای
توسعه به صورت پیشنهاد بهبود ارزش است .همانطور که در فاز خالتیت اشاره شد در این فاز جهت پذیرش ایده
مالحظات محیط زیستی هر ایده نیز مورد بررسی ترار خواهد گرفت.
با بکاربردن معیار ارزیابی در نظر گرفته شده در فاز پیش مطالعه ،ایدهها دستهبندی و وزندهی شده و چگونگی
رسیدن به این معیارها بررسی میشود ،این روند معموالٌ شامل دو محور اصلی با مراحل زیر است:
 .1تحلیل کیفی ارزش گزينه هاي جايگزين :
حذف ایدههای غیر عملی و نامربو
دستهبندی ایدههای مشابه در یك دسته و نامگذاری دستهها
دفاع یك عضو تیم از هر ایده در بحثها و ارزیابیها .اگر عضوی برای این کار داوطلب نشود ،ایده رها میگردد.
 .2تحلیل کمی ارزش گزينههاي جايگزين :
رتبهبندی ایدهها در هر دسته ،مطابق با تقدم معیارهای ارزیابی و با استفاده از تکنیكهایی مانند فهرستکردن،
ارزیابی عددی و اجماع تیمی
تهیه مزایا و معایب هر ایده
اگر بین ایدهها هنوز رتابت باشد ،از تحلیل ماتریسی برای وزندهی به ایدههای برآوردکننده یك کارکرد استفاده
میشود.
انتخاب ایدههایی برتر جهت توسعه
اگر هیچکدام از ایدههای نهایی دارای معیارهای انتخاب ایده نبودند ،تیم باید به فاز خالتیت برگردد.
فاز توسعه
هدف از این فاز انتخاب و مهیا ساختن بهترین گزینه(ها) و برای بهبود ارزش است .مجموعه اطالعاتی پشتیبان هر
گزینه(ها) باید دارای اطالعات فنی ،هزینهای و اطالعات زمانبندی عملی باشد ،بطوریکه طراح یا حامی پروژه
بتوانند برای اجرا یك اظهار نظر اولیه ارائه دهد.بسط و توسعه هر موضوع مرتبز با ایده از جمله موضوع محیط
زیست در این فاز مورد مطالعه تکمیلی ترار خواهد گرفت.
مراحل این فاز به صورت زیر است:
 بررسی فنی و اتتصادی ایدههای منتخب فاز ارزیابی
 تهیه فرمهای پیشنهاد و توسعه ایدهها
 ترکیب ایدهها و تشکیل سناریوها
 ترکیب سناریوها و تشکیل سناریوها گزینهها
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شروع با پرامتیازترین گزینه ،تهیه تحلیل سود و نیازمندیهای اجرا شامل برآورد اولیه هزینه ،هزینههای دوره
عمر و هزینههای ریسك و عدم تطعیت
 تحلیل میزان کارآیی هر گزینه
 تهیه مجموعه اطالعات فنی برای هر گزینة پیشنهادی:
 .iشرح مکتوبی از طرح مبنا و گزینة پیشنهاد شده
 .iiطرحهای شماتیك از طرح مبنا و گزینه پیشنهاد شده
 .iiiدادههای هزینهای و تعیین کارآیی ،که آشکارا اختالف بین طرح مبنا و گزینة پیشنهاد شده را نشان دهد.
 .ivهرگونه پیش زمینه فنی همانند منابع اطالعاتی  ،محاسبات و نوشتهها
 .vاثرات زمانبندی
فاز ارائه
هدف از فاز ارائه رسیدن به اجماع و گرفتن تائید کارفرما برای اجرای توصیهها میباشد .این فاز شامل یك ارائه
شفاهی اولیه همراه با یك گزارش کتبی کامل است.
به عنوان آخرین مرحله مطالعه ارزش ،تیم ارزش نظریات خود را جهت تصمیمگیری ارائه میدهد .در طول ارائه و
بحثهای تعاملی ،تیم تاییدهای مورد نیاز برای پیادهسازی تغییرات یا اطالعات جدید مورد نیاز برای اینکار را
بدست میآورد .گزارش کتبی ،نظرات راجع به گزینههای مختلف به همراه با اطالعات پشتیبانی و تأییدات
مصوب مدیریت را مستند میکند .در این مطالعه در چندین مرحله ارائه نتایج تیم صورت میگیرد .در توضیحات
مربو به هر ایده ،بخشی از ارایه به تشریح مسایل محیط زیست هر ایده به صورت شفاف خواهد پرداخت.
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نتیجه گیري
با توجه به گستردگي و اهمیت باالی پروژههای شهری در سطح کالن شهرها ،ضرورت انجام مطالعات مهندسي
ارزش در پروژههای شهری احساس ميشود .نتایج و دستاوردهای انجام مطالعات مهندسي ارزش حاکي از مثمر ثمر واقع
شدن انجام این مطالعات است .عالوه بر آن معضالت ناشي از کم تدبیری در زمینه محیط زیست و عدم توجه به مسایل
مربوط به موضوع توسعه پایدار دامنگیر نسل حاضر و تهدید جدی برای آیندگان به وضوح قابل مشاهده و تخمین است.
مهندسي ارزش به عنوان یک تکنیک مدیریتي و بلکه فراتر از آن به عنوان یک دیدگاه فني و مدیریتي در انجام هرچه
بهتر پروژهها در تجربه به اثبات رسیده است بنابراین با توجه به امکان لحاظ نمودن مسایل زیست محیطي در مطالعات
مهندسي ارزش طرحها چه در مرحله قبل از اجرای طرح(مرحله مطالعات) و حتي در مراحل حین اجرا ،ميتوان تا حدی از
تبعات جدی و خسارات احتمالي جبران ناپذیر در این زمینه جلوگیری نمود.
مطابق با موضوعات مطرح شده ميتوان چنین نتیجهگیری داشت که در هر مرحله از مطالعات مهندسي ارزش ،از گام
ابتدایي(پیش مطالعه) تا فاز توسعه مسایل مربوط محیط زیست به عنوان یکي از ارکانهای مورد مطالعه ،بررسي و مدنظر
قرار خواهد گرفت که حساسیتها و مالحظات مربوط به این مهم در گام های ابتدایي مطرح و اجرایي شدن آن در مرحله
تعریف معیارهای ارزیابي خواهد بود .با توجه به تعیین مسیر و خط مش مطالعات ،مطاابق با لحاظ داشتتن مسایل محیط
زییست محدوده مورد مطالعه ،در فاز اریابي غربالگری ایدههایي که مغایرت با مالحظات محیط زیست و گاوهای مقدس
مطرح شده در ابتدا را دارند انجام خواهد شد .در فاز توسعه در تمامي گزینهها ميبایست مسایل و مشکالتي که محیط
زیست را با انجام این گزینه به مخاطره مياندازد و همچنین کارکردهایي که منجر به بهبود مسایل مربوط به محیط
زیست و همسو با طرحهای توسعه پایدار هستند به صورت کامل و شفاف مطالعه ،تعیین و ارایه شود.
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