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 چکیده

از  شود. یکیتکمیل پروژه سنجیده میان کیفیت، هزینه و زم های عمرانی با عواملت پروژهدانیم موفقیطور که میهمان
های بزرگ کنندگان شرکتها، نحوه عملکرد و همکاری پیمانکاران جزء و تأمینفوق در پروژه عواملکننده عوامل مهم تعیین

ها، وژهموفقیت در پر برایهای عمرانی شرکت بنابراین. استها های تأمین این شرکتعمرانی یا به عبارتی نحوه عملکرد زنجیره
ند. از جمله راهکارهایی هستتأمین خود یادشده در زنجیره عواملبهبود  برای آوریفنعلم و  جدیدناگزیر از استفاده از ابزارهای 

 بنابراین. استبوده است، راهکار مهندسی ارزش  مفیدبسیار  های صنعتی در این امر مهمهای اخیر در موفقیت شرکتکه در سال
ابتدا به  این تحقیقدر مورد توجه قرار گیرد.  ،بهبود عملکرد زنجیره تأمین برایهای عمرانی راهکار در شرکتالزم است که این 

های عمرانی پرداخته و در ادامه مفاهیم مشترک راهکار مهندسی مهندسی ارزش در شرکت فرایندبررسی مراحل و زمان اجرای 
عملیاتی شدن فرهنگ استفاده از مهندسی ارزش در  یان نیز فرایندپا. در شده استبیان  مدیریت زنجیره تأمین ارزش و

 .های عمرانی بیان خواهد شدمدیریت زنجیره تأمین شرکت
  

 کلمات کلیدی 

 .های عمرانیمدیریت زنجیره تأمین، مهندسی ارزش، شرکت

 
 
 
 
 



  

 

                                                                                                                      

 مقدمه -1

طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملي جوانان، ايران در 
ميليون مسکن مواجه بوده است، عالوه بر  6/1ود با کمب 11سال 
هزار زوج  188حدود در ساالنه  ،براساس سالنامه آماری ايراناين 
هزار  088. باالترين آمار ساخت، شودمي اضافه نياز مسکنبه 

که طبق تحقيقات بوده است در حالي 1311مسکن در سال 
خت در های مجلس شورای اسالمي نياز ساالنه سامرکز پژوهش

دهنده . و اين نشاناستسال آينده  18ميليون خانه تا  1/1کشور 
آن است که صنعت ساختمان در کشور ما نيازمند يک تحول 

، دستيابي به که بدون تحول گفته شده استعلمي تکنولوژيک 
 نمايد.اهداف ساخت مسکن ياد شده، ناممکن مي

 ،نسانينيروی ا ،تجهيزات ،تأمين مصالحهای افزايش هزينه
 انهماس پويايي و پيچيدگي تغييرات، نداشتن کارايي مناسب

های و اختالل انجام عمليات اجرايي توسط اکيپ منابع تأمين
منجر به تحميل گاهي ، های عمرانيمختلف کاری در پروژه

 .شودمي ی عمرانيهاشکست پروژه حتيو  زيادهای هزينه
دم اين تحول قرار ترين مسائلي که در خط مقاز مهم بنابراين

کنندگان های تأمين و متحول شدن تأميندارند مديريت زنجيره
اين  آوردن دستبه  برای. از راهکارهای مناسب استسنتي 

اهداف، استفاده از مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين 
 .استهای عمراني شرکت

 

 مهندسی ارزش

 در مقاالت و کتب علمي گوناگون تعاريف مختلفي از
مهندسي ارزش را  PMBOKاست.  شدهمهندسي ارزش ارائه 

های طول عمر پروژه، سازی هزينهبهينه برایيک رويکرد خالق 
کاهش طول عمر پروژه، افزايش سود، باال بردن کيفيت و استفاده 

مهندسي  FARنمايد. مؤسسه بهينه از منابع پروژه معرفي مي
ها، سامانهعملکرد  ارزش را يک کوشش سازمان يافته برای تحليل

رسيدن به عملکرد واقعي، با  برایتجهيزات، خدمات و مؤسسات 
که سازگار با کيفيت و ايمني  ترين هزينه در طول عمر پروژهکم

مورد نظر باشد و يک روش مناسب برای مصرف بهينه بودجه 
در هر حال آنچه در تعريفات ياد  .[9] داندتخصيص داده شده مي

فات مشخص است، هدف از اجرای مهندسي شده و ديگر تعري
با ها، کاهش زمان اجرا کاهش هزينه ارزش، افزايش ارزش پروژه،
 . استافزايش کيفيت و مطلوبيت 

تکنيکي موفق در زمينه تخصيص بهينه  ،مهندسي ارزش
. استها در طول عمر پروژه جويي در مصرف هزينهبودجه و صرفه
و  ع آوری اطالعات پروژهپس از جم به طور معمولدر اين روش 

به )بررسي آنها، با ارائه خالقانه راهکارهای عملي اجرای پروژه 

در مرحله طراحي(، بهترين راه حل را انتخاب نموده  طور معمول
ترين هزينه ممکن و سعي بر دستيابي به اهداف پروژه با کم

های بعد از جنگ جهاني دوم دارند. مهندسي ارزش ابتدا در سال
در دو دهه گذشته در سطح وسيعي در طراحي و  و شدمطرح 

های عمراني کشورهای توسعه يافته مورد استفاده ساخت پروژه
قرار گرفته است. اين روش با ارائه راهکارهای نو و متناسبي که 
حاصل از تجربيات مداوم در عرصه ساخت وساز است، نتايج 

ها و ههای بهبود کيفيت، کاهش هزينسودمندی را در زمينه
ها، عايد کاهش زمان اجرا، به عنوان عوامل اساسي موفقيت پروژه

 .[2] کشورهای توسعه يافته نموده است

 

 زنجیره تأمین

 فرايندهای اوليه، مواد کنندگانتأمين آن در که یاسامانه

 جريان يک توسط مشتريان، و کنندگان محصول توزيع توليد،

 در هم با ديگر سوی زا اطالعات جريان يک و سو يک از مواد

 موارد برخي رد .[1] شودتأمين ناميده مي هستند، زنجيره ارتباط

 واقع رد .[1] شودمي نيز شامل نقدينگي را جريان ،سامانه اين

 با های مرتبطفعاليت همه که است ایزنجيره ،تأمين زنجيره

 تحويل تا اوليه مواد تهيه مرحله از مواد، تبديل و کاال جريان

 جريان ارتباط با شود. در شامل را کنندهمصرف به نهايي یکاال

 مالي منابع جريان و اطالعات جريان يعني ديگر جريان دو ،کاال

 .[5] دارند حضور نيز نقدينگي يا
 است شده تأمين ارائه زنجيره از که تعاريف ديگری از برخي

 :عبارتند از

 
يدن ثمر بخش در غيرمستقيم يا و مستقيم که مراحلي همه

 و زنجيره سازنده همه و نمايندمي فعاليت خواست مشتری به
 مشتريان وخود فروش انبارها، خرده ها،ونقلکننده، حملتأمين

 .[3] شود مي راشامل

 

های تجاری هماهنگي سيستماتيک و استراتژيک فعاليت
 برایهای تجاری ها و استفاده از روندهايي بين اين فعاليتشرکت

 عرضه زنجيره کل و هاشرکت ک ازيت عملکرد هر بهبود دراز مد
 .[0]است 
 

 مدیریت زنجیره تأمین
 زنجيره مديريت مورد در آمده بعمل تحقيقات و مقاالت در

 گرديده هئارا مؤسسه رويکرد به بسته مختلفي تعاريف ،تأمين

 و( 1919(، استرنز )1993(، لي و بلينگتن )1996لمينگ ). است
 از یاسامانه بصورت را تأمين زنجيره مديريت (1915هوليان )

 و فروشانخرده کنندگان،توزيع کارخانجات، کنندگان، تأمين



 

 

     

( کنندگان تأمين) دستپايين از مواد جريان آن در که مشتريان
 در دوجهت هر در عاتالاط جريان و ی(مشتر) دستباال به

 .نمودند بيان ،است جريان

-فعاليت سازیيکپارچه به را تأمين زنجيره مديريتهندفيلد 

 به دستيابي برای زنجيره، روابط بهبود راه از تأمين زنجيره های

 انجمن و نمايدمي تعريف مستدام و اتکا قابل رقابتي موقعيت
 را (SCM) تأمين زنجيره مديريت (IPA) آلمانفرانهوفر 

 و مواد مديريت و هماهنگي نقل، و حمل ريزی،برنامه مجموعه
 های زنجيره سطح چندين يا سطح يک در اطالعات جريان

 .[1] نمايدمعرفي مي تأمين
جريان  فرايندمديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت شامل 

کنندگان آن تا استفاده در پروژه عمراني و مصالح از تامين
جايي که تمامي روابط جابه استکننده دست مصرفرسيدن به

نظور نمودن تمامي مراحل هزينه آنها با م برابرمواد و خدمات در 
گيرد. اين جريان اطالعات را در بر مي طراحي، پخش، بازاريابي و

های مديران شرکت راهبردی تصميمات ترينمهم از مسئله يکي
 دقيق تحليل و تجزيه نيازمند که است )پروژه های( عمراني

مختلف در اجرای  معيارهای وجود علت و به استکارشناسي 
 کنندگان متعدد( فرايند)با حضور تامين پروژه های بزرگ

 . [6] ای داردپيچيده

 

استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین  -2

 عمرانیهای شرکت

 پیش زمینه 

ها و بهبود کيفيت کنندگان کاهش هزينهمشتريان و مصرف"
خواستار تسريع در  همچنين ها را خواستارندمحصوالت و پروژه

هيئت مديره مصمم به افزايش  !هستندروژه روند اجرايي پ
 "ت!اسمصمم به رشد تجاری شرکت ! هستندحاشيه سود شرکت 

ها قسمتي از تمايالت و فشارهای خارجي و داخلي است که اين
-کنندگان و پيمانهای عمراني و تأمينها، شرکتروزانه سازمان

 ی حلهادستيابي به راه برایکاران جزء آنها با آن مواجهند. 

در  مناسب برای تمايالت فوق، استفاده از مهندسي ارزش

: مديريت زنجيره تأمين، مانندها فراينداشتراک با برخي از ديگر 
مهندسي مجدد، کايزنو مديريت جامع کيفيت نتايج مطلوبي را به 
ارمغان آورده است. استفاده از مهندسي ارزش در اشتراک با اين 

-فرايندسازی ارزش در اجرای شينهها، باعث افزايش و بيفرايند

 د.شوهای فوق مي
ها مانند بسياری معضل اصلي اجرای مهندسي ارزش در پروژه

های منسجم ديگر، آن است که به عنوان يک فعاليت از روش

اين قسمتي از مسئوليت من "د. گردخارج از برنامه محسوب مي
سيار مشکل و نيست!  من زمان انجام اين کار را ندارم!  اين کار ب

ست که ي اادعاهاي به طور معمولاين مسائل  "طاقت فرساست!
. در اين شودمهندسي ارزش مطرح مي فرايندندادن   برای انجام

سازی در کاهش اين ادعاها با فرهنگ برایمقاله راهکارهايي 
 گردد.ميان پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان مطرح مي

 

ت زنجیره در مدیریاجرای مهندسی ارزش  فرایند -3

 های عمرانیتأمین شرکت

اجرای مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين  فرايند
های در فعاليت فرايند، مشابه اجرای اين عمرانيهای شرکت
های ين تفاوت که در شرکت. با ااستهای صنعتي شرکت
های مهم انجام ، اين پيمانکاران جزء هستند که مسئوليتعمراني

ها بر عهده دارند و حضور آنها به خدمات را در پروژه بسياری از
کنندگان اثرگذار، پيمانکار عمومي، واحد همراه برخي از تأمين

طراحي و کارفرما در جريان کارگاه مهندسي ارزش ضروری است. 
 ( آمده است.1) اجرا به تفصيل مراحل، در شکل فرايند

 

 فاز اطالعات
ت و مشخص نمودن اهداف آوری اطالعاهدف از اين فاز جمع

و محدوده پروژه، تعريف عملکردها، مشخصات طراحي، فني و 
. در اين مرحله اطالعات مورد نياز استها تعريف محدوديت

-کنندگان در مورد پروژه، پس از جمعپيمانکاران جزء و تأمين

مهندسي  گروهآوری در اختيار آنها قرار گرفته و در واقع اعضاء 
  .شوندمشخصات آن آشنا مي همه ارزش با پروژه و

 

 فاز تحلیل و بررسی

و  تحليلآوری شده، مورد در اين مرحله اطالعات جمع
 بررسي توسط اعضای گروه مهندسي ارزش قرار گرفته و

بررسي، های مورد ها و زير پروژهکارکردهای محصوالت، پروژه
بررسي و  شدهمشخص  (FAST)توسط نمودار تحليل کارکرد

 د.شومي انجامتر دقيق
يي هر اکار نمودنبا مشخص  به طور معمولدر اين مرحله 

توان محصول و پروژه با دو کلمه، يک فعل و يک اسم بهتر مي
 فعل + اسم = کارآيي های جايگزين را شرح داد.گزينه

يي ، بر کارادر حل مسائل مواردبدين وسيله به جای تمرکز بر 
 .شودتر ميه نيز شفافحل مسئل فرايندآنها متمرکز شده و 

 

 فاز خالقیت )هم اندیشی(
افراد حاضر در کارگاه  همهدر اين مرحله با استفاده از نظرات 



  

 

                                                                                                                      

-به وسيله ابزار طوفان فکری، حداکثر تعداد راهکارهايي که مي

-ميها پروژه را به سرانجام رساند، تعيين و شناسايي توان با آن

ون توجه به منطقي بودن يا داين راهکارها ب همه پايانو در  شوند
 .شوندها ثبت ميآن نبودن

 

 فاز ارزیابی
ارزيابي راهکارهای پيشنهاد شده، حذف راهکارهای نامناسب 

شود. در اين فاز، ها در اين فاز انجام ميو انتخاب بهترين گزينه
-ها و ساير عوامل کيفي مورد توجه قرار ميهزينه اجرای نظريه

های خالق بر اساس اهميت و حله، نظريهگيرد. در پايان اين مر
 . شوندبندی ميظرفيتشان رتبه

 

 فاز بسط و توسعه
 مانندبندی شده، با منظور نمودن جزئياتي راهکارهای رتبه

های پروژه هزينه کارفرمايي، امکان اجرا و اثر آن بر ديگر بخش
گيرند. اطالعات واقعي و عملي مورد ارزيابي کامل قرار مي

يک راهکار به عنوان راهکار  پايانا گردآوری شده و در راهکاره
 .شودميمهندسي ارزش پيشنهاد 

 های زير باشد:مشخصا راهکار فوق بايد دارای ويژگي

 .قابليت اجرا داشته باشد 

 ای که راهکار پيشنهاد شده را های فني و هزينهداده

 د ارائه شده باشد.نمايپشتيباني مي

 ايي بررسي شده باشد.های اجرمشکالت و هزينه 

 جويي و افزايش هزينه و نيز طول عمر تخمين صرفه

 باشد. انجام شدهپروژه 

 فاز ارائه
مهندسي  گروهدر اين فاز راهکار مهندسي ارزش توسط 

و توافقات الزم،  گروه طراحي اوليه ارائهارزش به کارفرمايان و 
ير تأييد به مد گرفتن برایو راهکار نهايي شده،  انجام شده

 د. شوپيشنهاد مي

 

 فاز اجرا

بعد از تأييد پيشنهاد از سوی مدير، تغييرات الزم در طرح 
شود. مسئوليت ايجاد مي در نظر گرفتهبندی ساخت نهايي و زمان

 طراحي و يا مديريت پروژه است. گروهو اجرای تغييرات با 

 
 

 

 فاز ممیزی

ست و ا هدف اين فاز آگاهي و بررسي نتايج اجرای پيشنهادها
 .شودمينتايج اجرای مهندسي ارزش در گزارشات مهندسي ارائه 
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از آنجا که تصميمات اساسي در مورد نحوه اجرای کار، در 
درصد  15تا  08شود و نيز ها گرفته ميطراحي پروژه فرايندطول 
د، مشخص است شوها در همين مرحله تثبيت ميهی پروژهزينه

پروژه  فرايندکه با اجرای هر چه زودتر مهندسي ارزش در طول 
(. تجربيات 2)شکل آميزتری بدست خواهد آمدنتايج موفقيت

های بزرگ های مهندسي ارزش در پروژهبدست آمده از کارگاه
ثمردهي نمايد. البته اين به معنای عدم اين مسئله را تصديق مي

، بلکه با ستيمهندسي ارزش در مراحل بعدی اجرای پروژه ن
منظور نمودن مهندسي ارزش در مراحل آغازين پروژه و اجرای 

ترين مهندسي ارزش در طول اجرا، مطلوب فرايندای چند مرحله
های است که اجرای کارگاه گفتنيد. شونتايج حاصل مي

ها و مشکالت چالش مهندسي ارزش در مراحل ابتدايي پروژه با
آن های پس از آن مواجه است که از تری نسبت به زمانبيش

اقتصادی در مورد -توان به نبود اطالعات کافي فنيجمله مي
هر يک دارای مشخصات  در اصلهای ساختماني جديد که پروژه

سازی مخصوص به خود است، اشاره نمود.  در صنعت ساختمان
توسط دو مرحله مناقصه  ر معمولبه طوهای بزرگ ، پروژهايران

د. شوکاری( به پيمانکاران عمومي واگذار ميکاری و نازک محکم)
اين نحوه واگذاری دارای معضالت بسياری است که پرداختن به 

گنجد. وليکن از ديدگاه مهندسي آن در حوصله اين مقاله نمي
ارزش، بهتر است که هر دو مرحله به يک پيمانکار واگذار گشته و 

پروژه و  همهمهندسي ارزش،  فرايند بدين وسيله با برقراری
 ارائه مورد بررسي قرار گيرد.ع اجرايي آن به صورت جام فرايند

کاری و راهکارهای خالق توسط مجموعه پيمانکاران جزء سفت
های اجرايي کاری با منظور نمودن فازهای مشترک فعاليتنازک

جويي بيشتری در هزينه و زمان اجرای پروژه صورت آنها صرفه
-ای سفتهای دو مرحلهخواهد گرفت. در هر صورت در پيمان

الزم است مهندسي ارزش در هر دو مرحله،  ،کاریکاری و نازک
-کاری از نتايج مرحله سفتمد نظر قرار گيرد و در مرحله نازک

 کاری استفاده الزم به عمل آيد.
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 عمرانیهای مهندسی ارزش در پروژه

 

زمان و در ايران به شدت از صرف  عمرانيهای بزرگ شرکت
کنندگان و هزينه اضافي به علت تداخل فعاليت های تأمين

هماهنگي طرح و اجرا و  نبودبرند. پيمانکاران جزء رنج مي
کنندگان و پيمانکاران جزء و هماهنگي ميان تأمين همچنين

از ديگر مسائلي  عمرانيهای پيمانکار عمومي در اجرای فعاليت
نمايد. ها تحميل ميشرکت های هنگفتي را به ايناست که هزينه

 برایيکپارچه  سامانهلزوم طراحي و استفاده از يک  بنابراين
در کشور  عمرانيهای پروژهها در سازی اين فعاليتهماهنگ

محسوس است. مديريت زنجيره تأمين راهکار توانمندی است که 

های صنعتي در راستای اين هدف نتايج قابل قبولي را در شرکت
در عين  کشورهای توسعه يافته ارائه نموده است. در عمرانيو 

 )که  هزينه عاملپروژه های بزرگ عمراني  تربيشحال در 

مديريت آن از اهداف مشترک دو راهکار نامبرده است( 
و مديريت آن  استبرای کارفرمايان عامل ترين مهم کماکان

اين مقاله بر اين  نويسندگان .[18] دشوموجب رضايت ايشان مي
اورند که با اجرای همزمان راهکار مديريت زنجيره تأمين و ب

نتايج  عمرانيمهندسي ارزش در اجرای پروژه های بزرگ  فرايند
مورد انتظار از راهکار مديريت زنجيره تأمين در مدت کوتاهتر و با 

دست بهتری صرف هزينه کمتر و در عين حال با کيفيت مطلوب
اهيم و نتايج حاصل از اجرای ( هماهنگي در مف1) . در جدولآيد

مهندسي ارزش و راهکار مديريت زنجيره تأمين  فرايندهمزمان 
 است.  شدهدر مديريت زنجيره تأمين بيان 



  

 

                                                                                                                      

 

 

 

 پروژه یاجرا از مرحله هر در ییجوصرفه قابل یهانهیهز (:2) شکل

 عمرانی های شرکت نیتأم رهیزنج تیریمد در ارزش یمهندس یاجرا ندیافر (:1)شکل 

 در نیتأم رهیزنج تیریمد راهکار و ارزش یمهندس ندیافر زمانهم یاجرا از حاصل جینتا و میمفاه در یهماهنگ (:1) جدول

 نیتأم رهیزنج
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 عمرانیهای تأمین شرکت
کنندگان در برابر جزء و تأمينبسياری از پيمانکاران  در اصل

مهندسي ارزش )که به عنوان فعاليتي خارج از  فراينداجرای 
. نمودد( مقاومت خواهند شوها محسوب ميمسئوليت آن محدوده
است که پيمانکاران جزء و  الزم بر پيمانکار عمومي بنابراين

د و نکنندگان را با مزايای اجرای اين فعاليت آشنا سازتأمين
در آنها ايجاد نمايد که در  فراينداجرای اين  برایالزم را  هانگيز

 ادامه به اين مسئله پرداخته شده است.

چگونه مهندسي ارزش را  ،کننده يا پيمانکار جزءيک تأمين 
 نمايد؟شناخته و طي چه مراحلي آغاز به استفاده از آن مي

ش اين رويه در پاسخ به نياز مشتری و يا افزاي به طور معمول
د. زيرا در برابر اين شوها اجرا ميکاهش هزينه برایفشار کارفرما 

های مثمره کنندگان و پيمانکاران جزء به رويهها تأميندرخواست
آورند و مهندسي ارزش از جمله ثمر و به اثبات رسيده روی مي

هايي که توسط ست. نکته جالب توجه در مورد هزينها هااين رويه
-شود آن است که چنين صرفهجويي ميمهندسي ارزش صرفه

کنندگان نيز محسوب برای تأمينهايي کاهش واقعي هزينه جويي
کاهش قيمت و کاهش سود آنها در توليد  برای، نه عاملي شودمي

مهندسي ارزش،  فرايندو ارائه خدمات در پروژه. در اجرايي شدن 
اران الزم است که سه مرحله شناخت و هوشياری زير برای پيمانک

 .[1] مشخص شودجزء و تأمين کنندگان 
 

 انفعال
. استاولين مرحله شناخت مهندسي ارزش مرحله انفعال 

در اولين  به طور معمولکنندگان يا پيمانکاران جزء تأمين
برخورد خود، مهندسي ارزش را در دعوت به يک کارگاه مهندسي 

. شناسندارزش توسط پيمانکار عمومي يا کارفرمای خويش مي
به صورت سه تا  به طور معمولاين کارگاه با توجه به حجم پروژه 

کنندگان و تأمين همهپنج روزه با حضور پيمانکار عمومي و 
اندرکار در طراحي و اجرای پروژه تشکيل پيمانکاران جزء دست

پيمانکار عمومي بر طراحي و اجرای  ،د. در اين کارگاهشومي
دف به طور معمول کاهش نظر تمرکز نموده و هپروژه مورد

های ترين روش اجرا بوده و خواستهها و يافتن مناسبهزينه
گرچه  فرايندگيرند. طي اين مشتريان نيز در اولويت قرار مي

 نمودحجم و ابعاد اجرای کار تغيير چنداني نخواهد  نظرپروژه از 
 های اجرايي خواهد شدوليکن دچار تحوالتي در طراحي و روش

هزينه، زمان و کيفيت طرح مؤثر خواهد بود. با  لعوامکه در 
 مسئوليت، برای وجود اينکه اين کارگاه يک خواسته فراتر از

-تأمين ولي استاندرکاران در طراحي و اجرای پروژه دست

کنندگان و پيمانکاران جزء را با مباني مهندسي ارزش آشنا و 
 نمايد:نسبت به مسائل زير هوشيار مي

   شد چه زودتر از اين در طول عمر پروژه مطرح مي دفرايناگر اين

 اثراتي را به همراه داشت؟

   نماييم چه  اجرارا در محصوالت و عملکرد خود  فراينداگر ما اين

 نتايجي را به همراه خواهد داشت؟

   نماييم چه  اجراکنندگان خود را با تأمين فراينداگر ما اين

 نتايجي را به همراه خواهد داشت؟

 

 یق و شناساییتصد
کنندگان و پيمانکاران جزء را به دومين تأمين ،اين سواالت

 مرحله هوشياری از مهندسي ارزش يعني تصديق و شناسايي
-کنندگان و پيمانکاران جزء متوجه ميد. تأميننمايرهنمون مي

آنها را در دستيابي به اهداف  ،که ابزار مهندسي ارزش شوند
های هزينه، کيفيت و زمان نهمشترک خود و کارفرما در زمي

اجرای کار بدون هرگونه اثر منفي در سودرساني پروژه ياری 
نکته مهم آن است که کاهش قيمتي که توسط  خواهد نمود و

شود، حاصل از کاهش کنندگان مهيا مياين روش برای مصرف
و نه کاهش سود و قيمت ارائه  استهای اجرای کار واقعي هزينه

بر آنها  همچنينکاران جزء. کنندگان و پيمانشده توسط تأمين
 وليهرا در مراحل ا فرايندد که هر چقدر اين شومشخص مي

سازماني  فرايندها اجرا نمايند اثرات کاهش هزينه و بهبود پروژه
 بيشتری حاصل خواهد شد.

کنندگان و پيمانکاران جزء اين سؤال پيش حال برای تأمين
مهندسي  فرايندکافي در اجرای  آيد که بدون داشتن تجربهمي

توانند آن را در سازمان خود اجرا نمايند. ارزش، چگونه مي
يک فرد متخصص در اين زمينه را به  به طور معمول بنابراين

عنوان مدير برنامه مهندسي ارزش و يا مشاور در اجرای اين 
نمايند. ميزان استفاده از اين مشاور از استخدام مي فرايند

توسعه برنامه مهندسي ارزش در  برایکارگاه، تا استفاده برگزاری 
-اولين کارگاه به طور معمولداخل سازمان، گسترده خواهد بود. 

کنندگان و های مهندسي ارزش برگزار شده توسط تأمين
پيمانکاران جزء در امتداد کارگاه پيمانکار عمومي و به هدف 

ر همان پروژه بررسي خدمات و محصوالت ارائه شده توسط آنها د
آماده بودن اطالعات اوليه  موضوع. از دالئل اين استبه کارفرما 

برقراری کارگاه در مورد پروژه مطرح شده و محسوس  برایالزم 
 دست آمده توسط پيمانکاربودن نتايج کارگاه به خاطر تجربه به

است چنانچه نتايج چنين  گفتني. استعمومي در گذشته 
د موجب تعطيلي زود هنگام شولموس نهايي به سرعت مارگاهک

 .شدآنها خواهد 
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در اين مرحله از هوشياری، مهندسي ارزش به عنوان يک 
شود و اين راهکار در فرهنگ اجرايي مديران و کارکنان تثبيت مي

فرهنگ به عنوان عاملي مثبت در زندگي تجاری شرکت فوق 
ها، الزم است ايد. در اين مرحله از هوشياری سازماننمعمل مي

ترين های دو بخش از مهمگيریکه مهندسي ارزش در تصميم
: در روند تعالي که عبارتند از شودهای هر سازمان وارد بخش

های سازمان. در بخش توسعه محصوالت و پروژهنيز سازماني و 
ه طور بهنگامي که مهندسي ارزش در اين دو بخش سازمان 

 فرايندده و نهادينه شود، ديگر به عنوان يک نمونفوذ  کامل
 اضافي و خارج از برنامه تلقي نخواهد شد.
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قلب اقتصادی کشورها محسوب  عمرانياز آنجا که صنايع 
، بهرور بودن اين صنايع در استراتژی توسعه کشورها شوندمي

هش با تمرکز بر شرکت بنابراين در اين پژو. داردبسيار اهميت 
های عمراني و با استفاده از تلفيق دو فرايند مديريت زنجيره 

مسير دستيابي به بهروری بيشتر در  تأمين و مهندسي ارزش،
. اندهای بزرگ عمراني روشن نمودهصنايع عمراني را برای شرکت

سازی مرحله پياده 1با ارائه در راستای رسيدن به اين هدف، 
در مسير مديريت زنجيره تأمين شرکت های مهندسي ارزش 

مهندسي ارزش در راهکار مديريت  فرايندامکان اجرای  عمراني،
در ادامه و  شدهبررسي  شرکت های عمرانيزنجيره تأمين در 

ارائه گشته است، در انتها،  فرايندمفاهيم مشترک اين دو کليه 
 مهندسي ارزش در فرايندتثبيت  اثرگذاری و محققين، مراحل

را  شرکت های عمرانيعملکرد پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان 
طي سه مرحله: انفعال، تصديق و شناسايي و ثبات عملکردی 

اند. محققين مصممند که در ادامه تحقيق انجام شده، ارائه نموده
اجرا نمايند و نتايج  عمرانيراهکار ارائه شده را در چند شرکت 

ا در اختيار پژوهشگران و ساير حاصل از مطالعات موردی فوق ر
 قرار دهند.     عمرانيهای شرکت
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