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 31 ماه دیپریسش:        31 آذزماهازسال: 

 
 خالصه

 یًؼج عَس ثِ ّب پشٍطُ يیاص ا یثشخ یٍ هـخق ؿذُ وِ ارشا ؿًَذ هیهختلف ارشا  یدس وـَسّب بدیص ّبی ّضیٌِثب  یػوشاً ّبی پشٍطُ

 يیػلت ا ذیؿذُ اػت. ؿب زبدیا ّب پشٍطُ يیپغ اص احذاث ا یشیرجشاى ًبپز یضشسّب ّوشاُ ًجَدُ ٍ گبّبً تیوبهل ثب هَفم یحت بیٍ 

 یعَالً بیٍ  یػَاهل لیتحل یثبؿذ وِ ثِ ػلت دؿَاس یٍ ارتوبػ یالتلبد ّبی پذیذُ شیػب بیٍ  ّب پشٍطُ ِهشثَط ث ّبی یپیچیذگاهش، 

وِ  ذیاًزبم ؿذُ دس هغبلؼِ حبضش هـخق گشد یاص دػت سفتِ اػت. ثب ثشسػ ضیآى ً یٍ ػالد ثخـ َةیؿذى صهبى هغبلؼبت، وِ ػ

وبسا ػَد ثشد  یاثضاس ػٌَاى ثِ یٍ ًگْذاس ثشداسی ثْشُػبخت،  ،یعشاح ٌذیآفش لیت تب تىواص ؿشٍع هغبلؼب تَاى هیاسصؽ  یثب هٌْذػ

 تیشیسٍؽ تزشثِ ؿذُ دس هذ هیاسصؽ  ی. هٌْذػٌذیفبئك آ یػوشاً ّبیعشح ّبی پیچیذگیٍ  ّب چبلؾاص  یآى ثِ لؼوت ذیٍ ثب ًتب

ػولىشد،  لیتحل یثشا یٍ هـبسوت هیؼتوبتیػ بسیػبصٍواسصؽ  یثشخَسداس اػت هٌْذػ بفتیػبهبى  ىشدیسٍ هیاػت وِ اص 

هختلش  یػالٍُ ثش هؼشف ذُیگشد یهمبلِ ػؼ يیثشخَسداس اػت. دس ا ّب ّضیٌِثِ ػولىشد هغلَة ثب حذالل  یبثیثب ّذف دػت ،ّب ػیؼتن

لحبػ  ثٍِ  ّب پشٍطُىشد ػول یبثیؿٌبختِ ؿذُ ٍ هتذاٍل اسص ّبی سٍؽ ،یػوشاً ّبی پشٍطُاسصؽ دس  یهٌْذػ یارشائ ٌذیٍ فشآ نیهفبّ

هَسد  ّب پشٍطٍُ  ّب عشح( دس ثْجَد ثبؿذ هیهمبلِ  یاسصؽ )وِ ّذف اكل یآى ثب هٌْذػ یٍ ّوؼَئ ؼِیهمب ّبیٍ ساّىبس یهتذٍلَط

هختلف  ّبیهٌبػت ٍ دس گبم یدس همبعغ صهبً یوِ ثب اػوبل هٌْذػ گشدد هیهغبلؼِ حبضش هـخق  ذی. ثش اػبع ًتبشدیلشاس گ یثشسػ

 یثِ اّذاف پشٍطُ ًبئل آهذ ٍ اص وبسآهذ ٌِیاًتظبس داؿت وِ ثب كشف حذالل ّض تَاى هی بیؿذُ آ يییهغبلؼِ تج يیدس اوِ 

رْبى ػَم،  یتَػؼِ ثخلَف دس وـَسّب ّبی ثشًبهِ یوِ خَد چبلؾ اػبػ یػوشاً یّب عشح تیشیدس ثخؾ هذ گزاسی ػشهبیِ

 حبكل وشد. یـتشیث ٌبىیاعو
 

 هذیشیت پشٍطُ. ؿبخق اسصؽ، ،یاسصؽ، پشٍطُ ػوشاً یهٌْذػولوبت ولیذی: 

 

 

  مقذمه .1
 

ٍ ثْجَد  ٌِی، وبّؾ ّضهؼئلِحل  یثشا  یٍ وبسگشٍّ  تیثش خالل یٍ هجتٌ بفتِی ًظبم ه،یؼتوبتیػ یاسصؽ  سٍؿ یهٌْذػ

 بتیشثاص داًؾ ٍ تز یؼیاسصؽ ثِ ووه گؼتشُ ٍػ یاػت. هٌْذػ ٌذّبیّب، هحلَالت ٍ فشآ پشٍطُ تیفیػولىشد ٍ و

. ثش اػبع وٌذ یه اسائِثْجَد سا ثِ ػشػت  یلبثل ارشا ثشا ذیًتب ٌذیفشآ بیپشٍطُ، هحلَل   یٍ ثب توشوض ثش وبسوشدّب يیهتخلل

 ییرَ چشخِ ػوش، كشفِ یّب ٌِیّض یػبص ٌِیثْ هٌظَس ثِخالق  یاسصؽ ًگشؿ ی، هٌْذػپشٍطُ تیشیهذ یالولل يیهؤػؼِ ث فیتؼش

 تیشیاًزوي هذ [.1] ثبؿذ یه هٌبثغاص  ٌِیػْن ثبصاس، حل هـىالت ٍ اػتفبدُ ثْ ؾیافضا ت،یفیَد وػَد، ثْج ؾیدس صهبى، افضا

 یهتضبد ثشا یپبساهتشّب يیتؼبدل ث زبدیا بصهٌذیثِ اسصؽ هغلَة ً ذىیسػ": وٌذ یه فیتؼش گًَِ يیاسصؽ سا ا پشٍطُ هذیشیت

 یػاػت، هٌْذ یبل هَارِ ؿذى ثب هَضَػبت ساّجشداسصؽ دس ح تیشیهذ وِ دسحبلی ثبؿذ یهٌبػت ه تیثِ هَلؼ ذىیسػ

 .[2] "ثبؿذ  یاسصؽ ه یىشثٌذیٍ پ ییارشا یّب رٌجِ ،یًىبت فٌ ن،یهفبّ یػبص ٌِیاسصؽ دس حبل ثْ
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اسصؽ  تیشیهذ": وٌذ یه فیتؼش گًَِ يیسا ا یػوشاً ّبی پشٍطُاسصؽ دس  تیشیهذ  بیاسصؽ دس اػتشال تیشیهذ ػــبصهبى

هوىي ٍ ثب حفؼ ػغح  ٌِیّض يیالصم ثب ووتش یاص وبسوشدّب ٌبىیوِ ثب حلــَل اعو ثبؿذ یه بفتِیختبسٍ ػب یلیتحل یٌذیفشآ

ًوــَدى اسصؽ تالؽ  ـتــشیّش چِ ث یداؿتِ ٍ ثشا ــوبًىبسیهـبٍس ٍ پ سفشهب،داؿتي وب ًگِ یدس ساض یٍ وبسوشد ػــؼ تیفیو

 [.3] "وٌذ  یه

اسصؽ دس  یضیس ثشًبهِ ،یپشٍطُ ػوشاً هی یهفَْه یضیس ثشًبهِ يیل آغبصاسصؽ دس هشاح یهٌْذػ یهتذٍلَط یشیوبسگ ثِ

ًوَداس  ٍیظُ ثِثْجَد اسصؽ،  یّب هیتىٌ تَاى هیًـذُ ٍ  یٌَّص لغؼ یهفَْه یهشحلِ عشاح يی. دس اؿَد یه ذُیًبه ّبی پشٍطُ

 [.4] ادهَسد اػتفبدُ لشاس د یعشاح ـجشدیپ ِیٍ اٍل ٌِیاًتخبة رْت ثْ یوبسوشد سا ثشا لیتحل
 

 یعمران های پروشه تیریارائه ضاخص ارزش در مذ .2
 

اسصؽ دس  یاًزبم هٌْذػ ٍاػغِ ثِثْجَد حبكل ؿذُ  ضاىیه يییتؼ هٌظَس ثِاػت وِ  یبسیهؼ یػوشاً ّبی پشٍطُؿبخق اسصؽ دس 

سصؽ هَسد اػتفبدُ لشاس ا یاًزبم هٌْذػ ٍاػغِ ثِهختلف  ّبی پشٍطُثْجَد كَست گشفتِ دس  ضاىیه ؼِیهمب يیپشٍطُ ٍ ّوچٌ هی

 ٌِیّض شد،یگ یاًزبم ؿذُ ٍ دس كَست وؼش ؿبخق اسصؽ لشاس ه شاتییحبكل اص تغ ثْجَدؿبخق،  يیا يییتؼ هٌظَس ثِ. شدیگ یه

دٍ  يیا نیحبكل تمؼ تی. دس ًْبشدیگ یوؼش لشاس ه يیهحبػجِ ؿذُ ٍ دس هخشد ا ضیً شاتییپغ اص اػوبل تغ یاًزبم پشٍطُ ػوشاً

ثبؿذ،  ـتشیؿبخق ث يیا ضاىیٍاضح اػت وِ ّش چِ ه [.5] دّذ یه لیسا تـى یپشٍطُ ػوشاً هیاسصؽ سا دس  همذاس، ؿبخق

ػجبست اػت اص هزوَع  یػوشاً ّبی پشٍطُؿبخق اسصؽ دس  فیتؼش يیؿذُ اػت. ثش اػبع ا زبدیدس پشٍطُ ا یـتشیثْجَد ث

 وبسوشد(. یّب ٌِی)ّض ّب ٌِیثش هزوَع ّض نیحبكل )اسصؽ وبسوشد( تمؼ یدسآهذّب
 

 عمرانی های پروشههذف مهنذسی ارزش در  .3
 

، وبّؾ ّضیٌِ ٍ افضایؾ ویفیت هؼئلِساّىبسّبی لبثل ارشا دس ساػتبی حل  اسائِػوشاًی  ّبی پشٍطُّذف هٌْذػی اسصؽ دس 

تشیي صهبى  دس وَتبُثبؿذ، اهب تحمك اّذاف هَسد ًظش  )ػولىشد( اػت وِ توبهی ایي هَاسد دس گشٍ تَرِ ثِ وبسوشد پشٍطُ هی

 ّبی پشٍطُ. یبفتي ًمغِ ثْیٌِ )تؼبدل( ثیي وبسوشد، ویفیت ٍ ّضیٌِ ّذف دیگش هٌْذػی اسصؽ دس [6] هوىي ثؼیبس هْن اػت

 ثبؿذ. دس ٍالغ ّذف ولی هٌْذػی اسصؽ، افضایؾ اسصؽ پشٍطُ ػوشاًی اػت. ػوشاًی هی
 

 عمرانی های پروشهدالیل بکارگیری مهنذسی ارزش در  .4
 

گیشًذ. تؼذادی اص دالیل اكلی  ّب هَسد اػتفبدُ لشاس هی رَیی دس ؿشایظ ثشٍص هحذٍدیت ثْجَد ٍ كشفِ ّبی سٍؽوذتبً ػ

 -3فبكلِ صیبد ثیي عشاحی ٍ ارشا  -2ّبی ثبالی ارشای پشٍطُ  ّضیٌِ -1ػوشاًی ؿبهل:  ّبی پشٍطُثىبسگیشی هٌْذػی اسصؽ دس 

 ٍػوشاًی  ّبی پشٍطُووجَد اعالػبت اٍلیِ دس  -5ػوشاًی  ّبی پشٍطُگی ثبالی پیچیذ -4ػوشاًی  ّبی پشٍطُدؿَاسی ارشای 

ّبی هَسد اػتفبدُ ٍ ثْجَد اػتبًذاسدّب  پیـشفت فٌبٍسی -6ػوشاًی  ّبی پشٍطُووجَد استجبعبت ثیي ػَاهل عشح ٍ ریٌفؼبى پشٍطُ 

تغییش دس ًیبص  -10تغییش لَاًیي، ضَاثظ ٍ همشسات  -9ثبٍسّبی كبدلبًِ ٍلی ًبدسػت اٍلیِ  -8خاللیت  -7ػوشاًی  ّبی پشٍطُدس 

تغییش دس هٌبثغ هَسد  -13تغییش هـخلبت فٌی عشح  -12تغییش ؿشایظ هحیغی، ارتوبػی، التلبدی ٍ ػیبػی  -11وبسفشهب 

 اػتفبدُ.

وبفی یب دلت دس ثبیذ ثِ ایي ًىتِ هْن تَرِ ًوَد وِ ثْجَد كَست گشفتِ ثِ ووه هٌْذػی اسصؽ كشفبً ًبؿی اص ػذم هغبلؼِ 

ثشداسی پشٍطُ اص یه ػَ ٍ ثشسػی ٍ  التلبدی عشح ًجَدُ ثلىِ فبكلِ صهبًی ثیي هشاحل عشاحی، ارشا ٍ ثْشُ -ّبی فٌی ثشسػی

اًزبم هٌْذػی  ٍاػغِ ثِرَیی غیشلبثل تلَس  افضایی تین هغبلؼِ اسصؽ اص ػَی دیگش هَرت ثْجَد ٍ كشفِ خاللیت گشٍّی ٍ ّن

 گشدد. وشاًی هیػ ّبی پشٍطُاسصؽ دس 
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 عمرانی های پروشهمذیریت  در موجود های روش سایر با ارزش بکارگیری روش مهنذسی  مقایسه .5
 

وبّؾ ّضیٌِ ٍ  ّبی سٍؽوِ اص تؼشیف هٌْذػی اسصؽ هـخق اػت، ًمبط لَت هٌْذػی اسصؽ ًؼجت ثِ ػبیش  عَس ّوبى

افضایی حبكل اص آى دس رْت  گیشی اص خاللیت گشٍّی ٍ ّن ػوشاًی ٍ ثْشُ ّبی پشٍطُثْجَد ویفیت، توشوض ثش وبسوشدّبی 

ّبی چٌذیي سٍؽ  ثبؿذ. دس ایي همبلِ ثب اسائِ هبتشیغ اثضاس وبس ٍیظگی ساّىبسّبی لبثل ارشا دس حذالل صهبى هوىي هی اسائِ

گضیٌِ اًزبم ؿذُ  5هجٌبی  وٌذ. سٍؽ اػتفبدُ دس ایي همبیؼِ ثش هی اسائِّب  هذیشیتی سا همبیؼِ ٍ سٍؿی ثشای اسصیبثی ایي سٍؽ

گیشد؛ اگش ثشای وبسثشدی  ثِ آى تؼلك هی 5خبف هٌبػت ثبؿذ ػذد  كَست ثِ. تَضیح آًىِ اگش سٍؿی ثشای یه وبسثشد اػت

 1یب  2ٍ اػذاد  3؛ اگش سٍؽ وبسثشد ووی داؿتِ ثبؿذ ػذد 4ػَدهٌذ ثبؿذ ٍلی ایي وبسثشد، وبسثشد اكلی آى سٍؽ ًجبؿذ ػذد 

 .[7]ثب وبسثشد هَسد ًظش اػت  استجبطػَدهٌذی ایي سٍؽ دس دٌّذُ ػذم  ًـبى
 یػوشاً ّبی پشٍطُ تیشیهَرَد دس هذ ّبی سٍؽ شیاسصؽ ثب ػب یسٍؽ هٌْذػ یشیثىبسگ  ؼِیهمب -1رذٍل       

ؽ یب ػبهبًِ
سٍ

 

D
F

A
 F

M
E

A
 

J
IT

 K
-T

 

K
A

IZ
E

N
 

M
B

O
 

Q
F

D
 

S
im

u
la

te
. E

n
g

.
 

T
A

G
U

C
H

I
 

T
a
r
g
e
t 

C
o

stin
g

 

T
Q

C
 T

R
IZ

 

V
E

 Z
B

B
 

B
e
n

c
h

m
a
r
k

in
g

 

 ای ماتریس مقایسه

A
      5  3     5   

 طراحی و توسعه دهی سبزمبن

B
    5 5 4 4 4     5   

 توسعه مهبرت مطبرکت گروهی

C
     4 3       5   

 سبزی کبرکردهبی سبده

D
   4  4 5       5   

 و کبرکرد بهبود هسینه دهی سبزمبن

E
 

 ولیدبهبود هسینه ت 4  5 4  5 4 3 4  3 3 4  5

F
 

4         5    4  
 کنترل بودجه

G
 بهبود پروشه عمرانی 4  5 5 5  5 3 5   4    

H
 هبی جدید خلق ایده 4  5 5     4  5     

I
             5   

 توسعه خالقیت

J
  4   5  4  5  5  4   

 بهبود کیفیت پروشه

K
 

 بهبود کبرکردهبی پروشه 4  5  5 4 5  3  4  5 5 5

L
 

5  5   5 3 4  4 5  5 5  

 بهبود کبرکردهبی اداری

M
 

3   5   4  3  4 5 5   

 مسئلهحل 

N
       5      4   

 توسعه اطالعبت

O
  5       5  4  4   

 بهبود قببلیت اطمینبن پروشه

P
       4      5   

 کبهص تعداد تغییرات مهندسی

Q
            5 3   

 افسارهبی در دسترس نرم

R
 

5 4  5 4  5     5 4   

 فرآیند سبختبریبفته

S
 

 فرآیند بر مبنبی فعبلیت 5 4  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5

T
             5 5  

 فرآیند بر مبنبی کبرکرد

T
O

T
A

L
 

33
 81
 33
 32
 33
 32
 55
 33
 33
 33
 33
 33
 14
 81
 33
 

 

سامانه
ش یا 

رو
ی مونتبش 

ی برا
طراح

ت 
ت ضکس

ل اثر حبل
تحلی

 

ت به هنگبم
درس

 

کپنر 
ترگو

 

کبیسن
 

ف
ی اهدا

ت بر مبنب
مدیری

 

ت
توسعه تببع کیفی

 

ی همسمبن
مهندس

 

ی
سبمبنه تبگوض

 

هسینه
 

ف
ی هد

بند
ت فراگیر 

کنترل کیفی
 

تریس
 

ش
ی ارز

مهندس
 

بودجه
 

صفر
ی 

ی بر مبنب
بند

 

س
ی معکو

مهندس
 

 



 ( 1931 دی ماه -1شمازه  -1جلد ) مجله نخبگان علوم و مهنذسی

 29

 عمرانی  های پروشهارزش در  مهنذسی بکارگیری زمان .6
 

سیضی  شاًی لبثل ارشا اػت، اهب ثیـتشیي ػَد حبكل اص آى دس هشاحل اثتذایی ثشًبهِهٌْذػی اسصؽ دس توبم هشاحل یه پشٍطُ ػو

ثٌذی  ٍ تأحیش تغییشات ثش صهبى تش پزیشی وبسفشهب ٍ عشاح ثیـتش، اػوبل تغییشات ػبدُ گیشد وِ اًؼغبف ٍ عشاحی پشٍطُ كَست هی

الوللی هٌْذػی اسصؽ، ثیـتشیي  بع اػتبًذاسد اًزوي ثیيوٌذ. ثش اػ پشٍطُ ووتش اػت ٍ ّضیٌِ ووتشی سا ًیض ثِ پشٍطُ تحویل هی

ؿَد. دس ایي هشحلِ، اعالػبت اٍلیِ  رَیی دس هٌبثغ دس هشاحل اٍلیِ تَػؼِ ٍ دس عی هشاحل هفَْهی حبكل هی ػَد ٍ كشفِ

ى ثشای اػتفبدُ اص اًذ. ثذیي دلیل ایي همغغ ثْتشیي صهب گشدد، اهب عشح اكلی ٍ هٌبثغ تَػؼِ ٌَّص لغؼی ًـذُ پشٍطُ ایزبد هی

 ّبی سٍؽهٌْذػی اسصؽ اػت وِ ٍضؼیتی وِ دس آى وبسوشد اكلی پشٍطُ ػوشاًی هحمك ؿذُ ثبؿذ ایزبد ًـذُ اػت ٍ 

 تَاًٌذ تؼییي ؿذُ ٍ هذًظش لشاس گیشًذ.  ربیگضیي هی

 
 ػوشاًی ّبی پشٍطُصهبى هٌبػت اًزبم هغبلؼِ اسصؽ دس  -1ؿىل 

 

دس چشخِ ػوش پشٍطُ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد. وبسثشد اٍلیِ  ثبس یهتَاًذ ثیؾ اص  اًی هیػوش ّبی پشٍطُؿٌبػی اسصؽ دس  سٍؽ

وٌذ ٍ وبسثشدّبی هىشس آى ثِ تلحیح هؼیش پشٍطُ ثش هجٌبی  ؿٌبػی اسصؽ ثِ آغبص پشٍطُ دس هؼیش دسػت ووه هی سٍؽ

س هشاحل اًتْبیی تَػؼِ پشٍطُ اًزبم یه هغبلؼِ اسصؽ د وِ یصهبً. [8] اعالػبت رذیذ یب تغییش یبفتِ ووه خَاّذ وشد

ًتیزِ گشفت وِ ّش چِ  تَاى هیّبی ارشا ثب احتوبل ثیـتشی افضایؾ خَاّذ یبفت. ثب تَرِ ثِ هغبلت فَق  ؿَد، ّضیٌِ هی

ػوشاًی آغبص ؿَد، تأحیش ثیـتشی ثش هٌبفغ پشٍطُ  ّبی پشٍطُػٌزی ٍ اثتذایی  ثِ هشاحل اهىبى تش ًضدیههغبلؼبت هٌْذػی اسصؽ 

 خَاّذ داؿت.

ػوشاًی، تؼذاد یه هغبلؼِ اسصؽ سا ثشای  ّبی پشٍطُهغبلؼبت هٌْذػی اسصؽ دس دٍسُ پیؾ اص ػولیبت ارشا ٍ ػبخت دس 

هیلیبسد سیبل( ٍ  300تب  100هتَػظ )ثب ّضیٌِ  ّبی پشٍطُهیلیبسد سیبل(، دٍ هغبلؼِ ثشای  100تب  20وَچه )ثب ّضیٌِ  ّبی پشٍطُ

هیلیبسد سیبل(  800هیلیبسد سیبل( ٍ ثؼیبس ثضسي )ثب ّضیٌِ ثیؾ اص  800تب  300ثضسي )ثب ّضیٌِ  ّبی شٍطُپپٌذ هغبلؼِ اسصؽ ثشای 

ّوچٌیي دس  هتَػظ، ثضسي ٍ ثؼیبس ثضسي ارجبسی اػت. ّبی پشٍطُوِ حذالل یه هغبلؼِ اسصؽ ثشای ولیِ  گشدد هیپیـٌْبد 

 ِ گشدیذُ اػت.اسائ ّب آىهغبلؼبت اسصؽ پیـٌْبدی ٍ صهبى  اثؼبد 3رذٍل 
 

 تؼشیف اثؼبد پشٍطُ ػوشاًی ثشای اًزبم هغبلؼبت هٌْذػی اسصؽ -2 رذٍل

 ثشآٍسد ّضیٌِ پشٍطُ اًذاصُ عشح یب پشٍطُ

 هیلیبسد سیبل 100تب  20اص  وَچه

 هیلیبسد سیبل 300تب  100ثیؾ اص  هتَػظ

 هیلیبسد سیبل 800تب  300ثیؾ اص  ثضسي

 سیبلهیلیبسد  800ثیؾ اص  ثؼیبس ثضسي
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 ػوشاًی  ّبی پشٍطُدس  ّب آىتؼذاد هغبلؼبت اسصؽ پیـٌْبدی ٍ صهبى اًزبم  -3رذٍل 

اًذاصُ عشح یب 

 پشٍطُ
 ػٌزی اٍلیِ اهىبى آغبص

 ػٌزی ًْبیی ٍ اهىبى

 عشاحی اٍلیِ

 عشاحی تفلیلی

25 %

 پیـشفت
 اتوبم % پیـشفت75 % پیـشفت50

 - - وَچه
سٍص وبسگبُ  3-5

 اختیبسی
- 

 - - هتَػظ
سٍص وبسگبُ  3-5

 ارجبسی
 سٍص وبسگبُ اختیبسی 3-5

 - ثضسي
 سٍص وبسگبُ 3

 اختیبسی

 سٍص وبسگبُ 5

 ارجبسی

سٍص  5

وبسگبُ 

 اختیبسی

سٍص  3-5

وبسگبُ 

 اختیبسی

سٍص  3-5

وبسگبُ 

 اختیبسی

- 

 - ثؼیبس ثضسي
 سٍص وبسگبُ 3

 ارجبسی

 سٍص وبسگبُ 5

 ارجبسی

سٍص  5

وبسگبُ 

 اختیبسی

سٍص  3-5

وبسگبُ 

 اختیبسی

سٍص  3-5

وبسگبُ 

 اختیبسی

- 

 عمرانی های پروشهارزش در  مهنذسی موفقیت عذم یا بکارگیری موانع  .7
 

 ػوشاًی ػوذتبً ؿبهل هَاسدی صیش ّؼتٌذ: ّبی پشٍطُهَاًغ ثىبسگیشی هٌْذػی اسصؽ ٍ یب ػلل ػذم هَفمیت آى دس 

 .ػوشاًی ّبی پشٍطُ ًبثبٍسی، ػذم آگبّی ٍ پزیشؽ ػَاهل عشح ثخلَف وبسفشهبی -1  

 ّبی پشٍطُعشاحی ًبدسػت ٍ ػذم وفبیت هغبلؼبت هـبٍس عشح دس  ٍاػغِ ثِتلَس غلظ حلَل ثْجَد ٍ وبّؾ ّضیٌِ  -2 

 .ػوشاًی

ػوشاًی دس ثشاثش پزیشؽ ثشسػی عشح ثِ ووه هٌْذػی اسصؽ ثِ ػلت تلَس تَّیي  ّبی پشٍطُهمبٍهت عشاح ٍ هـبٍس  -3 

 .گبُ تخللی خَدربی ثِ

وبّؾ  ّبی سٍؽتزشثیبت ًبهَفك ػبیش  ٍاػغِ ثِػذم اػتمبد ػَاهل عشح ثخلَف پیوبًىبس ثِ فشآیٌذ هٌْذػی اسصؽ  -4 

 ّضیٌِ ٍ ثْجَد دس عشح یب فشآیٌذ ػبخت.

 ػوشاًی. ّبی پشٍطُػذم ٍرَد اًگیضُ وبفی دس ػَاهل عشح ثشای تالؽ دس رْت ثْجَد عشح  -5 
 

 عمرانی های پروشهمذیریت ارائه متذولوشی مهنذسی ارزش در   .8
 

پیؾ گبم  -1اص:  اًذ ػجبستؿَد وِ ثِ تشتیت  ػوشاًی دس لبلت ػِ گبم ػوذُ اًزبم هی ّبی پشٍطُفشآیٌذ هٌْذػی اسصؽ دس 

)هغبلؼِ  3ػوشاًی ّبی پشٍطُدس  پغ هغبلؼِگبم  -3 3ػوشاًی ّبی پشٍطُگبم هغبلؼِ اكلی دس  -2 1ػوشاًی ّبی پشٍطُدس  هغبلؼِ

خَاٌّذ  اسائِؿًَذ وِ ثِ تفىیه  ّبی هْوی تمؼین هی ػوشاًی ثِ فبصّب یب فؼبلیت ّبی پشٍطُّش یه اص ایي ػِ گبم دس  تىویلی(.

 ؿذ.
 

 عمرانی های پروشهدر  پیص مطالعهمرحله  .1.8
 

صم رْت ّبی ال ثبؿذ. ثشخی فؼبلیت ػوشاًی هی ّبی پشٍطُهغبلؼِ اسصؽ دس  دّی ػبصهبىسیضی ٍ  ّذف اص ایي هشحلِ ثشًبهِ

 ّبی پشٍطُّب دس  ّب ٍ هؼئَلیت اخز هَافمت هذیشیت اسؿذ ٍ حوبیت اص ثشًبهِ وبس، ًمؾ -1اص:  اًذ ػجبستحلَل ایي ّذف 

                                                                                                                                                    
8- Pre-Study 

3- Value Study 

3- Post-Study 
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اخز هؼتٌذات ولیذی هبًٌذ تؼشیف  -4ّب ٍ اعالػبت پشٍطُ  اخز دادُ -3تَػؼِ هحذٍدُ ٍ اّذاف هغبلؼِ اسصؽ  -2ػوشاًی 

 -6ساّجشدی هَسدًظش  هؼبئلثٌذی  تؼییي ٍ اٍلَیت -5ٍ اسصیبثی پشٍطُ ػوشاًی  ّب سؽگضاّب، هـخلبت،  هحذٍدُ وبس، ًمـِ

تؼییي  -9 1ّبی هؼىَع سلبثتی اًزبم تحلیل -8ػوشاًی  ّبی پشٍطُتَػؼِ ثشًبهِ صهبًی دس  -7تؼییي هحذٍدُ ٍ اّذاف هغبلؼِ 

 -12ّبی پشٍطُ  ثشسػی ّضیٌِ -11شٍطُ حلَل تؼْذ اػضبی هٌتخت تین رْت دػتیبثی ثِ اّذاف پ -10اػضبی تین اسصؽ 

وٌٌذگبى، هـتشیبى، ریٌفؼبى رْت  دػَت اص تأهیي -13آٍسی اعالػبت هَسد ًیبص وبسفشهب/ هـبٍس/ هزشی دس هَسد پشٍطُ  روغ

ّبی  ب ٍ هذلتَػؼِ ًوَداسّ -15تَصیغ اعالػبت ثیي اػضبی تین رْت ثشسػی  -14ؿشوت دس هغبلؼِ اسصؽ دس كَست ًیبص 

ّبی هغبلؼِ ثب هذیشیت اسؿذ  تؼشیف ؿفبف ًیبصهٌذی -17تؼییي تبسیخ، صهبى، هحل ٍ ػبیش ًیبصّبی هغبلؼِ  -16اعالػبتی پشٍطُ 

 آهیض هغبلؼِ اسصؽ. رْت دػتیبثی ثِ ًتبیذ هَفمیت

ًَگی افضایؾ اسصؽ ّبی ساّجشدی ٍ چگ ّبی هذیشیت اسؿذ، اٍلَیت ًتیزِ هغلَة ایي هشحلِ دسوی ؿفبف اص ًیبصهٌذی

ّبی ثؼذ احتوبالً اسصؽ وبفی ثشای تَریِ  گیشد وِ آیب گبم ثْجَد اػت. دس عی ایي هشحلِ ایي دیذگبُ ؿىل هی ٍاػغِ ثِػبصهبًی 

ًوبیٌذ. هوىي اػت دس ایي صهبى ًیبص ثِ افضایؾ یب وبّؾ پبساهتشّبی هغبلؼِ ثبؿذ. اػضبی تین ًؼجت ثِ  ّضیٌِ هغبلؼِ سا ایزبد هی

 [.9] ثبؿٌذ هتؼْذ هی ّب آىف پشٍطُ هغلغ ثَدُ ٍ رْت دػتیبثی ثِ اّذا
 

 عمرانی های پروشهمرحله مطالعه اصلی در   .2.8

 2گام اطالعات 

ّبی احشگزاس ثش ًتبیذ پشٍطُ ٍ ّوچٌیي تؼییي اّذاف  ّذف اص ایي گبم دسن ٍ تؼشیف ٍضؼیت هَرَد پشٍطُ ٍ هحذٍدیت

ّب ٍ اعالػبت ٍ هؼتٌذات ولیذی  اخز دادُ -1اص:  اًذ ػجبستْت حلَل ایي اّذاف ّبی الصم ر هغبلؼِ اػت. ثشخی فؼبلیت

ّبی ویفی، اعالػبت  ای پشٍطُ، دادُ ، رضئیبت اعالػبت ّضیٌِّب گضاسؽّب، هـخلبت،  پشٍطُ هبًٌذ تؼشیف هحذٍدُ وبس، ًمـِ

 4ٍ كذای هـتشی 3سّبیی هخل تَػؼِ تبثغ ویفیتاص اثضا تَاى هیثبصاسیبثی، ًوَداسّبی رشیبى فشآیٌذ ٍ غیشُ. ثشای ایي هٌظَس 

ساّجشدی هَسد ًظش. ّوچٌیي تؼشیف هحذٍدُ ٍ اّذاف هغبلؼِ )اًتظبسات  هؼبئلثٌذی  تؼییي ٍ اٍلَیت -2اػتفبدُ ًوَد. 

"ػَات "اص اثضاسّبیی هخل تحلیل  تَاى هیهذیشیت(. ثشای ایي هٌظَس 
)لَت، ضؼف، فشكت ٍ تْذیذ( ٍ هٌـَس پشٍطُ ثْشُ  5

اًزبم تحلیل هؼىَع سلبثتی. ثشای  -4هفبّین عشح / ػبخت / فشآیٌذ تَػظ تین پشٍطُ  اسائِعشح اكلی ٍ یب  اسائِ -3گشفت. 

 -5اػتفبدُ ًوَد.  8، عشاحی ثشای هًَتبط7، تحلیل دهًَتبط، تحلیل پبست6َاص اثضاسّبیی هخل هٌْذػی هؼىَع تَاى هیایي هٌظَس 

 -7تَصیغ اعالػبت پشٍطُ رْت ثشسػی اػضبی تین  -6ّب  تبسیخ، صهبى، هحل ٍ ػبیش ًیبصهٌذی تؼییي ثشًبهِ صهبًی هغبلؼِ ؿبهل

تأییذ عشح هجٌبی اكلی  -8، ػولىشد غیشهبلی پشٍطُ ػوشاًی هؼبئلّب، سیؼه،  دسن هحذٍدُ، ثشًبهِ صهبًی، ثَدرِ، ّضیٌِ

 هیذاًی اص هحل پشٍطُ یب تأػیؼبت.ثبصدیذ  -10تؼییي وبسوشدّبی ػغح ثبالی پشٍطُ ػوشاًی -9پشٍطُ ػوشاًی 

ّبی  ًتیزِ: ایي گبم ّوِ اػضبی تین سا ثِ دسوی ػوَهی ٍ پبیِ اص پشٍطُ ػوشاًی ؿبهل هَاسد تبوتیىی، ػولیبتی ٍ ٍیظگی

 سػبًذ.  هَضَع هغبلؼِ هی

                                                                                                                                                    
8 - Competitive Benchmarking Analyses 

3- Information Phase 

3- QFD: Quality Function Development 

4- VOC: Voice Of Customer 

5- SWOT: Strength, Weak, Opportunity, Threat 

6- Benchmarking 

7- Pareto Analysis 

8- DFA: Design For Assembly 
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 1گام تحلیل کارکرد 

چگًَِ  اآلىم دّذ ثزبی ایٌىِ پشٍطُ اًزب یوبس چِّذف اص ایي گبم دسن پشٍطُ اص هٌظش وبسوشدی اػت یؼٌی پشٍطُ ثبیذ 

تؼییي وبسوشدّبی پشٍطُ ثب  -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُّبی الصم رْت حلَل ّذف ایي گبم دس  اػت. ثشخی فؼبلیت

تَػؼِ هذل وبسوشد ثب اثضاسّبیی هخل ًوَداس  -3ثٌذی وبسوشدّبی پشٍطُ  دػتِ -2 2اثضاسی چَى تؼییي تلبدفی وبسوشدّب

ّبی ػولىشد ٍ سفتبس  ای، هـخلِ گزاسی هذل ثب پبساهتشّبی ّضیٌِ اًذاصُ -4ٍ دسخت وبسوشد  3ػیؼتوی تحلیل وبسوشدتىٌیه 

اًتخبة وبسوشدّبی ًبهٌغجك ثش اسصؽ رْت توشوض گبم خاللیت. اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ ایي هَسد  هٌظَس ثِسفتبس وبسثش 

 هٌظَس ثِثشآٍسد ثْبی وبسوشدّب  -5، تحلیل ػولىشد ثِ وبسوشد. اص: تحلیل ّضیٌِ ثِ وبسوشد )هبتشیغ وبسوشد( اًذ ػجبست

ثب اثضاسی چَى ؿبخق اسصؽ )ّضیٌِ وبسوشد ثخؾ ثش ثْبی  ّب آىاًتخبة وبسوشدّبی ًبهٌغجك ثش اسصؽ ٍ توشوض خاللیت ثش 

 وبسوشد(.

تشی اص پشٍطُ سا ثب  ضوٌبً دسن ربهغوٌذ.  ًتیزِ: ایي گبم تین سا ثش تأییذ تحمك ًیبصّب ٍ اّذاف وبسفشهبی پشٍطُ هتوشوض هی

وٌذ ٍ دس ًْبیت تین وبسوشدّبی ًبهٌغجك ثش  ّؼت ایزبد هی آًچِ ربی ثِدّذ یب ثبیذ اًزبم دّذ  پشٍطُ اًزبم هی آًچِتوشوض ثش 

 وٌذ. ػوشاًی سا هـخق هی ّبی پشٍطُثْجَد  هٌظَس ثِ ّب آىاسصؽ سا ثشای توشوض ثشٍی 

 4گام خالقیت 

ّبی الصم رْت  تحمك وبسوشدّب اػت. ثشخی فؼبلیت ّبی سٍؽسائِ تؼذادی ایذُ دس استجبط ثب ػبیش ّذف اص ایي گبم ا

ثىبسگیشی لَاًیٌی وِ  -2ّبی آهبدگی خاللیت  اًزبم توشیي -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُحلَل ّذف ایي گبم دس 

 -4گشٍّی  ایذُ پشداصیّبی اًگیضؽ  سگیشی تىٌیهثىب -3 5وٌٌذ هبًٌذ لَاًیي ًبهىتَة فضبی سا ثشای خاللیت هؼبػذ هی

ّبیی چَى عَفبى فىشی، تىٌیه گَسدٍى، تىٌیه اػوی ٍ  ّبی ربیگضیي ثب اهىبى ثْجَد اسصؽ ثِ ووه تىٌیه تَلیذ ایذُ

 تشیض.

سا ثب  ّبی ربیگضیي هوىي ثشای تحمك وبسوشدّب دّذ وِ گؼتشُ ٍػیؼی اص ساُ ّب سا تَػؼِ هی تین فْشػتی اص ایذُ ًتیزِ:

 وٌذ. ػوشاًی فشاّن هی ّبی پشٍطُّذف ثْجَد اسصؽ 

 6گام ارزیابی 

ّب ثشای ثْجَد ٍ تحمك وبسوشدّبی  ایذُ يیتش لیپش پتبًؼفْشػت وَتبّی اص  اسائِّب ٍ  ّذف اص ایي گبم وبّؾ تؼذاد ایذُ

 ّبی پشٍطُف ایي گبم دس ّبی الصم رْت حلَل ّذ پشٍطُ ثب لحبػ الضاهبت ویفی ٍ هحذٍدیت هٌبثغ اػت. ثشخی فؼبلیت

ثحج دس هَسد ًحَُ تأحیش  -2ایزبد دسوی هـتشن  هٌظَس ثِّب  ثٌذی ّش یه اص ایذُ تَضیح ٍ دػتِ -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی 

ثٌذی  اًتخبة ٍ اٍلَیت -3( T-Chartّب ثشٍی پبساهتشّبی ػولىشد ٍ ّضیٌِ پشٍطُ ثب اػتفبدُ اص اثضاسی هخل رذٍل همبیؼِ ) ایذُ

Pughب ثشای تَػؼِ ثیـتش ثِ ووه اثضاسّبیی هبًٌذ: آًبلیض ّ ایذُ
، اًتخبة ثش اػبع 9، هحبػجبت ّضیٌِ عَل ػوش8تشگَ-، وپٌش7

                                                                                                                                                    
1- Function Analysis Phase 

 تؼییي ثب ًگبّی ولی ٍ ثذٍى تؼییي ارضاء هحلَل یب پشٍطُ 2-

3- FAST: Function Analysis System Technique 

4- Creativity Phase 

5- Ground Rules 

6- Evaluation Phase 

7- Pugh Analysis 

8- Kepner-Tregoe 

9- LCC: Life Cycle Costing 
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 2سیؼه هؼتمل-گزاسی كشفِ ػشهبیِ یـٌْبدّبیپ كَست ثِّب  تَضیح چگًَگی حجت ایذُ -4( ٍ اػتبًذاسد اسصؽ CBA) 1هضایب

 2هؼتمل

هحَس ثب لبثلیت ارشای دس یه  ّبی اسصؽ حل ى ویفیت سا ثشای تَػؼِ ثِ ساُتین فْشػت هتوشوضی اص هفبّین وِ صهب ًتیزِ:

 ًوبیذ. وٌذ، تَلیذ هی ّب تضویي هی یب تشویجی اص پشٍطُ

 3گام توسعه 

ّبی ربیگضیي اسصؽ  ثِ گضیٌِ ّب آىّب ٍ تَػؼِ هٌبػت  ّذف اص ایي گبم ثشسػی ثیـتش ٍ تَػؼِ فْشػت وَتبّی اص ایذُ

همبیؼِ ًتبیذ هغبلؼِ دس  -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُّبی الصم رْت حلَل ّذف ایي گبم دس  ثبؿذ. ثشخی فؼبلیت هی

تْیِ یه گضیٌِ اسصؽ هؼتٌذ ثشای  -2هَسد الضاهبت هَفمیتی وِ دس عی فبصّبی اعالػبت ٍ تحلیل وبسوشد تلَیت ؿذُ اػت 

ّبی سیؼه ٍ ّضیٌِ دس هَاسد هَسد ًیبص  هٌظَس ًوَدى لضبٍت اسصیبثی ٍ -3ّبی اًتخبة ؿذُ ثشای تَػؼِ ثیـتش  ّش یه اص ایذُ

تأییذ ضشٍست ًیبص ثِ تَػؼِ ثیـتش یه  -6ّب ٍ الضاهبت هَسد ًیبص ثشای اًتمبل هفبّین  تْیِ عشح -5اًزبم تحلیل ّضیٌِ ثِ ػَد  -4

 ّبی اسصؽ ّش یه اص گضیٌِ ّب ثشای ّب ٍ هؼئَلیت تؼشیف هشاحل ارشا، تبسیخ هٌظَس ثِتْیِ یه عشح ارشایی  -7گضیٌِ 

 ػٌَاى ثِسا  ّب آىّبی ربیگضیي ٍ ػٌبسیَّب ثب سیؼه ون، هتَػظ ٍ ثبال سا ایزبد وشدُ ٍ  ًتیزِ: تین هغبلؼِ اسصؽ گضیٌِ

 ًوبیذ. هی اسائِوٌذ، ثِ هذیشیت اسؿذ  وبسگبُ سا هـخق هی ّبیی وِ اّذاف ساّجشدی پیؾ اًتخبة

  4ارائهگام 

گیشًذگبى پشٍطُ ػوشاًی اػت. ثشخی  ّبی اسصؽ ثِ تین هذیشیت ٍ ػبیش ریٌفؼبى یب تلوین ضیٌِگ اسائِّذف اص ایي گبم 

 -2ٍ هؼتٌذات پـتیجبى آى  اسائِتْیِ  -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُّبی الصم رْت حلَل ّذف ایي گبم دس  فؼبلیت

پیـٌْبد  -3ػبت ٍ تحلیل وبسوشد تلَیت ؿذُ اػت همبیؼِ ًتبیذ هغبلؼِ دس هَسد الضاهبت هَفمیتی وِ دس عی فبصّبی اعال

 -5تجبدل اعالػبت ثب تین پشٍطُ  -4ّبی اسصؽ رْت ارشا  اًتخبة گضیٌِ هٌظَس ثِسیؼه ثِ هذیشیت  -ػٌبسیَّبی خاللبًِ كشفِ

 -7ارشایی ّبی  ًَیغ ًمـِ تْیِ خالكِ پیؾ -6گیشی داسد  اعویٌبى اص ایٌىِ هذیشیت، اعالػبت وبهل ٍ ٍالؼی ثشای تلوین

تْیِ گضاسؽ سػوی. ًتبیذ هؼوَل هغبلؼِ اسصؽ ؿبهل اػٌبد تَریْی، تحلیل سیؼه، همبیؼبت ّضیٌِ ٍ ثْب، تحلیل اسصؽ حبل 

 ٍ هضایب ٍ هؼبیت خَاّذ ثَد. حبضش

ّبی اسصؽ تَػظ هذیشیت ٍ ػبیش ریٌفؼبى ولیذی. ّوچٌیي ایزبد  ًتیزِ: اعویٌبى اص دسن دالیل اػبػی )اكلی( گضیٌِ

 ثِ تؼییي ضوبًت ارشایی. هٌذی لِػال
 

 عمرانی های پروشهدر  پس مطالعههای  فعالیت  .3.8

 5گام اجرا 

سیضی ؿذُ  ّبی اسصؽ پزیشفتِ ؿذُ ٍ تحمك ٍ تأییذ هضایبی ثشًبهِ ّذف اص ایي گبم حلَل اعویٌبى اص ارشایی ؿذى گضیٌِ

اص: ثشسػی گضاسؽ  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُس ّبی الصم رْت حلَل ّذف ایي گبم د هغبلؼِ اسصؽ اػت. ثشخی فؼبلیت

ّبی  ایزبد عشح -3ّبی اسصؽ  ثٌذی ّش یه اص گضیٌِ ػبصی رْت تؼییي كَست ثشگضاسی یه رلؼِ ثب هَضَع پیبدُ -2اٍلیِ 

                                                                                                                                                    
1- CBA: Choosing By Advantages 

2- Stand-alone Risk-Reward Investment 

3- Development Phase 

4- Presentation Phase 

5- Implementation Phase 
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شٍطُ اخز ضوبًت ارشا ثشای اًزبم پ -4ّبی هشدٍد  ّبی پزیشفتِ ؿذُ ٍ هؼتٌذ ًوَدى دالیل اكلی گضیٌِ ارشایی ثشای گضیٌِ

پیگیشی دػتبٍسدّبی اسصؽ هٌتذ اص  -6ّبی اسصؽ  تؼییي یه ثبصُ صهبًی ثشای ثشسػی ٍ ارشای ّش یه اص گضیٌِ -5ػوشاًی 

اعویٌبى اص لحبػ ؿذى تزشثیبت  -9تأییذ اػتجبس هٌبفغ تغییشات اًزبم ؿذُ  -8تحَیل الالم لبثل تحَیل  -7ّبی ارشا ؿذُ  گضیٌِ

 ح ارشاییرذیذ ثب ایزبد ٍ هذیشیت یه عش

ّب  وٌٌذ. ایي ًتیزِ هغبلؼِ اسصؽ تغییش هی ػٌَاى ثِوٌٌذ وِ چِ هَاسدی دس پشٍطُ  ًتیزِ: ریٌفؼبى پشٍطُ ػوشاًی تؼییي هی

ّبی آتی  ّبی اسصؽ هٌتذ ؿذُ ٍ دس تَػؼِ پشٍطُ دس عشح تغییشاتی دس هفَْم اٍلیِ یب عشح هجٌبی یه هغبلؼِ ّؼتٌذ وِ اص گضیٌِ

 ؿًَذ. ؼِ پشٍطُ ثب آى تشویت هیّبی تَػ ٍ یب فؼبلیت

 مطالعه ارزش 1های پیگیری فعالیت  .4.8

ؿٌبػی اسصؽ ثشای هغبلؼبت آتی دس اًزبم  ّب پیگیشی ارشای ًتبیذ هغبلؼِ اسصؽ ٍ ثْجَد وبسثشد سٍؽ ّذف اص ایي فؼبلیت

تْیِ گضاسؽ اص  -1اص:  اًذ جبستػّب  ّبی الصم رْت حلَل ّذف ایي فؼبلیت ثبؿذ. ثشخی فؼبلیت ػوشاًی هـبثِ هی ّبی پشٍطُ

تؼییي ًمبط  -2ّبی گزؿتِ، یب ػبیش هَاسد حجت ٍ یب پیگیشی ؿذُ دس ارشای پشٍطُ ػوشاًی  آهَختِ ًتبیذ هغبلؼِ، دسع

وؼت اعالػبت ٍ حجت  -4 ّب آىهـخق ًوَدى هَاًغ ًَآٍسی ٍ یبفتي ػلت ٍرَد  -3ّبی اص دػت سفتِ  فشكت

ثبصگـت ثِ هغبلؼِ اسصؽ ٍ  -6ّب یب گضاسؽ ثشًبهِ ػبصهبى  آهَختِ ی ًتبیذ هغبلؼِ اسصؽ ثب دسعػبص یىپبسچِ -5ّب  آهَختِ دسع

 ػوشاًی ّبی پشٍطُّبی رذیذ دس  تفىش دس هَسد ًحَُ تَػؼِ تزشثِ ثب لبثلیت

گًَگی تأحیش ًتیزِ: افشاد ثب ثبصگـت ثِ ًظشیبتـبى لجل اص هغبلؼِ اسصؽ ٍ همبیؼِ سٍؽ ثِ ًتیزِ سػیذى هَضَػبت ٍ احجبت چ

ؿًَذ. ایي یه گبم هْن دس  آفشیٌبى ثْتشی ثشای پشٍطُ ػوشاًی هی ثش ًظشیبت اٍلیِ خَدؿبى، اسصؽ ّب آىداًؾ ثش ًحَُ اػتمبد 

 وٌذ. ّب دس هذیشیت ًَآٍسی ووه هی فشاگیشی آى چیضی اػت وِ ثِ ثْتش ؿذى ػبصهبى
 

 عمرانی یها پروشهارزش در  مهنذسی جانبی بکارگیری ارائه مسایای  .9
 

 ّبی پشٍطُهٌْذػی اسصؽ ػالٍُ ثش هضایبی اكلی آى هبًٌذ ثْجَد ویفیت عشح ٍ وبّؾ ّضیٌِ، هضایبی دیگشی ًیض دس 

ػوشاًی وِ ثش اػبع هٌْذػی اسصؽ ربهغ ٍ كحیح ارشا ٍ  ّبی پشٍطُػوشاًی ثِ ّوشاُ داسد. ثب هغبلؼبت اًزبم ؿذُ ثش سٍی 

افضایی دس  ایزبد ّن -1اص:  اًذ ػجبستػوشاًی  ّبی پشٍطُهٌْذػی اسصؽ دس ایي  وبسگیشی ثِ هضایبی ربًجی تشیي هْن اًذ ؿذُاتوبم 

افضایؾ سٍحیِ  -4هـبثِ  ّبی پشٍطُّبی لبثل ارشا دس  اهىبى اػتفبدُ ایذُ -3ثْجَد استجبعبت ثیي ػَاهل عشح  -2ػبصهبى 

 تشٍیذ تفىش خالق ٍ ػبختبس ؿىي. -6ا آؿٌبیی ػَاهل عشح ثب تفىش ػَدهٌذ وبسوشدگش -5وبسگشٍّی دس ػبصهبى 
 

 گیری نتیجه  .11
 

ػوشاًی اسائِ گشدد.  ّبی پشٍطُثشای ثىبسگیشی هٌْذػی اسصؽ دس هذیشیت  یه هتذٍلَطی دس ایي همبلِ ػؼی گشدیذ

ؼوین ٍ ػوشاًی ٍ ًیض ت ّبی پشٍطُ سیضی ثشًبهِاص رْت دػتیبثی ثِ دیذگبّی ًَ دس  هَسد ثحج دس ایي تحمیـك هؼئلِاّویت 

ٍ ثِ ؿذُ  هغشح صهیٌِ ایي دس وبسثشدی ؿیَُ یه تىبهل ٍ تذٍیي ُایذ االهىبى حتیتب  اػت ػبختگؼتشؽ داًؾ هذیشیت 

 وبسفشهب/ هـبٍس ٍ هزشیّبی تَرِ ثِ ؿٌبػبیی اكَلی خَاػتِ هتذٍلَطیهضایبی ایي  تذسیذ پختـِ ٍ ػولـی گـشدد. اص رولـِ

 سػذ هیش ثِ ًظ .هفیذتش هٌزش گشددٍ ػبخت ٍ احذاث  ٍ عشاحی سیضی ثشًبهِثِ هشاحل ت ػوشاًی اػت وِ دس ًْبی ّبی پشٍطُدس 

 یٍ ووّ یفیو ذیدس ًتـب یتحـَل تٌْب ًِ ،ییىشدّبیسٍ يیثِ چٌ ػوشاًی ثضسي ّبی پشٍطُدس  شیدسگ ّبی ؿشوت آٍسدىی ثب سٍ

دس  آًچِ ذیؿب اهب؛ ذیٍرَد آ ثِ الولل ثیي دس ػشكِ یكذٍس خذهبت هٌْذػ یوؼت ٍ وبس ٍ حت یدس سًٍك فضب ثلىِّب پشٍطُ

                                                                                                                                                    
1- Tracking Activities 
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اًَاع  یثشا آى ؾیهذل ٍ آصهب يیا یىیضیهـشٍح ارضاء ف يیهَضَع داؿتِ ثبؿذ، تذٍ ـتشیثِ گؼتشؽ ث بصیً یآت یّبپظٍّؾ

 .تاػ هختلفی لشاسدادّـب ـضیهتفـبٍت ٍ ً ّبی حؼبػیتگًَبگَى، اثؼـبد ٍ  یّبٍ سؿتِ ّب حَصُاػن اص  یػوشاً ّبی پشٍطُ
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