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   چکیده

آگـاهی از   ، خود به نوعی مدیریت ریسک از طریق ایجاد دریافت مشترك بـین ذینفعـان پـروژه   فرآیند مهندسی ارزش    
ترویج هم افزایی در  به چالش کشیدن فرضیات قبلی،تولید گزینه هاي جایگزین و ابعاد مختلف کار در همان مراحل اولیه،

مرحله شناسایی ریسک در مدیریت ریسک شبیه  میان کل اعضاي تیم است.فرآیند خالقیت در مهندسی ارزش نیز بسیار
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک با یکدیگر پیوستگی زیادي دارند زیرا ارتقاء ارزش در طول پروژه ریسک هـایی بـه   است.

که ممکن است این فرصتهاي افزایش ، عدم قطعیت هایی جهت افزایش ارزش  فرصتها و ، ریسک هاي پروژه همراه دارد و
اعضاي زنجیـره تـامین نیـز بـا پـی       گیر پروژه و تیم در ذینفعان ، ، بزرگتر در تعادل نباشند.کارفرما ارزش با ریسک هاي
 بـه  اغلـب  ارزش مهندسـی  رویکرد آنجایی که ارزش در موقعیت هاي مختلف پروژه روبرو می شوند. از آمدهاي ریسک و

در  ریسـک  مـدیریت  بکـارگیري  ، رونـد  مـی  بـاالتر  ریسکها ها هزینه کاهش با و باشد می پروژه در ها کاهش هزینه سوي
 در ارزش مبـانی  ابتـدا  مقاله این در .باشد می سودمند و االجرا الزم امري سیستماتیک و صحیح بصورت ارزش مهندسی
 و شد خواهد برشمرده ارزش مهندسی ریسک و مدیریت کاربرد و جایگاه سپس ، شود می بیان پروژه عمر چرخه و پروژه
  .شد خواهد تشریح ها پروژه عمر چرخه فرایند در روش دو این از تلفیقی استفاده رویکرد انتها در
  

  .ها پروژه عمر چرخه،  تلفیق،   مدیریت ریسک، مهندسی ارزش  :کلمات کلیدي
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   مقدمه
گرفته  بکار آن عمر چرخه طول در پروژه آمیز موفقیت انجام هدف با که است فرآیندها از اي مجموعه پروژه مدیریت   

 فعالیت ها اجراي جهت در الزم تکنیکهاي و ابزار ، مهارت ، دانش بکارگیري  پروژه مدیریت PMBOK استاندارد طبق.میشود
 اختتامی و کنترلی اجرایی، ، ریزي برنامه ، آغازین فرآیندهاي کارگیري طریق به از پروژه هاي خواسته به دستیابی به منظور

 ریسک به واکنش و تحلیل شناسایی، ي یافته نظام فرآیندهاي است، پروژه مدیریت فرآیندهاي از یکی که ریسک مدیریت .است
 وپیامدهاي احتمال نمودن کمینه و مثبت رویدادهاي پیامدهاي و احتمال نمودن بیشینه متضمن مدیریت این.میباشد روژهپ

مدیریت ریسک می تواند فرصت هایی جهت افزایش ارزش خلق  .است پروژه اهداف راستاي در رویدادهاي نامطلوب
کند،بنابراین افزایش ارزش یک پروژه بدون در نظر گرفتن ریسک هاي آن نمی تواند حالت بالفعل یک افزایش ارزش باشد 

لت موجب این حا وبالقوه استعداد افزایش ارزش بیشتري وجود دارد.از طرفی هرگاه در یک پروژه ریسک هاي مهم رخ دهند
از سویی دیگر اگر از تمام ریسک  در نتیجه ارزش پروژه از بین می رود و نابود شدن خروجی هاي پروژه می شوند و خراب و

 کرده تعریف اینگونه را ارزش مهندسی هاي پروژه نیز اجتناب شود این رویه براي حداکثر نمودن ارزش مطلوب نمی باشد. مایلز
 درنهایت و باشد می ضروري غیر هاي هزینه تشخیص موثر هدف با خالق یافته سازمان ترهیاف یک ارزش مهندسی  :است
 حداقل با ها پروژه و ،تجهیزات ها سیستم تحلیل کارکرد براي گروهی و یافته سازمان کوششی ارزش مهندسی گفت میتوان
 بیان به .باشد مصوب محیطی زیست و ایمنی کیفی، معیارهاي بر منطبق شده ارائه حل راه که اي بگونه ت ،اس منابع صرف
 مقوله دو است. استوار نظر مورد پروژه تحلیل کارکردهاي محور بر که است مساله خالقانه حل روش یک ارزش مهندسی دیگر

 و رویکرد با کدام هر و شوند می استفاده مختلف هاي پروژه در جداگانه بطور که است سالها ریسک مدیریت و ارزش مهندسی
 توان می که هستند هایی آیند فر ریسک مدیریت و ارزش مهندسی لذا . دارند ها پروژه بهتر اجراي در سعی خود خاصتاکید 
 در که میشود مشخص زمانی مذکور فرآیند دو سودمندي باالترین لیکن . گرفت بکار پروژه عمر مختلف چرخه مقاطع رد آنهارا
  . شوند اعمال پروژه ابتداي مراحل

  
  :ارزشمهندسی 

 یک در ارزش بهبود و ارزیابی که براي است اي حرفه کاربردي داراي ، سیستماتیک ، گروهی رویکردي مهندسی ارزش   
  .میشود گرفته بکار  خدمات دیگر و عمرانی و صنعتی هاي پروژه اجراي ، سیستم طراحی وسیله یک ، طراحی محصول

 و عملکرد بهبود ، همزمان و بطور هزینه ها کاهش ، مسائل حل براي است قدرتمندي متدولوژي مهندسی ارزش همچنین
 .می افزاید سرمایه گذاري به ارزش و میدهد افزایش را مشتري رضایت ارزش، هاي شاخص و ارتقاي شناسایی با که کیفیت

  :گیرد می انجام اصلی مرحله درسه مهندسی ارزش اساساً فرآیند
موارد  تعیین ، پروژه هاي داده و اطالعات آوردن دست به ارزش، مطالعه براي اهداف توسعه  :شامل مقدماتی عملیات  )الف

 برنامه و مطالعه برنامه توسعه ، مساله اهداف و مرز تعیین ، ... و ها گزارش ، مشخصات ، ها طرح ، کار تعریف مثل کلیدي
  .ارزش مطالعه و سازماندهی ریزي
 فاز ، ارزیابی فاز ، خالقیت فاز ، کارکرد تحلیل فاز ، اطالعات فاز : شامل گیردمی  انجام فاز شش در هک ضمنی عملیات  )ب

   .ارائه فاز توسعه و
 ، شده پذیرفته پیشنهادي راهکارهاي براي اجرایی هاي برنامه گذاشتن ، اولی گزارش بازنگري  :شامل نهایی عملیات ) ج

 چه در اینکه تعیین ، اند شده ثبت اجرا زمان در که مطالعه نتایج از گزارش یک هتهی ، مطالعه ارزش هاي پیگیري فعالیت
 ، تجربه چگونه اینکه به توجه و شدند گرفته فرا که موضوعاتی ثبت و اطالعات ،کسب اند رفته ازدست ها فرصت جاهایی
   دهد. توسعه می را جدید هاي ظرفیت
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  :مدیریت ریسک 
کردن  بهینه منظور به ریسک مدیریت .میباشد ریسک تحلیل و اجرا ، ارزیابی ، شناسایی براي چهارچوبی ریسک مدیریت   

 از استفاده بهینه نمودن بحران، مدیریت رساندن حداقل به ضروري، غیر هاي هزینه از اجتناب جهت به همچنین و ها تصمیم
 ریسک بدون اجرایی پروژه هیچ واقعیت عالم در .میشود اجرا ریسک هب پاسخ هاي شیوه بهترین کردن پیدا و منابع محدود

 نادیده نمیتواند اما شود، گذاشته اشتراك به اینک یا و شود پذیرفت یا منتقل کاهش، مدیریت، میتواند ریسک .داردن ودوج
 نیز و پروژه اهداف بر هایی تهدید دربرگیرنده پروژه ریسک .گیرد قرار نظر مد ریسک که دارد ضرورت بنابراین .گرفته شود
 وجود پروژه ها تمام در ك است قطعیتی عدم در پروژه ریسک منشا . باشد می اهداف این راستاي در براي بهبود فرصتهایی

 نمود، ریزي برنامه آنها براي بتوان است ممکن و اند شده تحلیل و شناسایی که هستند معلوم ریسکهایی ریسکهاي .دارد
  .نیستند برنامه ریزي قابل نامعلوم ریسکهاي

مدیریت ریسک، شناسایی  ریزي برنامه :از عبارتند ریسک مدیریت اساسی مراحل آمریکا پروژه مدیریت استاندارد براساس   
  ریسک. کنترل و نظارت ریسک، به واکنش ریزي برنامه تحلیل کمی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، ریسک،

 امانج ها، تشکس کاهش یا و موفقیت میزان افزایش ها،بحران  حداقل رساندن :از عبارتند ریسک مدیریت بکارگیري دالیل   
  صورت گرفته. بینی هاي پیش و برآوردها مطابق کار برنامه زمانی و هزینه ها

  
  : ضرورت تلفیق

هاي  گزینه ریسک همراه به اختیار تحت حوزه قبال در ایشان مسوولیت و سو یک از مدیران گرفتن قرار فشار تحت   
 در مهندسی ارزش و ریسک مدیریت کارگیري به .دهد می قرار دشوار وضعیت در را مدیران اغلب دیگر، سوي از پیشنهادي

 که آیتمی هر حذف و شناسایی جهت بدیلی بی ابزار به تواند می  )هپروژ اجراي روند پیچیدگی به توجه با ( مدیریت پروژه
 وارد پروژه اساسی کارکردهاي به آسیبی هاینک بدون .گردد دیلتب میشود، زمان اتالف و غیرضروري هاي تحمیل هزینه موجب
  .شود

 در زمانی تاخر و تقدم با و مجزا بصورت بزرگ عمرانی هاي پروژه مدیریت در مدیریت ریسک و مهندسی ارزش از استفاده   
  است: ذیل شرح به نیز آن لیدال .باشد نمی بزرگ هاي پروژه مدیریت جهت مناسب وري بهره و کارایی عمل داراي

در  اینکه به توجه با پذیرد صورت ارزش مهندسی آنگاه و گیرد انجام ریسک ،مدیریت پروژه مطالعات ابتداي در هرگاه   
 خود سبب تغییبرات این ، شود مواجه تغییر با پروژه آغازین رویکردهاي و ها مشی خط از بسیاري است ممکن ارزش مهندسی

 ، خروجی باشد پذیرفته صورت قبلی فاز در مدیریت ریسک اگر حال عین در .گردد می ناشناخته هاي ریسک و مخاطرات بروز
  است. پذیرفت انجام جدید ریسک مطالعات بدون که بود خواهد تغییراتی داراي ارزش مهندسی

را  پروژه ایمنی و اطمینان ضریب و ها حاشیه زیرا ، باشد پروژه هزینه هاي به افزایشی نگرش یک تواند می ریسک مدیریت   
 افزایشی می و کاهشی دیدگاه دو از پروژه هاي هزینه کاهش نگرش یک حدودي تا مهندسی ارزش ازسویی . دهد می افزایش
 دو تکنیک این تلفیق سوي به را ما مشکل این .گردد مدیریت کارایی کاهش سبب تواند می نگرش نحوه دو این عمل در باشد
  میدهد. سوق

  گردد. می ریسک کاهش یا افزایش موجب خود متعدد دالیل به  )مجزا ( معمول روش با ارزش مهندسی بکارگیري   
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  مدیریت ریسک: زمانی تلفیق مهندسی ارزش و بایدها ونبایدهاي روند اجرایی و
  

  اطالعات فاز مرحله در و ارزش مهندسی کارگاه شروع از قبل ریسک تحلیل از استفاده •
 به آنها اجراي براي موجود بالقوه ریسک میزان به توجه با پروژه عناصر و اجزا ریسک کیفی و کمی هاي تحلیل انجام از بعد   

 از استفاده با که صورت بدین  .سازد می مشخص را ارزش مهندسی کارگاه کاري جهت کار این .شوند می لیست نزولی صورت
 طور به .کنیم می مشخص را آورند می وجود به پروژه در را اجرایی مخاطرات % 80 حدود که پروژه اجزا % 20 ارتوپاصل 
 به بیشتر آنها براي باید و دارند ها هزینه کاهش براي کمی پتانسیل هستند مواجه باالیی ریسک با که قسمت هایی معمول
 پتانسیل هستند مواجه کمتري ریسک با که هایی قسمت عوض در ، بود کارکردشان بهبود براي هاي جدید ه اید خلق دنبال
   .دارند ارزش افزایش و ها هزینه کاهش براي باالیی

  
 کارکرد تحلیل فاز در ریسک مدیریت •

 ،  SMARTارزش هاي درخت یا  FASTنمودارھای و شده شناسایی ثانویه و اولیه کارکردهاي ، کارکرد تحلیل فاز در  
 هاي ریسک یتوانم ، باشد آماده ریسک مدیریت برنامه یا شده ثبت هاي ریسک اگر ، مرحله این در .شوند می ساخته

 می نباشد آماده ریسکی مدیریت برنامه یا شده ثبت ریسک اگر و ساخت مربوط شده شناسایی کارکردهاي با شده را شناسایی
 با باید ها ریسک این .کرد شناسایی را موجود هاي ریسک کارکردها، نمودار در موجود جزیی ازکارکردهاي یک هر در توان

 کوچک افکار طوفان یک این بر عالوه.باشد همراه ایمنی و کیفیت هزینه، زمان، بر گذاري تاثیر ودرجه وقوع احتمال ارزیابی
 ضروري کارکردهاي بعضی شناسایی در ارزش مهندسی تیم به است ممکن پروژه در موجود هاي فرصت و ها ریسک سایر براي
 مورد بی شده گرفته نظر در خاص هزینه یا کارکرد یک که سازد آشکار است ممکن یا (کمک نماید. مانده دور تیم چشم از که
  ).است

  
  خالقیت فاز در ریسک کاهش •

 توسعه یا و کمتر هزینه با کارکردهایی به دستیابی دنبال به عموما ما میشوند گذاشته فکري طوفان به ها گزینه که هنگامی   
 کلیدي مخاطرات و ها ریسک شدن گذاشته افکار طوفان به با تواند می کار این .هستیم پروژه در موجود کارکردهاي بهبود و

 با تواند می نکاریا که کند می پیشنهاد موتاناه .باشد همراه ها ریسک این بردن بین از یا رسیدن حداقل به براي براي موجود
  .باشد همراه ریسک سناریوهاي گرفتن نظر در یا آنگاه اگر پرسش پرسیدن

  
  ارزیابی فاز در وزن داراي معیار یک صورت به ریسک گرفتن نظر در •

یک  عنوان به را ریسک میتوانند کنند استفاده ها روش سایر از چه و دهی نزو هاي ماتریس از چه ارزش کارگاه مجریان   
  .گیرند کار به بهتر هاي هنگزی انتخاب و گیري متصمی در وزن داراي معیار

 کیفیت ، ریسک هاي هزینه اي، سرمایه هاي هزینه ایمنی، اطمینان، قابلیت ریسک، مانند مفاهیمی توان می فرآیند این در   
برآورد  مانند موجود پیشنهادهاي هزینه ارزیابی در کمی هاي تکنیک دادن دخالت با که است شده دیده. داد دخالت را  ....و

 و هزینه پر اي گزینه به تبدیل است، داشته ابتدا در را هزینه کمترین که پیشنهادي کارلو، مونت تحلیل انجام با همراه اي بازه
  است. کرده کمتر با مطلوبیت
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  توسعه و بسط فاز در ریسک تحلیل انجام  •
  را پیشنهادي گزینه در موجود هاي ریسک ارزیابی فاز در شده انتخاب گزینه دقیق ارزیابی با توان می توسعه و بسط فاز در   

 مخاطراتی وجود صورت در و کنیم حاصل اطمینان خود پیشنهادي طرح مختلف هاي جنبه درست کارکرد از تا کرد بررسی
 و هریسون مالکوم مثال عنوان به .دهیم انجام را مخاطرات این به مناسب پاسخ براي الزم پیشگیرانه اقدامات فوق طرح براي
 اینکه از تا اند کرده اجرا را ریسک مدیریت برنامه ، توسعه و بسط فاز در فیلیپین در گازي پاالیشگاه در )2000(پرینس  اگبرت
 خود طرح شدن عملی قابلیت بر و کنند حاصل اطمینان است شده تعیین پیش از اهداف به دستیابی به قادر پیشنهاديطرح 

  .بیافزایند
  

  ارزش مهندسی کارگاه پیشنهادات کلی پذیرش مورد در گیري تصمیم •
 اطمینان قابلیت میزان اي، مقایسه تحلیلی با پروژه کل کردن مدل با ارزش مهندسی کارگاه نتایج ارائه از بعد توان می   

 به کارفرمایان از بسیاري که دارد عقیده  (1996) کوگا مایکل .کرد مقایسه اولیه طراحی با را حاصله نتایج در موجود وریسک
 قبلی، شده ارزش مهندسی ههاي پروژ نگهداري هاي هزینه افزایش یا و پروژه شکست از ناشی بد تجربیات وجود علت

 گزینه مالی ریسک میزان مقایسه وضعیت این در و دارند ارزش مهندسی هاي کارگاه نتایج پذیرش فراوانی در تردیدهاي
  .یبرد م باال را ارزش کارگاه نتایج پذیرش امکان طراحی اولیه برابر در پیشنهادي

  : داد انجام روش دو با را ارزیابی توان می
 سیستم کارکرد بر پیشنهادي تغییرات تاثیر گیري اندازه • 
  سیستم هزینه حیات چرخه بر پیشنهادي تغییرات تاثیر گیري اندازه •
  

  ادغام مهندسی ارزش و مدیریت ریسک : 
  

  ارزیابی ریسکهاي مبنا : •

  
  
  
  
  

تعیین هزینه ریسکهاي برنامه ریزي شده

برآورد هزینه و زمان مشخصات پروژه ثبت ریسکها و دسته بندي
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 ریسک در مهندسی ارزش :پاسخ به  •
 

 
  
 

 : آنالیز ریسک بر اساس استراتژي پاسخ ها •
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توسعه استراتژي و راه حل هاي دیگر پاسخ به ریسک

مهندسی ارزش و قابلت به اجرا در آمدن کاهش یا پاسخ به ریسکهاي برنامه ریزي شده

ارزیابی تهدیدها و فرصت هاي مرتبط یا مهندسی ارزش و استراتژي واکنش 

توصیه هاي مهندسی ارزش در خصوص هزینه و 
برآورد زمان بروز نمودن ریسکهاي شناسایی شده
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 پیگیري ، کنترل و نظارت : •

  
  

  : کلی حالت در روش دو این تلفیق مزایاي
  .ارزش مهندسی هاي کارگاه در کارفرمایان نزد در هزینه کردن کم رویکرد جاي به هزینه سازي بهینه رویکرد •
درگیر  افراد براي اطمینان قابلیت و ریسک مدیریت هاي تکنیک از حاصل نتایج کردن تر فهم قابل و نمودن کاربردي •

  پروژه در
بر  بیشتر آنها تمرکز باید که فهماند می ارزش مهندسی تیم به آنها در موجود ریسک میزان نظر از اجزا بندي رتبه •

  .سیستم کارکرد قابلیت بهبود براي هایی حل راه خلق یا باشد هزینه کاهش
قابلیت  کیفیت، مانند است، مشکل بسیار آنها کمی بررسی عادي حالت در که مسائلی کردن کیفی براي توانایی •

  ...و قراردادي هاي قابلیت ساخت،
استفاده  جاي به ها هزینه اي بازه برآورد از استفاده امکان از استفاده با ارزش مهندسی کارگاه هاي هزینه کردن کم •

  .است نیازمند کمتري انسانی نیروي و کمتر زمان به که قطعی برآوردهاي از
مهندسی  کارگاه از حاصل نتایج پذیرش براي ارشد مدیران و کارفرمایان نزد در بیشتر خاطر اطمینان آوردن بوجود •

  ارزش.
معموالً  و پذیرد می صورت جدا فرایند دو صورت به ریسک مدیریت و ارزش مهندسی مطالعات معموالً که آنجا از •

جداگانه  کاربرد ،) بالعکس یا و( گرد می قرار ریسک مدیریت گروه اختیار در ورودي عنوان به ارزش مطالعات خروجی
دو  این همزمان کاربرد امکان که حالی در شد خواهد پروژه اجراي یا و مطالعات زمان افزایش موجب روش دو این
  .شد خواهد زمانی جویی صرفه باعث روش

روش  دو این بین مشترك هاي فعالیت برخی از مانع روش دو تلفیقی کاربرد باال، در شده ذکر موارد تمامی بر عالوه •
باشد  می استفاده قابل مشترك طور به که دارند نیاز ورودي عنوان به را اطالعاتی روش دو هر زیرا شد خواهد
،  پروژه ذینفعان اطالعات اي، هزینه اطالعات پروژه، محدوده پروژه، بر تأثیرگذار عوامل شناسایی همچون مواردي
کاربرد  صورت در که ارد د کاربرد روش دو هر در فنی مشخصات کلی اطالعات و زمانی برنامه به مربوط اطالعات
 .شد خواهد اجتناب تکراري هاي فعالیت انجام از روش، دو این تلفیقی

کنترل و پیگیري ریسکها به طور مستمر و گزارش دهی

راه حل هاي  –تخصیص ریسکها 
تحویل پروژهجایگزین 

تأیید تصمیم برنامه ریزي مالی–اولویت بندي 
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  مقایسه مهندسی ارزش و مدیریت ریسک :
  

 ردیف  موضوع مهندسی ارزش ریسک مدیریت
 

جلوگیري از افزایش هزینه ، افزایش زمان و 
 به هدر رفتن منابع

کاهش هزینه ، افزایش سود ، بهبود کیفیت ،افزایش سهم 
 بازار ، انجام کار در زمان کوتاه تر ، استفاده کاراتر از منابع

  1 هدف

زمانی طول سه هفته تا دو ماه تا انتهاي پروژه  2  

شناسایی و ارزیابی ریسک و تصمیم گیري 
 واکنش به آن

شناسایی و حذف عملکرد هاي غیر ضروري ، درك نیاز 
 مشتري و بهبود عملکردها

بر تمرکز  3 

(  - ل + پیامد ) افاکتور ریسک ( احتم
 احتمال*پیامد )

 4 شاخص شاخص ارزش ( بها /هزینه )

حفظ یا کاهش زمان کل ، جلوگیري از زیان 
 مالی

اولیه نتایج کاهش زمان کل ، صرفه جویی مالی ضمن حفظ کارکرد  5 

بازنگري مستندات ، طوفان فکري ، تکنیک 
دلفی ،مصاحبه ، فرم هاي کنترلی نمودار 
علت و معلول ، نمودار جریان فرآیند ( 

سیستم ) ، آنالیز حساسیت ، درخت تصمیم 
 گیري ، شبیه سازي مونت کارلو

، روش تحلیل عملکرد سیستم  روش هاي نموداري  
FAST  نمودار درخت تصمیم ، شاخص ارزش ، ماتریس ،

نمودار پارتو ، تکنیک هاي  وزن دهی ، امتیاز دهی زوجی ، 
، بررسی بازار  QFDمرتبط با شناسایی نیازهاي مشتري 

bench marking  

 مورد ابزارهاي
 و استفاده
 هاي تکنیک

 کالبدي

6 

پیچیدگی زیاد ، تکرار  پروژه هاي هزینه باال ،
پذیري باال ، بودجه محدود ، برنامه فشرده ، 
پروژه هاي حیثیتی ، حساسیت سیاسی و 

 زیست محیطی

پروژه هاي هزینه باال ، پیچیدگی زیاد ، تکرار پذیري باال ، 
بودجه محدود ، برنامه فشرده ، پروژه هاي حیثیتی ، 

 حساسیت سیاسی و زیست محیطی

معیارهاي 
پروژهانتخاب   
 

7 

 8 جزء کلیدي خالقیت تجربه

% ریسک ها 20% ریسک پروژه ها در 80
 وجود دارد .

% اقالم وجود دارد .20% هزینه پروژه ها در 80  9 فرض اولیه 

مهندسی ریسک یک فرآیند تفصیلی است که 
 اجزاي پروژه را به فعالیت ها می شکند .

پروژه را مهندسی ارزش یه فرآیند تفصیلی است که اجراي 
 به کارکرد می شکند .

  10 حوزه عمل

جهت گیري  ایده هاي حداکثري ایده هاي محافظه کارانه و حداقلی
 اصلی

11 

میزان انعطاف  انعطاف پذیر انعطاف پذیر
 پذیري

12 

گران بودن ، عدم عالقه ، عدم پذیرش عامل 
بیرونی ، نداشتن زمان ، سخت بودن ، 

 پیچیده بودن

پیشنهاد تغییر ، عدم وجود خالقیت ، پیش عدم پذیرش 
 بینی نادرست گزینه ها

 13 موانع
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  : گیري نتیجه
  : از عبارتند ها پروژه عمر چرخه در ارزش مهندسی و ریسک مدیریت هاي فرایند تلفیق کاربرد کلی بطور   
 باشد می اختتام تا ایده از پروژه عمر چرخه قالب در پروژه انجام سازمانها در ها پروژه موفقیت عوامل مهمترین از یکی -1

 اجرا، ریزي، برنامه سنجی، امکان و سنجی نیاز ایده،(  پروژه مدیریت اجرایی فازهاي اساس بر پروژه عدم اجراي بطوریکه
 منفی عوامل پروژه، عمر چرخه طول در .بگذارد پروژه اهداف به رسیدن براي منفی تواند تاثیرات می ) خاتمه و کنترل و نظارت
 درست هاي شیوه از استفاده با بایستی که.شود می اصلی هدف و شده مسیر تعیین از پروژه انحراف باعث که دارد وجود زیادي

 مهندسی و ریسک تلفیقی مدیریت کاربرد است شده سعی و .شوند یابی عارضه مدیریتی نوین ابزارهاي ابزارهاي از استفاده و
  . شود تشریح پروژه انجام براي بهینه هاي گزینه ارایه و پروژه مخاطرات کاهش هدف با پروژه عمر چرخه در ارزش

 که درحالی . باشد می ساخت و طراحی هاي هزینه یعنی پروژه اولیه هاي هزینه روي بر ریسک مدیریت گروه عمده تاکید -2
 چرخه در روش دو این تلفیقی کاربرد رو این از . دهد می قرار بررسی مورد را پروژه عمر چرخه هزینه همواره مهندسی ارزش

  دهد می گسترش مناسب گزینه انتخاب را در کارفرما دید دامنه پروژه عمر
 دو این جداگانه کاربرد گیرد می قرار ریسک مدیریت گروه اختیار در ورودي بعنوان ارزش مطالعات خروجی که آنجایی از -3

 پروژه عمر چرخه در روش دو این همزمان کاربرد امکان که حالی در . شد خواهد پروژه مطالعات زمان موجب افزایش روش
  . کند می جلوگیري پروژه برنامه زمانبندي در تاخیر بروز از و دارد وجود

 . گرفت بکار پروژه عمر چرخه مختلف رمقاطع د آنهارا توان می که هستند هایی آیند فر ریسک مدیریت و ارزش مهندسی -4
 از بسیاري طرفی از و شوند اعمال پروژه ابتداي مراحل در که میشود مشخص زمانی مذکور فرآیند دو سودمندي لیکن باالترین

 از پروژه، سنجی امکان مطالعات در دقت. است اولیه مطالعات بودن ناکافی از ناشی کند، می بروز اجراي پروژه در که مشکالتی
  .کاهد می ، شده بینی پیش مبالغ به نسبت ها رفتن هزینه فراتر و پروژه اجراي در تأخیر ریسک

 از یکی بعنوان را ریسک میتوان ارزش مهندسی مطالعات گروه پروژه در ریسک مدیریت مطالعات گروه وجود صورت در  -5
 روي بر ارزش مهندسی مطالعات تمرکز بسا چه و داد قرار استفاده مورد خود پیشنهادي هاي گزینه ارزیابی معیارهاي اصلی

  .بود خواهد پروژه عمر چرخه در انجام مطرح براي هاي گزینه ریسک کاهش
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