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  مقاالت دومین کنفرانس مهندسی ارزش
  نویسندگان  نام مقاله  ردیف

  محمود طالئی  برنامه ریزي تعالی سازمانی با رویکرد مهندسی ارزش  ١
  امین سارنگ  تغییرات خالقانه و نو آورانهابزاري براي مدیریت هزینه ها با مهندسی ارزش   ٢
  داوود رضا عرب  بزرگ بوسیله مهندسی ارزشآشتی میان اهداف و معیارهاي متضاد پروژه هاي   ٣
  مهدیه حاجی علی اکبر  ارزش هاي شاخص ارزش در متدولوژي  ٤
  مهدي تفضلی  مبانی ارزشیابی عملکرد واحد خدمات مهندسی ارزش  ٥
  مهتاب افسري  مهندسی ارزش و مدیریت ارزش و کیفیت  ٦
  محمود کریمی  شش پرسش اساسی براي درك مهندسی ارزش  ٧
  مهدي ضرغامی  استفاده از مدیریت ارزش در استخراج معیارهاي ارزیابی طرحهاي عمرانی بخش آب   ٨
  غالمرضا درگی  نقش راهبر در اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش  ٩

  بهنام نایب زاده  تحلیل تاثیرات مهندسی ارزش در پروژه گلهاي مراغه  ١٠
  محمد عبدالشاه  روژهبررسی عملکرد مهندسی ارزش در مقوله مدیریت پ  ١١
پیشنهاد یک برنامه ریزي استراتژیک براي بهبود مهندسی ارزش با استفاده از   ١٢

  مدیریت کیفیت فراگیر
  علی مدقالچی

  امیر شکاري  ایجاد ارزش از طریق تفکر ناب و مهندسی ارزش  ١٣
  علی حمیدي  در کاهش هزینه و طراحی محصول QFDو   VEنقش   ١٤
  حسن مهدي خانی  بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسکارتقاي اثر   ١٥
  علی قربانی  مهندسی ارزش و مدیریت دعاوي و اختالف در پروژه هاي عمرانی  ١٦
بررسی نقش ارزیابی ریسک حوادث غیر مترقبه، در مهندسی ارزش طرح هاي حمل   ١٧

  اضطرارو نقل شهري، به منظور ارتقاي عملکرد در شرایط 
  اکبر باغ وند

 یدواحد اس –پتروشیمی رازي کاربرد مهندسی ارزش در پروژه بهینه سازي مجتمع   ١٨
  فسفریک

  رضا توکلی مقدم

  محسن صفار دزفولی  نقش مهندسی ارزش در طراحی  محصوالت صنعتی هم خانواده  ١٩
قابل  کیلو ولت سعادت آباد، تجربه اي 63/230/400مطالعه مهندسی ارزش پست   ٢٠

  تکرار
  سید مهدي رضوي

در سرویس و نگهداري راه، با ) VECP(پیشنهاد تغییر طرح از طریق مهندسی ارزش   ٢١
اجراي بهسازي و روکش آسفالت : تکیه بر بازیافت سرد آسفالت گزینه مطالعاتی 

  چناران -محور قوچان 

  سیروس احمدي

  مهدي ذوالفقاریان  اندستاوردهاي مهندسی ارزش در اجراي طرح ملی سد گاوش  ٢٢
  علی اصغر جالل زاده  مهندسی ارزش طرح تصفیه خانه فاضالب تربت حیدریه  ٢٣
  مزدك شایان فرد  مطاله موردي مهندسی ارزش پروژه قطار شهري  ٢٤
  مهدي قدس ورزنده  جایگاه سازمان تامین اجتماعی در توسعه و کاربرد مهندسی ارزش  ٢٥
  یزدان مرادي  ارزش در خدمات شهريلزوم به کارگیري مهندسی   ٢٦
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  مهدي بید آبادي  الگوي بهینه سازي مصرف گاز طبیعی با استفاده از مدل توسعه یافته مهندسی ارزش  ٢٧
  کامران جناب  کاربرد مهندسی ارزش در توسعه بهره وري  ٢٨
  سید مهدي رضوي  فرصت ها و چالش هاي مهندسی ارزش در ایران   ٢٩
  احمد دهقان نیري  اجرایی جهت تضمین اجراي موثر مهندسی ارزشبررسی راهکارهاي   ٣٠
  سید علیرضا میر محمد صادقی  رسی موانع کاربرد مهندسی ارزش در پروژه هاي عمرانی در ایرانرب  ٣١
  سید هاشم مسدد  هم آوایی مهندسی ارزش و طراحی صنعتی  ٣٢
عنوان راهکاري جهت  سیگما و مهندسی ارزش به 6هم افزایی در برآیند متدولوژي   ٣٣

  صرفه جویی ملی در طرح هاي صنعتی و تجاري
  نوید آقایی

 6دستیابی به بهبود مستمر در سازمان کاربرد توامان مهندسی ارزش و تکنیک   ٣٤
  سیگما

  لوزا احمدي

شناسایی و توسعه فرصت هاي خلق ارزش در سازمان با استفاده از اصول تفکر ناب و   ٣٥
  مهندسی ارزش 

  بابک افقهی 

  نادر نادرپژوه  ر مرحله ارزیابی مهندسی ارزشفازي دسامانه پشتیبان تصمیم گیري   ٣٦
  حسام زند حسامی  ارائه مدل تلفیقی مهندسی معکوس و مهندسی ارزش براي طراحی محصول  ٣٧
  سید محمد سید حسینی  یک محصول جدیدکاربرد مفهوم مهندسی ارزش در توسعه   ٣٨
  سیامک فرشاد   TRIZیبی مهندسی ارزش و مدل هاي ترک  ٣٩
امکان سنجی پتانسیل هاي مهندسی ارزش در راهسازي بر اساس مدل سازي هزینه   ٤٠

  هاي احداث
  بهنام امینی

  رمضان نعمتی  عدم اطمینان در مهندسی ارزش  ٤١
  حسن سپاسی  مدل مهندسی ارزش در پروژه هاي تحقیقاتی   ٤٢
  بهروز بهمردي  زنجیره -تامین و شبکه اي، معرفی اجزاي شبکه  یکپارچگی آنالیزهاي زنجیره  ٤٣
  حسین فرقانی  نقش مهندسی مجدد و مهندسی ارزش در فرآیند بهبود و نوسازي در دانشگاهها  ٤٤
ارزش گذاري محصوالت براي برون سپاري با توجه به استراتژي شرکت و استفاده از   ٤٥

  پروسه مهندسی ارزش
  بهناز جعفري

طراحی و اجراي : مهندسی ارزش رویکردي کارا در طرح هاي خدماتی مطالعه موردي  ٤٦
  طرح تفکیک زایدات شهري در مبدا

  بهرام روشنی ممقانی

 


