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  سومین کنفرانس مهندسی ارزشمقاالت  
  نویسندگان  نام مقاله  ردیف

  احمدي مرضیه -مکی مهشیدسادات  مهندسی ارزش در پروژه احداث پل  1
شاهین  -علیرضا شاهرخی  -احد نظري  آموزشی شرکت نمونه -کاربرد مهندسی ارزش در مجتمع رفاهی   2

  صفائی
نوید  - شاهین صفائی –احد نظري  ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزشامکان سنجی کاربرد فناوري اطالعات و   3

  قاسمی
یه کار گیري مهندسی ارزش در طراحی و اجراي پروژه هاي مسکن و   4

  ساختمان با تاکید بر کاربرد مهندسی ارزش در فرآیند طراحی و ساخت مسکن
  صالح محمدي

  الیاس علی نبار -خداداد واحدي   چالش هاي اجراي مهندسی ارزش در سازمان ها     5
حسن  - هادي کریمی  -رضا تهرانی   مدل تلفیق ارزش و ریسک در فاز ساخت پروژه هاي عمرانی  6

  مهدي زاده
  مهدیه حاجی علی اکبر  نقش و جایگاه متدولوژیهاي ارزش در تعالی سازمانهاي پروژه محور  7
مطالعه ( قدس رضوي استفاده از روش مهندسی ارزش در طرح هاي آستان   8

  )بهینه سازي و توسعه خدمات مهمانسراي حضرت : موردي 
 - سید علیرضا میر محمد صادقی 

  حسن خادم -موسی شربتدار 
  مجید کیانی -کامران امامی   " طرح و اجرا "مطالعات ارزش در پروژه هاي   9

هاي مهندسی ارزش طرح موج شکن بندر انزلی با رویکرد کمی نمودن خواسته   10
  ذینفعان

رضا میر  - شاهین مقصودي زند 
 -حمید خلیلی واوسري  -محمدي 

  محمد نبی اهللا دادي
 علیرضا -ساعتلو عصمت مهدي سید  نقش آنالیز اجبار در پیش برد اهداف مهندسی ارزش  11

 بهروز - حسین رضائی -پرویشی
 محمدباقر -رضاپور مجید -شقاقی
  باغمیشه رنجبر

بررسی و تکامل مدلهاي تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی تحلیل ضرورت و   12
  ارزش

 - سید علیرضا میر محمد صادقی 
  محمود رضا توکلی دارانی

  رضا خالقی  باز زنده سازي مسیر تاریخی  شهر کرج به روش برنامه ریزي ارزش  13
کاربرد مهندسی ارزش در شبکه توزیع با بررسی فرآیند رسیدگی به تخلفات   14

  صنفیواحدهاي 
زهرا  - سید علیرضا میر محمد صادقی 

  آقاجانی
امید  -محسن عمادي  -کامران امامی   برآورد هزینه هاي طول عمر، پیش نیاز اصلی بهبود ارزش پروژه ها  15

  پند
سید مرتضی کشفیان  -مهوش گلشن   تحلیل عملکرد مهندسی ارزش در صنعت برق  16

  ریحانی
17  
  
  

  سعید رکوعی - احد نظري   آسیب شناسی ماهیتی و کالبدي مهندسی ارزش ایران 
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18  
  
  

 محمدجعفراکرام - بروجردي مصطفی  ) سند راهبردي مهندسی ارزش وزارت راه و ترابري ( شه راه مهندسی ارزش نق
 سیدحسین -جعفرپور امیر - جعفري
  هاشمی

 -فرشید گلیج  - مصطفی بروجردي   مهندسی ارزش در طرح هاي جامع فرودگاهی  19
 - فاطمه کریمی  -رجب مهرجویی 

  محمد هادي ذوالنوریان
  کاوس نویدان  بررسی پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش اجراي پروژه هاي عمرانی  20
کاربرد مهندسی ارزش در بهینه نمودن شبکه آبیاري و زهکشی بابا هادي قصر   21

  شیرین
 سالومه -چراغی علی -قمرنیا هوشنگ
   سپهري

  مجید قرقره چی  الگوي استقرار مهندسی ارزش در سازمان توسعه برق ایران  22
موانع به کارگیري تکنیک مهندسی ارزش در مراحل مختلف پروژه هاي حمل   23

  و نقلی
 حسین محمد -پوررضا محمد

   جو محمدي حسین -نیکوکردار
 سیامک -حسینیان  ظریف سعید سید  محور در طرح هاي عمرانیارائه الگویی براي مدیریت پروژه ارزش   24

  نوري
  گلزاده کرمانی فرشید و سارنگ محمد  "گارد ریل  "محور مورد نمونه   –معرفی مدل هزینه کارکرد   25
حذف  موداي پروژه به روش مهندسی ارزش مورد مطالعاتی کریدور شمالی   26

  متروي تهران 3خط 
  گلزاده کرمانی فرشید و سارنگ محمد

ارزیابی شاخص هاي پایداري طرح هاي توسعه منابع آب با نگرش مهندسی   27
  ارزش

 وحید - احمدي آزاده - کارآموز محمد
   نژاد عسکري

  محمدقریشی - پورموید رضا  کاربرد مهندسی ارزش در سیستم هزینه یابی بر مبناي هدف  28
 مختاریان مجید -شیري دره محمدرضا  متدولوژي مهندسی ارزشتوانمند سازي نظام مدیریت پروژه از طریق   20

  پور
  سید مهدي رضوي –علی کبیري   سیستم تشخیص صالحیت  مهندسی ارزش در ایران  30
سید  -داوود رضا عرب  -علی کبیري   نفعان جهت حل اختالفارزش، ابزاري مبتنی بر نظرات ذی برنامه ریزي  31

  عبدالحسین هورفر -مهدي رضوي 
  مهدي امینی  تاثیر مهندسی ارزش در انتخاب نوع سد رئیسعلی دلواري  32
سی فرآیند بهینه سازي مصرف انرژي از منظر مهندسی ارزش در صنایع ربر  33

  چوب و کاغذ مازندران
 -رضایی علی - یزدانی امیرعباس
  مقدم توکلی رضا -نهاوندي حسینعلی

سازمان جهت شناخت بهتر استفاده از مهندسی ارزش در نقشه استراتژي   34
  ارزشها

 -درودیان حسین - صافدل علی
  منصوري علیرضا

 جواد -  درودیان حسین -صافدل علی  استفاده از سیستم هاي دینامیکی در مهندسی ارزش جهت بهبود کارایی  35
  خاکی

36  
  
  

مطالعه ( شناسایی فاکتور هاي موثر بر اجراي مستمر فرآیند مهندسی ارزش 
  ) موردي در شرکت هاي تولیدي و خدماتی اصفهان 

یاسر  –صالح محمدي بلبان آباد 
  گلدوست جویباري
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37  
  

 نعیمه -روزبهانی سینا -اردکانی سعید  خالقیت در مهندسی ارزش
  زرشکی دره

در پویایی مطالعات مهندسی ارزش با رویکرد شناخت اولویت عوامل موثر   38
  دیماتل

 - شاهین صفایی  -محسن ورزدار 
  محمد شاه علیزاده کلخوران

 - فرد نیک مریم -دهقان حمیدرضا  بررسی و بکارگیري روش هاي مهندسی ارزش در بهداشت و درمان  39
  سالمتیان السادات مژگان

 حسینعلی مجتبی  -گواهی محمدرضا  مطالعات مهندسی ارزششناسایی و دسته بندي پارامترهاي موثر بر   40
  پور

کیلو ولت  132/400مطالعه موردي برگزاري کارگاه مهندسی ارزش در پست   41
  خرمشهر

عرفان حسن   -مهتاب جدیدي گیلی 
  نایبی

پره  –انزلی  –کیلو ولت رشت شمالی  63و  230مطاله مهندسی ارزش خط   42
  سر

  صادقیانمهسا   -سمیه محمدي 

چالشی در : ایجاد ارزش در محصول نرم افزاري  از طریق انتخاب نیازها   43
  مدیریت محصول

 یوسفی مهدي -  فتحعلیخانی سمیه
  عطار نژاد

 امیر -اردستانی خیاط صادق سید  کاربرد مهندسی ارزش در حمل و نقل   44
  روحانی مسعود

 -کیلو ولت طبس  400کاهش هزینه ها و بهبود طرح با مهندسی ارزش خط   45
  بافق

 -امیر رضا رضایی  -صدیقه امینایی 
  پیمان کریمی فرد

  پویان مسعودي فر   تحلیل مراحل مطالعات مهندسی ارزش با نگاه برگرفته از مدیریت دانش   46
نازنین  -سید مرتضی کشفیان ریحانی   تجربه ایجاد بانک اطالعاتی داده هاي کارگاه مهندسی ارزش   47

 - شهاب خرم آبادي  -خرم آبادي 
  مهوش گلشن 

ابزار مدیریت   "مدیریت بحران خشکسالی  "ریت و برنامه ریزي ارزش مدی  48
  برنده مطالعه موردي استان کرمان  -یکپارچه با سناریوي برنده 

 -روح اهللا سهرابی   - داوود رضا عرب 
  حمید سهرابی  -علیرضا نادري 

   قبادي علیرضا -روزبهانی سینا  ها در مهندسی ارزش   MADMکاربرد   49
گاوشان از   OPEN T.B. Mمدیریت مالی و زمانی دونتاژ و خروج دستگاه   50

  نگاه مهندسی ارزش
  سید بشیر مختار پوریانی

 


