سمینار تخصصی آشنایی با مهندسی ارزش
 -1عنوان دوره  :آشنایی با مهندسی ارزش
 -2طول دوره  8 :ساعت
 -3پیشنیاز  :دارای مدرک کارشناسی
 -4شرایط شرکت کنند گان  :مدیران و کارشناسان حوزه های فنی ،مالی و مدیریتی شرکت هاو سازمانها
الف – سر فصل آموزشی ورئوس مطالب

سرفصل وریز محتوا

ردیف

مدت
(ساعت)

1

مهندسی ارزش پاسخ به چه نیازی است /مفاهیم بنیادین مهندسی ارزش و ضرورت کاربرد آن

0/5

2

شناسایی نیاز /کارکرد(عملکرد)چیست

0/5

3

نگرش و لوازم تکنیک مهندسی ارزش

0/5

4

برنامه کار مهندسی ارزش

1
0/5

5

سه گام اصلی در مهندسی ارزش

6

فاز مطالعه مهندسی ارزش(اطالعات کارگاه اصلی ،آسیب شناسی ارتباطات)

1

7

فاز تحلیل کارکرد ،فاز خالقیت ،فاز ارزیابی(قضاوت) کارگاه اصلی

1

8

فاز توسعه ،فاز ارائه نتایج کارگاه مهندسی ارزش

1

9

ذکر نتایج یک مثال،فاز پس از مطالعه،بخشنامه های سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی

1

10

جمع بندی مباحث /پرسش و پاسخ

1

ب – منابع درسی
 e-bookیک کتاب آسان و کاربردی به زبان فارسی
ج – خالصه رزومه استاد
ویژگیهای مدرس

 :کارشناسی ارشد مهندسی برق 30 /سال سابقه تجربیی در میدیریت پیرو ه ،مجیری طیر ،ررر در شیرکتهای مختلیف

صنعت برق /ارائه بیش از  65مقاله در کنفرانس ها /عضو پیوسته انجمن مهندسیی ارزش اییران /گارانیدن  MODULEIبیا ناییب رئییس
 SAVEبین الملل /عضو شورای کمیته صنعت انجمن مهندسی ارزش ایران /استاد راهنمای پرو ه های دانشیگاهی در مقطیع کارشناسیی/
مدرس دوره های کوتاه مدت تخصصی کارشناسی /عضو انجمن های تخصصی نت(نگهیداری و تعمیرات)اییران  -بیرق و الکترونییک اییران/
پژوهشگر نمونه بزرگترین شرکت مهندسین مشاور در مجموعه وزارت نیرو
ه -توانمندیهای مورد انتظار برای شرکتکنندگان
 آشنایی نسبی با تکنیک مهندسی ارزشاطالعات این دوره پیش نیاز کارگاه آموزشی مهندسی ارزش MODULE 1میباشد

ز -هزینه برگزاری


هزینه ثبت نام هر نفر دس دوسه هایی که توسط موسسه برگزاس می گردد 1/400/000 :ریال



هزینه پایه برگزاسی دس محل کاسفرما :مبلغ  7/000/000ریال بابت هزینه اسیتاد در تهیرانر شیایان ذکیر اسیت طبیق
ضرایب سازمان مدیریت ،این مبلغ برای سایر شهرستانها افزایش می یابدر



هزینه بسته های آموزشی  :هزینه بسته آموزشی برای هر نفر مبلغ  200/000ریالر



هزینه صروس گواهینامه  :هزینه صدور گواهینامه آشنایی موسسه رشد قلم چی برای هر نفر مبلغ  100/000ریال

