
 
 

 
 

 ایران کتابهای فارسی و التین مرجع دانش مهندسی ارزش مرجع دانش مهندسی ارزش ایران

 www.iranvalue.com 120-22910922       120-22910999 ایران

 تماس بگیرند. 22980999و  22980922های فوق با شماره منظور تهیه کتابتوانند بهاعضاء مرجع دانش مهندسی ارزش می 

 مهندسی ارزشفارسی و التین کتابهای 

 نام کتاب شماره کتاب نام کتاب شماره کتاب

IV-BO-10  مهندسی ارزش در حمل و نقل شهری IV-BO-02 ارزش ریزیبرنامه 

IV-BO-12 تحلیل تجارب مهندسی ارزش در حمل و نقل IV-BO-01 رهنمودهای پیاده سازی مهندسی ارزش 

IV-BO-19  پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزشکتاب  VECP IV-BO-00 هزینه طول عمر در پروژه های شهری تحلیل درآمدی بر 

IV-BO-10  کاوش ارزشکتاب IV-BO-00 کاهش هزینه و بهبود کیفیت()تکنیکی برای  تردیدبهبود بی 

IV-BO-12  ها()تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه  اقتصاد مهندسیکتاب IV-BO-09 مهندسی ارزش/ مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری 

IV-BO-11  ریزی برای ابداع()طرح و برنامه ارزشمهندسی کتاب IV-BO-21  کادرسازی طرح فراشهر(کتاب کار جامع مهندسی ارزش )بخش آموزش و 

IV-BO-10  20های عظیم بشر در قرن مهندسی ارزش و چالشکتاب IV-BO-20 کتاب تحلیل کارکرد: جهشی به خالقیت و نوآوری 

IV-BO-10  راهنمای برگزاری کارگاه مهندسی ارزشکتاب IV-BO-22 )مدیریت ارزش )انتشارات شرکت مهاب قدس 

IV-BO-19  برای مدیریت هزینه پروژه با سی دیکاربرد مهندسی ارزش IV-BO-29  آشنایی با مهندسی ارزش 

IV-BO-01 
)خالقیت، نوآوری و  کتاب مقاالت سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

 توسعه ملی(
IV-BO-20 

کتاب مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل 
 و نقل، ساختمان و مدیریت شهری

IV-BO-00 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHPگیری چند معیاره()مباحثی در تصمیم IV-BO-22 (، جلد اولنکات کاربردی در انجام مطالعات مهندسی ارزش)  جامع مهندسی ارزش کتاب 

IV-BO-02 تنظیم گزارش مطالعات( کتاب کار و راهنمای مهندسی ارزش( IV-BO-21 Life Cycle Costing for Engineers 

IV-BO-09 کتاب مهندسی ارزش پارادایمی برای تغییر IV-BO-20 Value Engineering A How to Manual 

IV-BO-00 
مقاالت چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش )مهندسی خالصه  کتاب

 ارزش، نوآوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف(
IV-BO-20 Value Optimization 

for Project and Performance Management 


