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  Earned Value Management At a Glance –مدیریت ارزش کسب شده در یک نگاه  

 

 واژگان کلیدی
 

 Earned Value Management (EVM) مدیریت ارزش کسب شده

 سازي محدوده، برنامه زماني، منابع و سنجشيك متدولوژي مديريتي است كه براي يكپارچه

بندي شده كار شود. عملكرد با تعيين هزينه بودجهميشهودي عملكرد و پيشرفت پروژه استفاده 

انجام شده )يا همان ارزش كسب شده( و مقايسه آن با هزينه واقعي كار انجام شده )يا همان 

 گيرد.هزينه واقعي(، مورد سنجش قرار مي
 

 Earned Value (EV) )ارزش کار انجام شده( ارزش کسب شده

بودجه مصوب تخصيص يافته به آن كار در يك فعاليت يا ارزش كار اجرا شده كه به صورت 

شود و به آن هزينه بودجه بندي شده كار انجام شده اي از ساختار شكست كار بيان ميمولفه

(BCWPنيز مي ).گويند 
 

 )Planned Value (PV ریزی شدهارزش برنامه

لفه از ساختار شكست به كارهاست كه براي يك فعاليت يا يك مو يافتهبودجه مصوب تخصيص 

 شود.كار صرف مي
 

 Actual Cost (AC) هزینه واقعي

براي هر فعاليت  ،انجام كارها در يك دوره زماني مشخص براي كل هزينه پرداختي و ثبت شده

تواند تنها شامل ساعات كار مستقيم، باشد. هزينه واقعي مييا اجزاي ساختار شكست كار مي

هاي غير مستقيم باشد. همچنين به آن هزينه ها به همراه هزينههاي مستقيم يا تمامي هزينههزينه

 گويند.واقعي كار انجام شده نيز مي
 

 )Budget At Completion (BAC بودجه تكمیل ]کار[

هاي تعيين شده براي انجام كارهاي يك پروژه، يك مولفه ساختار مجموع تمام بودجه( 1)

 شكست كار يا يك فعاليت است.

( برابر است با مجموع بودجه تعيين شده براي انجام كار پروژه، مولفه ساختار شكست كار، 2)

هاي ر است با مجموع بودجه تكميل بستهحساب كنترلي يا بسته كاري. بودجه تكميل پروژه براب

 كاري.
 

 های اصليفرمول
VARIANCES - Favorable is Positive, Unfavorable is Negative 

SV= EV-PV CV=EV-AC 

VAC=BAC-EAC 
 

Indexes 
SPI= EV/PV CPI=EV/AC 

 پارامترهای اصلي

 
 گانه ۳۲دسته بندی معیارهای 
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