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  Earned Value Professional (EVP) نامهيگواه يمعرف 

 

 Earned Value Professional (EVP)نامه گواهي
هاي شناخته شده، پركاربرد و در عين حال موثر براي مديريت يكپارچه محدوده، زمان و هزينه پروژه مديريت ارزش كسب شده، يكي از روش

  شود.محسوب مي

 Earned Valueنامه دهد، گواهياي مديريت پروژه كه توان دارنده آن را در مديريت ارزش كسب شده نشان ميهاي حرفهنامهيكي از گواهي

Professional (EVP)  است كه توسطAACE International شود.اعطا مي  

  ي بر موارد زير است:دهنده تسلط وبراي يك متخصص ارزش كسب شده نشان EVPنامه دارا بودن گواهي
 كارگيري ارزش كسب شدهموارد قراردادي مرتبط با به 

 (ساختار شكست كار) سازماندهي محدوده پروژه در قالب ساختاري معنادار و قابل مديريت براي اجرا 

 ينهزمان و هزگيري از ابزارهاي يكپارچه مديريت اي كارهاي پروژه از آغاز تا خاتمه با بهرهريزي زماني و بودجهبرنامه 

 توانمندي در پايش پيشرفت پروژه براي سنجش عملكرد 

 هاي مربوطتهيه گزارش 

 شناخت و تجزيه و تحليل اطالعات گزارش شده 

 مديريت تغييرات محدوده كار 

 هامديريت انحراف  

  هاي الزم براي شركت در آزمونحداقل

 »و مدرك دانشگاهي مرتبطاي مرتبط سال سابقه حرفه ٤«يا » اي مرتبطسال سابقه حرفه ٨« 

 اي تبعيت از ضوابط حرفهAACE - AACE's Canons of Ethics  

  منابع پيشنهادي براي مطالعه در مسير آمادگي آزمون
 AACE’s Earned Value Professional Certification Study Guide, 3rd Edition 
 AACE’s Skills & Knowledge of Cost Engineering, 6th Edition 
 AACE’s Total Cost Management Framework 
 Earned Value Project Management, 3rd Edition 
 Practice Standard for Earned Value Management 
 Project Management Using Earned Value, 2nd Edition 
 EIA-748 (most current version) 

  ساختار آزمون
  :ساعت ٥حداكثر زمان  

 اي / تركيبي / مبتني بر سناريو)پرسش (ساده / چند گزينه ١١٩  

 تكليف نوشتاري ( ١memo writing assignment دستورالعمل مشخص كه در فضاي مشخص روي صفحه () با سناريو وOn Screen درج (

 شود.مي

 ) كتاب / جزوه بستهClosed Book( 

 شود).استفاده از ماشين حساب باتري دار مجاز است (توسط مركز آزمون تهيه نمي  

  

 
  مرجع اصلي:

https://web.aacei.org/ 
هاي زير مراجعه توانيد به نشانيميهاي آن نامهدر مورد مديريت ارزش كسب شده و گواهيبراي اطالعات تكميلي 

  بفرماييد:
www.rsrastak.com 
www.pmexperts.net 

  


