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 به نام خدا

 ملی استاندارد ايرانآشنايی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره  را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات    صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،   علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،  صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر        ۀو منصرفان فناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره     

نروی   شرود. پری   دولتری حاصرل مری   های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شرود و پر  از دریافرت    های مربوط ارسرا  مری  نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چرا  و   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کننرد  نیو با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مری      صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهاییپی 

شرود. بردین ترتیرب،    چرا  و منتشرر مری    ملری ایرران   بررسی و درصرورت تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد      ،میته ملی طرحدرک

ملی اسرتاندارد مربروط    ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودتشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرک کمیسیون بین ،ISO(3( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشرور   CAC(9( کمیسیون کدک  غراایی  5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

هرای خراک کشرور، از آخررین     کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی     میفعالیت 

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت و مایت از مصر بینی شده در قانون، برای حتواند با رعایت موازین پی سازمان ملی استاندارد ایران می

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از     ایمنی فردی و عمرومی، حصرو  اطمینران از کیفیرت محصرومت و مالحظرات زیسرت       

استانداردهای ملی ایران را برای محصومت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری     

المللری بررای محصرومت کشرور، اجررای اسرتاندارد کامهرای صرادراتی و         تواند به منظور حفظ بازارهرای برین  می. سازمان کند

ها و مؤسسرات فعرا  در   کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری درجه

هرا و  محیطی، آزمایشرگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایتمسیسگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام    گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هرا  ها اعطا و بر عملکررد آن کند و در صورت احراز شرایط مزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنتأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلوات گرانبها و انجام تحقیقرات کراربردی    کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «ه در مديريت پروژه و برنامهشدمديريت ارزش کسب»

 

 سمت و/يا محل اشتغال: رئیس: 

 کمندی، کما 

 تجویه(شیمی  -ارشد شیمی)کارشناسی

 شرکت کربنات سدیم سمنان -مدیر کنتر  کیفیت 

 

  دبیر:

 مرادی، احمد

 (مالی - ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان -کارشناس 

 

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(: اعضا

 اعتمادی، کیوان

 ریاضیات مالی( -ریاض  ارشد)کارشناسی

 کارگواری آگاه - گر بورسگر و معاملهتحلیل

 

 سیمین برومند،

 ارشد مدیریت()کارشناسی

 شرکت کوب  کویر سمنان - مدیر کنتر  کیفیت

 

 مهدی تیموری،

 (ذرات بنیادی - ارشد فیویک)کارشناسی

 شرکت دقیو آزمای سمنان - مدیر عامل

 

 حامد جباری،

 (صنایع پلیمر - ارشد پلیمر)کارشناسی

 اتیلن سمنانشرکت پلی - مدیر کنتر  کیفیت

 

 محمد خالقی،

 (مالی  - ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان - کارشناس

 

 عباسی، روح ا...خدام

 حالت جامد( -ارشد فیویک)کارشناسی

هرای اداره کرل   شناسی، اوزان و مقیاسرئی  اداره اندازه

 استاندارد استان سمنان

 

 سرشار ،خرازی قووین

 (طراحی جامدات - ارشد مهندسی مکانیک)کارشناسی

 شرکت پردازش بنیان شهر  - مدیر عامل

 

 خرم، محسن

 (تولید - ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان - کارشناس
 

 

 مصطفی مدرس،

 (تحقیو در عملیات - ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 دانشگاه جامع علمی کاربردی  - مدرس

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



 9211)چاپ اول(: سال   33822استاندارد ملی ايران شماره 

 ه

 سمت و/يا محل اشتغال: ويراستار:

 عباسی، روح ا...خدام

 حالت جامد( -ارشد فیویک)کارشناسی

های اداره کل شناسی، اوزان و مقیاسرئی  اداره اندازه

 استاندارد استان سمنان
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 مندرجات فهرست
 

 صفحه عنوان

 ح گفتارپی 

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد 3

 3 مراجع الوامی 2

 2 و اصطالحات اختصاری تعاریف و اصطالحات 1

 2 اصطالحات و تعاریف 1-3 

 9 اختصاری اصطالحات 1-2 

 9 شدهکسبمروری بر مدیریت ارزش  5

 9 شدهمدیریت ارزش کسب 5-3 

 9 شدهکسبمدیریت ارزش  منافعو  مقصود 5-2 

 9 شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  ی برای یکرهنمودهای 5-1 

 4 شدهکسبریوی مدیریت ارزش طرح 5-5 

 4 عملکردو معیارهای  شدهکسبارزش  هایگیریاندازهاستفاده از  5-9 

 5 شدهکسبمدیریت ارزش یند افرهای گام 9

 5 کلیات 9-3 

 38 پروژه یا برنامه دامنه شمو : تجویه 3گام  9-2 

 33 : واگااری مسئولیت2 گام 9-1 

 33 بندی کارزمانبرنامه : 1 گام 9-5 

 31 زمانی مرحله: توسعه بودجه 5 گام 9-9 

 31  عملکرد عینی اقدامات واگااری: 9 گام 9-9 

 39 عملکردگیری اندازه: تنظیم مبنای 9 گام 9-9 

 39 و اجرای کار اختیاردادن: 9 گام 9-4 

 39 عملکردهای دادهآوری و گوارش جمع: 4 گام 9-5 

 39 عملکرد های: تحلیل داده5 گام 9-38 
 34 اقدام مدیریت انجام: 38 گام 9-33 

 35 داری مبنا: نگه33 گام 9-32 

 28 شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  بازنگری 9

 28 کلیات 9-3 

 23 هیکپارچمبنای  بازنگری 9-2 
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 صفحه عنوان

 23 اثبات بازنگری 9-1 

 22 بازبینی 9-5 

بندی با استفاده گیری عملکرد هوینه و برنامه زمانتحلیل اندازهدهنده(  )آگاهی پیوست الف

 شدهکسبهای مدیریت ارزش از داده

21 

هرای مردیریت ارزش   بندی با اسرتفاده از داده تحلیل برنامه زماندهنده(  )آگاهی پیوست ب

 شده(بندی کسبشده )برنامه زمانکسب

24 

  سازی سایر فرایندهای مدیریت پروژه یا برنامه با یکپارچهدهنده(  )آگاهی پیوست  

 شدهکسبمدیریت ارزش                     

15 

 19 نامهکتاب
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 گفتارپیش

های مربوط نوی  آن در کمیسیونکه پی  «برنامه در مدیریت پروژه و شدهکسبمدیریت ارزش »استاندارد 

المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند بر مبنای پایرش استانداردهای بین

اجالسیه کمیته ملی استاندارد  و پنجاه و پنجمین دویستتهیه و تدوین شده، در  9، استاندارد ملی شماره 9

قانون اصالح  1تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  29/84/3155مدیریت کیفیت مورخ 

، بره عنروان اسرتاندارد    3193مصوب بهمن ماه  قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 د.شوملی ایران منتشر می

سراختار و شریوه    -)استانداردهای ملی ایرران  9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

های ملی و جهرانی در زمینره   شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحومت و پیشرفتنگارش( تدوین می

نظر خواهند شد و هرر پیشرنهادی کره    صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لووم تجدید

نظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار برای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید

 نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید

تهیه و تدوین شرده و  « معاد  یکسان»المللی زیر به روش اندارد بیناین استاندارد ملی بر مبنای پایرش است

المللری موبرور   باشد و معاد  یکسان اسرتاندارد برین  شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 است:

ISO 21508: 2018, Earned value management in project and programme management  
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 مقدمه

 این. شده درگیر هستندکسبراهنمایی برای افرادی است که در مدیریت ارزش تهیه ، استاندارد منظور از این

 .کندمی توصیف ،وی و کنتر  پروژه یا برنامهریطرح ی برایموایای منظور تهیهبهرا  ییهاشیوه ،استاندارد

مدیریت ارزش  سازیپیادهیندهای او فر یکپارچگیها، مسئولیتهایی در مورد مفاهیم، راهنمایی استاندارداین 

 .کندمیفراهم  ،شدهکسب

شرده را  کسبتوسط یک سیستم مدیریت ارزش  شدهاخا عملکردمعیارهای  ی در مورداطالعات ،استانداردین ا

 .کندمیفراهم 

 .کندمی کاملرا  ISO 21503 و ISO 21500 ، استانداردهایاین استاندارد

 :شودنمیها محدود اما به آن استموارد زیر  ، شاملاستاندارداین هد  مخاطب 

 ؛هابرنامهها یا پروژهمدیران اجرایی و افراد درگیر در حمایت از  -الف

 ؛کنندمیرا مدیریت  شدهکسبهای مدیریت ارزش سیستمها یا برنامه، هاپروژهافرادی که  -ب

 ؛پروژه یا برنامه کنندهکنتر  کارمنددفاتر مدیریت پروژه یا عملکرد افراد درگیر در مدیریت یا  - 

 ی.دهندگان استانداردهای ملی یا سازمانتوسعه -ت

، شرود  سرازی نیازهای هرر سرازمان یرا فررد مناسرب     کردن منظور برآوردهبهممکن است  استاندارداین  کاربرد

 .بهتر اعما  کنندشده را کسبمدیریت ارزش شیوه مفاهیم و  اینها ممکن است آنبنابراین 
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3 

 شده در مديريت پروژه و برنامهمديريت ارزش کسب

 هدف و دامنه کاربرد 9

در مردیریت پرروژه و    شرده کسبهای مدیریت ارزش برای شیوه راهنمایی ، ارائهاستاندارداین هد  از تدوین 

یا خصوصی و هر اندازه یا بخ  و همچنرین  عمومی برای هر نوع سازمان از جمله این استاندارد . استبرنامه 

 .دارد کاربرد ،مدت زمانیا هر نوع پروژه یا برنامه از نظر پیچیدگی، اندازه 

 کند:میفراهم موارد زیر را  استاندارداین 

 اصطالحات و تعاریف؛ -الف

  شده؛کسبو موایای مدیریت ارزش هد   هایتوصیف -ب

 با مدیریت پروژه یا برنامه؛رابطه و  یکپارچگی - 

 ؛یندافرهای توصیفو  یندهاافرمرور  -ت

 ؛شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  برای یک الوامات اساسی -ث

 .شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  یک کاربرد -ج

، شرده کسرب مردیریت ارزش   شیوه این در ی خاکها یا ابوارهایندها، روشافر کاربرددر مورد  ،استاندارداین 

 .کندفراهم نمی راهنمایی

همراه متداو   مورد استفاده های، فرمو عملکردو تحلیل  بندیزمانبرنامه هوینه،  ،پو  ب، الفهای پیوست

-توصیف میهای مدیریت پروژه یا برنامه را یندافربا سایر  شدهکسبارزش  یکپارچگیبا تفسیرهای مرتبط و 

 کنند.

 مراجع الزامی 3

 این استاندارد مراجع الوامی ندارد.
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 و اصطالحات اختصاري تعاريف و اصطالحات 2

 اصطالحات و تعاريف     2-9

 :3رودکار میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به

2-9-9 

 فعالیت

activity 

 .، بر عهده گرفته شودیک پروژه یا برنامهکامل کردن منظور به باید ای از کار کهشده بخ  شناخته

 .شود گرفته درنظر نیوکار  عنصر یکاست  ممکن فعالیت -يادآوري

2-9-3 

 هزينه واقعی

actual cost 

 ، است.شده اجراشده برای کار تحمیلهوینه 

 .شودمی شناخته یون «شده اجراکار  یواقع هوینه» عنوانبه یواقع هوینه -يادآوري

2-9-2 

 تکمیلبودجه 

budget at completion 

مراجعره   35-3-1زیربنرد  بره  کراری ) یک بستهبا  مرتبطکار به انجام رساندن شده برای بینیکل هوینه پی 

 است. (مراجعه شود 5-3-1زیربند به ) کنتر حساب ( یا مراجعه شود 3-3-1زیربند به ، فعالیت )(شود

2-9-4 

 کنترل حساب

control account 

برنامه ( و مراجعه شود 2-3-1زیربند به ، بودجه، هوینه واقعی )دامنه شمو  ،نقطه کنتر  مدیریت که در آن

 3-3-1زیربنرد  بره  ( یا فعالیرت ) مراجعه شود 35-3-1زیربند به ) یکار، بستهبندی یک پروژه یا برنامهزمان

 .اندشده( یکپارچه مراجعه شود

                                                 

  /www.electropedia.org و www.iso.org/obp هرای وبگاه در IEC و ISO یرفته در استانداردها کاربه تعاریف و اصطالحات -3

 .است دسترسقابل
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2-9-5 

 شدهکسبارزش 

earned value 

 شود.بیان می ،یافته به آن کاربودجه اختصاکصورت به که ایشدهکاملارزش کار 

 .شودمی شناخته یوشده ن اجرا کار شدهبندیبودجه هوینه عنوانبه ،شدهکسب ارزش -يادآوري

2-9-6 

 شدهکسبمديريت ارزش 

earned value management 

را پروژه یا برنامه  عملکردارزیابی پیشرفت و  بندیِزمانبرنامه ، هوینه واقعی، بودجه و دامنه شمو روشی که 

 کند.می یکپارچه

2-9-7 

 تکمیل برآورد

estimate at completion 

 35-3-1زیربنرد  بره  ) یکارپروژه، برنامه، بستهمربوط به کار رساندن انجام به برای شده بینیپی هوینه کل 

 .است (مراجعه شود 3-3-1زیربند به ( یا فعالیت )مراجعه شود

2-9-8 

 تکمیل براي برآورد

estimate to complete 

( یرا  مراجعره شرود   35-3-1زیربنرد  بره  ) یکارمانده از یک پروژه، برنامه، بستهکار باقی ۀشدبینیپی هوینه 

 است. (مراجعه شود 3-3-1زیربند به )فعالیت 

2-9-1 

 هيکپارچ مبناي بازنگري

integrated baseline review 

مراجعره   31-3-1زیربند به )عملکرد گیری اندازه مبنایدرک مشترک از یک  استقرار منظوربه ،ارزیابی ایجاد

 .است محتوای فنی پروژه یا برنامه تصدیو( برای شود
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2-9-92 

 ذخیره مديريت

management reserve 

(، کره بررای کنترر     مراجعه شرود  31-3-1زیربند به )عملکرد  گیریاندازهمبنای  از خارج ،بودجهمقداری از 

نگره داشرته   ، هسرتند  جدا از دامنه شرمو  که  نشدهبینیهای پی یدادها یا فعالیتبه روواکن  مدیریت در 

 .شودمی

2-9-99 

 شبکه بنديزمانبرنامه 

network schedule 

 است. متقابل عناصر کار یک پروژه یا برنامه هایو وابستگی یمنطق 3دهیترتیبدهنده گرافیکی نشان نمای 

 یون «شبکه یمنطق نمودار» یا «یمنطق نمودار» ، «شبکه بندیزمان برنامه نمودار» عنوانبه ،شبکه بندیزمان برنامه -يادآوري

 .شودمی شناخته

2-9-93 

 عملکردگیري اندازه

performance measurement 

 .شوندمیقرار داده ،پیشرفت پیگیریکه برای ای اندازههای کمی یکا

2-9-92 

 عملکردگیري مبناي اندازه

performance measurement baseline 

 شده وگیری اندازه نسبت به آن پروژه یا برنامه عملکردکه  ،بودجه طرحو کار  یزمان مرحلهکل  شمو  دامنه

 .نیست (مراجعه شود 38-3-1زیربند به ) ذخیره مدیریت شامل

2-9-94 

 شدهريزيطرحارزش 

planned value 

 .مجاز است شده،بندیزمان کار برایکه ( مراجعه شود 39-3-1زیربند به ) یزمان مرحلهبودجه 

 .شودمی شناخته نیو شدهبندیزمان کار شدهبندیبودجه هوینه عنوانبه ،شدهریویطرح ارزش -يادآوري

                                                 

1- Sequencing 
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2-9-95 

 فنی عملکرد

technical performance 

 است. سازیپیادهزمان در  ،دست آمده برای پروژه یا برنامهههای بنتایج عملکردها یا قابلیت اندازه

 افوایشی باشد.فنی ممکن است عملکرد  -يادآوري

2-9-96 

 زمانی مرحلهبودجه 

time-phased budget 

 است. یافته، استقرارمراحل یا  های زمانیدورهسراسر کار در رساندن انجام منظور بهبهتخصیص هوینه 

2-9-97 

 نشدهتوزيعبودجه 

undistributed budget 

  .توزیع نشده استمراجعه شود(  5-3-1)به زیربند حساب کنتر  یک که به  یهوینه کار مجاز

2-9-98 

 ساختار شکست کار

work breakdown structure 

 است. عناصر کارمتشکل از تر پایینبه سطوح  ،طور تدریجیبه ،شده پروژه یا برنامهتعریف دامنه شمو تجویه 

2-9-91 

 يبسته کار

work package 

 هستند. (شودمراجعه 5-3-1زیربند به حساب کنتر  ) ، که درونهای مرتبطیک یا چند گروه از فعالیت

 اختصاري اصطالحات 2-3

 رود:کار میبهزیر اختصاری اصطالحات در این استاندارد، 

 actual cost AC هوینه واقعی

 budget at completion BAC تکمیل بودجه

 estimate at completion EAC برآورد تکمیل
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 estimate to complete ETC برآورد برای تکمیل

 earned value EV شدهارزش کسب

 earned value management EVM شدهمدیریت ارزش کسب

 integrated baseline review IBR یکپارچه بازنگری مبنای

 management reserve MR ذخیره مدیریت

 performance measurement baseline PMB گیری عملکردمبنای اندازه

 planned value PV شدهریویارزش طرح

 undistributed budget UB نشدهبودجه توزیع

 variance at completion VAC واریان  تکمیل

 شدهکسبمروري بر مديريت ارزش   4

 شدهمديريت ارزش کسب 4-9

 گیرری انردازه تهیره یرک سیسرتم    منظرور  بره است که شده ساختاربندییک روش  شدهسبکمدیریت ارزش 

 .شودمیاستفاده  ،شده یک پروژه یا برنامهبینیعملکرد پی گاشته و بازنگری عملکرد برای  ،عملکرد

-پیراده ، ریویطرحعملکرد، برای مدیریت  بایستی. استعملکرد مدیریت  ی ازروش ،شدهکسبمدیریت ارزش 

پروژه یا برنامره فرراهم   این کار  دامنه شمو  به انجام رساندندر  ،یک پروژه یا برنامهعملکرد و کنتر  سازی 

 .شود

 شدهکسبمديريت ارزش  منافعو  مقصود 4-3

تحلیل و  ،شدهکسبیریت ارزش مد. یا برنامه است، کنتر  و تحلیل پروژه شدهکسبمدیریت ارزش از  مقصود

محردود  کند، اما به این موارد را تسهیل می، منابع انسانی و مواد بندیزمانبرنامه بودجه، سازی برای تصمیم

 .شودنمی

 بررای  یافتره استقرارمعیارهای  حاصل از شامل ارتباط وضعیت ،شدهکسبسیستم مدیریت ارزش ممکن است 

 .، توسعه اقدام اصالحی و چارچوب و واژگان مشترک باشدبهبودهاپروژه یا برنامه، 

داری و نگه استقرار ی برایهای، ابوارها و روشهای اجراییروشای از مجموعه ،شدهکسب یک سیستم مدیریت

 .کنتر  پروژه یا برنامه است

 :به سه مویت کلی منجر شود ،شدهکسبمدیریت ارزش کاربرد شود، توصیه می

 ؛عینیگیری اندازههای تکنیک توسعه -الف
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 ؛ها برای تصمیمات مدیریت پروژه یا برنامهدادهدر دسترس بودن قابلیت  -ب

 .پروژه یا برنامه پای منظور بهسیستمی تهیه  - 

 :شودها محدود نمی، اما به آنباشدزیر  مواردشامل  ،موایای خاکممکن است 

 ؛گاشته عملکردبراساس  تکمیل برآوردو  آتیعملکرد بینی پی  -

 ؛هاسازمان میانپروژه یا برنامه در یک سازمان و بین یا در عملکرد برای مقایسه عینی معیارهای  -

 ؛مبناهاو  هاتوسعه بودجه -

 برآوردها؛ تکمیل -

 ؛شودانجام می ،سازگارطریقی به که  ،کاریهایبسته تکمیلعینی گیری اندازه -

 ؛واقعی و بودجهعملکرد  نسبت به ،شدهانجام کار عملکردمقایسه  -

 ؛شدهارزش کسبهای گوارش، در هااندازهدر  هاتناقض کردنمشخص -

 .منظم شدهکسبارزش  دهیگوارشعملکرد با استفاده از  گیریاندازهو  دهیسازگاری چارچوب گوارش -

 شدهکسبسیستم مديريت ارزش  ی براي يکهايرهنمود 4-2

بررای  . تهیره شرود   سرازگار عملکررد  معیارهرای   ، بررای شدهکسبیک سیستم مدیریت ارزش شود توصیه می

برای پروژه  یافته استقراری هامبنا ،سیستم این بایستی ،عملکردمعیارهای  سازگار اندازچشمدستیابی به یک 

-اندازه مبنایو شده تعریفکار شکستاز طریو ساختارشود توصیه میکاری که  دامنه شمو  شامل ،یا برنامه

در تغییررات   شرده رسرمی و کنترر    تلفیو اجازه ،این سیستمشود توصیه می. یکپارچه کند را عملکردگیری 

 را بدهد. اجراییهایروشکاربران مجاز و  ،مبناها

در  ،فرآیندهای کنتر  پروژه یرا برنامره  معیارها و  بایستی، شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  سازیپیادهبرای 

 اجرازه  منظرور بره سیسرتم   این بایستیمستند و درک شود.  ،دهندهایی که کار را انجام میسازمان یا سازمان

ینرد  آفر یرک  و عملکررد ح هدفمنرد  و، سرط مشرترک های ارزیرابی  شناسیها، روشسیستماتیک داده بازنگری

پروژه یکپارچگی حوزه موضوع منظور تطبیو به ،است سیستم قادر باشد. ممکن یابداستقرار  ،بازخورد ارزیابی

برای کنتر  پروژه یا  طور کههمان هاسازیمناسب سایرو  ،سازمان دهیگوارش بی  از یک ،برنامه مختلفیا 

 .سازی شود، مناسبشودفرض می ضروری، برنامه یکپارچهانداز چشمیک  تهیهبرنامه یا 

، هوینره واقعری،   شدهکسبارزش  ،شدهکسبدر یک سیستم مدیریت ارزش  موجود 3محوریهایداده بایستی

 ،شرده کسرب سیستم مردیریت ارزش  بایستی باشد. تکمیل و بودجه  کردنکاملبرآورد شده، ریویطرحارزش 

 .باشدشده و همچنین وضعیت واقعی پروژه یا برنامه ریویطرحوضعیت قادر به نشان دادن 

                                                 

1- Core data 
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 واگرااری توافو مشترک در مورد  یک ، این سیستم بهشدهکسبیک سیستم مدیریت ارزش سازی پیادهبرای 

هرا برر اسراس مالحظرات سرازمانی      هرا یرا برنامره   از دارد، که ممکن است برای پروژهنی« عملکرد»و « ارزش»

 شود. سازیمناسب

طرور مرنظم و   هبر  عملکررد، معیارهای بازنگری  منظور فراهم کردن امکان مقایسه و تحلیل عملکرد،بهبایستی 

 .شده انجام شودبندیزمان

 :باشدموارد زیر قادر به انجام  ،شدهکسبیک سیستم مدیریت ارزش شود توصیه می

 ؛به انجام برسد چه زمانیدر چه کاری باید توسط چه کسی و  کهاینتعیین  -الف

 منبع؛الوامات  استقرار -ب

 های مرتبط؛ثبت هوینهگیری دستاورد کار و اندازه - 

 ؛انداستقرار یافتهبرای آن  ،انحرافات از طرحی که معیارهاگوارش  -ت

 ؛وینه تکمیلتاریخ و هبینی پی  -ث

 ؛اصالحی و پیشگیرانه هایطرحسازی پیادهو  طراحی -ج

موجرود در   پیشرین  شرده تصرویب مبناهای شده در تصویبهر تغییر بایستی  ؛دامنه شمو اجازه تغییرات  -چ

 .و مستند شود بوده ردیابیقابل ، شده کنتر  ،شدهکسبسیستم مدیریت ارزش 

 شدهريزي مديريت ارزش کسبطرح 4-4

 :قابلیت موارد زیر را برقرار سازد ،شدهکسبریوی مدیریت ارزش طرحشود توصیه می

 ها،ها یا برنامهریوی کل پروژهطرحیکپارچه در مورد  اندازچشماهدا  پروژه یا برنامه و همچنین  استقرار -

 ،طرحاین از  اتگیری انحرافاندازهمنظور بهرفت پروژه یا برنامه پیش پای  -

پیشرفت و استفاده از عینی برای پروژه یا برنامه، ارزیابی عملکرد ریوی توسط کاربران سیستم مدیریت طرح -

 .منابع

 عملکردو معیارهاي  شدهکسبگیري ارزش استفاده از اندازه 4-5

یک پرروژه یرا برنامره در یرک نقطره انتخراب شرده        یت عوضارزیابی  منظوربهعملکرد  معیارهای تعیینبرای 

امکران   ،این معیارهرا شود توصیه می. استفاده شود شدهکسبارزش  هایگیریاز اندازهبایستی زمان، برحسب 

بررای   ،شرده استنتاجمعیارهای ممکن است  سازد.برقرار یریت پروژه یا برنامه را تصمیمات آگاهانه در مورد مد

. اسرتفاده شرود   ،عملکردگیری اندازه مبنایبا  بندیزمانعملکرد برنامه مقایسه هوینه واقعی پروژه یا برنامه و 

 برا اهمیرت  هرای  واریران  که  یدر زمان ،بندیزمانبرنامه های واریان  برای هوینه و آستانه استقرارمنظور به
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گیرری  از مبنرای انردازه  بایسرتی  بری  از حرد باشرد،     اضافی، تحلیل و رسیدگی مدیریت شده برایشناسایی

 .شوداستفاده عملکرد 

 بررای تعیرین   ،شرده کسرب ارزش عملکرد های گیریدست آمده با استفاده از اندازهبهاطالعات شود توصیه می

 :استفاده شودزیر موارد 

 پیشرفت یک پروژه یا برنامه، -

 کار،رساندن انجام به در جهت  پیشرفت -

 تحویل،قابل موارد تکمیل  -

 .پیشرفت در جهت تحویل یک پروژه یا برنامه -

-زمانبرنامه هوینه و  های، برای تعیین واریان شدهتوافوراه با آستانه واریان  ، همهاگیریاین اندازهبایستی 

 .استفاده شود بندیانزم برنامه هوینه وعملکرد های و شاخص بندی

ایرن  بایسرتی  . اسرتفاده شرود   نیو پروژه یا برنامه آتیعملکرد بینی برای پی  ،اطالعات این از شودتوصیه می

، باشرد موارد زیر شامل ، گاشتهعملکرد پروژه یا برنامه، بر اساس عملکرد بینی یک پی  استقرار برای هاداده

 :شودها محدود ناما به آن

 کردن؛کامل برآورد -الف

 ؛برآورد تکمیل -ب

 ؛تکمیلواریان   - 

 کامل.شاخص عملکرد  برای -ت

 .شود ثبت شدهکسبدر یک گوارش مدیریت ارزش  ،هاارزشمحاسبه این در شده آوریجمعاطالعات بایستی 

 .شودمراجعه ب پیوستبه  ،شدهکسب بندیزمان برنامه یمواز کاربرد برای -يادآوري

 شدهکسبهاي فرآيند مديريت ارزش گام   5

 کلیات  5-9

 است.نشان داده شده 3در شکل ،شدهکسبهای فرآیند مدیریت ارزش گام
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 شدهکسبارزش  يريتمد يندفرآ هايگام -9شکل

 32-9ترا   2-9 هایزیربنرد  شده درتوصیف هایگامشامل  ،شدهکسبمدیریت ارزش فرآیند  هایگامبایستی 

 .باشد

 پروژه يا برنامه دامنه شمول: تجزيه 9 گام 5-3

به عناصرر   ،با استفاده از رهنمودهای زیر ،کار مربوط به پروژه یا برنامه دامنه شمو تمام  بایستیطور کلی، هب

 :شودتجویه  مدیریتقابل 

 ؛تجویه شود ،یکار شکستیک ساختار  بهپروژه یا برنامه  دامنه شمو بایستی  -الف

 ؛کار برای پروژه یا برنامه باشد دامنه شمو  تمامشامل  ی،کارشکستساختار بایستی  -ب

 .دنباش دو به دو ناسازگار ی،کارشکستعناصر کار در ساختار  دامنه شمو بایستی  - 

بره   ،شرده کسرب مدیریت ارزش  اعما برای مورد نیاز  یکارشکستیک ساختار های مشخصهشود توصیه می

 :زیر باشدصورت 

همچنرین  شرده و  کسرب بررای مردیریت ارزش    ،یکرار ختار شکسرت سرا  این تجویه کامل، مرتب و منطقی -

، کلیردی  بنردی زمران برنامره  ، مانند کنتر  فنی و مردیریت  یر عناصر مدیریت پروژه یا برنامهسا یکپارچگی

 ؛است
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اسرتفاده  سطح مورد نیاز برای مدیریت پروژه یا برنامه و همچنین  ، تایکار شکستساختار شود توصیه می -

 .شودداده توسعه کار، دهی، پیگیری و گوارشبرای اجازه

 ،انرد شرده  شناساییشناسایی در هر سطح مدیران مناسب یا افرادی که برای پروژه یا برنامه شود توصیه می -

 .باشندهای مورد نیاز مسئو  گوارش

 مسئولیت واگذاري: 3 گام 5-2

 :شودتخصیص دادهزیر های درهنموبا استفاده از  ،مسئولیتشود توصیه می

 ؛شودتخصیص داده ،برای هر عنصر کار و پروژه یا برنامه در کلعملکرد مسئولیت بایستی  -الف

 ؛واضح تعریف شود طوربه ،مسئولیت مدیریتبایستی  -ب

تخصریص  مدیران داخلری در سرازمان    شود، بهانجام  سازمانبیرون در  باید کاری را کهمسئولیتبایستی  - 

 .شودداده

. شرود  واگراار  ی، مسرئولیت یکرار شکسرت در سراختار  شده تجویه هر عنصر کارعملکرد برای شود توصیه می

حسراب   ،افتددر آن اتفاق می یکارشکستسازمانی و ساختار  شکستساختار  یکپارچگیای که نقطهبایستی 

 .حساب کنتر  باشدمسئو  فرد  مدیر حساب کنتر ، شودتوصیه می. کنتر  باشد

 بندي کارزمانبرنامه : 2 گام 5-4

هرای  گیو وابسرت  3زمانیمقاطع، های زمانیدورهها، ، که فعالیتبندی برای کارزمانبرنامه یک شود توصیه می

برا  بایسرتی  و بروده   شرده کسرب ، مبنایی برای تعیین ارزش کندشناسایی میمتقابل را در یک سطح مناسب 

 :ای زیر ایجاد شودرهنمودهاستفاده از 

 ؛شوندشناسایی  آن، تر ازپایینیا  کاریعناصر ساختار شکست در سطح یهافعالیتشود توصیه می -الف

 زمرانی مقراطع عنوان باشند، بهها و رابطها قید، اهمیتبا  یدباکه  شدهتعیین تصمیم نقاط شودمیتوصیه  -ب

 ؛شوندشناسایی  عمده

 ؛شود بندیزمان ،کارتوالیتعریف کار مجاز برای  شودتوصیه می - 

تحقرو   ضرروری برودن   منظرور بره  ،زمرانی مقاطع داخلی هایوابستگیو  مزمهای فعالیتشود توصیه می -ت

 شناسایی شود؛ ،الوامات پروژه یا برنامه

 عینی عملکررد  اقداماتفنی یا سایر عملکرد  2هایمقصد، زمانیمقاطع، تحویلموارد قابل شود توصیه می -ث

 .مورد استفاده قرار گیردعملکرد، های عنوان شاخصبهو  طور واضح شناسایی شدهبه شده،تعریف

                                                 

1- Milestones 

2- Goals 
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و زمرانی  مقاطع، ها، فعالیتهای زمانیدورهشوند که  بندیزمانمنطقی  توالیدر یک  ،کار این عناصربایستی 

 ،هسرتند  بنردی زمران هایی که شامل چندین میره  ها یا برنامهوژهدر پر. شناسایی کندهای متقابل را وابستگی

. بره عبرارت   مراجعه شود 2شکلبه صورت عمودی و افقی قابل ردیابی باشد، به ،بندیزماناین برنامه بایستی 

کرار، از طریرو   ، ریروی طررح  از سرطح بندی با این برنامه زمان هر سطحی از منظور سازگاریبهبایستی دیگر، 

 .پروژه یا برنامه، قابل ردیابی باشد

 
 ی  قابلیت رديابی عمودي و افق -بندي تفضیلیمانزبرنامه  -3شکل 

طرور کره   همان. شود دارینگهو  مستقر ،پروژه یا برنامه از طریو ،هارابطه منطقی بین فعالیتشود توصیه می

شده در  اجراکار  پای و  طرحمنظور به ،بندیزماناین برنامه بایستی است،  شده تصویبو  داده شده توسعه

-برنامهیا  بندیزماناین برنامه بایستی . استفاده شودتوسط مدیریت  وجود،در صورت ، پروژه و برنامه مرتبط

 .باشد، شدهتعریفاهدا  از پی   نسبت به ،یابی پیشرفت واقعیشای برای ارزوسیله ،بندیزمانهای 

. دنباشر  پیونرد داشرته  هرا  با وابسرتگی  ،هاپروژهدر میان در یک پروژه یا زمانی مقاطعو ها فعالیتممکن است 

مقراطع  هرا و  فعالیرت  بررای  ،یشرناور  این مسیر بحرانی و دهد اجازه ،شبکه بندیزمانشود برنامه توصیه می

 .تعیین شودزمانی 

در  بندیزمانبرنامه  واگااری منابع و توسعه بودجه مرحله زمانی،منظور فراهم کردن اساسی برای هبایستی ب

 یابد.استقرار سطح فعالیت 
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 زمان فازبندي شدهتوسعه بودجه : 4 گام 5-5

، مرواد نیرروی انسرانی،   و ممکرن اسرت   شرده   واگراار کرار  شکستبه عناصر ساختار  هابودجهشود توصیه می

بودجه به کارهایی که در یرک   واگااریبا . جداگانه شناسایی کندطور بهها را قراردادهای فرعی یا سایر هوینه

 .شودمی یلتبد یزمان مرحله بودجه به بودجه این، اندشدهریوی طرح بندیزمانبرنامه 

مرحلره  نشرده، در  توزیرع بودجه  شاملبودجه، بایستی ، ستریوی نشده اطرحبرای کاری که هنوز به تفصیل 

 .باشدکار عملکرد آن  زمانی مورد انتظار دوره، فراتر از زمانی

بودجره   یرک  د، ممکن استنپروژه یا برنامه باش دامنه شمو که در  اینشدهبینیپی  هایفعالیتهمه برای 

 .شودکنار گااشته ،اضافی برای ذخیره مدیریت

زیرع  بودجره تو  شرامل  ،کرار شکسرت  شده برای همه عناصر ساختارریویطرحکل ارزش  یزماننمای  مرحله 

ی طرح عملکرد،گیری مبنای اندازهشود توصیه می .شودمیتعریف عملکرد، گیری عنوان مبنای اندازهبهنشده، 

 .نمای  دهد شده است را مجاز رسمی طورکه به

 تکمیرل کار برای یک پروژه یا برنامه، بودجره  شکستعنصر ساختار و  در زمان تکمیل یک فعالیت بودجه کل

گیرری  انردازه  مبنرای  تکمیرل بودجره  بایسرتی  . شرود نامیده میکار  شکستبرای آن فعالیت یا عنصر ساختار 

 .برابر با بودجه پروژه یا برنامه باشد ،عالوه ذخیره مدیریتعملکرد، به

برا   ،منرابع بایسرتی   ،زیرر  رهنمودهرای با استفاده از  ،پروژه یا برنامه برای زمانی مرحلهتعیین بودجه منظور به

 :شود واگاارها به فعالیت ،یاستفاده از هوینه چنین منابع

نیرروی  ، سراعت  پرو  رایرج  ، کره برحسرب   واگاار شده باشندبودجه  هایها دارای ارزشفعالیتبایستی  -الف

 ؛شودمیگیری بیان قابل اندازهیکاهای یا سایر  انسانی

 ؛توزیع شود هافعالیتاین  زمانی دورهسراسر در  ،هافعالیتشده به واگاار هایبودجهبایستی  -ب

کار، کره هنروز بره     به دامنه شمو  شدهواگاار هایبودجه منظور انعکاس خروجی مورد انتظار،بهبایستی  - 

 ؛پروژه یا برنامه توزیع شود در سراسرریوی نشده است، طرحتفصیل 

هرا  فعالیت هب، ایجاد شود که شوندمیمشخص  طور واضح، که بهیهای ذخیره مدیریتبودجهممکن است  -ت

 .اندنشدهواگاار  ،خاصی دامنه شمو یا 

 .لحاظ نشود تکمیلو بودجه عملکرد گیری اندازهمبنای  در ،ذخیره مدیریتبایستی  -ث

   عینی عملکرد اقداماتواگذاري : 5 گام 5-6

هرای زیرر مشرخص    رهنمودبا اسرتفاده از   ،کارعملکرد گیری مورد استفاده برای اندازهعینی  اقداماتبایستی 

 :شود
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 ایرن  شرده کسبیا ارزش  3بودجه بهمربوط  ارزش براساس ،فعالیترساندن یک انجام به شود توصیه می -الف

 ؛بیان شود ،فعالیت

 شود؛استفادهعینی عملکرد،  اقدامات، از هاتکمیل فعالیتدرجه تعیین کمیت  منظوربهشود توصیه می -ب

بررای ایرن    شرده بنردی بودجهمقدار همیشه با  ،شدهکاملاز یک فعالیت  شدهکسبارزش شود توصیه می - 

 ؛برابر باشد ،فعالیت

بایستی و قرار گرفته توافو مورد از شروع هر بسته کاری پی   ،کارعینی عملکرد  اقداماتشود توصیه می -ت

 ؛نکندتغییر  ،یبه محض شروع کار روی بسته کار

ارزیرابی شرود و    قررار اسرت   کهریوی شود، طریقی طرحبه همان  عملکرد،عینی  اقداماتشود توصیه می -ث

 ؛اندشدهریوی طرح کهارزیابی شود،  طریقیبه همان بایستی 

و  ه اسرت کسرب شرد  ارزش  آن کره  استقرار یابرد عملکرد به همان طریقی عینی  اقداماتشود توصیه می -ج

 ؛شوند آوریجمع یکسان، زمانی چارچوبمداوم و در طریو به  هاواقعیت

 .شوداستفادهعملکرد  از یک اندازهفقط  ،در هر بسته کاریشود توصیه می -چ

ایرن   استقرار یابند. ،های در حا  پیشرفتتعیین دستیابی به فعالیت منظوربه ،عملکرداقدامات عینی بایستی 

اندازه و  ،به محتوا ،انتخاب اندازه بایستیکند. نمیمشخص  ،ادهخاصی را برای استفعینی  اقدامهیچ  استاندارد

 همران روشری  اسرتفاده از  برا   ،شرده کسرب گیری ارزش اندازهبایستی بستگی داشته باشد.  فعالیتمان مدت ز

-می ارجاع داده ،شدهکسبارزش  عنوانبه ،حاصل معیاربه آمده است.  شدهتصویب طرحکه در  محاسبه شود

بایستی . فراهم کند صریحو ای واضح شیوهبه را پیشرفت کار  گیریاندازه، امکان اقدامات عینی  بایستیشود. 

 .دهدرا افوای   1طرفیبیو  2پایریمسئولیت ،از قبلاقدامات عینی برقراری 

انجرام  بره   ،به هر فعالیتشده کسبیک تکنیک خاک ارزش  واگااریبا  عملکرد،گیری اندازهشود توصیه می

بستگی داشته باشد. در صورت امکران،   ،به ماهیت و مدت زمان کار ،مورد استفادهتکنیک این بایستی  برسد.

 برای اساسیعنوان به ،(مراجعه شود 5-9زیربند به ) 1گام در  یافتهاستقرار عملکرد اقدامات عینی از  بایستی

 .استفاده شود واگاار شده، شدهکسبتکنیک ارزش 

 گیرری ، انردازه گیریقابل اندازه یکاهاییا سایر  نیروی انسانی های، ساعترایج پو نظر  توان ازمیرا عملکرد 

گیری عملکرد، های اندازهشاخص عملکرد، درستگیری برای اندازهاساسی منظور فراهم کردن بهبایستی . کرد

مرداوم   طوربه ،عملکردگیری اندازهبایستی  عالوه بر این،. شوند بندیزمانا تناوب کافی ب، مقاطع زمانیمانند 

 .اتفاق بیفتد شده،در فواصل زمانی مستند

                                                 

1- Budgetary 

2- Accountability 

3- Objectivity 
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 عملکردگیري مبناي اندازه تنظیم: 6 گام 5-7

 ،و با منرابع پرروژه یرا برنامره موجرود      شده طور منطقی ساختهبهعملکرد، گیری مبنای اندازهشود توصیه می

مروارد زیرر    شرامل عملکررد،  گیری مبانی اندازهاین  استقرارنیازهای پی ممکن است  .باشد همبستگی داشته

 :شودنمیمحدود ها به آن، اما باشد

 ؛استحساب شده ،کارشمو  دامنه در که تحویل پروژه یا برنامه قابل  موارد -الف

طرور واضرح قابرل    و بره  واگاار شده ،عمده قابل تحویل هر مورد برای های یکپارچگیمسئولیتها و نق  -ب

 ؛هستند ندید

 ؛استشدهمعتبر  ،بینانهواقعطور به حد امکانتا  هافعالیت هایبودجه - 

 ؛استتصدیو شده دامنه شمو  هایآرمانو  بندیمانبرنامه ز، مبناهای تعهد مدیریت به هوینه -ت

مزم  ،کرار ایرن   کرردن کامرل دهند یا بررای  میبه منابعی که در واقع کار را انجام شده واگاار هایفعالیت -ث

 .هستند

طرور  هبر  ،با اسرتفاده از رهنمودهرای زیرر    قبلی، هایگامشده در تعیینریوی طرحپارامترهای شود توصیه می

 :یابنداستقرار برای پروژه یا برنامه عملکرد گیری اندازهعنوان مبنای بهرسمی 

 ؛شناسایی و ثبت شود ،پروژهکل و  فردمنکار شکست کار عناصر ساختار دامنه شمو بایستی  -

و با اهدا  کلی پروژه یا  بوده یکپارچهبا یکدیگر  ،کار فردیکار عناصر ساختار شکست دامنه شمو بایستی  -

 باشد.سازگار برنامه 

 ؛و ثبت شود یافته توسعه ،پروژه یا برنامه کل های فردی وفعالیت بندیزمانبرنامه بایستی  -

سازگار  ،و با اهدا  کلی پروژه یا برنامهیکپارچه بوده با یکدیگر  ،های فردیفعالیت بندیزمانبرنامه بایستی  -

 ؛باشد

و ثبت شود و ارتباط یافته توسعه  ،پروژه کل کار فردی وشکستعناصر ساختار  بندیمقادیر بودجهبایستی  -

 ،روش اجرایی کنترر  تغییرر مبنرا   یا  دارینگه مبنای رسمیمگر از طریو یک  ،بین یک عنصر و بودجه آن

 ؛مراجعه شود (مراجعه شود 32-9بند زیربه ) 33 گام هبتغییر نکند. 

، در یزمران مرحلره  هرر فعالیرت و بودجره    بودجۀ و  بندیزمانبرنامه  کار، دامنه شمو ، کارشکستساختار  -

، مبنرای  صرالحیت  دارای کارکنران سرایر  مدیر پروژه، مدیر برنامه یا  تصویببا یکدیگر و  یکپارچگیصورت 

( مراجعره شرود   32-9زیربنرد  به ) 33 گام. به رسمی است تغییر و موضوع کنتر  عملکرد شدهگیری ندازها

 .مراجعه شود

ها مقایسره  آن نسبت به ،دهد که پیشرفت پروژه یا برنامه واقعیمرجعی را ارائه نقاط ،مبناشود این توصیه می

، تخصریص  کرردن  بندیزمانها برای مدت زمان فعالیت، برآوردبهترین شامل  ،مبناشود این توصیه می. شود

 شود.میفرض  ضروری هاآن پای ها و سایر متغیرهای پروژه یا برنامه باشد که منابع، هوینه
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 کار اجرايو  اختیاردادن: 7 گام 5-8

بایستی  شود. داده اجازه ،شروع کاربایستی ، کار اندازندهبرا مناسبی کنتر   ،پروژه یا برنامه مدیرکه برای این

 :کندشناسایی موارد زیر را  ،مجوز کار

 شود؛ چه باید انجامآن -الف

 ؛باید این کار را انجام دهد که کسی -ب

 ؛شودانجام زمانی که این کار باید  - 

 شده؛بندیبودجهمنابع مقدار  -ت

 .است مسئو  کار ی کهپایرش توسط شخص -ث

 :طور رسمی مجاز باشدبه ،های زیررهنمودبا استفاده از  ،شدهگرفتهبرعهده کار شود توصیه می

 ؛و مستند شود شده شناسایی ،برای شروع کارصالحیت منبع بایستی  -

 ریوی شود؛طرحشدن، مجاز از  پی  ،کاربایستی  -

 ؛شودمجاز  که مبناگااری شده است، طریقی بهمنظور شروع شدن به ،کاربایستی  -

 .کندشناساییرا عملکرد آوری جمعهای روشفعالیت و این  اجرایمسئولیت  ،مجوزبایستی  -

 عملکردهاي دادهآوري و گزارش جمع: 8 گام 5-1

 بررآورد  هرای واقعری و  شرده، هوینره  کسبشده، ارزش بندیبودجههای به هوینه ،عملکردهای آوری دادهجمع

 بنردی زمران هرای  آوری دادهشرامل جمرع   های عملکررد، آوری دادهجمع بایستی .دهدمیارجاع  ،کامل شدن

-فعالیتتکمیل بینی شده های پی تاریخبا شده همراه بندیزمانهای وضعیت فعالیتکردن شناسایی، کننده

 .باشد ،آتیهای شروع و تکمیل فعالیت بینی شدهپی  هایلی و تاریخهای فع

از  ،استیافتهاستقرار طور قطعی بهدر جایی که وسیله محاسبه  ،عملکردکمک به تحلیل  منظوربهاست ممکن

 برا  همرراه  ،بو  الف هرای پیوستدر  ،عملکردهایی از چنین معیارهای مثا . استفاده شود معیارهای تکمیلی

 .استطور اجمالی بیان شدهبه ،مرسومهای فرمو 

 هایواریان  برهوینه واقعی در سطحی باشد که عناصر هوینه و عوامل مؤثر  آوریجمعنقطه شود توصیه می

 .منبع باشد مخارجو شامل شده با عناصر بودجه ثبت سازگار  ،هوینه واقعیبایستی کند. شناسایی هوینه را 

-واریران   ردیرابی  یتقابل امکان کار جمع شوند کهشکستاز طریو ساختار عملکرد های دادهشود توصیه می

 .کندتر فراهم میتفضیلیکار منبع را در یک سطح شکستبه عناصر ساختار  ،عنصر سطح بامتر های
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شده استخراج شود ترا افرراد مسرئو  ایرن کرار       آوریهای جمعاز داده ،عملکرد هایهای دادهگوارشبایستی 

نگره   جراری مقدار  ها،آن داده شده باتهیه تکمیلبرآورد بایستی  را تحلیل کنند. جاریپروژه عملکرد بتوانند 

 .روز شودعملکرد، بهپ  از تحلیل شود توصیه می، که دهددر سیستم را نشان داشته شده

دهری  پرروژه یرا برنامره و الوامرات گروارش      الواماتمدت زمان کل مطابو با  ،دهیگوارش زمانی دورهبایستی 

 .مدیریت انتخاب شود

 کرردن گروارش  منظوربه ،و هوینه واقعی برای هر فعالیت شدهکسب، ارزش بندیزمان برنامه پیشرفتبایستی 

 :آوری شود، ثبت و جمعهای زیررهنموداز مقتضی استفاده  با مطابو ،عملکرد

های تکمیل تاریخبینی پی تهیه و دستیابی دادن نشانمنظور به جاری بندیزمان شود برنامهتوصیه می -الف

 ؛شودداده رفتپیش ،شدهبندیزمانو منابع برای کار 

 آن شرده ریروی طررح بررای مقایسره بعردی برا ارزش      ،یک فعالیتبرای  شدهکسبارزش شود توصیه می -ب

 ؛شودآوری جمع ،فعالیت

 ؛باشد ،رسیدهانجام به  شده برای کارِتحمیلهای شامل هوینه ،شدهثبتهوینه واقعی شود توصیه می - 

  شدهکسببرای مقایسه بعدی با ارزش  ،فعالیتعملکرد  در شدهتحمیلهای واقعی هوینهشود توصیه می -ت

 ؛شودآوری جمع ،فعالیتبرای آن 

و  تکمیرل ، بودجه بندیزمان برنامه ، هوینه واقعی،شدهکسب، ارزش شدهریویطرحارزش شود توصیه می -ث

هرای  شود تا نمایانگر وضعیت فعالیت طور منطقی از طریو تجویه پروژه خالصهبه ،شدنکامل برای برآورد

 ؛باشد ،فردی و پروژه در کل

آوری تاریخ مشترک جمرع معیارهای با  ،ایدورهو  رسازگایک اساس بر  ،عملکردهای داده شودتوصیه می -ج

 ؛شود

 سرازگار  اساس یک بر، قبلی شدهتوافوخالصه دهی گوارش، در سطح عملکردهای شود گوارشتوصیه می -چ

 .توزیع شوند ،شدهمشخصمدیریت در سطوح  ،ایدورهو 

 عملکرد هايتحلیل داده: 1 گام  5-92

در  ،گیرری و تحلیرل  انردازه  بایسرتی  .کرار رود بره ای دورهو  سازگار اساس یک برعملکرد گیری اندازهبایستی 

گیرری و  تر، انردازه پیچیدههای ها یا برنامهپروژهدر  .واگاار شده استکه مسئولیت به آن  متعهد شود سطحی

 .باشد ،کارشکستتحلیل ممکن است مستلوم چندین میه مدیریت یا چندین سطح ساختار 

 ،هرای زیرر  رهنمودبرا اسرتفاده از    ،ی تکمیرل و برآوردهاشده پروژه و برنامه تحلیل عملکرد های دادهبایستی 

 توسعه یابد:

هرا و عناصرر   بررای فعالیرت   شدهکسبارزش  ،بندیمنظور تعیین واریان  برنامه زمانبه شودتوصیه می -الف

 ؛مقایسه شود ،متناظرشده ریویطرحبا ارزش  ،کارشکستساختار 
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-براقی در مسیر بحرانی و شناور  اتبینی، تغییرپی های تاریخ، 3هالغوش منظور تعیینبهشود توصیه می -ب

 بندی مبنا، مقایسه شود؛بندی با برنامه زمانپیشرفت برنامه زمان ،شبکه بندیهای زمانبرنامهبرای ماندن 

 شکستها و عناصر ساختار برای فعالیت شدهکسبارزش  منظور تعیین واریان  هوینه،به شودتوصیه می - 

 ؛مقایسه شودمتناظر، با هوینه واقعی  ،کار

-زمانبرنامه واریان  هوینه و واریان   منظور تعیین علت و تأثیر آن بر پروژه یا برنامه،به شودتوصیه می -ت

 :شود تحلیل ،بندی

 در مرورد  بایسرتی شده برای پروژه یا برنامه باشد، پایرفته استقرارِرواداری  بازه وندر ،واریان این اگر  -3

 ؛شود گیریتصمیمشود،  الوام بایستیهر اقدام اصالحی که 

اقردام   بایسرتی شده بررای پرروژه یرا برنامره باشرد،      پایرفته رواداری استقرارِخارج از  ،واریان این اگر  -2

 .شود در نظر گرفته ،اصالحی

داده  توسرعه  فعلری گاشته و دان   هایبراساس روند ،2طور معمو هب ،برآوردهای تکمیل شودتوصیه می -ث

مقایسره  متناظر بودجه  ، باتکمیلزمان در  منظور شناسایی میوان واریان  تکمیل،به روز شوند وبهو  شده

 ؛وندش

شرده،  ریروی طررح  تکمیرل هرای  برای مقایسه برا تراریخ   ،های تکمیلتاریخ هایبینیشود پی توصیه می -ج

 ؛دنروز شوبهو  شدهداده توسعه ،طور معمو ه، بفعلیگاشته و دان   هایبراساس روند

ذخیرره   اسرتفاده از  ،آتی استفادهو  یرسقابلیت دستهای بینیمنظور قادر ساختن پی به شودتوصیه می -چ

 .تحلیل شود ،مدیریت

نفعان اخل سازمان یا ذینفعان داخلی در دوضعیت پروژه یا برنامه به ذی دهیگوارش بایستیدر صورت لووم، 

 .باشد تحلیل آن نتایجشامل و  بوده فعلیعملکرد های تحلیل دادهپ  از  ،خارجی

 مديريت اقدام انجام: 92 گام    5-99

نشران داده  هرای  واریان اصالح یا  فعلیهای جبران واریان  به نسبت در صورت لووم، بایستی مدیریتاقدام 

بینری  پری   دامنه شرمو  ، تغییرات عیفریوی ضطرحها ممکن است ناشی از . واریان شود اجرا ،مبنااز  شده

 .باشد ،کنندهتامینمانند مشکالت خارجی فنی، خرابی تجهیوات یا سایر عوامل مسائل نشده، 

 شرود توصیه می که یکوتاه مدت بازیابی طرحیک  توسعهیا  مبناهای طرحتغییر در  ،اقدامات اصالحی بایستی

بره   ،نگرآیندهصورت فقط به ،ریویطرحغییرات در ت بایستی. الوام کنندرا  شوند هم پیوستهبهها بینیپی در 

بررای   آتری هرای  فعالیرت ذخیره مردیریت بررای    کاربردشامل  ،مبناریوی مجدد طرحاست ممکن برسد.انجام 

  .باشدعملکرد  پیگیری مقاصد

                                                 

1- Slippages 

2- Routinely 
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 :های زیر استفاده شودرهنموداز  ،تعیین اقدامات مدیریتمنظور شود بهتوصیه می

 ؛واریان  تعیین شود این براساس منبع و علت ،اقدام اصالحی مزم بایستی -الف

 و انحرافرات   بنردی زمران برنامره  شرده،  شناسرایی براساس تحلیل هوینه  ،های اقدام اصالحیطرح بایستی -ب

 ؛شود سازیپیادهو  داده شده توسعه ،مبنااز  نشان داده شده

-نگهفرایندهای و  های اجراییروشو مطابو با  رسیدهطور که ضروری به نظر همان ،هابینیپی  بایستی - 

 ؛شده و مبناها تغییر یابد تجدیدنظر ،شدهاصالحی تصویباست، براساس اقدامات شده  تصویبمبنا داری 

بره  مگر تحرت شررایط محردود )    ،های فنیطرحیا  بندیزمانبرنامه هوینه، به تغییرات برگشتی  تیبایس -ت

 ؛وضع نشود (مراجعه شود 32-9زیربند 

 .های بعدی پروژه یا برنامه گوارش شوددر دوره ،های اقدام اصالحیطرح بایستی -ث

 داري مبنانگه: 99 گام    5-93

، الوامرات  دامنره شرمو    بینی نشدهپی از طریو شناسایی تغییرات  ،مبناریوی طرحدر  اتتغییرممکن است 

 .شود آغاز ،سازیتصمیم صالحیتنفعان دارای سایر ذی ادارهمنبع یا  محدودیتمنبع، 

 :مدیریت و پیگیری شود ،رهنمودهای زیر استفاده از با ،مبنا به این شدهتصویبتغییرات ورود  بایستی

یا  بندیزمانبرنامه کار، شمو  دامنه با بط تشده مرتصویبفقط با تغییرات  ،مبناریوی طرحتغییرات در  -الف

 ؛رسدانجام میبه  ،پروژه یا برنامه اجوایبودجه 

 ؛و قابل ردیابی باشد شده مستند ،مبناتغییرات در  بایستی -ب

 .ایجاد نشود ،کارشمو   ، هوینه یا دامنهبندی مبنازمان برنامه در گاشته نگرتغییرات  بایستی - 

پروژه یا برنامه، عناصر خاصی اجوای در شمو  دامنه  اتبینی نشده یا تغییربراساس الوامات پی ممکن است 

و ممکرن اسرت   بروده  داخلری   ی مجردد هرا طررح  ،این تغییرات داشته باشند.مجدد ریوی طرحنیاز به  ،از کار

مرنعک    ،هاتهای کاری و فعالیهای کنتر ، بستهنشده، حسابتوزیعیو مراحل بودجه کار را از طر 3پامی 

طور تکراری هبشود توصیه میکه را  9تا  1 هایگامشده در فرایندهای توصیف ،ریویطرحچنین  بایستی. کند

 .دنبا  کند ،اعما  شود یک تغییر رسمی عنوان، بهاین مبنا هم پیوستنبهتوسعه و  زمان تا

، از طریرو مروارد   یوی مجددرطرح بایستیمعتبر، گیری عملکرد اندازهیک مبنای  دارینگهبا توجه به اهمیت 

 به انجام رسد: زیر

 ،مناسب صالحیت مرجع -

                                                 

1- Refinement 
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 ،2هنگامهو ب3نظام مندای شیوه -

 کنتر ، -

 .و قابل مشاهده مقتضی، کافیمستندسازی  -

گیری عملکرد الروام  داری مبنای اندازهنگه صحیح ثبت کرد،طور که تغییرات مبنا را بتوان بهبرای این بایستی

برالقوه  علل و تأثیر  تعیین منظورشدن بهقادر به آزمونآن را  ،عملکردمبنای  دارینگه بایستیهمچنین  .شود

. برر ایرن   کنرد ها مانند ریسک و کیفیت، سایر جنبههای تکمیل و همچنین تأثیرات بر هوینهو  هاتاریخبر آن 

استفاده از ذخیره مدیریت و توزیع بودجره  شامل  قابلیت ممیوی دارینگهبرای مبنا،  اتتغییر بایستی اساس،

مدیر پروژه  بایستی، عملکردگیری اندازهیکپارچگی مبنای حفظ منظور بهمستند و تصویب شود.  ،نشدهتوزیع

 .کندنمنتقل  ،طور مستقل از یکدیگرهکار یا بودجه را بشمو  دامنه ، یا برنامه

 شدهکسبسیستم مديريت ارزش  بازنگري 6

 کلیات 6-9

هرا برا   پروژه یا برنامه، یرا نماینرده آن  حامی  بایستی ،مستقر شود شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  کهزمانی

برا   تموافقر سرازمانی و   الوامرات تحقرو   تعیرین منظرور  بره ، شرده کسبهای مدیریت ارزش سیستمآگاهی از 

ممکرن اسرت توسرط     بازنگری یک .کند بازنگریاین سیستم را  ،سازمانی روش اجرایییا  شدهاتخاذ استاندارد

 مزم ،های داخلی یرا خرارجی  بازنگریسایر ممکن است  .شودانجام و شده خواسته  ،یا سازمان ممیومشتری، 

 .باشد

بررای   کرار شرمو   دامنره   کره  فراهم کنرد  را تاییدی ،شدهکسبهای سیستم مدیریت ارزش بازنگری بایستی

حسراب  برای کنتر  پروژه یرا برنامره   ضروری با ساختارهای  بندیبرنامه زمانهوینه و  برحسبتعیین کمیت 

 .باشد شده

 :محدود نشودها ، اما به آنکند فراهمموایای زیر را  ،شدهکسبارزش  هایبازنگری بایستی

 ؛است موافو ،شدهاتخاذبا استاندارد  شدهکسبتأیید کند که سیستم مدیریت ارزش  -الف

 ؛پروژه یا برنامه را تأیید کنداجوای و کنتر  گیری اندازههوینه  و کار، زمانشمو  دامنه  یکپارچگی -ب

 ؛کندثبات سیستم یکپارچه پروژه یا برنامه را تأیید  - 

 ؛ثابت را تأیید کند قطعیوی، یک نقطه رطرحپایان مرحله منظور به -ت

 ؛قابل اطمینان را تأیید کندعملکرد های دادهشده برای ریویطرحاز پی   بازنگرینقاط  -ث

                                                 

1- Systematic 

2- Timely 
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 دهد؛را کاه   ریسک -ج

 ؛فراهم کندرا های قبلی و فعلی برنامهها یا پروژهشده از آموختههای درسکردن امکان ضبط -چ

 .تأیید کندعملکرد گیری اندازهاستفاده برای منظور بهابواری را  -ح

 يکپارچهمبناي  بازنگري 6-3

 اجررا عملکرد گیری اندازهی افرایندی است که برای ارزیابی محتوا و یکپارچگی مبن ،ای یکپارچهنمب بازنگری

را تأیید کند.  بندیبرنامه زمان، هوینه و شمو دامنه  مبانی استقرار ،یکپارچهی امبن بازنگری بایستی .شودمی

 شودتوصیه میو بوده  ریویطرح 1بسندگیو  2، کفایت3اعتبارقادر به تعیین  یکپارچه،ی امبن بازنگری بایستی

 .کند 5گااریصحه ها با یکدیگر رایکپارچه بودن فعالیت

حرامی   ،برازنگری ایرن   بایسرتی است.  عملکردگیری اندازهمبنای  تصویب، همبنای یکپارچ بازنگریکلی  هد 

 .دناجرای پروژه یا برنامه را درک کن هایریسککه را قادر سازد پروژه و مشتری 

 مبنای یکپارچره  بازنگرییک  ،از طی شدن پروژه یا برنامه ، پ های پروژهمنظور فراهم کردن دادهبه بایستی

، کارکنران  شرامل مجریران کرار    ،برازنگری این  بایستی. گیردانجام  دهییک چرخه گوارشکم دستاز طریو 

پرروژه یرا    بره اهردا    که برای دسرتیابی موفرو  طور هماننفعان، مشتری و سایر ذی کارکنان، پروژه یا برنامه

 ، باشد.اندشده تعیین بحرانی ،برنامه

 اثبات بازنگري 6-2

سیسرتم و همچنرین   این  اعتبارتأیید  منظوربه ،شدهکسبسیستم مدیریت ارزش  اثبات بازنگریممکن است 

یک  ،اثبات بازنگرییک  بایستی. اجرا شودسازمانی  شدهکسبمدیریت ارزش  رهنمودهایو  9حکمرانی حقوت

 ،شرده کسبسیستم مدیریت ارزش  بایستیسیستم باشد.  هاییربردابهرهسیستم با تأکید بر کل از  بازنگری

قرار  بازنگریکامالً مورد  ،توسط سازماناتخاذشده  ۀشدکسبمدیریت ارزش معیارهای  نسبت بهبرای انطباق 

 .گیرد

باشد.  شدهکسبهای مربوط به مدیریت ارزش گوارشها و داده بازنگریهمچنین شامل  ،بازنگریاین  بایستی

 اجررای  مدیریت تیمپروژه یا برنامه و های کنتر امور مالی و  مانند عملکردیهای حوزه ،بازنگریاین  بایستی

 .برداری سیستم، نق  دارندکه در بهره پوش  دهدپروژه یا برنامه را 

هرای مردیریت ارزش   رهنمود نسربت بره   ،شرده کسرب سیستم مدیریت ارزش  بایستی، اثبات بازنگریدر یک 

 .ارزیابی شود ،شده سازمانیکسب

                                                 

1- Credibility 

2- Sufficiency 

3- Adequacy 

4- Verify 

5- Governance 
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 :نوشته شود ،یرهنمودبر اساس پنج گروه  ،اثبات بازنگریگوارش  بایستی

 سازمان؛ -الف

 ؛بندیبودجهو  کردن بندیزمانریوی، طرح -ب

 حسابداری؛ - 

 مدیریت؛ تحلیل وهای گوارش -ت

 .هاداده تغییرات و دارینگه -ث

نرواقص   بره  و کررده  مشخصکند را میکار  در آن خوبیبهمکانی که سیستم  ،اثبات بازنگریگوارش  بایستی

 .بپردازدسیستم 

 بازبینی 6-4

بقیه پرروژه یرا   در سراسر ای دوره بازبینی بایستیهستند،  دارینگهکه استانداردها در حا  تأیید اینمنظور به

 گیرد.انجام  ،برنامه

 :نشودمحدود  ،به این موارد، اما فراهم کندموارد زیر را  ،شدهکسببر سیستم مدیریت ارزش  بازبینی بایستی

 ؛فنی عملکردبندی و زمان برنامه ،هوینههنگام و قابل اطمینان در مورد به اطالعات -الف

 ؛اتخاذشده شدهکسبهای مدیریت ارزش رهنمودانطباق با  -ب

 ؛بالقوهواقعی یا موضوعات از نگام ههای بهدهینشان - 

 ؛عملکردگیری اندازه مبنای یکپارچگی دارینگه -ت

 ؛اطالعاتی که شرایط و روندهای واقعی را به تصویر کشد -ث

برنامره  ، صالحی پیشنهادی با توجره بره هوینره   اقدامات ا شامل، مقتضیواریان  در سطوح  جامع تحلیل -ج

 .موضوعاتفنی و سایر عملکرد و  بندیزمان

 

 

 

 

 

 پیوست الف

 دهنده(آگاهی)
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 با استفاده از بندي زمان برنامه هزينه و عملکرد گیرياندازهتحلیل 

 شدهکسبهاي مديريت ارزش داده

 

 کلیات     9-الف

کلی پروژه یا برنامه عملکرد و  فعلیو درک دوره  گیریاندازهیک رویکرد مهم برای عملکرد، معیارهای تحلیل 

و  فراهم کررده اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را  سازیامکان پیاده ،عملکرداستفاده از معیارهای  بایستی .است

 .را بهبود بخشد شدهکسبهای سیستم مدیریت ارزش دادهاستفاده از  در نتیجه،

 عملکرد گیرياندازه هايکنندهبینیپیش و هاشاخص     3-الف

 هرای استفادههای کنندهبینیپی ها و شاخص معیارهای، شناختن عملکردگیری اندازهمنظور درک تحلیل به

 شرده کسبارزش هوینه عملکرد  هایکنندهبینیپی ها و شاخص 3-الف جدو . ، مهم استشدهکسب ارزش

 .کندمیرا خالصه کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يکلید شدهکسبهاي ارزش کنندهبینیپیشها و شاخص -9-جدول الف

 CV CV = EV - AC هوینه واریان  کلیدی هایشاخص
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 SV SV = EV – PV بندیزمان برنامه واریان 

 CPI CPI = EV / AC هوینه عملکرد ضریب

 SPI SPI = EV / PV بندیزمانبرنامه  عملکرد ضریب

 VAC VAC = BAC - EAC تکمیل واریان 

 هاکنندهبینیپی 

 عملکرد یبضر کامل کردن برای

  هوینه
TCPI 

TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

برا بودجره    ،آتری  مزم هوینره  عملکرددر آن،  که

   ؛شودمی مقایسه (BAC) یلتکم

TCPI = (BAC – EV) / (EAC – AC) 

برآورد  یکبا  ،آتی مزم هوینه عملکرد آن، در که

 .شودمی مقایسه (EAC) یلتکم ینههو

 مستقل تکمیل برآورد

)برآورد  EVM ،IEACدر  -9يادآوري

-محاسربه تکمیل مستقل( ارزش هرای  

 شده هستند.

ارزش  EVM ،EACدر  -3يااادآوري

 .هستندمدیر پروژه  شدهبرآورد

 IEAC = BAC / CPI 

 در آن که فرمو  طومنی شکل یا

IEAC = AC + (BAC – EV) / PF 

 هوینره بره   مربروط  عملکررد  عامل PF در آن که

 SPI و CPI یرا  CPI، SPIمثرا    عنوانه)ب است

 × CPI یعنری  ی،ترکیب صورتبهشده  استفاده

SPI) 

و هوینره   شدهکسبشده، ارزش ریویطرحارزش  در ارتباط با ،بندیزمانهای واریان  هوینه و برنامه شاخص

 .استبه تصویر کشیده شده 3-در شکل الف ،واقعی

 
    :راهنما
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 هوینه واریان  CV (PV) شدهریویطرح ارزش 

 بندیزمان برنامه واریان  SV (EV) شدهکسب ارزش 

   (AC) یواقع هوینه 

X زمان   

Y  رایج پو   

a وضعیت تاریخ   

 بنديزمان برنامه واريانس هزينه و -9-الف شکل

 هزينه عملکرد هايگیرياندازه     2-الف

یرک واریران    شده برای دسرتیابی اسرت،   های تحمیل، کمتر از هوینه3معوق شدهارزش کسب جایی کهاز آن

. در مقابل، دهدمی نشانخارج از بودجه را  نامساعد شرایط ،هوینه کمتر از یکعملکرد ضریب هوینه منفی و 

 .دهدمیرا نشان  خرج کمتر شرایطبی  از یک،  هوینهعملکرد  ضریبواریان  هوینه مثبت و 

توصریه  و شده رسیدگی  ،هوینه منفی یا مثبتقابل مالحظه  هایواریان ها، به این علتبرای تعیین  بایستی

سازی پیادهو  بیشتر تباهیاز  پیشگیری کردناصالحی و پیشگیرانه برای  اقدامات مورد هایی دربحثشود می

 .، آغاز شوداحتمالی هوینه بازیابی

-میفراهم را  امروزدست آمده توسط پروژه تا بهراندمان هوینه  اندازهاست که  ینسبت ،هوینهعملکرد  ضریب

را  آتری است که راندمان هوینه  ینگرآینده کنندهبینیپی یک  ،«شدن ملاک تا هوینهعملکرد ضریب ». کند

اهردا    بایسرتی  کنرد. میمحاسبه  ،پروژه یا برنامه تکمیلزمان در  ،خاکدستیابی به اهدا  هوینه منظور به

غیرر ایرن   باشرد و در  در زمان تکمیرل   پروژه یا برنامهشده تصویب تکمیل بودجه شده،تحلیلهوینه معمولی 

 .پروژه یا برنامه استمدیر ادعاشده هوینه تکمیل ، برآورد صورت

عملکررد  را براسراس   شرده بینیپی  تکمیلهای هوینهاست که  بینانهاندازه پی ، یک برآورد تکمیل مستقل

ضرریب  هوینه، عملکرد ضریب با استفاده از شود شخصی، توصیه میکند. میمحاسبه  ،تاریخی پروژه تا امروز

هوینره   یهرا دادبررون از  ایگستره، عملکردهای عاملعنوان به ضریبدو ترکیب یا  بندیعملکرد برنامه زمان

پرروژه یرا   دسرتیابی   2احتما ارزیابی منظور به ،هادادبروناین ممکن است شده را تولید کند. محاسبه تکمیل

استفاده قررار  ، مورد مدیر پروژه یا برنامهادعاشده تکمیل هوینه  و برآورد شدهتصویب تکمیلبودجه به  ،برنامه

 .گیرد

، یرا پرروژه یرا    ی، برای کنتر  حسراب کاراز بسته یدر سطوح مختلف ،هوینه طرحو  عملکردمقایسه بین ممکن است  -يادآوري

 .رخ دهدبرنامه 

                                                 

1- Accrued 

2- Likelihood 
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 بنديزمان برنامه عملکرد هايگیرياندازه     4-الف

هوینه هسرتند کره    براساس هاییاندازه ،سنتی نیو شدهکسبارزش  بندیزمان برنامه عملکردهای گیریاندازه

جایی که حجم کار به انجام رسریده  از آنکنند. میمقایسه  ،شدهریویطرحشده را با حجم کار  اجراحجم کار 

واریران    ،شرده اسرت  ریویشده و ارزش طرحریوی، کمتر از حجم کار طرحگسترش یافتهشده و ارزش کسب

بنردی  زمران برنامره   شررایط کمتر از یک، نشرانگر   بندیعملکرد برنامه زمان ضریبمنفی و  بندیبرنامه زمان

ممکن اسرت یرک   در مقابل، . استشبکه  بندیبرنامه زمان 3تقویتی تحلیل موردکه نامساعد است،  ماندهباقی

بنردی  زمران  برنامره  شرایط نشانگر ،بی  از یک بندیعملکرد زمانضریب مثبت و  بندیزمان برنامه واریان 

 است.شبکه پروژه  بندیزمان برنامه تقویتیتحلیل  مورد ، کهباشدپیشروی 

قابل مالحظره  های واریان به اقدامات اصالحی و پیشگیرانه، سازی پیادهو  هاتعل این درکمنظور به بایستی

برا   2پیوسرتگی  ،شدهکسببندی ارزش زمان برنامه تحلیل معیارهای بایستی. رسیدگی شود ،بندیزمان برنامه

 بایسرتی  .ماندباقی می زمانمبتنی بر اطالعات اولیه شود که منبع  دارعهدهرا شبکه  بندیزمان برنامه تحلیل

بنردی  برنامه زمران پیوستگی با در  ،منفیشده کسبارزش  بندیزمان برنامه هایتاثیر مسیر بحرانی واریان 

 تحلیل شود. ،شبکه

ترر شردن   با نودیرک  رود.می ینب از ،پروژهسوم پایانی یکدر  ،بندیبرنامه زمانبینی واریان  پی  سودمندی

صورت بهشود، میتر به صفر نودیک ،پروژه یا برنامه بندیزمان برنامه ، واریان شدن تکمیل به پروژه یا برنامه

 .شودمیعنوان بازگشت به صفر شناخته دیگر، به

 عملکرد گیرياندازه تحلیل بیشتر منافع     5-الف

گیرری  تحلیرل انردازه   بی  از حد یا کمتر از آن؛ اندازیراه هایهوینه ها برحسبروند کردنمشخصمنظور به

ترری از عملکررد   منظور فراهم کردن تصرویر جرامع  بهو ؛ کندکمک میعملکرد، به تحلیل روند در طو  زمان 

اطمینان ریسک و  ودحد، قراردادهوینه دادهای برونگیری عملکرد با تحلیل اندازهکلی هوینه پروژه یا برنامه، 

 .شودمنطبو می ،سود تحقوهای داده

هوینره، ممکرن اسرت یرک     عملکررد  نظر از صر ، هنگام و نامساعد بندی بورگ، زودزمان برنامه هایواریان 

تعیرین   بره  نظربا  بایستید که نپروژه باشتجربی  عملکرد قابل مالحظه موضوعاتبرای  اطمینانهشدار قابل 

 .دنقرار گیر رسیدگیمورد  ،پیشگیرانهاصالحی و  بیبازیااقدامات  سازیپیادهو ها علت

 

 

                                                 

1- Confirmatory 

2- Conjunction 
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 پیوست ب

 دهنده(آگاهی)

 شدهکسبمديريت ارزش  هايداده از استفادهبا  بنديزمان برنامه تحلیل

 شده(کسببندي برنامه زمان) 
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 شدهکسب بنديزمان برنامه     9-ب

، کره  شدهکسببندی برنامه زماناست.  شدهکسبمدیریت ارزش از  3بسطی یکشده کسب بندیبرنامه زمان

با  ،طور سنتیبهکه به جای آنکند، میرا بر روی محور زمان محاسبه  بندیزمان برنامه هایشاخصمعیارها و 

 .محور هوینه محاسبه شود روی شدهکسبمدیریت ارزش  بندیبرنامه زمانمعیارهای استفاده از 

 شرود توصیه می ،شدهکسبارزش  میوانزمانی است که  افوای ، شناسایی شدهکسببندی زماناساس برنامه 

مانند هفته یا ماه یا هر  ،شدهکسببرای ارزش  شدهفراهمانتخابی  یکایتواند هر میزمان  افوای  کسب شود.

 .دوره زمانی دیگر باشد

 طرور کره در  ، همانتوانمیزمان را  مبتنی بر یای از معیارهامجموعه، تعیین شده باشد ارزشاین  زمانی که

 دنبرا  را شرده  کسبهوینه ارزش  مبتنی بر 2نقاط مقابلکه  ه شده است، محاسبه کردنشان داد 3-ب جدو 

و  شرده کسرب بنردی  برنامه زمران  معیار بایستینشان داده شده است،  3-ب طور که در شکلد. هماننکنمی

پروژه یا برنامره   وضعیتزمان در تاریخ  افوای ]زمان[ با مراجعه به زمان واقعی که بندیزمان برنامه واریان 

 .محاسبه شود ،است

 ،بنردی برنامه زمانواریان  جایی که از آن. به همان روش هوینه واقعی است ،غیر اجباریاندازه  ،زمان واقعی

برابرر برا یرک     فقط ،پروژه یا برنامه تکمیلدر زمان  ،بندیعملکرد برنامه زمانضریب و  بودهبا صفر  برابر فقط

شرده بررای   بندی کسرب معیارهای برنامه زمان بایستی، دست آمده باشدبه تکمیل سر وقتاست، اگر در واقع 

بندی زمان برنامه تحلیل معیارهای بایستی .های با پایان زود یا دیر هنگام، قابل اعتماد باشندها یا برنامهپروژه

را زمران اسرت،    مبتنری برر  اطالعرات   اولیره شبکه، که منبع  بندیزمان برنامه با تحلیل پیوستگی ،شدهکسب

 .باشددار عهده

 

                                                 

1- Extension 

2- Counterparts 
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    راهنما:

 شدهکسببندی برنامه زمان ES (PV) شدهریویطرح ارزش 

 واقعی زمان AT (EV) شدهکسب ارزش 

X زمان SV(t)   بندی ]زمان[برنامه زمانواریان 

Y  رایج پو   

a تاریخ وضعیت   

 شدهکسببندي زمانبرنامه محاسبه  -9-ب شکل

 شدهکسب بنديزمان برنامه يهانیازپیش     3-ب

ارزش اسرت کره   شرده  کسرب یک سیستم مردیریت ارزش   ،شدهکسببندی برنامه زمانپی  نیاز اولیه برای 

بررای  مرورد نیراز   شرده  کسرب هرای ارزش  دادهو عملکررد  گیری اندازهای نیا مبمرحله زمانی  شدهریویطرح

 ،شرده کسببندی برنامه زمانکه  ییجااز آن. کندمیشده را تولید کسب بندیبرنامه زمانمحاسبه معیارهای 

اسرتفاده   ،های سازمانی با بلرو  کمترر  یطمحنیاز ندارد، ممکن است از این روش در واقعی های هوینه دادهبه 

 .شود

برنامره  کاربردهرای گسرترده    ،کارشکستساختار  تردر سطوح پایین شدهکسبمدیریت ارزش  کاربرد بایستی

کره امکران    اسرت  یبه مناطو خاصر  3واکاوی شامل قابلیت ،کاربرداین . را تسهیل کند شدهکسببندی زمان

تحلیرل  بررای   مدیریت توسرط اسرتثنا   . شودمی دارعهدهکه  دهدمی اقدامات اصالحی را پای و  سازیپیاده

  .شودمیتسهیل نیو  بندیبرنامه زمان

 

                                                 
3 Drill down 
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  شدهکسب بنديزمان عملکرد برنامه هايگیرياندازه از ستفادها     2-ب

متقاطع  بررسییک  قادر ساختن ، مویتشدهکسببندی عملکرد برنامه زمانگیری اندازهمعیارهای استفاده از 

 .را داردواقعی  بندیزمان برنامه وضعیتمعلوم کردن منظور به ،مسیر بحرانیبرای 

نشرانگر   ،]زمان[ کمتر از یک بندیعملکرد برنامه زمان ضریبمنفی ]زمان[ و  بندیبرنامه زمانواریان  یک 

عملکررد برنامره   ضریب مثبت ]زمان[ و  بندیزمان برنامه واریان یک است.  ترعقببندی برنامه زمان شرایط

 هرای شراخص معیارهرا و  از اسرت.   بنردی برنامه زمان شرایطنشانگر پیشروی  ،]زمان[ بی  از یک بندیزمان

 ،اتمرام  هرای دیرر  برنامره هرا و  پرروژه  شرامل ، ی کل مدت زمان پروژهتوان برامی شدهکسببندی زمانبرنامه 

 .استفاده کرد

، شرود حساب نمری مسیر بحرانی  برای ،در سطح کل پروژه یا برنامه شدهکسببندی زمان برنامه در حالی که

 شرده کسب شده و ارزشریویطرحتوان با ایجاد ارزش میشده را کسب بندیزمان برنامه یمعیارهاها و اندازه

 .محاسبه کرد ،های کاملفعالیت شامل، های مسیر بحرانیفعالیت S هایمنحنی

 ارزیابی منظوربهتوان می را شده مسیر بحرانیکسببندی برنامه زمانمقایسه و تحلیل کل پروژه و معیارهای 

کره بررآورد   زمرانی  . مورد اسرتفاده قررار داد   ،های مسیر بحرانیفعالیت قرار گرفتندر اولویت  طور شایستهبه

بیشتر باشد، « مسیر بحرانی»زمان[ برای مستقل ]تکمیل از برآورد « کل پروژه»مستقل ]زمان[ برای تکمیل 

 دارعهرده  ،شربکه  بنردی زمران  برنامره  تحلیرل  بایستیگواه تغییر در مسیر بحرانی باشد.  ،مقایسهممکن است 

 .مسیر بحرانی واقعی شودمعلوم کردن 

در  ،مقراطع زمرانی   3انحرا کردن روندها در مشخصمنظور به تواندمیشده همچنین کسب بندیبرنامه زمان

بندی پرروژه  تری از عملکرد برنامه زمانمنظور تامین تصویر جامعبهو  ؛کند کمک ،طو  زمان به تحلیل روند

منطبرو   ،سرود  تحقرو هرای  دادهاطمینان ریسک و  حدود، های تحویل قراردادمهلتآخرین  بایا برنامه کلی، 

 .شود

 

 

 

 

 

 

                                                 

1- Slippage 
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 شدهکسب بنديزمان برنامه هايفرمول و شناسیهواژ     4-ب

 شده متناظرکسبارزش  شناسیهواژشده و کسببندي زمانبرنامه  -9-جدول ب

 شدهکسب بنديزمان برنامه شدهکسبارزش  مديريت 

 وضعیت

 (ES) شدهکسب بندیزمان برنامه (EV) شدهکسب ارزش

 (AT) واقعی زمان (AC) واقعی هایهوینه

 (SV(t)) ]زمان[ بندیزمان برنامه واریان  (SV) بندیزمان برنامه واریان 

 (SPI(t)]زمان[ ) بندیزمان برنامه عملکرد ضریب (SPI) بندیزمان برنامه عملکرد ضریب

 آتی کار

 کار ماندهیباق برای شدهبندیبودجه هوینه

(BCWR) 

 کار ماندهباقی برای شدهریویطرحزمان  مدت

(PDWR) 

 (ETC(t)]زمان[ ) یلتکم برای برآورد (ETC) یلتکم برای برآورد

 بینیپی 

 (VAC(t)]زمان[ ) تکمیل واریان  (VAC) یلتکم واریان 

 (IEAC(t)]زمان[ ) مستقل تکمیل برآورد (IEAC) مستقل تکمیل برآورد

 (TCPI(t)]زمان[ ) شدن کامل برای عملکرد ضریب (TCPI) شدن کامل برای عملکرد ضریب

 شدهکسببندي زمان برنامه هايفرمول -3-جدول ب

 معیارها

 بندیزمان برنامه

 شدهکسب
ES تجمعی 

 C + I=  یتجمع شدهکسب بندیزمان برنامه

 است PMBزمان  هایافوای  تعداد C در آن، که

 و  nPV≥ EV که

I در آن که است افوایشی دوره: 
(EV - PVC) / (PVC+1 – PVC) 

 AT واقعی زمان
 ،یعنیاجرا شده است؛  هایدوره تعداد ،واقعی زمان

 پروژه است. یتوضع یختار در آن که زمانی دوره

 هاشاخص

 SV(t) = ES - AT (SV(t)) ]زمان[ بندیزمان برنامه واریان 

 SPI(t) = ES / AT (SPI(t)) ]زمان[ بندی زمان کارایی ضریب

 بندیزمان برنامه عملکرد ضریب

 شدن کامل برای
(TCPI(t)) 

TSPI(t) = (PD – ES) / (PD – AT) 

با  ،آتی الوامی بندیزمان برنامه عملکرد در آن که

 و شود؛می یسه( مقاPD) شدهریویطرح زمان مدت

TSPI(t) = (PD – ES) / (ED – AT) 

با  ،آتی الوامی بندیزمان برنامه عملکرد در آن که

 .شودمی یسه( مقاEDمدت زمان برآورد )

 بینیپی 

 هاکننده
 (IEAC(t)) ]زمان[ مستقل تکمیل برآورد

IEAC(t) = PD / SPI(t) 

 :در آن که فرمو  طومنی شکل یا

IEAC(t) = AT + (PD – ES) / PF(t) 

 است زمان به مربوط عملکردعامل  PF(t) در آن که

 (SPI(t)مثا   عنوانهب)
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 شدهکسب بنديزمان منافع برنامه و مقصود     5-ب

 :ها محدود نشودموارد زیر باشد، اما به آن ،شدهکسببندی زمانمنافع خاک برنامه  بایستی

پروژه یا  عملکردِ هد ِ زمانِمبتنی بر گیری اندازهتعیین منظور به شدهکسبهای ارزش دادهاستفاده از  -الف

 بندی؛برنامه زمانبرای  ،برنامه

-کسرب هرای ارزش  دادهبا استفاده از  ،گاشتهعملکرد ، براساس آتی بندیعملکرد برنامه زمان بینیپی  -ب

اسرتفاده   ،شربکه  بنردی زمران  برنامه شده توسطفراهم هایبررسی متقابل اندازهبرای  دتوانمیکه  ایشده

 شود؛

سراسرر یرک   در  ،یرا برنامره   بنردی پرروژه  عملکرد برنامه زمانبرای مقایسه  هد معیارهای  فراهم کردن - 

 ؛هاسازمان و بین سازمان

 ؛بندیهای زمانبرنامهتوسعه  -ت

 ؛بندیزمان برنامه برآوردهای 3گردآوری -ث

 ؛واقعی بندیبرنامه زمان و طرح عملکردتمرکو روی مقایسه بین  -ج

کنترر    برای ،بسته کاری حاصل از در سطوح مختلف ،بندیعملکرد و طرح برنامه زمانبین مقایسه ممکن است  -يادآوري

 اتفاق افتد. ،پروژه یا برنامه، مسیر بحرانی یا حساب

 ؛شدهکسبهای ارزش گوارش ، برحسبهااندازهدر  هاناسازگاری مشخص نمودن ایجاد امکان -چ

 دهیتوسط گوارشعملکرد، گیری اندازه چارچوب وکلی  دهیبرای سازگاری گوارش یاساس کردنفراهم  -ح

 شده.کسبارزش  منظم

شامل موارد زیر  ، ممکن استشودمیحاصل  شدهکسببندی برنامه زمانکه از طریو استفاده از  سایر منافعی

 :باشد

بررای   ویرژه  بره  تواندمیکه  مقطع زمانیهای تکمیل تاریخمستقل از مدت زمان و  برآوردیک  فراهم کردن -

 ،مفید باشد 2اجرا شده دیرهای پروژهها و فعالیت

-پی در  اطمینان ممکن استکه  ،بندیبرنامه زمانابوار تحلیل  غیر از ،مدیران پروژه و برنامه فراهم کردن -

هایی که برنامهها و پروژهبرای  ویژه به تواندمی این موضوع خشد، کهتحویل را بهبود ب هاینی آماری تاریخبی

 باشد؛مفید  ،هستند بندیزمان برنامه از ترعقب

برنامره  ، به ویژه برای تحلیل و توجیره ذخیرره   ریسکمدیریت هایفعالیت از کردنو حمایت کردنیکپارچه -

 ؛شدهبکارگیری بندیزمان

                                                 

1- Compiling 

2- Late-running 
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 .که ممکن است نیاز به توجه مدیریت داشته باشد بندیزمانبرنامه  ازمناطقی به  تسهیل واکاوی -

د کره  نشرو مری  آشرکار  بنردی برنامه زمانعنوان یک لغوش بهمهندسی یا فنی معمومً ابتدا موضوعات عملکرد 

-برنامره زمران  تحلیل و کنترر   به کمک  برای خواهد شد. به همین دلیل و همچنین هوینهموضوع منجر به 

و هوینه  بندیزمان برنامهعملکرد موضوعات  عمدههای شاخص شده،کسببندی برنامه زمان، معیارهای بندی

موضروعات   تراخیر هرای  شراخص  ،شرده کسبمدیریت ارزش کنند، در حالی که معیارهای هوینه می فراهمرا 

 .هستندعملکرد 
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 پیوست پ

 دهنده(آگاهی)

 شدهکسببرنامه با مديريت ارزش يا هاي مديريت پروژه سازي ساير فراينديکپارچه

 

-پیراده ریروی،  طررح کلیدی عناصر  .انعطا  داشته باشددر پیاده سازی آن قابلیت  ،شدهکسبارزش  بایستی

-کسرب بندی کرد. مردیریت ارزش  منظور منطبو بودن با شرایط متغیر، مقیاسبهتوان میسازی و کنتر  را 

، انردازه،  قطعیرت طور کره عردم  همانشود. ، مناسب برنامهبا هر پروژه یا منظور منطبو بودن بهتواند می شده

افروای  یابرد.    ،شرده کسب ارزشی گیردرجه سخت بایستییابد، بنابراین میپیچیدگی و مدت زمان افوای  

را  در سرطح مناسرب   ،عملکررد  گیری و کنترر  ، امکان اندازهاستفاده مورد 2ناپیوستگیو  3تناوباست ممکن 

 .کند فراهم

توسرعه  شناسری  روشو  شرده کسرب بندی برنامه زمانمدیریت ریسک، مسیر بحرانی، زنجیره بحرانی، کاربرد 

دارد. نیراز   ،پیشررفت انردازه  بررای   یسطح مرجع تنظیمسازی و کنتر  و پیادهریوی، طرحبه عناصر  ،1چابک

 .مستقیم دارد ایرابطه شدهکسبارزش  در آن، دهد کهمیرا نشان  ایبالقوه مناطو 3-  شکل

-معراد  ، یا اندیافتهاستقرار  یچنین دفاتر دفاتر مدیریت پروژه و برنامه، کهتوسط  ،شدهکسبارزش  بایستی

اسرتانداردها و   ،هرای عملکرردی  دفاتر مدیریت پروژه و برنامه یا معراد   بایستی .استفاده شودهای عملکردی 

، شفا  و قابل ممیویقابل  که استفاده شود ایپروژه و برنامه شاغلینتوسط  باید را ارائه دهند کهفرایندهایی 

ی سرطح مرجعر  منظرور ترامین   بهنیو  شدهکسبمدیریت ارزش  بایستی .هستند پایرمقیاسو همچنین  تکرار

 .سطح، در فرایند بهبود مستمر نقشی داشته باشد آننسبت به بهبود  گیریبرای اندازه

 .پروژه و برنامه باشد حکمرانیاق با بطان ، درشدهکسبمدیریت ارزش  بایستی

توانند با میکه  کندمیفراهم مدیریت پروژه را فرایندهای ها و ترتیبای از خالصه 3-  ، شکلمثا به عنوان 

 .شوند شده یکپارچهکسبارزش 

دهرد،  مری ، نشران  شروند د یکپارچه نتوانمیرا که  مورد نظریهای ترتیبیا  مناطوسطح بام، یندهای افر ،نموداراین  -يادآوري

، مسریر  چابرک توسعه شناسی روش، مدیریت ریسک، شدهکسببندی برنامه زمان، حکمرانییعنی: دفتر مدیریت پروژه یا برنامه، 

سرت. ایرن فراینردها شرامل     ا هرا ترتیرب یا یندها افر از به معنای حا  برخی ،روی نمودار خالی یفضا .و زنجیره بحرانی بحرانی

 .نفعان استو ارتباطات ذی 5یهها، مدیریت فرضوابستگیکار و  شمو دامنه ریوی، طرحمهندسی هوینه، 

 

                                                 

1- Frequency 

2- Granularity 

3- Agile development methodology 
4- Assumption management 
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 شدهکسبارزش  يريتپروژه با مد يريتمد یبترت يکپارچگیاز  یمثال -9-پ شکل
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