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  مديريت ارزش حاصله

  :اعتبار طرح

در يك . ي يك اعتبار طرح و سپس بررسي چگونگي مصرف آن استتكنيك كنترل هزينه توسعه تريناساسي
توانيد شما مي. تواند به سادگي داشتن يك هدف ارزشي براي طرح كلي باشدطرح كوچك اين امر مي

دالرهاي مصرف شده از مقداري كه براي اين طرح ارزشهاي طرح را بررسي نماييد و اگر مقدار درصدي 
هم چنين مي توانيد يك اعتبار زماني را ترتيب . تخمين زده شده تجاوز كرد زنگ هشدار را به صدا درآوريد

ي سه ماهه ها، ماهها، دورهدهيد و همان طور كه در شكل زير نشان داده شده هدف كلي طرح را به فواصل هفته
اين كار مي تواند چهارچوب اعتباري را جهت بررسي ارزشهاي حقيقي در برابر هدفهاي . نيدو يا سالها تقسيم ك

ي طرح به صورت گرافيكي در وقتي كه اعتبار متراكم ارزشهاي تخمين زده شده. اي فراهم نمايداعتباري دوره
شوند كه گاهي يشوند، معموالً به صورتي كه در شكل نشان داده شده نتيجه گيري مطول زمان طراحي مي

  .مايل هستند "S"شوند، زيرا مانند يك خوانده مي "S"منحني 

  :بررسي طرح مصرف اعتبار

ي مصرف اعتبار متراكم هفتگي يا ماهيانه و يك تكنيك ساده براي بررسي هزينه هاي طرح گسترش يك برنامه
ي ميزان مصرف نشان دهنده شيب اين طرح مصرف. باشدهزينه هاي حقيقي در برابر برنامه مي سپس بررسي

توانيد هاي واقعي در برابر طرح مصرف اعتبار ميبا طراحي هزينه. خوانده مي شود» نرخ سوخته«است كه گاهي 
اين تكنيك ديدگاه ساده و سطح بااليي از . تفاوتهاي ميان مصرف حقيقي و طرح مصرف را مشاهده كنيد

د براي گزارشات اجرايي مفيد باشد مخصوصاً در جايي كه ميتوانكند كه ميعملكرد مالي طرح را فراهم مي

  .خواهيد ميزان مصرف را با يك جريان سرمايه هماهنگ نماييد

  طرح مصرف اعتبار

اگر طرح مايكروسافت را به . تواند با استفاده از يك ابزار نرم افزاري مديريت طرح ايجاد گرددطرح مصرف مي
كپي ) Ms Excel(در اكسل ) Resource usage table(را از جدول به كارگيري منبع توانيد ساعتها بريد، ميكار مي

ها را جمع بزنيد تا ذخيرة كرده، نرخهاي كاري را براي هر نوع منبع به كار ببريد و سپس به صورت هفتگي هزينه
چوب ارزيابي تواند براي ايجاد يك چهارهمچنين اين امر مي. منبع و طرح مصرفي مناسبي را فراهم كنيد

به . (مورد استفاده قرار گيرد) Budgeted cost of work scheduled(عملكرد ميزان اعتبار برنامه ريزي شدة كار 
  )هاي مديريت ارزش حاصله مراجعه كنيدبخشهاي زير پيرامون سيستم


