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 مديريت پروژه ساخت در هزينه) EVA(تجزيه و تحليل  از  استفاده از ارزش به دست آمده

 سوارس  ،  كارلوس آلبرتو پريرا ۲و ۱خوزه آنجلو وايه 

 ارزش به دست آمده ، كنترل هزينه ، پارامترهاي هزينه ، شاخص هاي عملكرد :كلمات كليدي 

 : چكيده

مورد عوامل اصلي در گير در استفاده از ارزش به دست آمده از تجزيه و تحليل هدف از اين مقاله ارائه و بحث در 
)EVA (و مزايا ،  مصائب برتريها و معايب ، شاملاين عوامل . در مديريت هزينه پروژه هاي ساخت داخلي است

 .هستند مشكالت و راه حل ها و ضوابط و نتايج بر اساس تجربه واقعي مورد مطالعه در برزيل

EVA مركز خريد ستاي  در ساخت و ساز عمراني از پارك تفريحي در داخل خانه ، به نام پارك مونيكا ، در داخل 

متر مربع بود و  در  ۱۰۰۰۰جاذبه داشت و مساحت آن  ۳۰پارك . امريكا ، در ريو دو ژانيرو ، برزيل به كار رفته بود
 .يكا ساخته شده بودميليون دالر آمر ۵، با  ۲۰۰۰ماه از ژانويه تا اكتبر  ۱۰

يك بررسي انتقادي در استفاده از . توسط گزارش ها ، نمودار ها ، تجزيه و تحليل و نظرات ثبت شد يموردمطالعه 
EVA اين نشان مي دهد كه . براي پارك تفريحي در اين مقاله ارائه شده استEVA   نقش مرتبطي با مديريت

 .يكپارچه در محدوده ، زمان ، پيشرفت ، هزينه ها و خطرات پروژه و تهيه ملزومات و خدمات پروژه هاي اصلي دارد

EVA يافته هاي مطالعه موردي با  .به موفقيت اين پروژه كمك كرد تا به موقع و با بودجه مشخص به پايان برسد
نتايج . در پروژههاي ديگر برزيل كمك مي كنند  EVAلي به استفاده بيشتر از شناسايي مشكالت و راه حل هاي اص

 .استنتاج شده اند EVAمرحلة توصيه شده براي اجراي آتيِ روند  ۱۰پژوهش موردي تجزيه و تحليل شده و با 

 مقدمه .۱

از پروژه هاي ساختماني برزيل را )   EVA(اين مقاله چگونگي اجراي موثر تجزيه و تحليل ارزش به دست آمده 
/ روشي با ارزش براي تعيين منافع و زيان واقعي پروژه است و وسيله اي براي تعادل سود   EVA. توضيح مي دهد

 .ابزاري قدرتمند براي كنترل همزمان عملكرد فيزيكي و هزينه است  EVA. زيان و بيشينه ساختن سود فراهم مي كند
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۲ IBEC- برزيل ، برزيلي مهندسي موسسه هزينه  


