شاخصهای  BCWSو BCWPدر
مدیریت پروژه

َٕیطُذِ :تاتک ضانک يٓذی
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 BCWSیا  Cost of Work Scheduled Budgetedيیساٌ ْسیُّ تا يؼیار ترَايّ أنیّ ( )Baselineتا
تاریخ ٔضؼیت ( )Status Dateرا َػاٌ يیدْذٔ .یژگی خاؼ ایٍ فیهذ ٔاتطتگی آٌ تّ تاریخ
ٔضؼیت يیتاغذ ،تّ ترتیثی كّ تا تغییر تاریخ ٔضؼیت يمادیر  BCWSيجذدا يذاضثّ يیغٕد.
ایٍ ٔیژگی تاػث يیغٕد كّ از ایٍ فیهذ ترای يذاضثّ يیساٌ پیػرفت ترَايّای اطالع اضتفادِ
غٕد.
ترای يثال فرـ كُیذ تخٕاْیى يیساٌ پیػرفت (الزو) ترَايّای را ترای یك فؼانیت در تاریخ
يػخؿی يذاضثّ كُیى .یؼُی يیخٕاْیى تذاَیى در ایٍ تاریخ يطاتك تا ترَايّ زياٌتُذی أنی
( )Baselineيیساٌ پیػرفت ایٍ فؼانیت چّ ػذدی تایذ تاغذ .در ؾٕرتیكّ تاریخ ٔضؼیت پرٔژِ را
تررٔی تاریخ يٕرد َظر تُظیى كُیى ،فیهذ ًَ BCWSایاَگر تخػی از ْسیُّ ایٍ فؼانیت اضت كّ تا
ایٍ تاریخ يطاتك تا ترَايّ تایطتی تذمك يییافتّ اضت .تّ ایٍ ترتیة َطثت  BCWSتّ ْسیُّ
ترَايّ (ًَ )Baseline Costایاَگر يیساٌ پیػرفتیخٕاْذ تٕد كّ تا ایٍ تاریخ يیتایطتی داؾم
يیغذِ اضت.
 BCWPیا  Cost of Work Performed Budgetedيیساٌ ْسیُّ ٔالؼی را تا تٕجّ تّ پیػرفت ٔالؼی
داؾم غذِ ٔ تا يثُای ْسیُّ ترَايّای (َ )Baseline Costػاٌ يیدْذ .از َظر ایٍ تررضی ایٍ
فیهذ غثیّ فیهذ  Actual Costػًم يی كُذ تا ایٍ تفأت كّ در آٌ ْسیُّ تر اضاش ترَايّ
( )Baselineدر َظر گرفتّ غذِ ٔ تا اضتفادِ از درؾذ پیػرفت ٔالؼی يذاضثّ يیغٕد .از
آَجاییكّ در يایكرٔضافت پراجكت يیتٕاٌ ترَايّْای يتؼذدی تؼریف كرد ٔ يذاضثّ BCWP
يیتٕاَذ تر اضاش ْریك از ایٍ ترَايّْا تُظیى غٕد  ،ایٍ ٔیژگی چُاَچّ تؼذا يفؿالً تّ آٌ
خٕاْیى پرداخت ،تاػث يیغٕد تا تتٕاٌ يؼیارْای يتؼذدی (َظیر درؾذْای ٔزَیْ ،سیُّ ٔ
زياٌ)را در تررضیْای الزو تّ ؾٕرت ًْسياٌ تكار ترد.
ترسیم نمىدارهای  Sبا كمك فیلدهای  BCWSو BCWP

ًَٕدارْای  Sیكی از اتسارْای تطیار يُاضة تررضی ٔ تذهیم يیساٌ پیػرفت پرٔژِ ٔ يمایطّ آٌ
تا ترَايّ أنیّ اضت .ضادِتریٍ ًَٕدار  Sتا ترضیى پیػرفت ترَايّای ٔ ٔالؼی َطثت تّ زياٌ
غكم يیگیرد:
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ایٍ ًَٕدارْا تخٕتی ًَایاَگر يیساٌ پیػرفت ٔ يیساٌ تاخیرات پرٔژِ َطثت تّ زياٌتُذی أنیّ
يیتاغذ.
ٔیژگی خاؼ ًَٕدارْای  Sدر يمایطّ تا ضایر گسارظْای كُترل پرٔژِ تاكیذ آٌ تر رَٔذ تاریخی
پیػرفت يیتاغذ .كّ تخٕتی يیتٕاَذ تؿٕرت گرافیكی ٔضؼیت پرٔژِ را َػاٌ دْذ.
ترای ترضیى ًَٕدار  Sالزو اضت اتتذا رَٔذ پیػرفت پرٔژِ يطاتك ترَايّ ًَایع دادِ غٕد .ترای
ایُكار الزو اضت فیهذی يٕ رد اضتفادِ لرار گیرد كّ تتٕاَذ يیساٌ پیػرفت يٕرد اَتظار در يماطغ
زياَی يتفأت پرٔژِ را َػاٌ دْذ .يتاضفاَّ در يایكرٔضافت پراجكت فیهذی تا ایٍ يػخؿّ
ٔجٕد َذارد .فیهذی كّ تتٕاَذ يیساٌ پیػرفت يٕرد اَتظار را يػخؽ كُذ.
یكی از رٔظْایی كّ ترای ترضیى پیػرفت ترَايّای اَجاو يیغٕد آَطت كّ پرٔژِ در يماطغ
زياَی يٕرد َظر (يثال ياْیاَّ) يطاتك ترَايّ ترٔز آٔری ( )Updateيیغٕد .تا ایُكار پراجكت
فرـ يی كُذ پرٔژِ يطاتك ترَايّ پیػرفتّ اضت ٔ درؾذْای پیػرفت را يتُاضثاً يذاضثّ
يیكُذ .در ْر يردهّ يیساٌ پیػرفت یادداغت يیغٕد ٔ در اَتٓا اػذاد تذضت آيذِ تررٔی
ًَٕدار ترضیى يیغَٕذ .رٔغٍ اضت ایٍ رٔظ تطیار ٔلت گیر ٔ دردضر ضاز اضت ٔ .تذتر از آٌ
ایُكّ در ؾٕرتیكّ در أاضط پرٔژِ تاغیى ٔ ترخی از فؼانیتْا پیػرفتْای ٔالؼی داغتّ تاغُذ
ػًال ایٍ رٔظ ًَیتٕاَذ يٕرد اضتفادِ لرار گیرد.
در تخع لثم دیذیى كّ يیتٕاٌ از َطثت  BCWSتّ ًْٕ Baseline Costارِ يیساٌ پیػرفت
يطاتك ترَايّ را يػخؽ كرد .از آَجاییكّ فیهذ  BCWSاز إَاع فیهذْای  Timephasedيذطٕب
يیغٕد ،تّ ضادگی يیتٕاٌ يمادیر آَرا در ًَاْایی َظیر  Task Usageدر يماطغ يختهف تررضی
كرد.
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غكم زیر يمادیر  BCWSرا ترای يثال لثم َػاٌ يیدْذًْ .اَطٕر كّ يػخؽ اضت ایٍ يمادیر
يیتٕاَُذ ترای ترضیى يیساٌ پیػرفت ترَايّای در طٕل زياٌ يٕرد اضتفادِ لرار گیرَذ.

انثتّ ٔاضخ اضت ترای ایُكار الزو اضت ْسیُّ فؼانیتْا يػخؽ غٕد .ایٍ ْسیُّْا يًكٍ اضت
ْسیُّ ٔالؼی فؼانیتْا تاغذ یا چُاَچّ در تاال ػُٕاٌ غذ از ٔزٌ آَٓا اضتفادِ غٕد .ضًُا از
آَجاییكّ  BCWSيیساٌ پیػرفت تا تاریخ ٔضؼیت ( )Status Dateرا َػاٌ يیدْذ .الزو اضت تاریخ
ٔضؼیت رٔی تاریخی تؼذ از پایاٌ پرٔژِ تُظیى غٕد تا يمادیر  BCWSدر يذذٔدِ پرٔژِ يذاضثّ
غذِ ٔ ًَایع دادِ غٕد.
تا ًْیٍ رٔظ يیتٕاٌ از فیهذ  BCWPترای ترضیى پیػرفت ٔالؼی در طٕل زياٌ اضتفادِ كرد.
تّ ایٍ ترتیة در ٔالغ ًَٕدار  Sرا يیتٕاٌ تا ترضیى فیهذْای  BCWP ٔ BCWSترضیى كرد .از
آَجاییكّ يایكرٔضافت پراجكت لاتهیت اضتفادِ از ترَايّْای ( )Baselineيتؼذد ٔ اَجاو يذاضثات
تر اضاش آَٓا را دارد تا ثثت ْسیُّ در ترَايّْای يختهف ٔ تُظیى الزو يیتٕاٌ تا يؼیارْای
يتفأتی فیهذْای يٕرد َظر را يذاضثّ ٔ ترضیى كرد .ترای يثال يیتٕاٌ یكی از ترَايّْا (يثال
 ) Baseline 1را تّ يذاضثات پیػرفت ٔزَی (فیسیكی) اختؿاؼ داد .تّ ایٍ ترتیة تا تُظیى
يذاضثّ تر اضاش ایٍ ترَايّ يیتٕاٌ يمادیر الزو را (فیهذْای  )BCWP ٔ BCWSرا تا ایٍ يؼیار
(درؾذْای ٔزَی) ترضیى كرد ضپص تا تغییر يذاضثّ تر اضاش یك ترَايّ دیگر كّ در آٌ ْسیُّْا
ثثت غذِاَذ يیتٕاٌ پیػرفت ریانی را تررضی كرد .ترای تُظیى يذاضثات تر اضاش ْر ترَايّ
تخؿٕؼ از يُٕی  Tools/Optionsاضتفادِ يیغٕد ٔ در لطًت  Calculationتا اضتفادِ از كهیذ
 Earned Valueترَايّ يٕرد َظر اَتخاب يیغٕد.
تكنیكهای عملی
تا اضتفادِ از رٔغی كّ در تاال ػُٕاٌ غذ يیتٕاٌ ًَٕدارْای َطثتا پیچیذِای َظیر ًَٕدار زیر را
كػیذ .در ایٍ ًَ ٕدار يُذُی تاالیی رَٔذ پیػرفت ریانی پرٔژِ را يطاتك ترَايّ َػاٌ يیدْذ.
يُذُی فیسیكی رَٔذ پیػرفت فیسیكی پرٔژِ كّ تر اضاش درؾذْای ٔزَی خاؾی يذاضثّ غذِ
اضت را يطاتك ترَايّ َػاٌ يیدْذ .يُذُی تذراَی رَٔذ پیػرفت پرٔژِ را در ٔضؼیت تذراَی
َػاٌ يیدْذٔ .ضؼیت تذراَی ،دانتی اضت كّ در آٌ فؼانیتْا در دیرتریٍ زياٌ يًكٍ آغاز
غَٕذ.
تا تٕجّ تّ ایٍ غكم َكات زیر يؼهٕو يیغٕد.
 .1ترَايّ زياَی ْسیُّ ْا تّ ترتیثی دیذِ غذِ اضت كّ ًْٕارِ ْسیُّ پرٔژِ از پیػرفت
فیسیكی آٌ جهٕتر اضت .در ٔالغ در ایٍ پرٔژِ خاؼ تیع از َیًی از ْسیُّ پرٔژِ در
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تذٔ اير پرداخت يیغٕد (پیعپرداخت) .در ؾٕرتیكّ ٔزٌ فیسیكی فؼانیتْای
پرْسیُّ أنیّ كٕچك اضت.
يذذٔدِ يٕزی غكم ياتیٍ ترَايّ فیسیكی ٔ ترَايّ تذراَی َادیّای را َػاٌ يیدْذ كّ يادايی
كّ در آٌ ْطتیى پرٔژِ ُْٕز يیتٕاَذ تّ يٕلغ اَجاو غٕد .تا تٕجّ تّ يُذُی پیػرفت ٔالؼی
يػخؽ اضت كّ در چٓار ياِ أل ایٍ پرٔژِ پیػرفت كًتر از ترَايّ أنیّ در يذذٔدِ لاتم تذًم
اتفاق يیافتذ .ايا در ياِْای  6 ٔ 5ضیر پیػرفت يتٕلف غذِ ٔ َٓایتا از ایٍ يذذٔدِ خارج
يیغٕد.

تكُیكی كّ ترای ترضیى ایٍ ًَٕدار اضتفادِ غذِ اضت تّ ایٍ غرح اضت .اتتذا فؼانیتْا
يؼرفی غذِاَذ .ضپص ٔزٌ ْریك از فؼانیتْا تّ ػُٕاٌ ْسیُّ آٌ ٔارد غذِ اضت .در ایٍ
ٔضؼیت  1 Baselineرخیرِ غذِ اضت .تؼذ از آٌ تًايی فؼانیتْا اَتخاب غذِ ٔ Constrain
 Typeآَٓا تر رٔی ٔضؼیت  As Late As Possibleتُظیى غذِ اضت .در ایٍ دانت Baseline 2
رخیرِ غذِ اضت .رٔغٍ اضت در ایٍ دانت فؼانیتْا در دیرتریٍ زياٌ يًكٍ زياٌتُذی خٕاُْذ
غذ .پص از آٌ دٔتارِ  Constrain Typeتّ دانت أل تازگرداَذِ غذِ اضت .دال ْسیُّ ٔالؼی
فؼانیتْا در فیهذ ٔ Costارد يیغٕد ٔ پص از آٌ ٔضؼیت تّ ؾٕرت  Baselineرخیرِ يیغٕد .تّ
ایٍ ترتیة ضّ ترَايّ يتفأت  Baseline 2 ٔ Baseline 1 ،Baselineرخیرِ يیغَٕذ كّ تّ ترتیة
ًَایاَگر پ یػرفت ریانی ،فیسیكی ٔ تذراَی پرٔژِ يطاتك تا ترَايّ خٕاُْذ تٕد .ترای ترضیى ْر یك
از ایٍ يُذُی ْا كافیطت ترَايّ يٕرد َظر ترای يذاضثّ  BCWSیا تٓتر اضت تگٕیى ( Earned
 )Valueاَتخاب غٕد.
پص از ترضیى ًَٕدارْای أنیّ ٔ ،تا پیػرفت پرٔژِ يمادیر پیػرفت ٔارد غذِ ٔ پرٔژِ ترٔزآٔری
غذِ اضت .تا اَجاو ایٍ كار در  6ياِ يتًادی ،فیهذ  BCWPترای ترضیى ًَٕدار پیػرفت ٔالؼی
اضتفادِ غذِ اضت.
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مثال عملی
پرٔژِ زیر را در َظر تگیریذ .ایٍ پرٔژِ كّ ترای رَگآيیسی دیٕار تؼریف غذِ اضت از  5فؼانیت
تػكیم يیغٕد .ترای ْریك از ایٍ فؼانیتْا ْسیُّ أنیّ ٔ ،يذت زياٌ الزو تخًیٍ زدِ غذِ
اضت .در ضًٍ تّ ْریك از ایٍ فؼانیتْا ٔزٌ يػخؿی اختؿاؼ دادِ غذِ اضت .لرار اضت ایٍ
پرٔژِ تؿٕرت رٔزاَّ كُترل غٕد.
شماره
نام فعالیت
فعالیت
تهیه ابسار و رنگ
1
زیرسازی و بتىنه
0
رنگآمیسی 1
1
لكه گیری
2
رنگ آمیسی نهایی
3
پروژه رنگآمیسی
2

شروع
20/11/1161
21/11/1161
22/11/1161
25/11/1161
27/11/1161
20/11/1161

پایان
20/11/1161
24/11/1161
24/11/1161
26/11/1161
12/11/1161
12/11/1161

مدت
1
2
1
0
0
7

وزن
%1
%23
%02
%02
%12
%122

ىسینو
122
32
03
13
02
012

ترای يؼرفی ایٍ پرٔژِ در  MSPیا ًْاٌ  Microsoft Projectرٔظ زیر دَثال يیغٕد:

 .1اتتذا َاو فؼانیتْا ،يذت ٔ راتطّ آَٓا ٔارد يیغٕد:
 .2پص از آٌ ْسیُّی ْریك از فؼانیتْا يطاتك تا ضتٌٕ ْسیُّ ترآٔرد غذِ در جذٔل
ٔ Costارد يیغٕد.
 .3يمادیر ترَايّ فؼهی تررٔی  Baseline1رخیرِ يیغٕد.
 .4أزاٌ فؼانیتْا تّ ػُٕاٌ ْسیُّ (يجذدا) يؼرفی يیغٕد.
 .5يمادیر جذیذ ترَايّ تررٔی  Baselineرخیرِ يیغٕد.

تّ ایٍ ترتیة دٔ خط يثُا ( )Baselineترای پرٔژِ رخیرِ يیغٕد ،یكی ترای ْسیُّْا ٔ دیگری
ترای درؾذْای ٔزَی.
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تا يراجؼّ تّ ًَای  ٔ Task Usageتُظیى آٌ ترای ًَایع فیهذ  BCWSغكم زیر تٕنیذ يیغٕد.
دلت كُیذ كّ در ایٍ غكم يمذار  BCWSترای پرٔژِ چگَٕگی زياَثُذی اَجاو آٌ تر اضاش
درؾذْای ٔزَی را َػاٌ يیدْذ.

در غكم زیر يمادیر  BCWSتر اضاش زياٌ ترضیى غذِاَذ .ایٍ ًَٕدار در ٔالغ  Sترَايّ اضت .كّ
زياٌتُذی پیػرفت را تراضاش درؾذْای ٔزَی (پیػرفت فیسیكی) ًَایع يیدْذ.

تا تُظیى خط يثُا ( )Baselineيٕرد اضتفادِ تر رٔی  Baseline 1يیتٕاٌ ترَايّ ریانی پرٔژِ را
يػاْذِ كرد( .ایُكار تا اضتفادِ از يُٕی  Tools/Optionsدر لطًت  ٔ Calculationsتا اضتفادِ از
كهیذ  Earned Valueاَجاو يیغٕد).

تّ ایٍ ترتیة ًَٕدار أنیّ يیتٕاَذ تّ غكم زیر تكًیم غٕد.
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انثتّ از آَجايیكّ يمادير  BCWS1 ٔ BCWSدر ايٍ ًَٕدار ْى ٔادذ َیطتُذ (أني درؾذ ٔزَي ٔ
دٔيي ْسيُّ اضت) .تٓتر اضت ايٍ يمادير تّ ؾٕرت درؾذ يذاضثّ غٕد تا ًَٕدار زير تٓیّ غٕد:

ايٍ ًَٕدار ترَايّ فیسيكي ٔ رياني پرٔژِ را َػاٌ ييدْذ.
فرـ كُیذ در اَتٓاي رٔز أل ،گسارظ زير تٓیّ ييغٕد:

شماره فعالیت
1
0

تاریخ :

20/11/1161

نام فعالیت
تهیه ابسار و رنگ
زیرسازي و بتىنه

پیشرفت
122022
2022

ىسینو
11202
202
8

1
2
3
2

2022
2022
2022
6022

رنگآمیسي 1
لكه گیري
رنگ آمیسي نهایي
پروژه رنگآمیسي

202
202
202
11202

كّ در آٌ پیػرفت فؼانیتْا ٔ ْسيُّْاي پرداخت غذِ آيذِ اضت .اطالػات ايٍ جذٔل تّ رٔظ
زير در پراجكت اػًال ييغٕد:
اتتذا تاريخ ٔضؼیت ( )Status Dateتُظیى ييغٕد.
در ضتٌٕ  Complete%يمادير پیػرفت ٔارد ييغٕد.
در ضتٌٕ ْ Cost Actualسيُّْاي ٔالؼي اَجاو غذِ ٔارد ييغٕد.
پص از ٔرٔد اطالػات ترَايّ ترٔزآٔري ييغٕد .تراي ايُكار از يُٕي Tools/Tracking/Update
 ٔ Projectاَتخاب  Rescheduleاضتفادِ ييغٕد.
در اَتٓاي رٔز دٔو گسارظ زير از ٔضؼیت پرٔژِ تٓیّ ييغٕد:

شماره فعالیت
1
0
1
2
3
2

تاریخ :

21/11/1161

نام فعالیت
تهیه ابسار و رنگ
زیرسازي و بتىنه
رنگآمیسي 1
لكه گیري
رنگ آمیسي نهایي
پروژه رنگآمیسي

پیشرفت
122022
13022
2022
2022
2022
11022

ىسینو
11202
202
202
202
202
11202

ايٍ گسارظ ْى تّ رٔظ تاال در پراجكت اػًال ييگردد.
تٕجّ كُیذ كّ تّ ُْگاو  Reschedulingاز آَجايیكّ فؼانیت دٔو پیػرفتي كًتر از ترَايّ داغتّ
اضت ،ايٍ فؼانیت دچار تاخیر خٕاْذ غذ.
تّ ًْیٍ ترتیة گسارظْاي رٔزْاي چٓارو ٔ پُجى تٓیّ ييغٕد:

تاریخ :

22/11/1161
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شماره فعالیت
1
0
1
2
3
2

شماره فعالیت
1
0
1
2
3
2

نام فعالیت
تهیه ابسار و رنگ
زیرسازي و بتىنه
رنگآمیسي 1
لكه گیري
رنگ آمیسي نهایي
پروژه رنگآمیسي

پیشرفت
122022
22022
13022
2022
2022
03022

تاریخ :

23/11/1161

نام فعالیت
تهیه ابسار و رنگ
زیرسازي و بتىنه
رنگآمیسي 1
لكه گیري
رنگ آمیسي نهایي
پروژه رنگآمیسي

پیشرفت
122022
43022
13022
2022
2022
17022

تاریخ :

24/11/1161

نام فعالیت

شماره فعالیت
1
0
1
2
3
2

پیشرفت
تهیه ابسار و رنگ
زیرسازي و بتىنه
رنگآمیسي 1
لكه گیري
رنگ آمیسي نهایي
پروژه رنگآمیسي

ىسینو
11202
202
202
202
202
11202

ىسینو
11202
202
202
202
202
11202

ىسینو
122022
52022
23022
2022
2022
21022

11202
1302
202
202
202
12302

در ؾٕرتیكّ گسارظْاي فٕق تذرضتي در پراجكت اػًال غَٕذَٓ ،ايتا ًَٕدار زير تٓیّ ييغٕد:
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ٔ داؾم يذاضثات در گسارظ زیر خالؾّ خٕاْذ غذ:
پروژه
تاریخ وضعیت
پیشرفت برنامه
پیشرفت واقعی (فیسیكی)
پیشرفت زمانی

پروژه رنگآمیسی

BCWS
BCWP
ACWP
SPI
CPI

1383/11/06
66%
42%
43%
66
41.5
145
0.63
0.29

تا ا ضافّ كردٌ پیػرفت ریانی َٓایتا ًَٕدار كايم زیر داؾم يیغٕد:
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