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چکیده:

تاریخ دریافت93/11/19 :
تاریخ پذیرش93/12/2 :

طرحریــزی فعالیتهــای ارزیابــی انطبــاق بهعنــوان یکــی از فرایندهــای بنیادیــن و مهــم نظــام استانداردســازی دفاعــی،
بهگونـهای متناســب بــا رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی و ســازگار بــا الگوهــای بینالمللــی در جهــت اســتفادهی بیشــینه
از ظرفیتهــای ملــی و بینالمللــی ،یکــی از چالشهــای اساســی طراحــان فراینــد استانداردســازی دفاعــی اســت کــه در کارهــای
قبلــی مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت .از طرفــی بــه دلیــل وســعت مرزهــای آبــی کشــورمان و نیــاز بــه حضــور مؤثــر در آبهــای
آزاد بینالمللــی ،نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان یــک نیــروی راهبــردی در دکتریــن دفاعــی ایــران شــناخته
میشــود و بالطبــع نظــام استانداردســازی دفاعــی بایــد نقــش مؤثــری در نظاممنــد ســاختن فرایندهــای دریانــوردی دفاعــی ایفــا
نمایــد .بــر همیــن اســاس در ادامــهی پژوهــش قبلــی و بهعنــوان اولیــن گام طرحریــزی فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق در بخــش
دفاعــی ،فراینــد ردهبنــدی شــناورهای نظامــی متناســب بــا مالحظــات دفاعــی ،ســازگار بــا الگوهــای بینالمللــی و منطبــق بــر الگــوی
ســه الی ـهای استانداردســازی نظــام مدیریت(نهــاد) ،فراینــد و محصــول) طرحریــزی و توســعه دادهشــده اســت.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،ارزیابی انطباق ،ردهبندی ،الگوی سهالیهای ،شناور
 )1مقدمه
مراحــل چهارگانــهی استانداردســازی شــامل تدویــن
و توســعهی اســتانداردها ،اســتقرار اســتاندارد ،ارزیابــی

انطبــاق و مراقبــت و نظــارت بــر اســتمرار اســت [.]1
فراینــد ارزیابــی انطبــاق ،ازآنجهــت کــه حصــول اطمینــان

همــهی ذینفعــان از اســتقرار اســتانداردها را فراهــم
مــیآورد ،میتــوان یکــی از فرایندهــای بنیادیــن در

استانداردســازی بهشــمار آورد کــه همــواره مــورد توجــه
ویــژه متولیــان استانداردســازی دفاعــی بــوده اســت .از
طرفــی در ســالیان اخیــر ،ضرورتهایــی بــرای توســعهی
نظــام استانداردســازی دفاعــی بهوجــود آمــده اســت کــه
بهطــور خالصــه عبارتانــد از .1 :ســازگاری بــا مفاهیــم

نظــام نــوآوری دفاعــی در حــوزهی ایدههــا .2 ،اســتفاده
از رویکــرد هســته کوچــک دانــا ،شــبکه بــزرگ توانــا در

حــوزهی عملیــات و ســاختارها .3 ،اثربخشــی در سرتاســر

چرخــه عمــر محصــول در حــوزهی کارکردهــا و نتایــج .از

همیــن رو ،رویکــرد نویــن (بهبودیافتــه) استانداردســازی
دفاعــی ،بــا هــدف پاســخگویی بــه ضرورتهــای اشارهشــده

بــاال ،در کارهــای قبلــی توســعه داده شــد [ .]2از طــرف
دیگــر ،ضــرورت ســازگاری فعالیتهــای استانداردســازی
دفاعــی بــا دســتاوردهای روز دنیــا بــا هــدف ایجــاد تســهیل

در تجــارت و اســتفادهی بیشــینه از ظرفیت استانداردســازی

ملــی و بینالمللــی در بخــش دفاعــی ،بــر کســی پوشــیده

نیســت .بــر همیــن مبنــا ،الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی

نیــز ،بهگون ـهای ســازگار بــا الگوهــای بینالمللــی ،مبتنــی
بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ،دارای قابلیــت

بــاال و مؤثــر بــر چرخــه عمــر محصــول ،طرحریــزی و در

پژوهــش قبلــی ارائــه شــد [ .]3الگــوی ارائهشــده در مرجــع
یادشــده در شــکلهای ( )1و ( )2نمایــش دادهشــده اســت.
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شکل  :2ارتباطات نهاد تأیید صالحیت دفاعی با سطح ملی و بینالمللی []3

بهمنظــور کاربردیشــدن ایــن الگــو ،طرحریــزی فرایندهــای

حملونقــل و تجــارت دریایــی اســتوار اســت .از طرفــی نیــرو

تخصصــی ارزیابــی انطبــاق (از قبیــل تأییــد صالحیــت،

دریایــی کشــورمان بــر اســاس دکتریــن دفاعــی ،بهدرســتی

ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت کــه بایــد مــورد توجــه طراحان

در آبهــای آزاد بینالمللــی در اقصــی نقــاط دنیــا یکــی از

همانگونــه کــه میدانیــم بخــش عظیمــی از مرزهــای

ایــران در نظــر گرفتهشــده اســت .بهطــور طبیعــی ،نظــام

بخــش بزرگــی از ظرفیتهــای ملــی و تجــاری کشــورمان بــر

مؤثــری را در نظاممنــد ســاختن فرایندهــای دریانــوردی

بازرســی فنــی ،ممیــزی و صــدور گواهینامــه ،ردهبنــدی و ).....
استانداردســازی دفاعــی قــرار گیــرد.

کشــورمان را مرزهــای آبــی تشــکیل میدهــد و بــر ایــن مبنــا

یــک نیــروی راهبــردی بهشــمار رفتــه و حضــور مؤثــر
مأموریتهــای مهــم نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی

استانداردســازی دفاعــی نیــز بنــا بــر رســالت خــود بایــد نقــش
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دفاعــی ایفــا نمایــد.

بــه دالیــل اشارهشــده ،در ایــن پژوهــش قصــد داریــم بهعنــوان

اســت .ازایــنرو ســازمان  ،IMOکشــورهای عضــو را موظــف

ردهبنــدی شــناورهای نظامــی را متأثــر از الگــوی ارزیابــی

دریانــوردی خــود بــا قوانیــن و مقــررات ملــی و بینالمللــی

اولیــن گام در طرحریــزی فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق ،فراینــد

طرحریزی فرآیند ردهبندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

انطبــاق دفاعــی در تناســب بــا فعالیتهــای بینالمللــی بــا
بینالمللــی و مبتنــی بــر الگــوی ســه الیـهای استانداردســازی

وظیفـهی حصول اطمینــان از انطبــاق فعالیتهــای دریانوردی

نظــام مدیریت(نهــاد) ،فراینــد و محصــول) [ ،]4طرحریــزی

نما ییم .
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ســاخته اســت .در هــر کشــور عضــو  ،IMOبخــش حاکمیتــی،
بــا مقــررات بینالمللــی را برعهــده دارد کــه بــه ایــن منظــور

فراینــد ردهبنــدی شــناورها را بــه تعــدادی از مؤسســات

ردهبنــدی تأییدصالحیتشــده واگــذار نمــوده و خــود بــر

فعالیتهــای آنــان نظــارت مینمایــد .بهعنوانمثــال بخــش

 )2مرور فرایند ردهبندی در سطح بینالمللی
بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم و برپایــی ســازمان ملــل متحــد،
ســازمان بینالمللــی دریانــوردی ( 1)IMOبــا هــدف رونــق

تجــارت جهانــی از طریــق توســعه ایمنــی در حملونقــل
دریایــی ،تشــکیل شــد .ایــن ســازمان از زمــان تأســیس تــا

کنــون بــا تدویــن عهدنامههــای دریایــی (از قبیــل عهدنامـهی
ايمنــي جــان اشــخاص در دريــا ،عهدنامــهی خــط شــاهين

بارگيــري ،عهدنامــهی اندازهگيــري ظرفيــت شــناورها،
عهدنامــهی آمــوزش دریانــوردان ،عهدنامــهی جلوگيــري

از تصــادم در دريــا ،عهدنامــهی جلوگيــري از آلودگــي
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بــه حصــول اطمینــان از انطبــاق شــناورها و فرایندهــای
نمــوده و ایــن امــر را از طریــق فراینــد ردهبنــدی امکانپذیــر

هــدف اســتفادهی بیشــینه از ظرفیتهــای ردهبنــدی ملــی و

8

دریــا ،از ديــدگاه بينالمللــي از اهميــت ويــژهاي برخــوردار

محیطزیســت توســط شــناورها و عهدنامـهی امنیــت شــناورها

و تســهیالت بنــدری) ،اثــرات قابل توجهــی در ارتقــای ایمنی و
حفاظــت از محیطزیســت دریاهــا ،از خــود بــر جــای گذاشــته

اســت .در حــال حاضــر حــدود  170کشــور عضــو IMO

هســتند .انجمــن بينالمللــي مؤسســات ردهبنــدي ()IACS

2

نیــز کــه متشــکل از  13مؤسســه ردهبنــدی بــزرگ بینالمللــی
(مؤسســه آمریکایــی  ،ABSمؤسســه فرانســوی  ،BVمؤسســه

نــروژی  ،DNVمؤسســه آلمانــی  ،GLمؤسســه بریتانیایی ،LR

مؤسســه ایتالیایــی  ،RINAمؤسســه کــرهای  ،KRمؤسســه
روســیهای  ،RSمؤسســه چینــی  ،CCSمؤسســه ژاپنــی NKK

مؤسســه هنــدی  ،IRSمؤسســه کرواســی  CRSو مؤسســه
لهســتانی  PRSاســت ،بــه  IMOدر زمینــه تدویــن مقــررات

و قواعــد ردهبنــدی شــناورها مشــاوره میدهــد[.]3

ایمنــی شــناور بهعنــوان حملکننــده انســان و کاال در
4. Harbor Acceptance Test
5. Sea Acceptance Test

حاکمیتــی دریانــوردی (در حــوزه فعالیتهــای غیرنظامــی) در
کشــور مــا ،ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت .در واقــع فرایند

ردهبنــدي ،شــامل چرخــهی كاملــي از ارزیابیهــای انطبــاق
شــناور از مرحلــه طراحــی تــا پایــان بهرهبــرداری میشــود

کــه بــا هــدف اطمینــان از وضعیــت فنــی ،عملیاتــی و ایمنــی
آن (در تطابــق بــا اســتانداردها و مقــررات ملــی و بینالمللــی)

توســط مؤسســات ردهبنــدی تأییــد صالحیتشــده انجــام

میشــود .بنابرایــن میتــوان گفــت در واقــع مأموریــت

اصلــی مؤسســات ردهبنــدی ،ارزیابــی مســتقل و فنی شــناورها

بهمنظــور اطمینــان از انطبــاق آنهــا بــا قوانیــن و مقــررات
ملــی و بینالمللــی اســت کــه میتــوان آن را بــه دو دســته
فعالیــت کلــی ،قبــل از ردهبنــدی و بعــد از ردهبنــدی تقســیم

نمــود.

گام اول ،قبــل از صــدور گواهينامــهی ردهبنــدي شــناور
اســت کــه شــامل بررســی و تأییــد طراحــی شــناور ،بررســی

مســتندات ســاخت (نظیــر كنتــرل و بازبينــي نقشــههای

ی و نظــارت حیــن
ســازه و ســامانههای شــناور) ،بازرســ 
ســاخت (نظیــر نظــارت بــر تأمیــن مــواد مصرفــی در فراینــد

ســاخت ،بازرســیهای بدنــه ،بدنــه زیرآبــی ،تجهیــزات
ایمنــی و رادیویــی ،لولهکشــیها ،کلیــه ماشــینآالت رانــش

و ســامانههای فرعــی ،تجهیــزات هدایــت و ناوبــری ،عرشــه،

محوطههــا) و آزمونهــای کارخانــهای ( ،3)FATســاحلی

( 4)HATو دریانــوردی ( ،)5)SATاســت .گام دوم ،پــس از صــدور

گواهينامــهی ردهبنــدي اســت کــه شــامل بازرســيهای
1. International Maritime Organization
2. International Association of Classification Societies
3. Factory Acceptance Test

ســاليانه (نظیــر بازرســي ظاهــری بدنــه ،بازرســی تجهیــزات

حفــظ خطــوط مواصالتــی دریایــی بــرای حصــول اطمینــان از

تجهیــزات هدایــت و ناوبــری و بازرســی ماشــينآالت رانــش

تلقــی میشــود .ازای ـنرو اســتمرار تســلط بــر آبهــای آزاد از

ایمنــی و رادیویــی ،بازرســی عرشــه و محوطههــا ،بازرســی

اصلــی) ،بازرس ـيهای میــاندورهای شــناورها (نظیــر بازرســی

حملونقــل دریایــی صــادرات و واردات حیاتــی ،امــری ضــروری
اهــداف راهبــردی ایــن دو ابرقــدرت بــوده کــه هنــوز هــم برای

از کلیــه قســمتهای مختلــف شــناور ،بدنــه ،عرشــه ،بدنــه

قدرتهــای منطقـهای و فرامنطقـهای اهمیــت فراوانــی دارد .از

شــناور ،بازرسـیهای زیرآبــی در فواصــل میــاندورهای و پــس

هــوای بــد و طوفانــی بهویــژه در آبهــای عمیــق ،اســتمرار

زیرآبــی ،ســامانههای مختلــف ،ماشــینآالت و تجهیــزات

از بــه حــوض رفتــن و بهآبانــدازی شــناور (نظیــر بازرســی

طرفــی ،ســیالبودن آب دریاهــا ،وجــود امــواج ســهمگین در

در تســلط بــر آبهــای آزاد بینالمللــی را منــوط بــه ســاخت

اســت .در ســال پایانــی اعتبــار گواهینامــه شــناور نیــز،

بــه وجــود فراینــد ردهبنــدی شــناورهای نظامــی ،بهمنظــور

زیریــن آب دریــا ،بدنــه تحتانــی داخــل شــناور و مخــازن)

بازرســي تمدیــد ردهبنــدی (نظیــر بازرس ـیهای بدنــه ،بدنــه

عملکــردی ایمــن و اطمینانبخــش باشــند .بنابرایــن نیــاز
حفــظ و رعایــت الزامــات خــاص شــناورهای نظامــی ،در مراحل

زیرآبــی ،تجهیــزات ایمنــی و رادیویــی ،لولهکشــیها ،کلیــه

تأییــد طراحــی و نقش ـهها ،نظــارت کامــل بــر کلیــه مراحــل

و ناوبــری و بازرســیهای زیرآبــی) اســت .بازرســیهای ویــژه

آزمونهــای کارخانــهای ،آزمونهــای ســاحلی و آزمونهــای

ماشــینآالت رانــش و ســامانههای فرعــی ،تجهیــزات هدایــت

(بهعنوانمثــال هنــگام نیــاز بــه تغییــرات اساســی در ســازه،

ســاخت ،نصــب ماشــینآالت ،تجهیــزات و ســامانههای ســاح،
دریانــوردی ،ضرورتــی اجتنابناپذیــر بــرای بخــش نظامــی

ردهبنــدی صــورت میپذیــرد .الزم بــه ذکــر اســت ،قبــل از

غیرنظامــی بهمنظــور صرفهجویــی در هزینــه و زمــان یکــی

ورود بــه مرحلــه ســاخت ،اســناد طراحــی شــناور بــه تأییــد

در دنیــای امــروزی بهرهبــرداری بیشــینه از تــوان بخــش

از اهــداف راهبــردی بخشهــای نظامــی کشــورها بــوده اســت.

مؤسســه ردهبنــدی میرســد .همچنیــن کارگاههــای ســاخت

ایــن موضــوع در طرحریــزی فرایندهــای استانداردســازی

اجــرای فعالیتهــای خــود برخــوردار بــوده و ایــن موضــوع

بهعنوانمثــال مقــررات صالحیــت پــروازی نظامــی اروپــا

و نگهــداری و تعمیــرات شــناور بایــد از صالحیــت الزم جهــت
توســط مؤسســه ردهبنــدی نیــز مــورد تأیید قــرار گیــرد [5و.]6
 )3طرحریزی فرایند ردهبندی شناورهای دفاعی
آبهــای آزاد بینالمللــی در دوران جنــگ ســرد از ســوی دو
ابرقــدرت غــرب و شــرق مــورد اهمیــت بســزایی بــوده اســت.

زیــرا ســلطه بــر اقیانوسهــا و دریاهــا بهویــژه مناطــق راهبردی

از جملــه تنگههــای جبلالطــارق ،ســوئز ،بابالمنــدب،

مــاالکا ،پانامــا و غیــره ،موجــب برتــری راهبــردی و دسـتیابی
بــه اهــداف اقتصــادی و نظامــی فراوانــی میشــد .همچنیــن

نظامــی نیــز طــی دهههــای اخیــر ،مــورد توجــه بــوده اســت.

( 1)EMARکــه توســط آژانــس دفاعــی اروپــا تهیهشــده اســت
تــا حــد بســیار زیــادی در تطابــق بــا مقــررات آژانــس ایمنــی

هوانــوردی اروپــا ( 2)EASAاســت [ .]7-9در حــوزه ردهبنــدی

شــناورهای نظامــی نیــز ایــن موضــوع بــه نحــو چش ـمگیری
مشــاهده میشــود .در ایــن راســتا میتــوان بــه ارتباطــات

نیــروی دریایــی آمریــکا بــا مؤسســه ردهبنــدی  ABSکــه

ابتــدا در دامنــه شــناورهای حملونقــل دریایــی و پشــتیبانی

بــود و در ســال  2003بــا انعقــاد قــرارداد همــکاری بــه

شــناورهای نظامــی نیــز توســعه یافــت ،اشــاره نمــود .همچنین

نیروهــای دریایــی کشــورهای اروپــای متحــد ،بهعلــت وجــود
1. European Military Airworthiness Requirements
2. European Aviation safety Agency

9
طرحریزی فرآیند ردهبندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

عرشــه ،ماشــینآالت یــا تجهیــزات) نیــز بــه تشــخیص مالــک

کشــورهای توســعهیافته تلقــی شــده اســت .از طــرف دیگــر،

یــا مؤسســه ردهبنــدی در طــول دوره اعتبــار گواهینامــه
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شــناور ،تیغــه ســکان ،براکتهــا ،سرعتســنج و دریچههــای

نمــوده اســت کــه همــواره در طــول چرخه حیــات خــود دارای

زیرآبــی شــامل ســونار ،عمقیــاب ،محــور اصلــی ،پروانههــای

ناوهــا و ســایر شــناورهای ســطحی ،اثرســطحی و زیرســطحی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از کلیــه قســمت بدنــه زیرآبــی شــناور ،کلیــه تجهیــزات

شــناورهای نظامــی بــزرگ نظیــر ناوهــای هواپیمابــر ،رزم

بهعنــوان یــک نیــروی راهبــردی در دکتریــن دفاعــی ایــران

اســتانداردهای مرغــوب و قابــل اطمینان در بســیاری از تجهیزات

ایمنــی ،تجهیــزات ناوبــری و ماشــینآالت رانــش مــورد اســتفاده

شناختهشــده اســت ،نظــام استانداردســازی دفاعــی بایــد نقــش

ردهبنــدی ،بــه تأییــد  IMOو مراجــع دریایــی کشــورهای عضــو

کشــورمان ایفــا نمایــد .ازایـنرو براســاس رویکــرد نویــن ارزیابــی

مؤثــری در طرحریــزی و اجــرای ردهبنــدی شــناورهای نظامــی

در نــاوگان تجــاری (کــه همگــی بــا مشــارکت مؤسســههای

طرحریزی فرآیند ردهبندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

آن رســیده) ،تدویــن قواعــد ســاخت و بازرســیهای بدنــه و
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انطبــاق دفاعــی ،طرحریــزی فراینــد ردهبنــدی بایــد مبتنــی بــر

ماشــینآالت و تجهیــزات ایمنــی و دریانــوردی غیرحســاس خود

الگــوی ســه الیـهای نظــام مدیریــت (نهــاد) ،فراینــد و محصــول

ملــی واگــذار میکننــد .بهعنــوان نمونــه ،اعضــای  ،IACSبــا

مبنــا ،بــا توجــه بــه نیازهــای ردهبنــدی شــناورهای نظامــی و

بــوده و در چرخــه عمــر شــناورها مؤثــر باشــد [ .]3بــر همیــن

را بــا اعمــال کنترلهــای مناســب بــه مؤسس ـههای ردهبنــدی

بــا حفــظ ســازگاری بــا فعالیتهــای ردهبنــدی بینالمللــی در

تشــکیل انجمــن ردهبنــدی شــناورهای نظامــی ،مقــررات مربوط

بخــش قبلــی ،فعالیتهــای ردهبنــدی دفاعــی مطابــق ماتریــس

بــه ایمنــی شــناورهای نظامــی را بــرای کشــورهای عضــو پیمان

نشــان دادهشــده در جــدول ( )1دستهبندیشــده اســت.

ناتــو تدویــن و بهصــورت کنترلشــده بــر فرایندهــای طراحــی

همانطــور کــه مشــاهده میشــود فراینــد ردهبنــدی از زمــان

و ســاخت شــناورهای نظامــی نظــارت مینمایــد .همچنیــن

طراحــی شــناور آغازشــده و در ادامه پــس از ردهبنــدی و در حین

میتــوان بــه فعالیتهــای مؤسســه ردهبنــدی لویــدز رجیســتر

بهرهبــرداری بــا اجــرای بازرســیهای ســالیانه ،میــاندورهای

( )LRدر ردهبنــدی شــناورهای نظامــی اشــاره نمــود .ایــن

مؤسســه بــا تشــکیل کمیتــه فنــی ویــژه شــناورهای نظامــی،

و تمدیــد ،تــداوم مییابــد .بدینســان فراینــد ردهبنــدی در

خــاص عملیــات نیروهــای دریایــی تهیهکــرده اســت .مؤسســه

وارهایــی) ،تأثیرگــذار اســت .از طرفــی فعالیتهــای ردهبنــدی به

کل چرخــه عمــر شــناور(از مرحلــهی طراحــی تــا مرحلــهی

مقــررات ردهبنــدی شــناورهای نظامــی را بــا توجــه بــه الزامــات

ســه حــوزه ،ممیــزی نظــام مدیریتــی ( نهــاد) ،ارزیابــی فراینــد و

 LRمدعــی اســت هرجــا کــه میســر بــوده از مقــررات ردهبنــدی

ارزیابــی انطبــاق محصــول تقسیمشــده و اجــرای هــر فعالیــت را

شــناورهای تجــاری در طراحــی و ردهبنــدی شــناورهای نظامــی

بهــره بــرده اســت و ازاینجهــت ،گســتره وســیعی از مالحظــات
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در گامهــای مختلــف ردهبنــدی بهصــورت مشــخص بــر اســاس

ردهبنــدی تعریفشــدهاند تــا نیروهــای دریایــی بتواننــد

الگــوی ســه الی ـهای استانداردســازی امکانپذیــر میســازد .بــه

نظامــی خــود را انتخــاب نمــوده و در هزینههــای غیرضــروری

بازرســی ســامانه ســاح بهمنظــور حصــول اطمینــان از عملکــرد

علــت اســتفاده از ســامانههای ســاح در شــناورهای نظامــی،

متناس ـبترین اســتاندارد بــرای طراحــی و ســاخت شــناورهای

صحیــح ســامانه ســاح و ســازگاری آن با شــناور ،بــه فعالیتهای

ناشــی از مطالعــات مهندســی اضافــی ،صرفهجویــی نماینــد.

بــا عنایــت بــه مطالــب بــاال و ازآنجاکــه بــه دلیــل وســعت

ردهبنــدی افزودهشــده اســت .بدیهــی اســت در صــورت تعمیرات

آزاد بینالمللــی ،نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی ایــران

بازرســیهای ویــژه ردهبنــدی ضــروری خواهــد بــود.

مرزهــای آبــی کشــورمان و ضــرورت حضــور مؤثــر در آبهــای

فعالیت
گام

ارزیابی انطباق محصول

ارزیابی فرایند

شناور

بازرسی

کارگاه
ساخت

کارگاه
تعمیر و
نگهداری

تأیید
مستندات
طراحی

نظارت بر
ساخت

نظارت بر
تعمیر و
نگهداری

تجهیزات
ایمنی

تجهیزات
هدایت و
ناوبری

ماشینآالت
رانشی

سامانه
سالح

عرشه و
بدنه

زیرآبی

FAT

HAT

SAT

•

-

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

بازرسیهای
سالیانه

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

-

•

بازرسیهای
میاندورهای

-

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

بازرسیهای
ویژه ردهبندی

-

•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

قبل از ردهبندی

بعد از
ردهبندی

ممیزی نظام
مدیریت (نهاد)

اساســی در شــناور (در هــر زمــان از عمــر شــناور) ،نیــاز بــه

جدول  :1فعالیتهای ردهبندی شناورهای نظامی در قالب الگوی سهالیهای استانداردسازی

 )4جمعبندی و نتیجهگیری
اهمیــت حضــور مؤثــر در آبهــای آزاد و بینالمللــی از یــک ســو و تعییــن نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی بهعنــوان یــک نیــروی
راهبــردی از ســوی دیگــر ،طرحریــزی فراینــد ردهبنــدی شــناورهای نظامــی را در ادامــه توســعه "الگــوی ارزیابــی انطباق دفاعــی" ضروری

ســاخته اســت .ازای ـنرو ،فعالیتهــای ردهبنــدی شــناورهای تجــاری در ســطوح بینالمللــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت .در

ادامــه فعالیتهــای ردهبنــدی شــناورهای نظامــی بــا حفــظ تناســب بــا فعالیتهــای بینالمللــی در قالــب الگــوی ســه الیـهای نظــام
مدیریــت (نهــاد) ،فراینــد و محصــول ،دســتهبندی و پیشــنهاد شــده اســت .مزیــت ایــن الگــو در ایــن اســت کــه در عیــن تناســب بــا

فعالیتهــای بینالمللــی و الگــوی ســه الیـهای در چرخــه عمــر شــناور ،اثرگــذار اســت و امــکان انجــام بازرسـیهای ادواری را در طــول

عمــر شــناور بــا برنام ـهای منعطــف و منطبــق بــا هرگونــه ترتیبــات نگهــداری و تعمیــرات از قبــل پیشبینیشــده ،فراهــم م ـیآورد.

نهادهــا و فعالیتهــای اساســی را در چرخــه عمــر شــناور تحــت کنتــرل قــرار داده و اطمینــان الزم را از ایمنــی و عملکــرد صحیح شــناور،
بــرای مالــک فراهــم میســازد.

 )5منابع و مراجع
 .1هنــک دی واریــس" ،استانداردســازی -رویکــردی کســب و کارانــه بــه ســازما نهای ملــی استانداردســازی"؛
بهــروز ریاحــی ،ســید محمدمهــدی هــادوی ،تهــران ،نشــر مربــع .چــاپ اول.1389 ،
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نهــاد (طراحــی ،ســاخت ،نگهــداری و تعمیــرات) اطمینــان بهوجــود مـیآورد .بهاینترتیــب ،فراینــد ردهبنــدی شــناورهای نظامــی ،کلیــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

همچنیــن قبــل از اجــرای هــر فعالیتــی توســط نهادهــای مربوطــه روی شــناور ،از صالحیــت ایــن نهادهــا جهت اجــرای فعالیتهــای آن

 .2محــرم غیاثونــد ،مصطفــی تمتاجــی " ،افــق پیشــنهادی استانداردســازی دفاعــی ایــران"؛ فصلنامــه علمــی-
ترویجــی معیــار ،مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران  ،شــمار هی  ،3پاییــز .1391

ایــران"؛ فصلنامــه علمــی -ترویجــی مدیریــت اســتاندارد و کیفیــت ،مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران  ،شــمار هی
 ،3پاییــز .1393

 .4مجتبــی بحیرایــی " ،استانداردســازی ســازمان ،فراینــد و محصــول"؛ فصلنامــه علمــی -ترویجــی مدیریــت
اســتاندارد و کیفیــت ،مرکــز اســتاندارد دفاعــی ایــران  ،شــمار هی 4و  ،1زمســتان  92و بهــار .93

 .5شــرکت ایــران ســفینه" ،طراحــی جامــع ســازمان بازرســی فنــی و رد هبنــدی شــناورهای نظامــی"؛ جلــد اول،
آبــا ن .1386

 .6گــروه مؤلفــان؛ بــا نظــارت دکتــر علــی طاهــری" ،دایر هالمعــارف جامــع دریایــی و بنــدی"؛ جلــد دوم ،چــاپ

نوبهــار ،انتشــارات نــگاه.1387 ،

7. EMAR 21:2013, European military airworthiness requirements.
8. EMAR 145:2013 European military airworthiness requirements– Requirements for maintenance
organizations.
9. Part 145:2010, Maintenance organizations approvals.

طرحریزی فرآیند ردهبندی شناورها مبتنی بر الگوی ارزیابی انطباق دفاعی

 .3فرانــک راســخ ،محــرم غیاثونــد "الگــوی ارزیابــی انطبــاق مبتنــی بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی
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