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اهمیــت و ضــرورت استانداردســازی ســامانه ها و محصــوالت به منظــور دســتیابی بــه کیفیــت در عملکــرد، کاهــش هزینه هــای 
ــی  ــای کیف ــم یکــی از معیاره ــه می دانی ــر کســی پوشــیده نیســت. همان طــور ک ــل محصــول ب ــان تحوی چرخــه ی عمــر و زم

کــه موجــب مزیــت رقابتــی در بازارهــای جهانــی اســت، تولیــد محصــول اســتاندارد اســت. انتخــاب رویکــرد درســت استانداردســازی 
ــه نقــش آن در چرخــه عمــر محصــول به منظــور تولیــد محصــول اســتاندارد از چالش هــای مهــم و اساســی اســت کــه  ــا توجــه ب ب
ــرای حــل  ــه تالشــی ب ــن مقال ــه خــود مشــغول ســاخته اســت. ای ــم کشــور را ب ــع مه ــران صنای ــران و کارب ــواره ذهــن صنعتگ هم
ــه تعریــف یــک الگــوی جامــع تطبیقــی جهــت طرح ریــزی، اجــرا  و پایــش فراینــد استانداردســازی فنــاوری  ــوده و ب ایــن مســئله ب
ــر اهمیــت و نقــش استانداردســازی در چرخــه ی عمــر محصــول و رویکــرد  ــذا ابتــدا مــروری گــذرا ب و محصــول پرداختــه اســت. ل
استانداردســازی وزارت دفــاع آمریــکا1 انجــام و ســپس یــک مــدل تطبیقــی به منظــور استانداردســازی فنــاوری و محصــول ارائــه شــده 
 اســت. ایــن مــدل بــر پایــه ی ســه بعــد اصلــی اســتوار اســت: برنامــه، فنــاوری و محصــول. در ادامــه، هــر یــک از ابعــاد و مؤلفه هــای 
مــدل، تبییــن و تشــریح شــده و در نهایــت فوایــد اجــرا و تحقــق آن جمع بنــدی می شــود. ایــن مــدل تطبیقــی، در واقــع یــک الگــوی 

اجرایــی پیشــنهاد می کنــد کــه کل چرخــه استانداردســازی فنــاوری و محصــول را بهبــود می بخشــد. 

واژگانکلیدی:

 استانداردسازی فناوری2 ، استانداردسازی محصول3 ، برنامه ی استانداردسازی4 ، چرخه ی عمر محصول5 ، محصول استاندارد.

1(مقدمه

اهمیــت و ضــرورت استانداردســازی ســامانه ها و محصــوالت 
به منظــور دســتیابی بــه کیفیــت در عملکــرد، کاهــش 
ــول،  ــل محص ــان تحوی ــر و زم ــه ی عم ــای چرخ هزینه ه
ــت  ــرد درس ــاب رویک ــت. انتخ ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
استانداردســازی بــا توجــه بــه نقــش آن در چرخــه ی 
ــتاندارد از  ــول اس ــد محص ــور تولی ــول به منظ ــر محص عم
ــن  ــواره ذه ــه هم ــت ک ــی اس ــم و اساس ــای مه چالش ه
ــود  ــه خ ــور را ب ــم کش ــع مه ــران صنای ــران و کارب صنعتگ
استانداردســازی  بــر  تمرکــز  اســت.  مشــغول ســاخته 
مجموعه هــا،  بــه  توجــه  بــدون  نهایــی  محصــول 
زیرمجموعه هــا و ســطوح پایین تــر اجــزای پیکربنــدی 

محصــول و بــدون درنظــر گرفتــن الزامــات خــاص چرخــه ی 
ــائل  ــی از مس ــی، یک ــای محصول ــک از گروه ه ــر ی ــر ه عم
ــئله،  ــن مس ــت. ای ــول اس ــازی محص ــده ی استانداردس عم
ــان  ــازگاری می ــی و س ــدم هماهنگ ــروز ع ــب ب ــاً موج بعض
ــزای  ــی اج ــطوح پایین ــا س ــول ب ــامانه محص ــات س الزام
پیکربنــدی آن، عــدم هماهنگــی الزامــات محصــول بــا دانش 
و فناوری هــای موجــود و الزامــات و شــرایط موجــود در 
کشــور اســت. یکــی از دالیــل بــروز ایــن مســئله عــدم وجود 
برنامــه ی یکپارچــه، هماهنــگ و مــدون در استانداردســازی 
اســت. برنامــه ای که شــامل تمامــی الزامــات برای دســتیابی 
ــول  ــد محص ــان تولی ــه هم ــوب ک ــه ی مطل ــک نتیج ــه ی ب
ــتفاده از  ــتا، اس ــن راس ــد. در ای ــت، می باش ــتاندارد اس اس

1. Department of Defense
2. Technology
3. Product

4. Standardization Program
5. Product Life Cycle
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ــازی  ــر استانداردس ــازمان های معتب ــای س ــا و مدل ه الگوه
ــای  ــد راهنم ــکا می توان ــاع آمری ــد وزارت دف ــا مانن در دنی
مناســبی باشــد. ایــن مقالــه بــا ماهیــت توصیفــی ـ تحلیلــی 
ــرد  ــی، رویک ــه ای تطبیق ــا مطالع ــدا ب ــا در ابت ســعی دارد ت
ــی و  ــورد بررس ــکا را م ــاع آمری ــازی وزارت دف استانداردس
ــک  ــل آن، ی ــه و تحلی ــس از تجزی ــرار داده، و پ ــه ق مداق
و  فنــاوری  استانداردســازی  به منظــور  تطبیقــی  مــدل 
محصــول ارائــه نمایــد. در ایــن مقالــه از روش کتابخانــه ای 
ــر  ــد استانداردســازی در ســازمان های معتب و مطالعــات رون

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــازی دنی استانداردس

2(تعاریف

2-1(محصولاستاندارد
2-1-1(محصولي استاندارد است که:

    •بــا فرایند هــاي اســتاندارد، طراحــي، تولیــد و آزمــون 
ــده است. ش

    •تحــت یــک ســامانهی مدیریــت شــدهی اســتاندارد، 
طراحــي، تولیــد و آزمــون شــده اســت. 

    •با مواد اولیه ی استاندارد، تولید شده است.
    •بــا اســتفاده از زیرســامانه های تولیــد شــده/ خریداري 
ــه ی خــود اســتاندارد هســتند، تولیــد  ــه نوب شــده اي کــه ب

شــده اســت.
    •بــا تجهیــزات اســتاندارد و کالیبــره، مــورد ارزیابــي 

انطبــاق قرارگرفتــه اســت.
    •عالوه بــر عملکــرد صحیــح و دارا بــودن ویژگي هــاي 
ــان و  ــت اطمین ــوب، از دوام، اســتحکام، قابلی فیزیکــي مطل

عمــر الزم نیــز برخــوردار اســت.
موفقیت  آمیــز  طي کــردن  دیگــر  به عبــارت  )2-1-2
آزمون هــاي عملکــردي و فیزیکــي در شــرایط نرمــال بــراي 

ــتند. ــي نیس ــت، کاف ــزار صالحی اح
شــرایط انبــارش، حمــل و نقــل، کاربــري، نگهــداري و تعمیر 
اســتانداردی دارد، کــه اگــر توســط مصــرف کننــده رعایــت 
شــود، قابلیت هایــي ماننــد: ویژگي هــاي عملکــردي در 
شــرایط مختلــف، قابلیــت اطمینــان، قابلیــت حمــل و نقــل، 

ــف  ــر تعری ــول عم ــر و... را در ط ــداري و تعمی ــت نگه قابلی
شــده، احــراز خواهــد نمــود.

2-2(مشخصه1

ــن  ــد اکتســاب تدوی ــرای پشــتیبانی از فراین ــه ب ســندی ک
زیرســامانه ها،  ســامانه ها،  فنــی  الزامــات  و  می شــود 
مجموعه هــا، اجــزا، اقــالم، تجهیــزات، فرایندهــا و ... را 
ــرای  ــز ب ــی را نی ــن معیارهای ــرده اســت. همچنی ــن ک تعیی
ــا  ــده اند ی ــرآورده ش ــات ب ــن الزام ــا ای ــه آی ــن اینک تعیی
تمــام مشــخصه ها می تواننــد  نــه، مشــخص می کنــد. 
ــن  ــی تدوی ــا تفصیل ــردی و ی ــخصه ی عملک ــورت مش به ص
یــا تفصیلــی کــه  و  شــوند. مشــخصه های عملکــردی 
از  گروهــی  مشــترک  آزمــون  روش هــای  و  الزامــات 
قطعــات،  اجــزا،  مجموعه هــا،  زیرســامانه ها،  ســامانه ها، 
به عنــوان  می دهنــد،  شــرح  را   ... و  تجهیــزات  مــواد، 

می شــوند]1[.   شــناخته  عمومــی  مشــخصه های 

2-3(مشخصهیعملکردی2

به همــراه  را  فنــی  الزامــات  عملکــردی  مشــخصه های 
معیارهــای صحه گــذاری آن هــا تعییــن می کننــد. امــا 
ــج حاصــل  ــه نتای ــتیابی ب ــای دس ــن مشــخصه ها روش ه ای
از الزامــات تعریــف شــده را تعییــن نمی کننــد. به طــور 
ــردی و  ــات کارک ــردی، الزام ــخصه های عملک ــی مش عموم
ــای  ــی آن و ویژگی ه ــط عملیات ــول، محی ــردی محص عملک
واســطه ای یــا تعاملــی3 و قابلیــت تعویض پذیــری آن را 
تعییــن می کننــد. بــا اســتفاده از مشــخصه های عملکــردی، 
ــم  ــود تصمی ــه خ ــل را دارد ک ــن آزادی عم ــده ای تولیدکنن
ــن صــورت  ــه بهتری ــات را ب ــن الزام ــه ای ــه چگون ــرد ک بگی

ــد ]1[. ــق نمای محق

2-4(مشخصهیتفصیلی4

مشــخصه های تفصیلــی الزامــات طراحــی را تعییــن می کنند. 
ایــن الزامــات شــامل مــواد مــورد کاربــرد، چگونگی دســتیابی 
ــد  ــاخت و تولی ــی س ــا چگونگ ــخص، ی ــزام مش ــک ال ــه ی ب
اقــالم هســتند. مشــخصه ی تفصیلــی شــامل کلیــه ی الزامــات 

موجــود در مشــخصه ی عملکــردی اســت ]1[.

1. Specification
2. Performance Specification

3. Interface Characteristics
4. Detail Specification
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 فاز توسعهي سیستم فاز توسعهي مفهوم و فناوري 

  و تصدیق آن

فازتوسعهیسیستمو فاز نگهداري و وارهایي فاز تولید و استقرار
تصدیقآن

فازتوسعهیمفهومو
فناوری

فازتولیدواستقرار فازنگهداریووارهایی

شکل1:فرایندمهندسیسیستم]2[

2-5(مهندسیسیستم1

توالــی منطقــی از فعالیت هــا و تصمیم هایــی کــه یــک نیــاز 
عملیاتــی را بــه توصیفــی از پارامترهــای عملکــردی سیســتم 

و پیکربنــدی سیســتم دلخــواه، تبدیــل می نمایــد ]2[.
فراینــد مهندســی سیســتم ها از دیــدگاه 2DOD طبــق 

ــت. ــکل )1( اس ش

ــخصههادر ــتانداردهاومش ــرداس ــتکارب 3(اهمی
چرخــهیعمــرمحصــول

ــرای تعییــن الزامــات  ــت شــده ای ب اســتانداردها اصــول ثاب
فنــی در چرخــه ی عمــر محصــول جهــت اجتنــاب از عــدم 
انطباق هــا هســتند و تضمیــن می نماینــد کــه کمینــه 
ــز  ــی نی ــتانداردهای عموم ــوند. اس ــرآورده می ش ــات ب الزام
ــدارکات  ــی و ت ــازی و بازرس ــای پیاده س ــد هزینه ه می توانن
ــد. اســتانداردها و مشــخصه ها  ــی و ... را کاهــش دهن عموم
ــرای تعییــن الزامــات  در طــول چرخــه ی عمــر محصــول ب
روش هــای  فراینــد،  مشــخصه های  و  مــواد  طراحــی، 
ــد.  ــه کار می رون ــی3 محصــول ب ــای تعامل ــون و ویژگی ه آزم
راهنمایــی  خطــوط  و  الزامــات  به عنــوان  اســتانداردها 
ــرای طراحــی، ســاخت، صحه گــذاری، تصدیــق، پذیــرش،  ب
ــی از  ــد. یک ــه کار می رون ــر ب ــداری و تعمی ــات و نگه عملی
اســناد اســتاندارد در چرخــه ی عمــر محصــول، مشــخصه ها 

ــتند ]3[.  هس
ــه دارد در  ــردی ک ــت کارب ــت اهمی ــخصه به عل ــند مش س
اســتانداردهای مهندســی سیســتم به صــورت کامــاًل روشــن 
و صریــح تعریــف شــده اســت. در ادامــه بــه بررســی نقــش 
محصــول  عمــر  چرخــه ی  در  آن  انــواع  و  مشــخصه ها 

ــت. ــم پرداخ خواهی
شــایع ترین علــت بــروز مشــکالت در فــاز طراحــی و 
توســعه ی محصــول، بــروز اشــکال در فراینــد تکویــن 
مشــخصه ی محصــول اســت. در حــال حاضــر درک کاملــی 
ــی  ــاد چارچوب ــول در ایج ــخصه های محص ــت مش از اهمی

ــگان  ــر هم ــدارد. ب ــود ن ــعه وج ــی و توس ــاز طراح ــرای ف ب
ــران نقــص در چرخــه ی  واضــح اســت کــه هزینه هــای جب
ــه  ــل اولی ــه در مراح ــرط اینک ــه ش ــول ب ــعه ی محص توس
شناســایی و رفــع شــوند، حداقــل اســت در حالی کــه 
ــایی  ــع شناس ــخصه ها به موق ــود در مش ــص موج ــر نواق اگ
و رفــع نشــوند، به طــور متوســط هزینه هــای بیشــتری 
ــود.  ــل می ش ــتم تحمی ــه سیس ــالح ب ــر و اص ــرای تعمی ب
مشــخصه ها  ارزش  و  اهمیــت  هنــوز  وجــود،  ایــن  بــا 
در جهت دهــی بــه توســعه و آزمــون محصــول نادیــده 
ــوارد  ــی از م ــورت یک ــئله به ص ــن مس ــود. ای ــه می ش گرفت
ــتباه  ــت اش ــن برداش ــود ای ــود. اول وج ــر می ش ــر ظاه زی
ــتری  ــا مش ــت ی ــاز مدیری ــورد نی ــط م ــخصه ها فق ــه مش ک
ــی  ــامانه ربط ــون س ــعه و آزم ــی، توس ــه طراح ــت و ب اس
نــدارد. دوم، درک اشــتباه از کاربــرد ایــن ســند کــه موجــب 
ــات  ــه ی الزام ــات فنی،کلی ــن الزام ــر تعیی ــود عالوه ب می ش
روش طراحــی نیــز در آن تعییــن شــود. نخســتین مشــکل 
منجــر بــه توســعه، بــدون گرایــش کافــی بــه صحه گــذاری 
طراحــی می شــود، کــه خــود موجــب بــروز مشــکالت حــاد 
ــن  ــود. ای ــا می  ش ــعه ی آن ه ــاز توس ــد از ف ــا بع در برنامه ه
ــی  ــد در طراح ــش از ح ــرژی بی ــرف ان ــتلزم ص ــوارد مس م
ســامانه ها توســط مهندســین به جــای اجــرای الزامــات 
ــش از حــد  ــل بی ــه تفصی ــن مشــکل منجــر ب اســت. دومی
ــانی  ــدم به روز رس ــب موجــب ع ــه اغل مشــخصه ها شــده، ک

آن هــا و انجــام درســت آزمون هــا می شــود ]4[.
ــی  ــل توجه ــش قاب ــب، افزای ــه اغل ــی اینک ــه ی نهای نتیج
در هزینــه، زمــان و ریســک فنــی برنامــه رخ می دهــد. 

1. Systems Engineering
2. Department of Defense

3. Interface Characteristics
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 مشخصههاي واسط پشتیبان محصول

 مشخصههاي واسط زیرسامانهها

مشخصه سامانه 
 )محصول و توانمندساز(

مشخصه محصول 
 نهایي

مشخصه 
(1زیرسامانه)  

الزامات آموزش  الزامات آزمون محصول الزامات توسعه محصول
 محصول

الزامات وارهایي 
 محصول

الزامات استقرار  الزامات تولید محصول
 محصول

الزامات پشتیباني 
 محصول

 مشخصههاي واسط محصول نهایي

(2مشخصه زیرسامانه)  

 مشخصههاي واسط سامانه مصول

مشخصه های واسط محصول نهایی

ــد،  ــدد دارن ــامانه های متع ــه زیرس ــده ک ــامانه های پیچی در س
تدویــن و نگهــداری مجموعــه ی کاملــی از مشــخصه ها الزامــی 

ــت ]4[. اس

3-1(نقشمشخصه

الزامــات فنــی بــرای بیــان اینکــه چــرا نیــاز بــه توســعه داریــم، 
ــرای تعییــن اینکــه ســامانه  تعییــن می شــوند. مشــخصه ها ب
ــرد،  ــی )کارک ــات فن ــق الزام ــد از طری ــی را بای ــه کارهای چ
ــناد  ــوند. اس ــن می ش ــد، تدوی ــام ده ــط( انج ــرد، و واس عملک
طراحــی )نقشــه ها، فهرســت های مرتبــط و ...( روش هــای 

ــازی  ــد. آماده س ــرح می دهن ــی را ش ــات طراح ــرآوردن الزام ب
مشــخصه قســمتی از فرایند مهندســی سیســتم اســت. به بیان 
ســاده تر مشــخصه ها تعییــن می کننــد کــه ســامانه چــه کاری 
ــد  ــد انجــام دهــد، چقــدر صحیــح و کامــل آن کار را بای را بای
انجــام دهــد، و چگونــه می توانــد کاری را کــه انجــام می دهــد، 
صحه گــذاری کنــد. در شــکل )2(، جایــگاه مشــخصه ها و 
ــعه ی  ــول در توس ــر محص ــطوح باالت ــخصه های س ــش مش نق
مشــخصه های ســطوح پایین تــر محصــول نمایــش داده شــده 

اســت ]2[.

مشخصه های واسط سامانه محصول

مشخصه های واسط پشتیبان محصول

مشخصه محصول نهایی

مشخصه های واسط زیر سامانه ها

مشخصه سامانه
 )محصول و توانمندساز(

الزامات توسعه محصول الزامات آزمون محصول الزامات آموزش محصول الزامات وارهایی محصول

مشخصه زیر سامانه )2( مشخصه زیر سامانه )1( الزامات تولید محصول الزامات استقرار محصول الزامات پشتیبانی محصول

شکل2:جایگاهانواعمشخصهها]5[

1. Enabling Product

یادداشت:
1. الزامــات توســعه ی محصــول، الزامــات آزمــون محصــول، الزامــات آمــوزش محصــول و الزامــات وارهایــی محصــول توســط 

مشــخصه ها تعریــف می شــوند. ایــن مشــخصه ها خروجــی کارکــرد فراینــد طراحــی ســامانه هســتند.
2. مشــخصه های ســامانه ی محصــول، مبنــای توســعه ی الزامــات مشــخص محصــول نهایــی و زیرســامانه های مربــوط بــه 

آن هســتند. مشــخصه ی هــر زیرســامانه نیــز مبنــای توســعه ی ســطوح پایین تــر بعــدی اســت.
ــا  ــن ویژگی ه ــد. ای ــف می کنن ــوالت را توصی ــی از محص ــا گروه ــی ی ــول نهای ــی محص ــای الزام ــخصه ها، ویژگی ه 3. مش

شــامل مــوارد زیــر هســتند:
    •     الزامات کارکردی و عملکردی، 

    •     الزامات واسط، 
    •     محیط عملکردی محصول، 

    •     ویژگی های فیزیکی و خصوصیات محصول، 
    •     مبنای ارزیابی نمونه های آزمون،
    •     روش های صحه گذاری محصول،

    •     کاربرد مورد نظر، 
    •     الزامات پشتیبان محصول1 ]5[.
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بهجــای عملکــردی مشــخصهی تدویــن )2-3
اولیــه2 طراحــی فــاز در تفصیلــی مشــخصهی

ــنمشــخصهیعملکــردی ــهتدوی ــازب 3-2-1(چــرانی
ــوددارد وج

ــی  ــات فن ــال الزام ــرای انتق ــخصه ها ب ــی مش ــور کل به ط
ــخصه ها،  ــد. مش ــه کار می رون ــده ب ــه تولیدکنن ــتری ب مش
ــده ترجمــه  ــی تولیدکنن ــان فن ــه زب ــی را ب ــات عملیات الزام
ــوان  ــزی را به عن ــه چی ــتری چ ــه: 1( مش ــد. اینک می کنن
محصــول قابــل قبــول در نظــر دارد؛ 2( قابــل قبــول بــودن 
ــخصه  ــر مش ــود. ه ــن می ش ــه تعیی ــول، چگون ــک محص ی
کــه بتوانــد تــا انــدازه ای ایــن دو مــورد را مشــخص نمایــد، 
ــه  ــد ک ــروز می کن ــی ب ــکل زمان ــا مش ــت. ام ــب اس مناس
ــی  ــازنده چگونگ ــه س ــه ب ــم ک ــه کار ببری ــخصه هایی ب مش
ســاخت محصــول را نیــز الــزام کنــد. بعضــی اوقــات تصــور 
ــول  ــک محص ــه ی ــم چگون ــاً می دانی ــه دقیق ــم ک می کنی
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــود. در حالی ک ــاخته ش ــد س ــاز بای ــورد نی م
از یــک مشــخصه ی تفصیلــی به طــور خــودکار امــکان 
ــه و  ــم هزین ــه، ک ــک محصــول بهبودیافت ــه ی دســت یابی ب
ــرا  ــم. زی ــاد بیشــتر را محــدود می کنی ــت اعتم ــا قابلی ــا ب ی
ــش  ــراز خالقیت ــت اب ــده را جه ــت تولیدکنن ــع قابلی در واق
محــدود کرده ایــم. مشــکل، زمانــی بحرانی تــر می شــود 

ــم  ــول را نمی دانی ــاخت محص ــی س ــاًل چگونگ ــا کام ــه م ک
یــا دانــش و فنــاوری ســاخت محصــول را به طــرز ضعیفــی 
انتقــال داده ایــم. در نتیجــه بــا تعییــن چگونگی هــا در 
مشــخصه خســارت جــدی متحمــل شــده ایم؛ و ایــن علــت 
قانع کننــده ای اســت بــرای اینکــه چــرا مــا نیــاز بــه تدویــن 
مشــخصه های عملکــردی در مراحــل ابتدایــی فــاز طراحــی 
ــه الزامــات غیرضــروری  ــم. مشــخصه های عملکــردی ب داری
)چگونگی هــا یــا الزامــات تفصیلــی( نمی پــردازد و بــه 
ــرآوردن  تولیدکننــده، آزادی عمــل تعییــن بهتریــن روش ب
نیــاز مشــتری را می دهــد. روی واژه ی "غیرضــروری"2 تأکید 
می شــود، زیــرا بعضــی از الزامــات تفصیلــی در مشــخصه ی 
عملکــردی ضــروری هســتند. زمانــی کــه الزامــات واســط3 را 
بیــان می کنیــم نیــاز بــه تفصیــل بیشــتری در مشــخصه ی 
عملکــردی داریــم. در مشــخصه ی عملکــردی الزامــات 
ــاال  ــا حــدود ب ــه ای تعییــن می شــود کــه محــدوده ی به گون
یــا پاییــن یــک مشــخصه به جــای مقادیــر قطعــی مشــخص 
شــود، تــا بــرای تیــم طراحــی ایجــاد محدودیــت نکنــد ]6[.

3-2-2(مراحلتکاملالزاماتفنی
ــول و  ــی محص ــات فن ــل الزام ــل تکام ــکل )3( مراح در ش
تفصیلــی  و  تدویــن مشــخصه های عملکــردی  اولویــت 

ــت ]6[. ــده اس ــش داده ش نمای

( تبیین مأموریت1   

( تعیین الزامات عملیاتي2  

ي عملکردي تدوین مشخصه
ي نیاز عملیاتي به یک )ترجمه

 مشخصه عملکردي(

ي مشخصه توسعه
تفصیلي از روي 
 مشخصه عملکردي

شکل3:مراحلتکاملالزاماتفنی]6[

4(برنامهاستانداردسازیدفاعیوزارتدفاعآمریکا3
فراینــد استانداردســازی در برنامــه  استانداردســازی دفاعــی 
وزارت دفــاع آمریــکا بــا تأکیــد و تمرکــز بــر استانداردســازی 
محصــوالت و فناوری هــا و بــا اســتفاده از مشــخصه ها و 
ــع در  ــکاری و مشــارکت صنای ــق هم ــتانداردها و از طری اس

ــرد.  ــورت می پذی ــتانداردها ص ــعه ی اس توس
مثابــه  بــه  استانداردســازی  آمریــکا،  دفــاع  وزارت  در 
ــه   ــق برنام ــه از طری ــت ک ــردی اس ــاز راهب ــک توانمندس ی

1. Preliminary Design 
2. Unnecessary

و  اهــداف  تحقــق  در  کشــور  دفاعــی  استانداردســازی 
دارد.  اساســی  نقــش  دفاعــی  مشــترک  چشــم انداز 
استانداردســازی به منظــور آمادگــی عملیاتــی نیروهــای 
ــی  ــهیالت دفاع ــزات و تس ــود و تجهی ــام می ش ــی انج دفاع
ــل  ــرد، قاب ــگ در عملک ــش هماهن ــش از پی ــور را بی کش

می ســازد.  فنــاوری  در  ســرآمد  و  اطمینــان، 
مطابــق بــا اهــداف تبییــن شــده ی برنامــه استانداردســازی 
دفاعــی آمریــکا، بهبــود آمادگــی عملیاتــی نظامــی از طریــق 

3. Interface Requirement
4. Defense Standardization Program



29

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
ار 

 به
1و

39
2 

ان
ست

 زم
- 1

1-
10

ی 
یاپ

- پ
 1

4و
ی 

 ها
اره

شم
م- 

هار
 چ

ال
س

ری
ناو

ی ف
ساز

ارد
اند

ست
ر ا

ظو
 من

 به
قی

طبی
ی ت

مدل
ئه 

ارا

1. Defense standardization program office
2. departmental standardization offices
3. federal supply groups

4. federal supply classes
5.  standardization areas

نیــل بــه قابلیــت عملکــرد داخلــی ســامانه ها، زیرســامانه ها 
و تجهیــزات، بهبــود پشــتیبانی لجســتیکی از طریــق کاهش 
تنــوع اقــالم تأمیــن شــده، بهبــود قابلیــت اطمینــان، 
ــالم  ــامانه ها و اق ــی س ــر و ایمن ــداری و تعمی ــت نگه قابلی
ــامانه ها  ــامانه ها، زیرس ــردن س ــزه ک ــده، مدرنی ــن ش تأمی
و تجهیــزات موجــود از طریــق جایگزینــی فناوری هــا و 

ــل حصــول اســت ]7[. ــد قاب قطعــات جدی
ــق کاهــش  ــش هزینه هــای کلــی از طری ــن کاه همچنی
تعــداد قطعــات غیراســتاندارد، افزایــش رقابت پذیــری، 
افزایــش اســتفاده از فرایندهــا و ســامانه های بــاز مشــترک، 
ارتقــای فرایندهــا و روش هــای تجــاری اســتاندارد، کاهــش 
مهندســی  الزامــات  بهبــود  و  آموزشــی  هزینه هــای 

ســامانه ها قابــل حصــول اســت ]7[.
کاهــش چرخــه ی زمانــی اقدامــات دفاعــی، از طریــق کاربرد 
ــد و  ــی دارن ــترس پذیری باالی ــه دس ــتانداردی ک ــالم اس اق
شناســایی الزامــات تعویض پذیــری و قابلیــت عملکــرد 
در ارتبــاط بــا ســایر اجــزای ســامانه، کــه جایگزینــی 
ــول  ــل حص ــازند، قاب ــهیل می س ــن را تس ــای نوی فناوری ه

ــت ]7[. اس
برنامــه ی  در  مذکــور  اهــداف  بــه  دســتیابی  مســیر 
استانداردســازی دفاعــی، فراینــدی اســت کــه از ابــزار 
ــایی  ــت شناس ــتم ها جه ــی سیس ــد مهندس ــددی مانن متع
و  پشــتیبانی  اکتســاب،  بــرای  الزم  فنــی  پارامترهــای 
بهره بــرداری از ســامانه ها و اقــالم دفاعــی در سرتاســر 
ــا  ــی ی ــد. خروج ــتفاده می کن ــول اس ــر محص ــه عم چرخ
نتیجــه ی ایــن برنامــه در واقــع تصمیمــات راهبــردی، 
بــرای  کــه  اســت  فنــی  پارامترهــای  و  مشــخصه ها 
ــف می شــود.  ــالم دفاعــی تعری ســامانه ها، زیرســامانه ها و اق
ــواع اســناد اســتاندارد ثبــت و  ــب ان ایــن تصمیمــات در قال

.]7[ می شــوند  مســتند 
ــد  ــاختار و فراین ــه، س ــه برنام ــت اینک ــن اس ــه روش آنچ
ــن،  ــاًل روش ــکا کام ــاع آمری ــازی در وزارت دف استانداردس
ــی از  ــود یک ــر خ ــن ام ــت و ای ــده اس ــف ش ــفاف و تعری ش

ــت. ــور اس ــن کش ــازی در ای ــوت استانداردس ــاط ق نق
در واقــع، برنامــه ی استانداردســازی دفاعــی، گســتره ی 

مــواد،  قطعــات،  تجهیــزات،  محصــوالت،  از  وســیعی 
فرایندهــا و روش هایــی را در برمی گیــرد کــه الزامــات 
ــی  ــه های مهندس ــتانداردها، نقش ــخصه ها، اس ــا در مش آن ه
ــه  ــای تهی ــده  و یگان ه ــان ش ــتاندارد بی ــناد اس ــایر اس و س
ــه و  ــئولیت تهی ــتاندارد در DOD مس ــناد اس ــن اس و تدوی
تدویــن آن هــا را برعهــده دارنــد. هــدف اصلــی تمامــی ایــن 
ــه یــک رویــه استانداردســازی معیــن  اقدامــات دســتیابی ب
ــوده  ــاع ب ــات در وزارت دف ــی موضوع ــرای تمام و رســمی ب
ــعه  ــاره کاری  در توس ــای دوب ــش هزینه ه ــن کاه و همچنی
و آزمــون محصــوالت و کنتــرل موجــودی  اقــالم اســت ]7[.

رویه هــا و خط مشــی های استانداردســازی DOD به طــور 
ــی1   ــازی دفاع ــه استانداردس ــر برنام ــط دفت ــز توس متمرک
ــازی2   ــی استانداردس ــر دپارتمان ــک دفات ــا کم (DSPO) و ب

ــی  ــای دفاع ــی و آژانس ه ــای نظام (DepSOs) دپارتمان ه

نیــروی زمینــی، هوایــی، دریایــی و ســایر یگان هــای نظامــی 
ــازی و  ــد تصمیم س ــود. فراین ــت می ش ــی مدیری و غیرنظام
تصمیم گیــری در زمینــه ی استانداردســازی و مستندســازی 
ــازی  ــت استانداردس ــای مدیری ــط یگان ه ــز توس ــا نی آن ه

ــود.  ــام می ش ــز انج ــورت غیرمتمرک به ص

4-1(استانداردسازیمحصولوفناوری

ــه دو  ــازی در DOD ب ــت استانداردس ــئولیت های مدیری مس
ــود. محصــوالت  ــاوری تقســیم می ش بخــش محصــول و فن
کاالی  "گروه هــای  نــام  بــه  مشــخصی  گروه هــای  بــه 
فــدرال"3 (FSGs) و در رده هــای پایین تــر، گروه هــا بــه 
"کالس هــای کاالی فــدرال"4 (FSCs) تقســیم می شــوند ]8[.

فهرســت و عناویــن گروه هــای کاالی فــدرال در جــدول )1( 
ــد فاکتورهــای انســانی،   ــا مانن ــه شــده اســت. فناوری ه ارائ
غیرمخــرب  آزمون هــای  و  اطالعــات  فنــاوری  ایمنــی،  
و ... در 43 دســته بــه نــام "نواحــی استانداردســازی"5 
طبقه بنــدی شــده اند. عناویــن نواحــی استانداردســازی 
ــالم  ــرای اق ــن ب ــه شــده اســت. همچنی در جــدول )2( ارائ
ــه، تشــکیل  ــزا از برنام ــی مج ــان نظام ــک دپارتم ــاص ی خ
ــه را  ــازی در آن ناحی ــئولیت استانداردس ــه مس ــود ک می ش
ــه  ــی ک ــک هوای ــه ی الکترونی ــد ناحی ــده دارد. مانن ــر عه ب
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ــئولیت  ــتقلی در نیــروی هوایــی، مس یــک ســازمان مس
ــه  ــن زمین ــازی در ای ــات استانداردس ــی اقدام ــرل تمام کنت
و  اســتانداردها  مشــخصه ها،  توســعه  دارد.  برعهــده  را 
می شــود  انجــام  ســازمان هایی  توســط  اســناد  ســایر 
ــئولیت  ــد. مس ــام دارن ــده"1 ن ــای تدوین کنن ــه "یگان ه ک
یگان هــای تدوین کننــده ایــن اســت کــه اســناد اســتاندارد 
ــگ نمــوده  ــداری و هماهن ــاز را توســعه داده، نگه ــورد نی م
ــان حاصــل  ــی اطمین ــات مأموریت ــرآورده شــدن الزام و از ب
به عنــوان  نیــز  دیگــری  ســازمان های  البتــه  نماینــد. 

راهبــر  "یگا ن هــای  مشــارکت کننده"2،  "یگان هــای 
استانداردســازی"3، یگان هــای مدیریــت اســناد4 ـ کــه 
خــود شــامل "یگان هــای پذیرش کننــده"5، "یگان هــای 
بازنگــر"6 هســتند ـ "یگان هــای کاهش دهنــده ی اقــالم 
)کاالهــای فــدرال("7 در امــر برنامه ریــزی، مدیریــت و تهیــه 
تحلیل هــا، طرح هــا و اســتانداردهای موضوعــات محصــول و 
ــه یگان هــای تدوین کننــده کمــک می کننــد ]8[. ــاوری ب فن

ســاختار مدیریتــی برنامــه استانداردســازی دفاعــی در 
ــت. ــده اس ــه ش ــکل )4( ارائ ش

شورای عالی استانداردسازی دفاعی

دفتر استانداردسازی در دپارتمان های دفاعی 
DepsOs

IRA -)یگان های کاهش دهنده اقالم )کاالهای فدرال

LSA -یگان های راهبر استانداردسازی

DMA -یگان های مدیریت اسناد

DSPO 1. اشاعه خط مشی ها و رویه ها و راهنمایی هاوظایف
DSP2. حل و فصل موضوعات میان سازمانی

وظایفشورایعالی
استانداردسازیدفاعی

DSP 1. همکاری در توسعه خط مشی ها و رویه های
2. ایجاد جهت گیری های راهبردی

DSP3. حل و فصل موضوعات میان سازمانی

DepsOsوظایفDSP 1. برنامه ریزی، مدیریت و پایش
2. انتصاب مسئولیت های استانداردسازی در دپارتمان یا موسسه

IRAانجام مطالعات مربوط به کاهش اقالم )کاالها(وظایف

LSAوظایف
1. مدیریت موضوعات استانداردسازی DSPها در FSC و یا Areaی مربوطه

2. تمرکز فنی بر FSC و یا Areaی مربوطه
DSP 3. اطمینان از پیاده سازی خط مشی های

4. تصویب پروژه های استاندارد سازی

DMAوظایف

1. مدیریت اقدامات استانداردسازی در یگان ها
2. تمرکز فنی بر اسناد استاندارد
DSP 3. پیاده سازی خط مشی های

4. تهیه و تدوین یا پذیرشاسناد استاندارد
5. بازنگری اسناد استاندارد

شکل4:ساختاروسازماندهیبرنامهاستانداردسازیدفاعیدروزارتدفاعآمریکا]7[

1. preparing activity
2. participating activity
3. lead standardization activity
4. document management activity
5. adopting activity
6. review activity
7. Item Reduction Activity

DSPO -دفتر برنامه استانداردسازی دفاعی
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ــل  ــرای تبدی ــزاری ب ــتم اب ــی سیس ــف، مهندس ــق تعری طب
ــن  ــه پارامترهــای عملکــردی و تعیی ــی ب ــاز عملیات ــک نی ی
ــرد  ــن رویک ــردی محصــول اســت و ای مشــخصه های عملک
تمامــی فازهــای چرخــه ی عمــر محصــول از طراحــی 
ــرداری  ــا بهره ب ــداری ت ــعه و نگه ــاخت و توس ــی، س مفهوم
ــذا بررســی نواحــی  و وارهایــی محصــول را دربرمی گیــرد. ل
استانداردســازی  دیگــر  به عبــارت  و  استانداردســازی 
موضوعــات  کــه  می دهــد  نشــان   DOD در  فناوری هــا 
استانداردســازی موجــود در ایــن نواحــی، می توانــد الزامــات 

ــد. ــش  ده ــول را پوش ــر محص ــه عم چرخ
ــازی  ــی استانداردس ــدی از نواح ــاس طبقه بن ــن اس ــر ای ب
ــه  ــر محصــول صــورت گرفت ــر چرخــه عم موجــود مبتنی ب

ــود.  ــش داده می ش ــدول )3( نمای ــه در ج ــت ک اس

ــول و  ــه ی محص ــه در زمین ــی ک ــه موضوعات ــه ب ــا توج ب
فنــاوری در برنامــه ی استانداردســازی دفاعــی در دســتور کار 
قرارگرفتــه اســت، می تــوان گفــت کــه وزارت دفــاع آمریــکا 
الگــوی مناســبی بــرای استانداردســازی فنــاوری و محصــول 
ــه و  ــم، تجرب ــه عل ــن ده ــل چندی ــه حاص ــرده ک ــه ک ارائ
اقدامــات مســتمر و اثربخــش وزارت دفــاع آمریــکا در 
حــوزه استانداردســازی اســت کــه می توانــد مبنــا و پایــه ی 
مناســبی بــرای مدل ســازی و مفهوم ســازی علــم و فنــاوری 
استانداردســازی محصــول قــرار گیــرد. البتــه هــر اقدامــی در 
ایــن راســتا بایــد بــا توجــه بــه رونــد تغییــرات و تحــوالت 
ــرد  ــکا و رویک ــی آمری ــازی دفاع ــه استانداردس ــر برنام اخی
تجاری ســازی و توســعه و تقویــت شــبکه پیمانــکاران و 

ــرد. ــاز بومــی و صنعتــی کشــور صــورت پذی همچنیــن نی

عنوانگروهکاالگروههایکاالیفدرال

تسلیحات10

تجهیزات کنترل آتش12

مهمات و مواد منفجره13

موشک هاي هدایت شونده14

وسایل نقلیه هوایي و اجزای سازه اي آن ها15

اجزا و قطعات و متعلقات وسایل نقلیه هوایي16

وسایل و تجهیزات بلندشدن، فرودآمدن و خدمات 17
زمیني وسایل نقلیه هوایي )حمل و نقل و جابه جایي(

وسایل نقلیه فضایي )فضاپیماها(18

کشتي ها، ناوچه، سکوهاي شناور و باراندازهاي شناور19

وسایل و تجهیزات دریایي و کشتي ها20

وسایل و تجهیزات راه آهن22

وسایل نقلیه بدون چرخ که روي بالشتک هوا حرکت 23
مي کنند، خودروهاي موتوري، تریلرها و چرخ دارها

تراکتورها )شامل چرخ دار و شني دار(24

اجزا و قطعات وسایل و تجهیزات خودرویي25

تایرها و تیوب ها26

موتورها، توربین ها و اجزای مربوط28

متعلقات موتورها29

وسایل و تجهیزات انتقال قدرت مکانیکي30

یاتاقان ها31

ماشین آالت و تجهیزات نجاري و چوب32

ماشین آالت فلزکاري34

تجهیزات خدماتي و تجاري35

ماشین آالت صنایع ویژه36

تجهیزات و ماشین آالت کشاورزي37

تجهیزات ساخت و ساز و راه سازي، معدن کاوي، حفاري 38
و تعمیر و نگهداري بزرگ راه ها

عنوانگروهکاالگروههایکاالیفدرال

وسایل حمل و نقل و جابه جایي مواد39

ریسمان، کابل، زنجیر و اتصاالت مربوط40

تجهیزات تبرید )سردسازي(، تهویه مطبوع و 41
سیرکوالتور هوا

وسایل و تجهیزات مربوط به آتش نشاني، نجات و ایمني 42
و مواد و تجهیزات حفاظت از محیط

پمپ ها و کمپرسورها43

تجهیزات مربوط به کوره ها، نیروگاه هاي بخار، 44
خشک کن ها و راکتورهاي هسته اي

وسایل و تجهیزات تأسیساتي، گرمادهي و دفع زباله )پسماند(45

وسایل و تجهیزات عملیات تصفیه آب و فاضالب46

لوله، تیوپ، شیلنگ و اتصاالت47

شیرهاي کنترل و سوپاپ ها48

وسایل و تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري49

ابزارآالت دستي51

ابزارآالت اندازه گیري52

مواد ساینده و پیچ و مهره و سخت ابزارها53

داربست ها و سازه هاي پیش ساخته54

الوار، محصوالت چوبي، تخته سه ال و روکش هاي چوبي55

مواد و مصالح ساختماني و سازه اي56

تجهیزات مخابراتي، کشف و تشعشعات هم راستا58

اجزا و قطعات تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي59

مواد، قطعات، مجموعه ها و متعلقات فناوری انتقال نور 60
از طریق الیاف شفاف )فیبر نوري(

سیم الکتریکي و تجهیزات تولید قدرت و توزیع و انتقال آن61

وسایل روشنایي و المپ ها و نگهدارنده و پایه و تجهیزات مربوط62

سامانه هاي هشداردهنده، عالمت دهنده و ایمني کشف خطر63

تجهیزات و ملزومات پزشکي، دندان پزشکي و دام پزشکي65
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عنوانگروهکاالگروههایکاالیفدرال

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهي66

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهي66

تجهیزات عکس برداري و فیلم برداري67

مواد و محصوالت شیمیایي68

وسایل و لوازم کمک آموزشي69

70
تجهیزات پردازش اطالعات خودکار جهت کاربردهاي 
عمومي )به انضمام تلفیق نرم و سخت افزار(، نرم افزار 

ملزومات و تجهیزات پشتیباني

اسباب و اثاثیه71

اسباب، اثاثیه و مبلمان منزل و محل هاي تجاري72

تجهیزات تهیه و سرو غذا73

ماشین هاي اداري، سامانه هاي پردازش متون و 74
تجهیزات بایگاني از نوع بصري

لوازم و وسایل اداري75

کتاب ها، نقشه ها و دیگر نشریات76

وسایل و آالت موسیقي، گرامافون ها و رادیوهاي نوع خانگي77

تجهیزات تفریحي و ورزشي78

ملزومات و وسایل نظافت79

قلم موهاي نقاشي، رنگ ها، بتونه ها و چسب ها80

ظروف مخصوص کاالها )مخازن(، بسته بندي و ملزومات 81
بسته بندي

منسوجات، چرم، پوست هاي خز، لوازم مربوط به ساخت 83
کفش و دوخت لباس، چادرها )خیمه ها( و پرچم ها

البسه، تجهیزات فردي و درجه هاي نظامي84

لوازم آرایش85

ملزومات کشاورزي87

موجودات )حیوانات( زنده88

مواد غذایي89

سوخت ها، مواد روان ساز )روغن کاري و گریس کاري(، 91
روغن ها و روغن هاي جال

مواد ساخته شده غیرفلزي93

مواد خام غیرفلزي94

میله ها، ورق ها و پروفیل هاي فلزي95

کاني ها )سنگ هاي معدن(، مواد معدني و فراورده هاي 96
خام آن ها

اقالم متفرقه99

جدول1:گروههایکاالیفدرالوعناوینمربوط]11[

عنوانAreaردیف

1ISDA استانداردهای بین المللی مشترک متحد نیروی
زمینی )ناتو(

2ISDD)استانداردهای بین المللی مشترک متحد )ناتو

3ISDF استانداردهای بین المللی مشترک متحد نیروی
هوایی )ناتو(

4ISDN استانداردهای بین المللی مشترک متحد نیروی
دریایی )ناتو(

5ADMNداده های اجرایی

6ATTSاستانداردهای فناوری اتوماتیک آزمون

7AVCSالکترونیک هوایی

8CMPSفناوری مواد کامپوزیتی

9DCPSاستانداردهای پروتکل ارتباطات داده

10DRPRروش های نقشه کشی

11EDRS سامانه بازتولید داده های مهندسی

12EGDSسامانه داده مهندسی

13EMCSسازگاری الکترومغناطیسی

14ENVRالزامات محیطی

15FACRالزامات طراحی و مهندسی تأسیسات و ساختمان

16FNCAداده های مالی

17FORGآهنگری

18GINTفناوری هوش جغرافیای فضایی

19HFACفاکتورهای انسانی

20INSTاستانداردهای فناوری اطالعات

21IPSCاستانداردهای پردازش اطالعات رایانه ها

22MCCRمنابع رایانه ای بسیار حساس

23MECAریخته گری فلزات

24MFFPفرایندهای پرداخت کاری و پوشش نهایی

25MGMTمدیریت

26MISCگوناگون

27MSSMاستانداردها و روش های مدل سازی و شبیه سازی

28NDTIبازرسی و آزمون غیرمخرب

29NUORتسلیحات هسته ای

30PACK محافظت، بسته بندی داخلی و خارجی و قابلیت
حمل و نقل

31PASSاستانداردها و مشخصه های پشتیبان محصول

32QCICبازرسی و کنترل/تضمین کیفیت

33REPS استانداردهای ایمنی کارکنان در معرض پرتوهای
رادیویی

34SAFTایمنی سیستم

35SESSاستانداردها و مشخصه های مهندسی سیستم

36SOLDلحیم کاری

37STDZاستانداردسازی

38SPVTفناوری وسایل نقلیه فضایی

39TCSPپشتیبانی فنی

40TCSSاستانداردهای سیستم ارتباطات
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جدول2:نواحیاستانداردسازیوعناوینمربوط]9[

چرخهعمرمحصول

توسعهیسیستمتوسعهیمفهوموفناوری
نگهداریووارهاییتولیدواستقراروتصدیق

نواحیاستانداردسازی

ISDA
ISDD
ISDF 
ISDN

ADMN
CMPS
DRPR
ENVR
EMCS 
EDRS
EGDS
FACR 
HFAC
MISC
MSSM 
SESS 

ISDA 
ISDD 
ISDF 
ISDN

ADMN
AVSC
ATTS
CMPS
DRPR
ENVR
EMCS 
EDRS
EGDS
NDTI
QCIC
MISC
SAFT 
SESS

ISDA 
ISDD 
ISDF 
ISDN

ADMN
AVSC
ATTS
CMPS
DRPR
ENVR
EDRS
EGDS
EMCS 
FORG
MECA
MISC 
MFFP
NDTI
PACK
QCIC
SAFT 
SESS
SOLD
THJM
THDS

ISDA
ISDD
ISDF 
ISDN

ADMN
PASS
MISC
SAFT 
SESS
TCSP
TMSS

جدول3:طبقهبندینواحیاستانداردسازیبراساسچرخهعمرمحصول)مأخذ: نگارنده(

5(مدلمفهومیتحقیق

ــت.  ــتوار اس ــه اس ــوم پای ــد و مفه ــه بع ــاس س ــق بر اس ــنهادی تحقی ــدل پیش ــه م ــرد پیش گفت ــول رویک ــه اص ــه ب ــا توج ب
محصــول، فنــاوری و برنامــه. مــدل مفهومــی تحقیــق در شــکل )5( ارائــه شــده اســت. در ادامــه هــر یــک از ابعــاد و مؤلفه هــای 

ــود. ــریح می ش ــن و تش ــا تبیی آن ه
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شکل5:مدلمفهومیتحقیق )مأخذ: نگارنده(

عنوانAreaردیف

41THDSحدیده پیچ

42THJMاتصال حرارتی فلزات

43TMSSاستانداردها و مشخصه های راهنمای فنی
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ماموریت

راهبرد

اهداف

مدیریت ساختار

رویهها

خطمشی

برنامه

استانداردسازی

شکل6:مؤلفههایبرنامهاستانداردسازی)مأخذ: نگارنده(

5-2(مؤلفههایاستانداردسازیفناوری

1. سند طبقه بندی فناوری ها در نواحی استانداردسازی مشخص با دامنه ی کاربرد تعریف شده، تدوین و اجرا شود.
2. به هر یک از نواحی استانداردسازی یک گروه فنی- تخصصی استانداردسازی )تدوین و ارزیابی( اختصاص یابد.

3. هــر یــک از نواحــی استانداردســازی متعلــق بــه یــک یــا چنــد فــاز از چرخــه ی عمــر محصــول هســتند کــه توصیــه می شــود 
بــا گروه هــا و کالس هــای محصولــی کامــاًل مرتبــط و هماهنــگ باشــند. 

شکل )7( مؤلفه های بعد فناوری را به صورت طرح واره نشان می دهد.

طبقه بندی فناوری ها 
در نواحی استانداردسازی 

مشخص 
(Area Standardization)

 تخصیص یک گروه فنی-
 تخصصی استانداردسازی

 به هریک از نواحی
 استانداردسازی

(Area Standardization)

 استانداردسازی بر مبنای
چرخه عمر محصول

استانداردسازی
فناوری

شکل7:مؤلفههایاستانداردسازیفناوری)مأخذ: نگارنده(

5-1(مؤلفههایبرنامهاستانداردسازی

ــدون  ــن و م ــح، روش ــد صری ــازی بای ــه استانداردس 1. برنام
باشــد.

2. برنامــه استانداردســازی بایــد شــامل مأموریــت، راهبــرد، 
ــول  ــازی محص ــای استانداردس ــی، رویه ه ــداف، خط مش اه

و فنــاوری باشــد.
3. در برنامــه استانداردســازی بایــد ســاختار مدیریتــی، 
و  تعییــن  انتصابــات کامــاًل  و  اختیــارات  مســئولیت ها، 

ــوند. ــف ش تعری
شــکل )6( مؤلفه هــای بعــد برنامــه استانداردســازی را 

می دهــد. نشــان  طــرح واره  به صــورت 
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5-3(مؤلفههایاستانداردسازیمحصول

و  گروه هــا  در  محصــوالت  طبقه بنــدی  ســند   .1
ــرد تعریــف شــده،  ــا دامنــه ی کارب کالس هــای مشــخص ب

تدویــن و اجــرا شــود.
ــه هــر یــک  ــزوم ب ــه هــر یــک از گروه هــا و در صــورت ل 2. ب
ــی  ــای فن ــروه، گروه ه ــر گ ــف شــده در ه ــای تعری از کالس ه
تخصصــی استانداردســازی )تدویــن و ارزیابــی( اختصــاص یابد.

3. استانداردســازی در تمامــی ســطوح ســاختار شکســت 
محصــول از ســطح ســامانه تــا پایین تریــن ســطح پیکربنــدی 

ــای ماهیــت محصــول انجــام شــود. ــر مبن محصــول ب
4. در گروه هــای فنــی- تخصصــی استانداردســازی عــالوه بــر 
محصــول بــه الزامــات چرخــه عمــر محصــول نیــز توجه شــود.

به صــورت  را  محصــول  بعــد  مؤلفه هــای   )8( شــکل 
می دهــد. نشــان  طــرح واره 

تخصیص یک گروه فنی- تخصصی
استانداردسازی به هریک از گروه ها و 

کالس های محصولی
(FSGSو FSCS)

طبقه بندی محصوالت در گروه ها و 
کالس های مشخص

(FSGSو FSCS)

استانداردسازی بر مبنای چرخه عمر محصول
استانداردسازی بر مبنای ساختار شکست 
محصول )از سطح سامانه تا پایین ترین 

سطح پیکربندی محصول(

شکل8:مؤلفههایاستانداردسازیمحصول)مأخذ: نگارنده(

6(جمعبندیونتیجهگیری

ــدف  ــا ه ــی و ب ــی- تحلیل ــرد توصیف ــا رویک ــه ب ــن مقال ای
ارائــه ی مــدل تطبیقــی به منظــور استانداردســازی فنــاوری 
و محصــول نگارش شــده اســت. بررســی نقــش اســتانداردها 
ــه  ــر محصــول نشــان داد ک و مشــخصه ها در چرخــه ی عم
ــرای تعییــن الزامــات  ــت شــده ای ب اســتانداردها اصــول ثاب
فنــی در چرخــه ی عمــر محصــول جهــت اجتنــاب از عــدم 
انطباقهــا بــوده و تضمیــن می نماینــد کــه کمینــه الزامــات 
ــرای  ــی ب ــور کل ــز به ط ــخصه ها نی ــوند. مش ــرآورده می ش ب
ــه کار  ــده ب ــه تولیدکنن ــتری ب ــی مش ــات فن ــال الزام انتق
می رونــد. مشــخصه ها، الزامــات عملیاتــی را بــه زبــان 
ــتری  ــه: 1( مش ــد. اینک ــه می کنن ــده ترجم ــی تولیدکنن فن
ــر  ــول در نظ ــل قب ــول قاب ــوان محص ــزی را به عن ــه چی چ
دارد؛ 2( قابــل قبــول بــودن یــک محصــول، چگونــه تعییــن 
ــن دو  ــدازه ای ای ــا ان ــد ت ــه بتوان ــر مشــخصه ک می شــود. ه
ــخصه ی  ــت و مش ــب اس ــد، مناس ــخص نمای ــورد را مش م
عملکــردی محصــول نــام دارد. در ادامــه، پــس از بررســی و 
تحلیــل برنامــه استانداردســازی دفاعــی آمریــکا، ســه رکــن 

پایــه و اساســی در استانداردســازی شناســایی گردیــد. ایــن 
ســه رکــن عبارتنــد از: برنامــه، فنــاوری و محصــول. بــر ایــن 
اســاس، مــدل تطبیقــی تحقیــق مطابــق بــا شــکل )5( ارائــه 
شــد. طبــق ایــن مــدل وجــود یــک برنامــه ی مدون، شــفاف 
و منســجم، استانداردســازی فنــاوری و استانداردســازی 
ــوب  ــازی مطل ــتم استانداردس ــک سیس ــول، ارکان ی محص
یــک  استانداردســازی،  برنامــه  اســت.  شــده  معرفــی 
ــه و  ــه پای ــت ک ــدون اس ــجم و م ــع، منس ــه ی جام برنام
ــر  ــارت دیگ ــود. به عب ــع می ش ــر واق ــد دیگ ــای دو بع مبن
ــاوری  ــاز تحقــق استانداردســازی فن ــه، پیش نی وجــود برنام
راهبــرد  و  اهــداف  کــه  برنامــه ای  اســت.  محصــول  و 
مشــخصی بــرای استانداردســازی فنــاوری و محصــول 
ــدون  ــفاف و م ــی های ش ــرده، خط مش ــن ک ــن و تدوی تبیی
و ســاختار مدیریتــی یکپارچــه و جامعــی دارد کــه نــه تنهــا 
ــد،  ــت می کن ــازی مدیری ــد استانداردس ــی فراین ــر تمام ب
بلکــه برنامه هــای استانداردســازی محصــول و فنــاوری  
را نیــز برنامه ریــزی، راهبــری، اجــرا و پایــش می کنــد 
و بهبــود می بخشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در برنامــه 
ــازی  ــی استانداردس ــی نواح ــاوری تمام ــازی فن استانداردس
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ــر مبنــای چرخــه ی عمــر محصــول تعریــف، طبقه بنــدی  ب
عالوه بــر  می شــوند،  مــدون  ســند  یــک  قالــب  در  و 
اینکــه مرزهــای کاری، فنــی و تخصصــی هــر یــک از 
ــزی و  ــت، برنامه ری ــز اس ــخص و متمای ــاًل مش ــی کام نواح
ــه ســهولت قابــل اجــرا  ســازماندهی استانداردســازی نیــز ب
ــا تحلیــل فاصلــه ای کــه در ایــن  خواهــد بــود. همچنیــن ب
ــر استانداردســازی دنیــا  ــا تجــارب برت ــوان ب خصــوص می ت
انجــام داد، متولیــان امــر بــه ســهولت، قــادر بــه شناســایی 
نقــاط ضعــف و خألهــای استانداردســازی موجــود خواهنــد 
ــر  ــازماندهی ه ــف و س ــدی، تعری ــن طبقه بن ــود. همچنی ب
ــب  ــز در قال ــی نی ــای محصول ــا و کالس ه ــک از گروه ه ی
ــوق، موجــب  ــت ف ــه مزی ــر دســتیابی ب ــک ســند، عالوه ب ی
ــامانه محور  ــازی س ــرد استانداردس ــر رویک ــود عالوه ب می ش
بــه استانداردســازی ســطوح پایین تــر پیکربنــدی محصــول 
نیــز توجــه شــود و باتوجــه بــه رویکــرد استانداردســازی در 
چرخــه ی عمــر محصــول، ارتبــاط، ســازگاری و هماهنگــی 
میــان استانداردســازی فناوری هــای هــر یــک از گروه هــا و 
ــا مشــخصه های محصــول مرتبــط،  کالس هــای محصولــی ب
ــجمی  ــزی منس ــوص برنامه ری ــن خص ــده و در ای ــرار ش برق
صــورت گیــرد کــه ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه هماهنگی 
ــاوری مختــص آن  ــان الزامــات محصــول و فن ــاق می و انطب
محصــول شــده و دســتیابی بــه یــک محصــول اســتاندارد را 

ــد. ــق می کن ــن و محق ممک
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