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تضمین مأموریت  از تصدیق طراحي تا صحه گذاري محصول

سید مهدی فرهی
کامران پورمحمدی

احمد خلیلی

شکست هایي که در دهه ی 1980 براي بسیاري از مأموریت هاي فضایي رخ داد و هزینه هاي سرسام آور این گونه شکست ها، نیاز به 
یک بازنگري مستقل از مأموریت هاي فضایي را بیش از پیش نمود بخشید. در همین راستا تیم هاي بازنگري مأموریت براي هر حوزه 
تشکیل و پس از اجراي ارزیابي ریسک و ارایه خروجي، منحل مي شد و عارضه ی عدم ثبات در اعضاي تیم ، مشکالت و هزینه هاي 
زیادي را براي سازمان به همراه داشت. بتدریج سازمان ها دریافتند که نیاز به یک تیم تضمین مأموریتي دارند که تعدادي از اعضاي 

آن ثابت و با توجه به هر مأموریت منحصر به فرد، کارشناسان و افراد خاصي به تیم اضافه شوند. 
امروزه تیم تضمین مأموریت به عنوان یکي از بخش هاي جدایي ناپذیر فرآیند صدور گواهي انجام مأموریت ، به شمار مي آیند .

در یک فرآیند مهندسي با گستردگي و پیچیدگي خاص مانند اکتساب یک سیستم فضایي، تضمین مأموریت بخشي از مهندسي 
سیستم ها و فعالیت هاي یکپارچه اي مي باشد که با استفاده از ترکیب صحه گذاري طراحي و تصدیق محصول، هم براي طراح و هم 

براي کاربر، اطمینان خاطر باالیي از اجراي موفق توابع مورد نیاز سیستم فراهم مي نماید. 
با توجه به اهمیت بحث تضمین مأموریت، بر آن شدیم تا این موضوع را باز نموده و سنگ بناي آن را که با شش فرآیند اصلي و 

هفت قاعده ی پشتیبان، سازمان را به اهداف طرح ریزي شده خود هدایت مي نماید را تشریح نمائیم. 
شش فرآیند اصلي عبارتند از: 

تحلیل و تصدیق الزامات - تضمین طراحي - تضمین ساخت - یکپارچه سازي، تست و ارزیابي - تضمین آمادگي عملیات - ممیزي 
و بازنگري تضمین مأموریت

فرآیند هاي اصلي مذکور به همراه هفت قاعده ی پشتیبان ذیل، شانس برآورده سازي الزامات و انتظاراتي همچون: ایمني، قابلیت 
عملکرد، تناسب و قابلیت پشتیباني را عالوه بر الزامات پایه اي و عملکردي به نحو چشم گیري افزایش مي دهند.

مدیریت و ارزیابي ریسک - مهندسي قابلیت اطمینان - مدیریت پیکره بندي - مهندسي مواد، قطعات و فرآیند - تضمین کیفیت - 
تضمین ایمني سیستم - تضمین نرم افزار

چکیده

کلمات کلیدی:
موفقیت - کیفیت - چرخه ی عمر کسب و کار/محصول - تصدیق - صحه گذاري 

تاریخ دریافت : تابستان 90
تاریخ پذیرش : پاییز 90
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1(- مقدمه:
آن،  مناسب  سازمان دهي  و  ساختار  کیفیت،  موضوع  به  پرداختن 
نوع  از  صرف نظر  سازمان ها  کلیه ی  در  آن  چگونگي  و  چرایي 
محصول )خدمت( ارایه شده، از آن جهت مهم و اساسي است که 
در فرهنگ غالب جامعه ی ما تعداد قابل توجهي از مدیران ارشد، با 
ایجاد و سازمان دهي واحدي که با نام هاي مختلفي همچون معاونت 
کیفیت، معاونت توسعه )تحقیق و توسعه( کیفیت، تضمین کیفیت، 

تضمین مرغوبیت و ... خطاب مي گردد. 
در پي واگذار نمودن مسئولیت کیفیت محصوالت و خدمات سازمان 
به این واحد بوده و از آن انتظارات و خواسته هایي را مي طلبند که 
عالوه بر آنکه تناسب چنداني با اختیارات واگذار شده به این واحد 
به  را  کیفیت  باورهاي  و  اصول  نیز  منطقي  و  علمي  به طور  ندارد 

چالش مي طلبند. 
)“ تعهد به بهبودکیفیت قابل تفویض و واگذاري نیست” و “ کیفیت، 
مسئولیت یک فرد یا بخش نیست، مسئولیت کل سازمان است “ ( 
تنها بخشي از نظرات و رهنمودهاي بزرگان کیفیتي همچون “دکتر 

دمینگ” مي باشد. 
یک  افراد  تمام  که،  است  استوار  پایه  این  بر  دمینگ  دکتر  فلسفه 
سازمان برای یافتن راه حل های جدید و بهتر باید باهم، هم فکری 

کنند. 
او معتقد بود: 

تنهایی  به  هم  هزینه  کاهش  نیست.  کافی  سخت  تالش  تنها   “
کافی نیست. پشتکار و از خود گذشتگی هم کاری از پیش نمی برد، 
تجهیزات پیشرفته هم کافی نیست. مسئله ی کارگر نیست. مسئله 
سیاستی  باید  مدیریت.  یعنی  است  گرفته  قرار  تشکیالت  رأس  در 
برای کیفیت وجود داشته باشد. کیفیت در باال ساخته می شود. در 

هیأت مدیره .“
نکته قابل توجه دیگر این است که چگونه مي توان از مجموعه اي 
که نقش مستقیمي در تحقق محصول و ایجاد کیفیت ندارد، انتظار 

پاسخ گویي به مشکالت و معضالت کیفیت را داشت. 
در بسیاري موارد مشاهده شده ی این مجموعه، مسئول و پاسخ گوي 
اصلي شکست ها و عدم موفقیت هاي یک برنامه شناخته مي شود. 

بررسي چرایي و چگونگي این رخ داد ما را بر آن مي دارد تا با طرح 
ریزي و جاري سازي، رویکردي یکپارچه، ضمن برآورده سازي آن 
دسته از الزامات که از آن به کیفیت تعبیر مي شود، رضایت کلیه ی 

ذي نفعان را جلب نمائیم. 
با آن به وجود  کیفیت در حین فرآیند تحقق محصول و هم زمان 

آمده، رشد کرده، جاري و نهادینه مي گردد. 
فراموش نباید کرد “کیفیت، خود، علت است و نه معلول”. که اگر 
معلول مي بود بررسي علل ماهوي آن، خود رویکردي دیگر و مجالي 

دیگر طلب مي کرد. 
از این رو شاید بتوان کیفیت و نقش و اثر آن را به عنوان یک علت 

مهم و کلیدي در جاي جاي سازمان و در کلیه سطوح آن جست. 
کیفیت در نیروي انساني، کیفیت درمواد، ماشین آالت، مدیریت و ...

را  آن  که  نیست  موضوعي  ارشد  مدیران  امروز  انتظارات  و  نیازها 
بتوان به تنهایي و به سهولت از یک مجموعه از سازمان طلب کرده 

و از سوي دیگر برآورده ساخت. 
ایجاد    او  با  و عمر محصول  حیات  آغاز چرخه ی  از همان  کیفیت 
مي شود، رشد مي کند، نهادینه مي شود و در رضایت مندي مشتري)و 

سایر ذي نفعان( متبلور مي گردد. 
حتي مي توان از کیفیت به عنوان تنها بخشي از وجود یک محصول 
یا خدمت که پس از کنارگذاري آن و خروج از خط تولید تا سالیان 
متمادي حضور خواهد داشت و نمودي در قالب باورها و اعتقادات 

مشتریان از نام تجاري سازمان خواهد داشت،  یاد کرد. 
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کیفیت ریشه در جاي جاي بدنه ی تنومند درخت سازمان داشته و از 
این رو درک این خواسته و برآورده سازي نیازهاي مدیران ارشد به 
عنوان یکي از کلیدي ترین ذي نفعان، در کسب و حصول اطمینان از 
برآورده شدن کلیه الزامات و حتي فرا الزامات، ساختار و سازمان دهي 

مناسبي مي طلبد که موضوع این مقاله است.
نیاز امروز مدیران ارشد سازمان ها، برآورده شدن صد درصدي اهداف 
از پیش تعیین شده ی یک مأموریت و حتي یک پروژه از یک مأموریت 

خاص است. 
انتظار آن ها از یک برنامه و یا پروژه، برآورده سازي الزامات زماني، 
هزینه اي، عملکردي و سایر الزاماتي است که از آن انتظار مي رود. 

گزارش ها و آمار نشان مي دهد، تا چندي پیش در ایاالت متحده ی 
برآورده        را  الزامات  این  پروژه ها  درصد   30 از  کمتر  تنها  آمریکا 

مي ساخته اند.
الزاماتي چون )زمان،  ایجاد بهبود محسوس در  افزایش این عدد و 
هزینه، عملکرد و...( درشرایطي که بحران اقتصادي درجهان بر صنعت 
و توسعه سایه افکنده وکشور عزیزمان هر روز شاهد تحریم هاي بیش 
از پیش هست و از طرفي ضرورت و اولویت دکترین دفاعي و دست یابي 
به باالترین قله هاي علمي و فناوري هاي دفاعي براهمیت موضوع 
افزوده است، کسب اطمینان از موفقیت یک مأموریت جایگاه خاصي 

پیدا مي کند. 
اجزاء و چیدمان سنتي قطعات  از طریق  تنهایي  به  این موضوع  و 

یک پازل مأموریت نظیر مدیریت پروژه، نظارت، معماري سیستم، 
طراحي، توسعه، یکپارچه سازي و عملکرد محقق نخواهد شد. 

درگذشته )و درکسب و کار انحصاري( مشتري به حال خود رها مي شد تا 
خود روش ها و راه کارهایي براي یکپارچه سازي راه حل هاي مشکالت 

خود  بیابد.
او مي بایست همکاري با چندین تأمین کننده ی محصول را تجربه 
مي کرد تا بتواند هر یک از نیازمندي هاي تصریحي و تلویحي که 

تاکنون برآورده نشده را با تأمین کننده ی مذکور برآورده سازد.
اما مشتري امروز چیزي بیش از گذشته طلب مي کند. او امروزه این 

هماهنگي و یکپارچگي را در هنگام عملکرد محصول انتظار دارد. 
گارانتي و طلب تضمین موفقیت مأموریت محصول، از خلق کنندگان 
امروز مشتریان  نیازهاي  ابتدایي ترین  از  آن، آن هم به طور یک جا 

سازمان ها است.
از خودروها قابلیت اعتماد و ایمني انتظار مي رود، کاربران تلفن هاي 
همراه کیفیت خطوط تلفن را طلب مي کنند، از محصوالت نظامي 
تجهیزات  از  و  است  انتظار  مورد  دقت  حداکثر  با  به هدف  اصابت 
پزشکي حیاتي، حاشیه صفري براي خطا انتظار مي رود. این موارد 
تنها گوشه اي از انتظارات مشتریان در دنیاي بزرگ و صنعتي امروز 

است.
راه حل پیشنهادي و البته اجرا شده توسط بسیاري از سازمان هاي 

امروزي مهندسي سیستم است. 
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رویکردي نظام مند که به تنهایي و بدون توجه به موضوع تضمین 
مأموریت پس از مدتي رو به افول گذاشته و همچون برخي دیگر از 
اقدامات گذشته پس از مدتي به رویکردي بي هدف و غیر منسجم 

تبدیل گشته است .
تأمین کنندگان و شرکاي سازمان ها نیز خود راه حل هاي مختلفي 

بکار مي برند. 
آنها رویکرد بهره برداري و بکارگیري بهترین تجارب را، راه حل خود 
مي دانند، سیستم مدیریت کیفیت، مهندسي نرم افزار، یکپارچه سازي 

مدل بلوغ توانمندي دو و ... مثال هایي از این دسته اند. 
در شرایطي که تجارب برآمده از صنایع نظامي نشان دهنده ی این است 
که بسیاري از تأمین کنندگان، قراردادهاي خود را به تأمین کنندگان فرعي 

واگذار مي کنند. 
و این مسئله موجب افزایش زمان تأمین محصول و باالرفتن هزینه شده 
است و سطح و مانعي دیگر در مسیر توسعه ی سازمان افزوده اند، وجود 
قابلیت هاي مورد اشاره و نیز حضور تأمین کنندگان فرعي سطح دوم، 
بدون یک چارچوب راه بردي براي خلق و تحویل نتایج، کم ترین بهبود 

ممکن را براي تضمین مأموریت فراهم مي آورد. 
تحقق  در  تأمین کنندگان  تأثیرگذاري  میزان  و  وزن  همچنین 
محصول و توجه به سطوح کیفیت در تأمین کنندگان و محصوالت 
تولیدي آن ها موضوعي است که به صورت سطحي و مقطعي به آن 

در بسیاري از موارد توجه شده است. 
تأمین کننده،  عهده ی  بر  محصول  خطاهاي  و  مشکالت  جایي 
شناسایي مي شود که یا دسترسي به آن امکان پذیر نبوده و یا خود 
نیز بخشي از زنجیره اي است که فرآیند مورد نظر را بدون لحاظ 
نمودن مسئولیت، اختیارات و کنترل مناسب برون سپاري نموده و 

انجام هرگونه اصالح را فاقد هرگونه توجیه اقتصادي مي داند. 

اگرچه اهمیت مهندسي سیستم و اعتبار و توانمندي تأمین کنندگان 
امري غیر قابل انکار مي باشد، اما فقدان وجود چارچوبي براي هدایت 
تضمین مأموریت به درون نواحي و حوزه هایي که بیش ترین ارزش را 
ایجاد مي کند موجبات افول مقوله ی کیفیت در درون تأمین کنندگان 

را فراهم مي آورد.

کیفیت  مهندسي سیستم،  از  نظام مند  کاربردي  مأموریت،  تضمین 
و اصول مدیریت در راستاي دست یابي به موفقیت مأموریت است. 

 

به عبارتي تضمین مأموریت بر مهندسي دقیق و موشکافانه سیستم 
مستقل  ارزیابي هاي  اجراي  از  طریق  طي  این  در  و  دارد  تمرکز 
آزمون،    تولید،  توسعه،  الزامات، طراحي،  تعریف  فازهاي  سراسر  در 

جاري سازي و عملیات، فروگذاري نمي کند. 
تضمین مأموریت قاعده اي است براي: 

تعریف، تحلیل و مدیریت مستقل و اثربخش ریسک و اطمینان یابي 
از موفقیت مأموریت یک برنامه از طریق تصدیق مأموریت و پایش 

تبعیت از فرآیندهاي مرکزي.

اصلي  فرآیندهاي  از  هوافضایي مجموعه اي  از شرکت هاي  برخي 
و  جاري سازي  توسعه،  از  اطمینان  منظور  به  را  پشتیباني  قواعد  و 
عملیات موفقیت آمیز سیستم هاي فضایي تدوین و مدیریت نموده اند. 
در نتیجه ی این اقدام تضمین مأموریت در مسیر یک تالش عظیم 
مهندسي هم چون دست یابي به یک سیستم فضایي، در قالب بخشي 
از مهندسي سیستم و فعالیت هاي یکپارچه سازي به گونه اي عمل 
مي نماید که ترکیب و چیدماني از تصدیق طراحي و صحه گذاري 
محصول فراهم مي آورد، براي هر دو ذي نفع طراح و استفاده کننده 
با درجه ی باالیي از انطباق در اجراي موفق کارکردهاي مورد انتظار 

سیستم.

2(- اصول و سازمان دهي تضمین مأموریت
	•تضمین مأموریت، سازماني براي ترکیب یا جایگزین کردن قواعد 
قابلیت  اعتماد،  قابلیت  سیستم،  ایمني  نظیر  شده  ایجاد  عملیاتي 

نگهداري، مهندسي سیستم یا تضمین کیفیت نیست.
موفقیت  مسئولیت  گرفتن  تحویل  دنبال  به  مأموریت  تضمین  •	
سراسري برنامه از مدیر برنامه ها نیست. او تنها در پي تصدیق موفقیت 

است.
	•تضمین مأموریت یک بازنگري مستقل یا یک فعالیت پلیسي براي، 
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پایش کل فعالیت هاي برنامه به منظور انطباق نیست.
	•در کلیه ی نمونه ها تضمین مأموریت همچون منابع انساني، مهندسي 
کیفیت و ... سازماندهي شده است. این نهاد مسئولیت گزارش دهي به 

باالترین نهاد کسب و کار سازمان را دارا مي باشد.
	•کاهش ریسک، تالش همیشگي و عمده مدیران صنایع در برنامه 

یا پروژه بوده است.
	•مدیران تضمین مأموریت در چارت سازماني هم رتبه با مهندسین 
سال     ده  از  بیش  با  مهندساني  آن ها  شده اند.  سازماندهي  سیستم 
تجربه ی فني هستند که اغلب نیز تجربه مهندسي سیستم را یدک  
کارشناسان  و  متخصصان  از  گسترده  شبکه اي  با  آن ها  مي کشند. 
توانمند ارتباط دارند. از این رو نیازمندي یک سازمان تبدیل مهندسان 

سیستم به مدیران تضمین مأموریت است.
	•تضمین مأموریت به طور مستقیم به مدیران ارشد و اجرایي سازمان 
گزارش مي دهد و نه تضمین کیفیت. )در بسیاري از سازمان ها نهادهایي 
با نام  برنامه ریزي، طرح و برنامه مسئولیت گزارش دهي به مدیران ارشد 
آن هم نه به طور مستقل و نه در حوزه هاي پوشش دهنده ی مهندسي 

سیستم را برعهده دارد(
و  مأموریت  تضمین  مدیران  تداخل کاري  از  جلوگیري  منظور  به  •	
پروژه هاي  در  )مگر  یکدیگر  از  آن ها  جداسازي  کیفیت،  مهندسي 

کوچک و با هزینه  ی محدود( راه حل مناسب پیشنهادي است. 
	•هدف غایي تضمین مأموریت ایجاد وضعیتي پیشرو، شتابان و توسعه 
ساز است که از تداوم فرآیندهاي کسب وکار بحراني شرکت پشتیباني 

نموده و از کارکنان، دارایي، خدمات و کارکردهاي آن حمایت کند.

کتاب راهنماي تضمین مأموریت، تضمین مأموریت را در غالب ارجاع 
به مجموعه اي از فرآیندهاي مرکزي و قواعد پشتیبان و فعالیت هاي 
مرتبط تعریف مي کند. این تعریف برآمده از اصول مهندسي سیستم 

و تجارب هوافضایي است.

صحیحي  ترکیبي  کاربرد  که  است  نموده  اثبات  نیز  تجارب  این 
این که  شانس  پشتیبان،  قواعد  و  مأموریت  تضمین  فرآیندهاي  از 
سیستم عالوه بر الزامات عملکردي مشخص و پایه، انتظارات کاربر 
و استفاده کننده را همچون ایمني، قابلیت عملکرد، تناسب و قابلیت 

پشتیباني نیز برآورده کند، به نحو چشم گیري افزایش خواهد داد.

فرآیندهاي مرکزي تضمین مأموریت

3(- هدف نهایی
این فرآیندها فعالیت هایي را که بر تصدیق و صحه گذاري سیستم 

متمرکز است تعریف مي نمایند. 
ترکیبي  از طریق  آبشاري، مي توانند  آن ها علي رغم وجود سبک 
از فعالیت ها و رویکردهاي فني که در طبیعت و عمق نیز امکان 

متفاوت بودن دارند، اجرا شوند. 
لیکن در این میان میزاني از انعطاف پذیري در جهت تطبیق دامنه و 

محدودیت هاي پیاده سازي هر برنامه فضایي مشخص مورد نیاز است.

این شش فرآیند مرکزي عبارتند از:
1- تحلیل و تصدیق الزامات؛

این فرآیند مشتمل بر بازنگري دقیق نیازها و انتظارات کاربر است 
که با ردیابي مستقل الزامات شروع شده و تا بازنگري مستندات و 
الزامات سطح باالیي همچون تشریح قابلیت ها و مضامین عملیات 

ادامه پیدا مي کند. 
نتایج مورد انتظار از سیستم بازنگري مي شود تا از تأیید آن ها و نیز 

تصدیق آن ها توسط روش هاي اتخاذ شده اطمینان حاصل گردد. 
مدل ها و شبیه سازي هاي عملیات سیستم مورد انتظار ایجاد مي شوند 

تا اثربخشي مأموریت و مشخصه هاي عملکردي تأیید گردد. 
هزینه و زمان نیز ممکن است در این بخش به طور مستقل مورد 
ارزیابي قرار گرفته تا اطمینان حاصل گردد، هدف گذاري واقعي صورت 

گرفته است و کفایت الزم  براي حل و فصل مشکالت وجود دارد.
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2- تضمین طراحي؛
طرح ریزي،  فعالیت هاي  از  مجموعه اي  طراحي  تضمین  فرآیند 
تحلیل و بازرسي مي باشد که کفایت و شایستگي طراحي مفهومي، 
اولیه و دقیق را در سه بخش فضا، پرتاب و زمین در سرتا سر عمر 

طراحي مورد ارزیابي قرار مي دهد. 
دو نوع فعالیت در این حوزه صورت مي پذیرد:

1- تضمین طراحي سیستم
2- تضمین طراحي مأموریت

عالوه بر این براي تضمین طراحي شش هدف ترسیم مي شود که 
عبارتند از : 

- قبول طراحي بنا بر الزامات؛  
- تمامیت و دقت طراحي؛   

- قابلیت تولید؛   
- قابلیت تست؛  

- قابلیت پشتیباني؛   
- حداقل ریسک برنامه اي.   

3- تضمین ساخت؛
تضمین ساخت درپي آن است تا اطمینان حاصل نماید که فرآیندهاي 
ساخت طرح ریزي شده، تکرار پذیر و قابل اعتماد هستند، به گونه اي 

که مي توانند سیستم طراحي شده را ایجاد نمایند. 
ارزیابي ساخت در فاز طراحي مفهومي فعالیت خود را آغاز مي نماید. 
زماني که طرح ساخت و نقشه ی فرآیندي باید ایجاد شود تا به فهم 

جریان کار کمک شود. 
گردد  حاصل  اطمینان  تا  گردد  تأیید  باید  فرآیند  این  صالحیت 
تغییرات طراحي بدون تغییر ناسازگاري هماهنگ با سیستم صورت 

مي پذیرد.
4- یکپارچه سازي، آزمون و ارزیابي؛

الزامات  سازي  برآورده  تصدیق  آن  هدف  که  گسترده  فرآیندي 
از  به عنوان بخشي  نیز  و  به طور جداگانه  مونتاژ شده  اجزاء  توسط 
یک سیستم کالن در تمامي بخش هاي یکپارچه سازي سخت افزار، 

تست و آزمون و ارزیابي مي باشد.
5- تضمین آمادگي عملکرد؛

نقل،  و  حمل  براي  نیاز  مورد  فعالیت هاي  همه  شامل  فرآیند  این 
پیکره بندي،  جاري سازي،  نگه داري،  انبارش،  پذیرش،  دریافت، 
تست میداني و عملیات پرتاب و پشتیباني سیستم هاي زمیني است 

تضمین آمادگي عملکرد به سه حوزه تقسیم مي شود: 
- طرح ریزي آمادگي؛   

- فعال سازي؛
- عملیات مأموریت.

رویه ی  انطباق  تصدیق  شامل  فرآیند  این  در  مأموریت  تضمین 
عملیات با اهداف یکپارچگي و ایمني سیستم است، به گونه اي که 

نتایج مورد انتظار توسط این رویه ها محقق مي گردد.
6- بازنگري و ممیزي تضمین مأموریت.

بازنگري هاي این حوزه به سه گروه تقسیم مي شود:  
- بازنگري هاي فني که به منظور بررسي جامع وضعیت و عملکرد 
طراحي،  فازهاي  سراسر  در  سیستم ها  و  سیستم ها  زیر  واحدها، 

توسعه، تولید و تست  توسط کارشناسان فني انجام مي شود؛   
– ممیزي و بازرسي هاي مستقل از هر جزء پیکره یا فرآیند؛    

- بازنگري هاي آمادگي مأموریت و پرتاب، به عنوان ورودي هاي 
یا  فضایي  حامل  عملیاتي  به وضعیت  انتقال  تصویب  براي  رسمي 

حامل پرتاب. 
نکته ی بسیار مهم و کلیدي، بازخواني واژگان و مفاهیم معرفي شده 

در این شش فرآیند است. 
و  معرفي مي گردد  اول  فرآیند  به عنوان  الزامات  تحلیل  جایي که 
معرفي  یکپارچه سازي  ساخت،  طراحي،  در  تضمین  معرفي  ضمن 
در  نهایت،  در  عملیات  آمادگي  تضمین  و  ارزیابي  و  آزمون  شده، 
بازنگري، ممیزي و تضمین مأموریت و با ایجاد اطمینان در حکومت 

و پیمان کاران به پایان مي رسد.
توجه و تمرکز بر این فرآیندها و اقدامات متناسب و تعریف شده در 
آن ها امري است که مي بایست بیش از هر زمان دیگر مورد توجه 

قرار گرفته و واکاوي گردد.

4(- قواعد پشتیبان تضمین مأموریت
شش فرآیند مرکزي اشاره شده توسط هفت قاعده ی پشتیبان اصلي، 
حمایت مي شوند. این موارد، به صورت فني تري از کاربرد تضمین 
مهندسي  شناسي هاي  روش  شامل  و  کرده  پشتیباني  مأموریت 
است که به طور ویژه و خاص در راستاي تصدیق طراحي سیستم و     

صحه گذاري محصول قرار دارند. 
قواعد علمي و مهندسي پشتیبان تضمین مأموریت محدود به این 
بر  بالغ  مأموریت  تضمین  راهنماي  )کتاب  باشد.  نمي  قاعده  هفت 
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هفت  این  همراه  به  را  مهندسي  و  پایه  دانش  و  علم  سه  و  چهل 
قاعده ی اصلي معرفي مي نماید، که خود بیش از پیش برگستردگي 

و فراگیري تضمین مأموریت صحه مي گذارد.(
این قواعد، ساختار و راهنمایي های اجرایي که به گونه اي فراگیر در 
مجامع فني مورد پذیرش قرار دارد، فراهم مي کند و به طور معمول 
مشتمل بر ابزارهاي توصیه شده و یا اجباري، تکنیک ها، مدل ها و 

استانداردها است. 
از  جامع  و  هماهنگ  جریاني  منحصربه فرد  قاعده هاي  از  هریک 
برنامه  یک  عمر  چرخه ی  تمام  در  نوعًا  که  اجرایي  فعالیت هاي 
و  مي آورد.  بوجود  است،  یافته  گسترش  فضایي(  غیر  )ویا  فضایي 
هر برنامه نیز به طور معمول با توجه به اولویت هاي ریسک برنامه 
از یک سو و محدودیت هاي منابع و بودجه عملیاتي از سوي دیگر 
نسبت به انتخاب از مجموعه اي از فعالیت هاي مورد نظر در آغاز 

برنامه اقدام مي نماید.
 

1-4( مدیریت ریسك: 
رویکردي ساختار یافته براي شناسایي و ارزیابي ریسک، مقادیر ریسک 
قابل کنترل و ارتباطات میان تهدیدات مأموریت با سهام داران برنامه 
است. مدیریت ریسک نیازمند تمرکزي هوشیارانه بر عملکرد فني بوده 
و مي بایست به صورت مستقل مورد ارزیابي قرار گرفته و گزارش گردد.

 او چارچوبي فراگیر بروي ریسک هاي ارزیابي و هدایت شده فراهم 
ریسک  مدیریت  دهنده  تشکیل  گام  چهار  معمول  به طور  مي آورد. 
و  ریسک  مدیریت  حیاتي  بخش  که  ریسک”  “طرح ریزي  هستند. 
نیاز براي اجراي موفق  شامل فعالیت هاي پیشین و مقدماتي مورد 
یک برنامه مدیریت ریسک است. “ارزیابي ریسک” که مشتمل بر 
شناسایي رویدادها و شرایط بحراني و تحلیلي از احتمال بروز آن ها، 
نتایج و چارچوب زماني آنها است. “هدایت ریسک” فرآیندي با هدف 
شناسایي، ارزیابي، انتخاب و اجراي اقدامات مقتضي به منظور کاهش 
نهایت، گام چهارم “پایش  قابل پذیرش است و در  سطوح ریسک 
ریسک” که در پي پي گیري پیشرفت اقدامات هدایت ریسک و در 

صورت لزوم تعدیل آنها است.

2-4( مهندسي قابلیت اعتماد: 
از فعالیت هاي تحلیلي است که تمام چرخه ی  شامل مجموعه اي 
این امر در فازهاي مقدماتي برنامه شامل  را پوشش مي دهد.  عمر 
توسعه و تصدیق الزامات قابلیت اطمینان سیستم احتمالي و مطالعات 
سبک و سنگین کردن طراحي است. در طول توسعه ی طراحي و تولید، 
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وظیفه  ی آن همکاري و همراهي در تعیین نرخ خطاي اجزاء و توسعه ی 
مدل هاي قابلیت اعتماد احتمالي، تحلیل حاالت بالقوه خرابي، شناسایي 
و کنترل موارد بحراني، تحلیل بدترین شرایط )مجموعه و زیرمجموعه( 

و تحلیل داده هاي آزمون عمر تسریع شده است. 
بحران ویژه، ارزیابي خطاها در حین یکپارچه سازي، آزمون و پیاده سازي 

مقادیر براي جلوگیري از وقوع مجدد خطا است. 
در  مشارکت  اعتماد  قابلیت  تضمین  فرآیند  اخیر  طرح ریزي هاي 
طراحي یک سیستم قوي و کمینه ساختن شانس شناسایي دیرهنگام 

و پرهزینه ی مشکالت مي باشد.

3-4( مدیریت پیکره بندي: 
در پي کنترل خطوط مبناي نرم افزار و سخت افزار فني یک برنامه 
است )الزامات، مشخصه ها، طراحي ها، ارتباطات، داده ها و مستندات 

پشتیبان(. 
عملکرد،  مبناي  خطوط  که  است  امر  این  از  اطمینان  هدف، 
تکرارپذیر  و  دقیق  سازگار،  محصول  و  آزمون  توسعه،  تخصیص، 
سازگاري،  همان  با  مبنا  خطوط  این  بر  تغییري  هرگونه  و  هستند 

دقت و تکرار پذیري ثبت و نگهداري مي گردد. 
مستندات  و  شود  آغاز  مفهومي  فاز  در  باید  پیکره بندي  مدیریت 
قرارداد و برنامه را نیز مورد پوشش قرار دهد. در طول فاز طراحي، 
تمرکز بر اطمینان یابي از ایجاد مناسب خطوط مبنا و حفظ مدیریت 
پیکره بندي در کلیه سطوح بازنگري طراحي با سخت افزارها و نرم 

افزارهاي مناسب تعریف شده و کنترل تغییرات است.

4-4( مهندسي قطعات، مواد و فرآیندها: 
به دنبال فراهم آوردن مجموعه اي استاندارد از اجزاء تأیید شده اي 
است تا محصولي قابل اعتماد با ریسک و هزینه ی قابل قبول فراهم 
نشان  که  مستقلي  تصدیق  با  مأموریت  تضمین  جنبه ی  این  کند. 
رویکردهاي  و  برنامه  اولویت هاي  کلیه  با   PMP الزامات  مي دهد 
طرح ریزي،  فاز  در  مي شود.  آغاز  است  سازگار  ریسک  مدیریت 
تصدیق کفایت کنترل هاي PMP، توسعه و ورود رویه ها به درون 
برنامه از ضروریات مي باشد. در فاز پیاده سازي، کسب اطمینان از 
پیگیري جدي کنترل ها و رویه ها و حصول واقعي برنامه از اجزاء 

قابل اعتماد اهمیت بسیاري دارد.  

منظور  به  طراح  مهندسان  با  نزدیکي  همکاري   PMP مهندسان 
و  کیفیت  سطح  در  که  موادي  و  قطعات  انتخاب  از  جلوگیري 
قابلیت اعتماد مورد نیاز وجود ندارند، خواهند داشت. فهرست هاي 
PMP نیز مي بایستي با توجه به سوابق موارد مشابه مورد بازنگري 

گذشته                  عملکرد  کرد،  فراموش  نباید  نیز  میان  این  در  گیرند.  قرار 
تأمین کنندگان انتخاب شده بایستي به طور مستقل آزموده شود.

5-4( تضمین کیفیت: 
قاعده اي منظم از مهندسي و مدیریت که به دنبال کسب اطمینان از 
برآورده سازي پارامترهاي عملکردي مشخص محصول است. یک 
برنامه ی تضمین کیفیتي که به طور مناسبي تعریف و اجرا شده است، 
طریق  از  کیفیت  الزامات  کلیه  که،  فراهم مي کند  را  اطمینان  این 
کنترل عملیات، فرآیندها، رویه ها، آزمون و بازرسي برآورده مي شود.

فعالیت ها  این  پشتیبانی  براي  تجربه  و  مهارت  از  وسیعي  گستره 
مورد نیاز است که عمدتًا شامل یک آشنایي عمیق با استانداردهاي 
کاربردي انواع مختلف قطعات، مواد و فرآیندها و روش هاي مرتبط 
آزمون آن ها باشد. همچنین درک عمیقي از فن آوري هاي اصلي و 
بنیادین جهت اطمینان از برآورده سازي نیازهاي عملکردي قطعات 
و مواد انتخاب شده و مناسب و قابل اعتماد بودن فرآیندهاي تولید 
و ساخت مورد نیاز است. به دلیل همین تنوع در تجارب مورد نیاز، 

به طور معمول تیم فني متخصصي در این بخش مورد نیاز است.

6-4( تضمین ایمني سیستم: 
بکارگیري اصول و تکنیک هاي مهندسي و مدیریتي در محدودیت هاي 
اثربخشي، برنامه زماني و هزینه کنترل خطرات سیستم مأموریت اصلي 
تضمین ایمني سیستم است. ایمني یک الزام اصلي سیستم به شمار  
حذف  ایمني،  ریسک هاي  مدیریت  براي  پیشنهادي  روش  مي آید. 
خطرات به کمک طراحي مي باشد. در شرایطي که چنین امري میسر 
نمي باشد، ریسک شبه حوادث مي بایستي از طریق طرح هاي ایمني یا 

بکارگیري تجهیزات ایمني کاهش یابد. 
این امر مشتمل بر سیستم هاي شناسایي و هشدار خطرات به کارکنان 
با شرایط خطر است. پیاده سازي  و آموزش هاي خاص براي مقابله 
فرآیند  یک  پیامد  ایمني  و  شغلي  خط مشي هاي سالمت  اثربخش 

مدیریت ایمني سیستم خواهد بود. 
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در راستاي اطمینان از شناسایي خطرات، کلیه ی محیط هاي طراحي، 
توسعه، ساخت، یکپارچه سازي، آزمون، عملیات و نگه داري باید تحت 

یک تحلیل خطر و ارزیابي ریسک نظام مند قرار گرفته باشند. 
شناسایي و تعریف کاهش هاي مختلف ریسک و اثربخشي مورد انتظار، 

بخشي از این فرآیند مدیریت ریسک به شمار مي آید.

7-4( تضمین نرم افزار: 
الزامات  سازي  برآورده  از  اطمینان  افزار  نرم  تضمین  مسئولیت 
قابلیت  و  سیستم  نرم افزار  توسط  کاربران  انتظارات  و  عملکردي 
عملیاتي  محیط  براي  نرم افزار سیستم  کاربرد  و  نگه داري  اعتماد، 
و  تغییرات  اعمال  توانایي  امر مستلزم تصدیق  این  کاربر مي باشد. 
تکامل آینده نرم افزار است. پروژه هاي بزرگ نرم افزاري معمواًل در 

دو جریان هم زمان و غیر هم زمان توسعه مي یابند. 
در هر دوره اي، این جریان ها در فازهاي مختلفي خواهند بود و نیاز 

به هم زمان سازي نیز امکان پذیر خواهد بود. 
از این رو تضمین نرم افزار شامل تحلیل در طرح ریزي اکتساب براي 

لحاظ نمودن فازبندي فعالیت هاي نرم افزار خواهد بود. 
یک طرح تضمین نرم افزار بایستي فعالیت ها و نقش هایي نظیر توسعه ی 
یکپارچه سازي  پشتیباني  سیستم ها،  مهندسي  طرح  ریزي  الزامات، 
جریان کاهش الزامات، تحلیل متغیرهاي عملکرد و طراحي، تحلیل زیر 
سیستم و طراحي و یکپارچه سازي سیستم، بررسي مبادالت طراحي، 
یکپارچه سازي مقطعي سیستم ها در طول برنامه ها، آموزه ها، تشریک 
فن آوري، ارزیابي تعامالت سیستم ها، و دیگر کارکردهاي متمرکز بر 

یکپارچه سازي و قابلیت اعتماد سیستم داشته باشد.

5(- طرح تضمین مأموریت:
مرتبط  فعالیت هاي  و  پشتیبان  فني  قواعد  مرکزي،  فرآیندهاي  این 
تعریف شده چهارچوبي را فراهم مي آورد تا طرح تضمین مأموریت 
جاري سازي  تست،  یکپارچه سازي،  طراحي،ساخت،  توسعه،  مفاهیم 
و عملیات یک سیستم فضایي را تصدیق و صحه گذاري نماید. این 
چهارچوب پوشش دهنده ی کلیه الزامات و فعالیت هاي تعریف شده در 

اسناد دفاعي (NSS-03-01) را مي باشد. 

به هر جهت سازمان دهي و انطباق هر برنامه خاص بر اساس این الزامات 
  نیازمند گام هاي زیر مي باشد که به طور خالصه تشریح مي گردد:

گام اول: متناسب سازي فرآیندهاي مرکزي با استفاده از فاز اکتساب
کلیه فرآیندهاي اجرایي مرکزي مي بایست براي پاسخ دهي به اهداف، 
برنامه فضایي متناسب و  فرآیندها، ریسک ها و محدودیت هاي هر 
هماهنگ شود. این متناسب سازي زمینه تعیین و تعریف فعالیت هاي 
فرآیند مرکزي اجرایي و انتخاب فعالیت هاي قواعد پشتیبان به منظور 

تکمیل آن فراهم مي آورد.

گام دوم: ارزیابي ریسک طرح تضمین مأموریت
گستره و دامنه طرح تضمین مأموریت بر مبناي مجموعه ی جامعي از 
فعالیت هاي اجرایي انتخاب شده براي هریک از فرآیندهاي مرکزي 
تضمین مأموریت صورت مي پذیرد. در این بخش “ ارزیابي ریسک 
طرح” به منظور ارزیابي کفایت کلي ساختار پیش بیني شده، صورت 
مي پذیرد. این امر بر اساس نرخ ریسک مرتبط با ساختار شکست کار 

)WBS( صورت مي پذیرد که از اهمیت و عمق اجرا نشأت مي گیرد.

گام سوم: مستندسازي مراجع فعالیت تضمین مأموریت
برنامه  کاري،  دستورالعمل هاي  مرکزي،  فرآیندهاي  تعیین  از  پس 
زمان بندي و مستندات مرجع بخش مهم کار را تشکیل مي دهند. 
و  فني  مشخصه هاي  فني،  پشتبان  دستورالعمل هاي  که  جایي 

استانداردها، معین مي گردند. 

گام چهارم: پیگیري اجراي فعالیت هاي تضمین مأموریت
دو بخش کلیدي در گام چهارم، اندازه گیري انحراف زماني برنامه 
به  شود  .)رجوع  است  فعالیت ها  برآورده سازي  میزان  و  اجرایي 

ماتریس جامع تصدیق تضمین مأموریت(

گام نهایي )پنجم(: ارزیابي اجراي فعالیت تضمین مأموریت

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول
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6(- نتیجه گیري:
بسیار  جهت  آن  از  سازمان ها  سازمان دهي  و  ساختار  مجدد  بازخواني 

چینش                           و  ساختار  حوزه ها  از  بسیاري  در  که،  مي شود  قلمداد  اساسي  و  مهم 

دستگاه هاي اجرایي متناسب با مأموریتي ایجاد شده است که، پس از گذشت 

زمان مورد بازنگري ها قرار گرفته و در پاره اي اوقات نیز دست خوش تغییرات 

اساسي شده است. 

از سوي دیگر تغییرات کادر مدیریتي سازمان ها به دلیل آنچه که مناسب است 

آن را بیماري خاموش سازمان ها بنامیم مأموریت، اهداف، راه بردها، انتظارات 

و یا ترکیبي از این موارد دگرگون مي شود، بدون آنکه ساختار و سازمان دهي 

منعطفي که با شرایط جدید مورد توافق باشد ایجاد و یا توسعه یابد. 

و  دفاعي  صنایع  همچون  روزآمدي  صنعت  در  و  امروز  صنعتي  دنیاي  در 

هوافضایي که نرخ تولید اندک و مشتریان و ذي نفعان فراوان مي باشد و نیز در 

شرایطي که  هجمه اي از محدودیت ها و تالش ها جهت به توقف درآوردن این 

حرکت شتابان رو به جلو وجود دارد، برآورده سازي الزامات و بلکه فرا الزامات از 

اهمیت چشم گیر و بیش تري نسبت به گذشته برخوردار گردیده است. 

پرداختن به این موضوع بدون توجه به بازنگري هاي خرد و کالن در سازمان، 

شفاف سازي مسئولیت ها، اختیارات و همپوشاني آن ها در آنچه که قلمرو درون 

سازماني بخش ها و واحدها قلمداد مي شود از یک سو و ایجاد مدیریت یکپارچه 

اکتساب که توجه به کلیه ی جنبه هاي موفقیت یک برنامه را در مأموریت یک 

اولویت هاي  از  دیگر  سوي  از  دهد  قرار  نظر  مد  پیشرفته  فناوري  با  سازمان 

سازماني به شمار مي آید.

در این روزها بایستي مرزها و قلمروهاي واحدهاي سازماني کنار گذاشته شده 

کیفیت  مسئولیت  گردد.  گرایانه  وظیفه  رویکرد  جایگزین  فرایندي  رویکرد  و 

مستقیمي  حضور  محصول  چرخه ی عمر  در  خود  که  دپارتمان  یک  برعهده 

با ورود آن به چرخه ی عمر محصول  نباشد. کیفیت همراه محصول و  ندارد 

ایجاد مي شود و از این رو است که در این شرایط مسئولیت واحدهاي ستادي          

سازمان ها نیز نیازمند بازنگري و شاید تغییر اساسي گردد. در زماني که بنا به 

صالحدید مدیران ارشد، مسئولیت یک واحد، ارایه گزارش ها به مدیران ارشد 

با شاخص هایي پراکنده که همپوشاني و تأثیرگذاري آن ها بر یکدیگر نیز به 

طرز مناسبي لحاظ نگردیده است نخواهد بود. با بررسي و بازخواني مجدد شرح 

و  انتظارات  با  انطباق  و  سازمان ها  واحدهاي ستادي  اختیارات  و  مسئولیت ها 

نیازمندي هاي ذي نفعاني همچون مدیران ارشد سازمان ها و ... ضرورت این 

بازخواني بیش از پیش هویدا مي شود. 

پیشرفت  به توسعه و  این حوزه و توجه  داده در  بهترین تجارب رخ  بررسي 

در قالب یک الگوي بومي که مدیریت یکپارچه اکتساب محصول و خدمت را 

پي گیري مي نماید و بهره برداري از تجربه موفق تضمین مأموریت به عنوان 

مأموریت واحدهاي ستادي )و غیرستادي( و بازآرایي و چینش ستادها بر اساس 

شش فرآیند کلیدي و هفت قاعده پشتیبان اشاره شده، مي تواند سبب گردد

واحدهاي ستادي سازمان ها بدون دخالت نابجا در برنامه ریزي و تولید واحدهاي 

افزایش  و  واحدهاي مذکور  در  فرآیند تحقق محصول  پشتیباني  صف، ضمن 

سطح باورهاي واحدهاي صف نسبت به خود، آنچه که هیأت مدیره و یا تیم 

مدیریتي سازمان انتظار دارد را برآورده سازند. 

به هر جهت تصمیم گیري در این خصوص با توجه به ماهیت و عمق پیچیده 

و دانش و تجربه فراوان مورد نیاز و نیز گستردگي و عمق هم زمان موضوعات 

مطروحه در این حوزه نیازمند دانش، پژوهش و تحلیل هاي بلندمدت وبیش تري 

مي باشد، که امید است این مجال، آغازي باشد بر یک بازخواني و بازنگري اثربخش 

و کارا در سازمان هاي دفاعي با تکنولوژي باال.

“تضمین مأموریت، از تصدیق طراحي تا صحه گذاري محصول”
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  * www.wikipedia.org
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  * www.Aero.org
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