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يك بازنگري مستقل از مأموريتهاي فضايي را بيش از پيش نمود بخشيد .در همين راستا تيمهاي بازنگري مأموريت براي هر حوزه
تشكيل و پس از اجراي ارزيابي ريسك و ارایه خروجي ،منحل ميشد و عارضهی عدم ثبات در اعضاي تيم  ،مشكالت و هزينههاي

زيادي را براي سازمان به همراه داشت .بتدريج سازمانها دريافتند كه نياز به يك تيم تضمين مأموريتي دارند كه تعدادي از اعضاي
آن ثابت و با توجه به هر مأموريت منحصر بهفرد ،كارشناسان و افراد خاصي به تيم اضافه شوند.

امروزه تيم تضمين مأموريت بهعنوان يكي از بخشهاي جدايي ناپذير فرآيند صدور گواهي انجام مأموريت ،به شمار ميآيند .

در يك فرآيند مهندسي با گستردگي و پيچيدگي خاص مانند اكتساب يك سيستم فضايي ،تضمين مأموريت بخشي از مهندسي
سيستمها و فعاليتهاي يكپارچهاي ميباشد كه با استفاده از تركيب صحهگذاري طراحي و تصديق محصول ،هم براي طراح و هم

براي كاربر ،اطمينان خاطر بااليي از اجراي موفق توابع مورد نياز سيستم فراهم مينمايد.

با توجه به اهميت بحث تضمين مأموريت ،بر آن شديم تا اين موضوع را باز نموده و سنگ بناي آن را كه با شش فرآيند اصلي و

هفت قاعدهی پشتيبان ،سازمان را به اهداف طرحريزي شده خود هدايت مينمايد را تشريح نمائيم.
شش فرآيند اصلي عبارتند از:

تحليل و تصديق الزامات  -تضمين طراحي  -تضمين ساخت  -يكپارچه سازي ،تست و ارزيابي  -تضمين آمادگي عمليات  -مميزي
و بازنگري تضمين مأموريت

فرآيند هاي اصلي مذكور به همراه هفت قاعده ی پشتيبان ذيل ،شانس برآورده سازي الزامات و انتظاراتي همچون :ايمني ،قابليت

عملكرد ،تناسب و قابليت پشتيباني را عالوه بر الزامات پايهاي و عملكردي به نحو چشمگيري افزايش ميدهند.

مديريت و ارزيابي ريسك  -مهندسي قابليت اطمينان  -مديريت پيكرهبندي  -مهندسي مواد ،قطعات و فرآيند  -تضمین كیفیت -

تضمين ايمني سيستم  -تضمين نرم افزار

کلمات کلیدی:

موفقيت  -كيفيت  -چرخهی عمر كسب و كار/محصول  -تصديق  -صحهگذاري

 -)1مقدمه:

پرداختن به موضوع كيفيت ،ساختار و سازمان دهي مناسب آن،
چرايي و چگونگي آن در كليه ی سازمان ها صرف نظر از نوع
محصول (خدمت) ارایه شده ،از آن جهت مهم و اساسي است كه

در فرهنگ غالب جامعه ی ما تعداد قابل توجهي از مديران ارشد ،با

ايجاد و سازماندهي واحدي كه با نامهاي مختلفي همچون معاونت
كيفيت ،معاونت توسعه (تحقيق و توسعه) كيفيت ،تضمين كيفيت،

تضمين مرغوبيت و  ...خطاب ميگردد.

در پي واگذار نمودن مسئوليت كيفيت محصوالت و خدمات سازمان

ذينفعان را جلب نمائيم.

كيفيت در حين فرآيند تحقق محصول و هم زمان با آن به وجود
آمده ،رشدكرده ،جاري و نهادينه ميگردد.

فراموش نبايد كرد “كيفيت ،خود ،علت است و نه معلول” .كه اگر

معلول ميبود بررسي علل ماهوي آن ،خود رويكردي ديگر و مجالي

ديگر طلب ميكرد.

از اين رو شايد بتوان كيفيت و نقش و اثر آن را به عنوان يك علت

مهم و كليدي در جايجاي سازمان و در كليه سطوح آن جست.

كيفيت در نيروي انساني ،كيفيت درمواد ،ماشين آالت ،مديريت و ...

به اين واحد بوده و از آن انتظارات و خواسته هايي را مي طلبند كه

عالوه بر آنكه تناسب چنداني با اختيارات واگذار شده به اين واحد
ندارد به طور علمي و منطقي نيز اصول و باورهاي كيفيت را به

(“ تعهد به بهبودكيفيت قابل تفويض و واگذاري نيست” و “ كيفيت،

مسئوليت يك فرد يا بخش نيست ،مسئوليت كل سازمان است “ )

تنها بخشي از نظرات و رهنمودهاي بزرگان كيفيتي همچون “دكتر
دمينگ” ميباشد.
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فلسفه دکتر دمینگ بر این پایه استوار است که ،تمام افراد یک

او معتقد بود:

“ تنها تالش سخت کافی نیست .کاهش هزینه هم به تنهایی
کافی نیست .پشتکار و از خود گذشتگی هم کاری از پیش نمیبرد،

تجهیزات پیشرفته هم کافی نیست .مسئله ی کارگر نیست .مسئله
در رأس تشکیالت قرار گرفته است یعنی مدیریت .باید سیاستی

برای کیفیت وجود داشته باشد .کیفیت در باال ساخته می شود .در
هیأت مدیره “.

نكته قابل توجه ديگر اين است كه چگونه مي توان از مجموعه اي

كه نقش مستقيمي در تحقق محصول و ايجاد كيفيت ندارد ،انتظار

پاسخگويي به مشكالت و معضالت كيفيت را داشت.

در بسياري موارد مشاهده شدهی اين مجموعه ،مسئول و پاسخگوي

اصلي شكستها و عدم موفقيتهاي يك برنامه شناخته ميشود.

بررسي چرايي و چگونگي اين رخ داد ما را بر آن مي دارد تا با طرح

ريزي و جاري سازي ،رويكردي يكپارچه ،ضمن برآورده سازي آن

دسته از الزامات كه از آن به كيفيت تعبير مي شود ،رضايت كليه ی

نيازها و انتظارات امروز مديران ارشد موضوعي نيست كه آن را
بتوان به تنهايي و به سهولت از يك مجموعه از سازمان طلب كرده

و از سوي ديگر برآورده ساخت.

كيفيت از همان آغاز چرخه ی حيات و عمر محصول با او ايجاد
ميشود ،رشد ميكند ،نهادينه ميشود و در رضايتمندي مشتري(و

ساير ذينفعان) متبلور ميگردد.

حتي ميتوان از كيفيت به عنوان تنها بخشي از وجود يك محصول
يا خدمت كه پس از كنارگذاري آن و خروج از خط توليد تا ساليان
متمادي حضور خواهد داشت و نمودي در قالب باورها و اعتقادات

مشتريان از نام تجاري سازمان خواهد داشت ،ياد كرد.

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

کنند.
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سازمان برای یافتن راه حلهای جدید و بهتر باید باهم ،هم فکری
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كيفيت ريشه در جاي جاي بدنهی تنومند درخت سازمان داشته و از

يك پازل مأموريت نظير مديريت پروژه ،نظارت ،معماري سيستم،

عنوان يكي از كليديترين ذينفعان ،در كسب و حصول اطمينان از

درگذشته (و دركسب و كار انحصاري) مشتري به حال خود رها مي شد تا

اين رو درك اين خواسته و برآورده سازي نيازهاي مديران ارشد به

برآورده شدن كليه الزامات و حتي فرا الزامات ،ساختار و سازماندهي
مناسبي مي طلبد كه موضوع اين مقاله است.

طراحي ،توسعه ،يكپارچهسازي و عملكرد محقق نخواهد شد.

خود روش ها و راه كارهايي براي يكپارچه سازي راه حل هاي مشكالت

خود بيابد.

نياز امروز مديران ارشد سازمان ها ،برآورده شدن صد درصدي اهداف

او مي بايست همكاري با چندين تأمين كننده ی محصول را تجربه

خاص است.

تاكنون برآورده نشده را با تأمينكنندهی مذكور برآورده سازد.

از پيش تعيين شدهی يك مأموريت و حتي يك پروژه از يك مأموريت

مي كرد تا بتواند هر يك از نيازمندي هاي تصريحي و تلويحي كه

انتظار آن ها از يك برنامه و يا پروژه ،برآورده سازي الزامات زماني،

اما مشتري امروز چيزي بيش از گذشته طلب ميكند .او امروزه اين

گزارش ها و آمار نشان مي دهد ،تا چندي پيش در اياالت متحده ی

گارانتي و طلب تضمين موفقيت مأموريت محصول ،از خلقكنندگان

ميساختهاند.

سازمانها است.

هزينهاي ،عملكردي و ساير الزاماتي است كه از آن انتظار ميرود.

آمريكا تنها كمتر از  30درصد پروژه ها اين الزامات را برآورده

هماهنگي و يكپارچگي را در هنگام عملكرد محصول انتظار دارد.

آن ،آن هم به طور يك جا از ابتدايي ترين نيازهاي امروز مشتريان

افزايش اين عدد و ايجاد بهبود محسوس در الزاماتي چون (زمان،

از خودروها قابليت اعتماد و ايمني انتظار ميرود ،كاربران تلفنهاي

و توسعه سايه افكنده وكشور عزيزمان هر روز شاهد تحريمهاي بيش

اصابت به هدف با حداكثر دقت مورد انتظار است و از تجهيزات

هزينه ،عملكرد و )...درشرايطي كه بحران اقتصادي درجهان بر صنعت
از پيش هست و از طرفي ضرورت و اولويت دكترين دفاعي و دستيابي

به باالترين قله هاي علمي و فناوري هاي دفاعي براهميت موضوع
افزوده است ،كسب اطمينان از موفقيت يك مأموريت جايگاه خاصي

پيدا ميكند.

و اين موضوع به تنهايي از طريق اجزاء و چيدمان سنتي قطعات

همراه كيفيت خطوط تلفن را طلب مي كنند ،از محصوالت نظامي
پزشكي حياتي ،حاشيه صفري براي خطا انتظار مي رود .اين موارد

تنها گوشه اي از انتظارات مشتريان در دنياي بزرگ و صنعتي امروز

است.

راه حل پيشنهادي و البته اجرا شده توسط بسياري از سازمان هاي

امروزي مهندسي سيستم است.

رويكردي نظام مند كه به تنهايي و بدون توجه به موضوع تضمين
مأموريت پس از مدتي رو به افول گذاشته و همچون برخي ديگر از

اقدامات گذشته پس از مدتي به رويكردي بي هدف و غير منسجم

تبديل گشته است .

تأمين كنندگان و شركاي سازمان ها نيز خود راه حل هاي مختلفي
بكار ميبرند.

آنها رويكرد بهرهبرداري و بكارگيري بهترين تجارب را ،راهحل خود
مي دانند ،سيستم مديريت كيفيت ،مهندسي نرم افزار ،يكپارچه سازي

مدل بلوغ توانمندي دو و  ...مثال هايي از اين دسته اند.

به عبارتي تضمين مأموريت بر مهندسي دقيق و موشكافانه سيستم

تمركز دارد و در اين طي طريق از اجراي ارزيابي هاي مستقل

در شرايطي كه تجارب برآمده از صنايع نظامي نشان دهنده ی اين است

در سراسر فازهاي تعريف الزامات ،طراحي ،توسعه ،توليد ،آزمون،

واگذار ميكنند.

تضمين مأموريت قاعدهاي است براي:

كه بسياري از تأمين كنندگان ،قراردادهاي خود را به تأمينكنندگان فرعي

جاري سازي و عمليات ،فروگذاري نميكند.

بدون يك چارچوب راه بردي براي خلق و تحويل نتايج ،كم ترين بهبود

ممكن را براي تضمين مأموريت فراهم مي آورد.

همچنين وزن و ميزان تأثيرگذاري تأمين كنندگان در تحقق

برخي از شركت هاي هوافضايي مجموعه اي از فرآيندهاي اصلي
و قواعد پشتيباني را به منظور اطمينان از توسعه ،جاري سازي و

جايي مشكالت و خطاهاي محصول بر عهده ی تأمين كننده،

از مهندسي سيستم و فعاليت هاي يكپارچه سازي به گونه اي عمل

نيز بخشي از زنجيره اي است كه فرآيند مورد نظر را بدون لحاظ

محصول فراهم ميآورد ،براي هر دو ذينفع طراح و استفاده كننده

شناسايي مي شود كه يا دسترسي به آن امكان پذير نبوده و يا خود

نمودن مسئوليت ،اختيارات و كنترل مناسب برون سپاري نموده و
انجام هرگونه اصالح را فاقد هرگونه توجيه اقتصادي ميداند.

مي نمايد كه تركيب و چيدماني از تصديق طراحي و صحه گذاري
با درجهی بااليي از انطباق در اجراي موفق كاركردهاي مورد انتظار

سيستم.

اگرچه اهميت مهندسي سيستم و اعتبار و توانمندي تأمين كنندگان

 -)2اصول و سازماندهي تضمين مأموريت

تضمين مأموريت به درون نواحي و حوزههايي كه بيشترين ارزش را

عملياتي ايجاد شده نظير ايمني سيستم ،قابليت اعتماد ،قابليت

امري غير قابل انكار ميباشد ،اما فقدان وجود چارچوبي براي هدايت
ايجاد ميكند موجبات افول مقولهی كيفيت در درون تأمينكنندگان
را فراهم ميآورد.

تضمين مأموريت ،كاربردي نظام مند از مهندسي سيستم ،كيفيت
و اصول مديريت در راستاي دستيابي به موفقيت مأموريت است.

• تضمين مأموريت ،سازماني براي تركيب يا جايگزين كردن قواعد
نگهداري ،مهندسي سيستم يا تضمين كيفيت نيست.

•  تضمين مأموريت به دنبال تحويل گرفتن مسئوليت موفقيت
سراسري برنامه از مدير برنامهها نيست .او تنها در پي تصديق موفقيت

است.

• تضمين مأموريت يك بازنگري مستقل يا يك فعاليت پليسي براي،

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

در بسياري از موارد توجه شده است.

مهندسيهمچون دستيابي به يك سيستم فضايي ،در قالب بخشي

توليدي آنها موضوعي است كه به صورت سطحي و مقطعي به آن

در نتيجه ی اين اقدام تضمين مأموريت در مسير يك تالش عظيم
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محصول و توجه به سطوح كيفيت در تأمين كنندگان و محصوالت

عمليات موفقيت آميز سيستمهاي فضايي تدوين و مديريت نموده اند.
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قابليتهاي مورد اشاره و نيز حضور تأمين كنندگان فرعي سطح دوم،

تبعيت از فرآيندهاي مركزي.

است و سطح و مانعي ديگر در مسير توسعهی سازمان افزوده اند ،وجود

از موفقيت مأموريت يك برنامه از طريق تصديق مأموريت و پايش

فصلینامه علمی ،ترویجی معیار

و اين مسئله موجب افزايش زمان تأمين محصول و باالرفتن هزينه شده

تعريف ،تحليل و مديريت مستقل و اثربخش ريسك و اطمينانيابي

پايش كل فعاليتهاي برنامه به منظور انطباق نيست.

• در كليهی نمونهها تضمين مأموريت همچون منابع انساني ،مهندسي

فرآيندهاي مركزي تضمين مأموريت

كيفيت و  ...سازماندهي شده است .اين نهاد مسئوليت گزارشدهي به
باالترين نهاد كسب و كار سازمان را دارا ميباشد.

• كاهش ريسك ،تالش هميشگي و عمده مديران صنايع در برنامه
يا پروژه بوده است.

• مديران تضمين مأموريت در چارت سازماني هم رتبه با مهندسين

سيستم سازماندهي شده اند .آن ها مهندساني با بيش از ده سال
تجربه ی فني هستند كه اغلب نيز تجربه مهندسي سيستم را يدك

info@idsc.tridi.ir

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

مي كشند .آن ها با شبكه اي گسترده از متخصصان و كارشناسان
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توانمند ارتباط دارند .از اين رو نيازمندي يك سازمان تبديل مهندسان

سيستم به مديران تضمين مأموريت است.

• تضمين مأموريت بهطور مستقيم به مديران ارشد و اجرايي سازمان

 -)3هدف نهایی

با نام برنامه ريزي ،طرح و برنامه مسئوليت گزارش دهي به مديران ارشد

متمركز است تعريف مينمايند.

سيستم را برعهده دارد)

از فعاليت ها و رويكردهاي فني كه در طبيعت و عمق نيز امكان

گزارش ميدهد و نه تضمين كيفيت( .در بسياري از سازمان ها نهادهايي

اين فرآيندها فعاليت هايي را كه بر تصديق و صحه گذاري سيستم

آن هم نه بهطور مستقل و نه در حوزه هاي پوشش دهنده ی مهندسي

آن ها علي رغم وجود سبك آبشاري ،مي توانند از طريق تركيبي

• به منظور جلوگيري از تداخل كاري مديران تضمين مأموريت و

متفاوت بودن دارند ،اجرا شوند.

كوچك و با هزينهی محدود) راه حل مناسب پيشنهادي است.

محدوديت هاي پياده سازي هر برنامه فضايي مشخص مورد نياز است.

مهندسي كيفيت ،جداسازي آن ها از يكديگر (مگر در پروژه هاي
• هدف غايي تضمين مأموريت ايجاد وضعيتي پيشرو ،شتابان و توسعه
ساز است كه از تداوم فرآيندهاي كسب وكار بحراني شركت پشتيباني

ليكن در اين ميان ميزاني از انعطاف پذيري در جهت تطبيق دامنه و

اين شش فرآيند مركزي عبارتند از:

نموده و از كاركنان ،دارايي ،خدمات و كاركردهاي آن حمايت كند.

 -1تحليل و تصديق الزامات؛

كتاب راهنماي تضمين مأموريت ،تضمين مأموريت را در غالب ارجاع

كه با رديابي مستقل الزامات شروع شده و تا بازنگري مستندات و

مرتبط تعريف ميكند .اين تعريف برآمده از اصول مهندسي سيستم

ادامه پيدا ميكند.

اين فرآيند مشتمل بر بازنگري دقيق نيازها و انتظارات كاربر است

به مجموعهاي از فرآيندهاي مركزي و قواعد پشتيبان و فعاليتهاي

الزامات سطح بااليي همچون تشريح قابليت ها و مضامين عمليات

و تجارب هوافضايي است.

نتايج مورد انتظار از سيستم بازنگري مي شود تا از تأييد آن ها و نيز

اين تجارب نيز اثبات نموده است كه كاربرد تركيبي صحيحي

مدلها و شبيهسازيهاي عمليات سيستم مورد انتظار ايجاد ميشوند

سيستم عالوه بر الزامات عملكردي مشخص و پايه ،انتظارات كاربر

هزينه و زمان نيز ممكن است در اين بخش به طور مستقل مورد

پشتيباني نيز برآورده كند ،به نحو چشمگيري افزايش خواهد داد.

گرفته است و كفايت الزم براي حل و فصل مشكالت وجود دارد.

تصديق آنها توسط روشهاي اتخاذ شده اطمينان حاصل گردد.

از فرآيندهاي تضمين مأموريت و قواعد پشتيبان ،شانس اين كه

تا اثربخشي مأموريت و مشخصههاي عملكردي تأييد گردد.

و استفاده كننده را همچون ايمني ،قابليت عملكرد ،تناسب و قابليت

ارزيابي قرار گرفته تا اطمينان حاصل گردد ،هدفگذاري واقعي صورت

 -2تضمين طراحي؛

تضمين آمادگي عملكرد به سه حوزه تقسيم ميشود:

فرآيند تضمين طراحي مجموعه اي از فعاليت هاي طرح ريزي،

 -طرحريزي آمادگي؛

اوليه و دقيق را در سه بخش فضا ،پرتاب و زمين در سرتا سر عمر

 -عمليات مأموريت.

تحليل و بازرسي مي باشد كه كفايت و شايستگي طراحي مفهومي،
طراحي مورد ارزيابي قرار ميدهد.

 -فعالسازي؛

تضمين مأموريت در اين فرآيند شامل تصديق انطباق رويه ی

دو نوع فعاليت در اين حوزه صورت ميپذيرد:

عمليات با اهداف يكپارچگي و ايمني سيستم است ،به گونه اي كه

 -2تضمين طراحي مأموريت

 -6بازنگري و مميزي تضمين مأموريت.

 -1تضمين طراحي سيستم

نتايج مورد انتظار توسط اين رويهها محقق ميگردد.

عالوه بر اين براي تضمين طراحي شش هدف ترسيم مي شود كه

بازنگريهاي اين حوزه به سه گروه تقسيم ميشود:

 -قبول طراحي بنا بر الزامات؛

واحدها ،زير سيستم ها و سيستم ها در سراسر فازهاي طراحي،

 -قابليت توليد؛

– مميزي و بازرسيهاي مستقل از هر جزء پيكره يا فرآيند؛

عبارتند از :

 -تماميت و دقت طراحي؛

 بازنگري هاي آمادگي مأموريت و پرتاب ،به عنوان ورودي هايرسمي براي تصويب انتقال به وضعيت عملياتي حامل فضايي يا

كه ميتوانند سيستم طراحي شده را ايجاد نمايند.

ضمن معرفي تضمين در طراحي ،ساخت ،يكپارچه سازي معرفي

ساخت طرحريزي شده ،تكرار پذير و قابل اعتماد هستند ،به گونهاي

جايي كه تحليل الزامات به عنوان فرآيند اول معرفي مي گردد و

ارزيابي ساخت در فاز طراحي مفهومي فعاليت خود را آغاز مينمايد.

شده ،آزمون و ارزيابي و تضمين آمادگي عمليات در نهايت ،در

جريان كار كمك شود.

و پيمانكاران به پايان ميرسد.

زماني كه طرح ساخت و نقشهی فرآيندي بايد ايجاد شود تا به فهم

بازنگري ،مميزي و تضمين مأموريت و با ايجاد اطمينان در حكومت

صالحيت اين فرآيند بايد تأييد گردد تا اطمينان حاصل گردد

توجه و تمركز بر اين فرآيندها و اقدامات متناسب و تعريف شده در

مي پذيرد.

قرار گرفته و واكاوي گردد.

تغييرات طراحي بدون تغيير ناسازگاري هماهنگ با سيستم صورت
 -4يكپارچه سازي ،آزمون و ارزيابي؛

آن ها امري است كه مي بايست بيش از هر زمان ديگر مورد توجه

فرآيندي گسترده كه هدف آن تصديق برآورده سازي الزامات

 -)4قواعد پشتيبان تضمين مأموريت

يك سيستم كالن در تمامي بخشهاي يكپارچهسازي سختافزار،

حمايت مي شوند .اين موارد ،به صورت فني تري از كاربرد تضمين

توسط اجزاء مونتاژ شده به طور جداگانه و نيز به عنوان بخشي از
تست و آزمون و ارزيابي ميباشد.

 -5تضمين آمادگي عملكرد؛

شش فرآيند مركزي اشاره شده توسط هفت قاعدهی پشتيبان اصلي،
مأموريت پشتيباني كرده و شامل روش شناسي هاي مهندسي

است كه به طور ويژه و خاص در راستاي تصديق طراحي سيستم و

اين فرآيند شامل همه فعاليت هاي مورد نياز براي حمل و نقل،

صحهگذاري محصول قرار دارند.

تست ميداني و عمليات پرتاب و پشتيباني سيستم هاي زميني است

هفت قاعده نمي باشد( .كتاب راهنماي تضمين مأموريت بالغ بر

دريافت ،پذيرش ،انبارش ،نگه داري ،جاري سازي ،پيكره بندي،

قواعد علمي و مهندسي پشتيبان تضمين مأموريت محدود به اين
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تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

تضمين ساخت درپي آن است تا اطمينان حاصل نمايد كه فرآيندهاي

در اين شش فرآيند است.

 -3تضمين ساخت؛

نكتهی بسيار مهم و كليدي ،بازخواني واژگان و مفاهيم معرفي شده
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 -حداقل ريسك برنامهاي.

حامل پرتاب.
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 -قابليت پشتيباني؛

توسعه ،توليد و تست توسط كارشناسان فني انجام ميشود؛

فصلینامه علمی ،ترویجی معیار

 -قابليت تست؛

 -بازنگري هاي فني كه به منظور بررسي جامع وضعيت و عملكرد

چهل و سه علم و دانش پايه و مهندسي را به همراه اين هفت

او چارچوبي فراگير بروي ريسك هاي ارزيابي و هدايت شده فراهم

و فراگيري تضمين مأموريت صحه ميگذارد).

هستند“ .طرح ريزي ريسك” كه بخش حياتي مديريت ريسك و

قاعده ی اصلي معرفي مي نمايد ،كه خود بيش از پيش برگستردگي
اين قواعد ،ساختار و راهنماييهای اجرايي كه به گونهاي فراگير در

شامل فعاليت هاي پيشين و مقدماتي مورد نياز براي اجراي موفق

مشتمل بر ابزارهاي توصيه شده و يا اجباري ،تكنيك ها ،مدل ها و

شناسايي رويدادها و شرايط بحراني و تحليلي از احتمال بروز آن ها،

مجامع فني مورد پذيرش قرار دارد ،فراهم ميكند و به طور معمول
استانداردها است.

info@idsc.tridi.ir

يك برنامه مديريت ريسك است“ .ارزيابي ريسك” كه مشتمل بر

نتايج و چارچوب زماني آنها است“ .هدايت ريسك” فرآيندي با هدف

هريك از قاعده هاي منحصربه فرد جرياني هماهنگ و جامع از

شناسايي ،ارزيابي ،انتخاب و اجراي اقدامات مقتضي به منظور كاهش

فضايي (ويا غير فضايي) گسترش يافته است ،بوجود مي آورد .و

ريسك” كه در پي پي گيري پيشرفت اقدامات هدايت ريسك و در

فعاليت هاي اجرايي كه نوع ًا در تمام چرخه ی عمر يك برنامه

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

مي آورد .به طور معمول چهار گام تشكيل دهنده مديريت ريسك

هر برنامه نيز به طور معمول با توجه به اولويت هاي ريسك برنامه
از يك سو و محدوديت هاي منابع و بودجه عملياتي از سوي ديگر

سطوح ريسك قابل پذيرش است و در نهايت ،گام چهارم “پايش
صورت لزوم تعديل آنها است.

نسبت به انتخاب از مجموعه اي از فعاليت هاي مورد نظر در آغاز

برنامه اقدام مينمايد.

فصلنامهی علمی ،ترویجی معیار
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 )4-1مديريت ريسك:

 )4-2مهندسي قابليت اعتماد:

رويكردي ساختار يافته براي شناسايي و ارزيابي ريسك ،مقادير ريسك

شامل مجموعه اي از فعاليت هاي تحليلي است كه تمام چرخه ی

است .مديريت ريسك نيازمند تمركزي هوشيارانه بر عملكرد فني بوده

توسعه و تصديق الزامات قابليت اطمينان سيستم احتمالي و مطالعات

قابل كنترل و ارتباطات ميان تهديدات مأموريت با سهام داران برنامه

و ميبايست بهصورت مستقل مورد ارزيابي قرار گرفته و گزارش گردد.

عمر را پوشش مي دهد .اين امر در فازهاي مقدماتي برنامه شامل

سبك و سنگين كردن طراحي است .در طول توسعهی طراحي و توليد،

وظيفهی آن همكاري و همراهي در تعيين نرخ خطاي اجزاء و توسعهی

مهندسان  PMPهمكاري نزديكي با مهندسان طراح به منظور

و كنترل موارد بحراني ،تحليل بدترين شرايط (مجموعه و زيرمجموعه)

قابليت اعتماد مورد نياز وجود ندارند ،خواهند داشت .فهرست هاي

مدلهاي قابليت اعتماد احتمالي ،تحليل حاالت بالقوه خرابي ،شناسايي

و تحليل دادههاي آزمون عمر تسريع شده است.

بحران ويژه ،ارزيابي خطاها در حين يكپارچهسازي ،آزمون و پيادهسازي

مقادير براي جلوگيري از وقوع مجدد خطا است.

طرح ريزي هاي اخير فرآيند تضمين قابليت اعتماد مشاركت در

طراحي يك سيستم قوي و كمينه ساختن شانس شناسايي ديرهنگام
و پرهزينهی مشكالت ميباشد.

 )4-3مديريت پيكره بندي:

جلوگيري از انتخاب قطعات و موادي كه در سطح كيفيت و
 PMPنيز مي بايستي با توجه به سوابق موارد مشابه مورد بازنگري
قرار گيرند .در اين ميان نيز نبايد فراموش كرد ،عملكرد گذشته
تأمينكنندگان انتخاب شده بايستي بهطور مستقل آزموده شود.

 )4-5تضمين كيفيت:

قاعده اي منظم از مهندسي و مديريت كه به دنبال كسب اطمينان از

برآورده سازي پارامترهاي عملكردي مشخص محصول است .يك

برنامهی تضمين كيفيتي كه به طور مناسبي تعريف و اجرا شده است،

هستند و هرگونه تغييري بر اين خطوط مبنا با همان سازگاري،

آزمون آن ها باشد .همچنين درك عميقي از فن آوري هاي اصلي و

مديريت پيكره بندي بايد در فاز مفهومي آغاز شود و مستندات

و مواد انتخاب شده و مناسب و قابل اعتماد بودن فرآيندهاي توليد

تمركز بر اطمينانيابي از ايجاد مناسب خطوط مبنا و حفظ مديريت

بهطور معمول تيم فني متخصصي در اين بخش مورد نياز است.

تخصيص ،توسعه ،آزمون و محصول سازگار ،دقيق و تكرارپذير

دقت و تكرار پذيري ثبت و نگهداري ميگردد.

پيكره بندي در كليه سطوح بازنگري طراحي با سخت افزارها و نرم

بنيادين جهت اطمينان از برآورده سازي نيازهاي عملكردي قطعات 53
و ساخت مورد نياز است .به دليل همين تنوع در تجارب مورد نياز،

افزارهاي مناسب تعريف شده و كنترل تغييرات است.

 )4-6تضمين ايمني سيستم:

 )4-4مهندسي قطعات ،مواد و فرآيندها:

اثربخشي ،برنامه زماني و هزينه كنترل خطرات سيستم مأموريت اصلي

بكارگيري اصول و تكنيكهاي مهندسي و مديريتي در محدوديتهاي

به دنبال فراهم آوردن مجموعه اي استاندارد از اجزاء تأييد شده اي

تضمين ايمني سيستم است .ايمني يك الزام اصلي سيستم به شمار

كند .اين جنبه ی تضمين مأموريت با تصديق مستقلي كه نشان

خطرات به كمك طراحي ميباشد .در شرايطي كه چنين امري ميسر

است تا محصولي قابل اعتماد با ريسك و هزينهی قابل قبول فراهم

مي دهد الزامات  PMPبا كليه اولويت هاي برنامه و رويكردهاي
مديريت ريسك سازگار است آغاز مي شود .در فاز طرح ريزي،

تصديق كفايت كنترل هاي  ،PMPتوسعه و ورود رويه ها به درون
برنامه از ضروريات مي باشد .در فاز پياده سازي ،كسب اطمينان از

پيگيري جدي كنترل ها و رويه ها و حصول واقعي برنامه از اجزاء
قابل اعتماد اهميت بسياري دارد.

مي آيد .روش پيشنهادي براي مديريت ريسك هاي ايمني ،حذف
نميباشد ،ريسك شبه حوادث ميبايستي از طريق طرح هاي ايمني يا
بكارگيري تجهيزات ايمني كاهش يابد.

اين امر مشتمل بر سيستمهاي شناسايي و هشدار خطرات به كاركنان
و آموزش هاي خاص براي مقابله با شرايط خطر است .پياده سازي

اثربخش خط مشي هاي سالمت شغلي و ايمني پيامد يك فرآيند

مديريت ايمني سيستم خواهد بود.

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

قرارداد و برنامه را نيز مورد پوشش قرار دهد .در طول فاز طراحي،

كاربردي انواع مختلف قطعات ،مواد و فرآيندها و روش هاي مرتبط

info@idsc.tridi.ir

هدف ،اطمينان از اين امر است كه خطوط مبناي عملكرد،

مورد نياز است كه عمدت ًا شامل يك آشنايي عميق با استانداردهاي
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پشتيبان).

گستره وسيعي از مهارت و تجربه براي پشتيبانی اين فعاليت ها

است (الزامات ،مشخصهها ،طراحيها ،ارتباطات ،دادهها و مستندات

كنترل عمليات ،فرآيندها ،رويهها ،آزمون و بازرسي برآورده ميشود.

فصلینامه علمی ،ترویجی معیار

در پي كنترل خطوط مبناي نرم افزار و سخت افزار فني يك برنامه

اين اطمينان را فراهم مي كند كه ،كليه الزامات كيفيت از طريق

در راستاي اطمينان از شناسايي خطرات ،كليهی محيطهاي طراحي،
توسعه ،ساخت ،يكپارچه سازي ،آزمون ،عمليات و نگهداري بايد تحت
يك تحليل خطر و ارزيابي ريسك نظام مند قرار گرفته باشند.

شناسايي و تعريف كاهشهاي مختلف ريسك و اثربخشي مورد انتظار،
بخشي از اين فرآيند مديريت ريسك به شمار ميآيد.

 )4-7تضمين نرم افزار:

مسئوليت تضمين نرم افزار اطمينان از برآورده سازي الزامات
عملكردي و انتظارات كاربران توسط نرم افزار سيستم و قابليت

info@idsc.tridi.ir

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

اعتماد ،نگه داري و كاربرد نرم افزار سيستم براي محيط عملياتي

فصلنامهی علمی ،ترویجی معیار
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كاربر مي باشد .اين امر مستلزم تصديق توانايي اعمال تغييرات و
تكامل آينده نرم افزار است .پروژههاي بزرگ نرم افزاري معمو ًال در

دو جريان همزمان و غير همزمان توسعه مييابند.

به هر جهت سازماندهي و انطباق هر برنامه خاص بر اساس اين الزامات
نيازمند گامهاي زير ميباشد كه بهطور خالصه تشريح ميگردد:

گام اول :متناسبسازي فرآيندهاي مركزي با استفاده از فاز اكتساب

كليه فرآيندهاي اجرايي مركزي ميبايست براي پاسخ دهي به اهداف،
فرآيندها ،ريسك ها و محدوديت هاي هر برنامه فضايي متناسب و
هماهنگ شود .اين متناسب سازي زمينه تعيين و تعريف فعاليتهاي
فرآيند مركزي اجرايي و انتخاب فعاليتهاي قواعد پشتيبان به منظور

تكميل آن فراهم مي آورد.

گام دوم :ارزيابي ريسك طرح تضمين مأموريت

گستره و دامنه طرح تضمين مأموريت بر مبناي مجموعهی جامعي از

فعاليت هاي اجرايي انتخاب شده براي هريك از فرآيندهاي مركزي

در هر دوره اي ،اين جريان ها در فازهاي مختلفي خواهند بود و نياز

تضمين مأموريت صورت مي پذيرد .در اين بخش “ ارزيابي ريسك

از اين رو تضمين نرم افزار شامل تحليل در طرح ريزي اكتساب براي

مي پذيرد .اين امر بر اساس نرخ ريسك مرتبط با ساختار شكست كار

به همزمانسازي نيز امكانپذير خواهد بود.

لحاظ نمودن فازبندي فعاليتهاي نرمافزار خواهد بود.

يك طرح تضمين نرم افزار بايستي فعاليت ها و نقش هايي نظير توسعه ی
الزامات ،طرح ريزي مهندسي سيستم ها ،پشتيباني يكپارچه سازي

جريان كاهش الزامات ،تحليل متغيرهاي عملكرد و طراحي ،تحليل زير
سيستم و طراحي و يكپارچه سازي سيستم ،بررسي مبادالت طراحي،
يكپارچه سازي مقطعي سيستمها در طول برنامهها ،آموزهها ،تشريك
فن آوري ،ارزيابي تعامالت سيستم ها ،و ديگر كاركردهاي متمركز بر
يكپارچه سازي و قابليت اعتماد سيستم داشته باشد.

 -)5طرح تضمين مأموريت:

اين فرآيندهاي مركزي ،قواعد فني پشتيبان و فعاليت هاي مرتبط
تعريف شده چهارچوبي را فراهم مي آورد تا طرح تضمين مأموريت

مفاهيم توسعه ،طراحي،ساخت ،يكپارچه سازي ،تست ،جاري سازي
و عمليات يك سيستم فضايي را تصديق و صحه گذاري نمايد .اين

چهارچوب پوشش دهندهی كليه الزامات و فعاليتهاي تعريف شده در
اسناد دفاعي ( )NSS-03-01را ميباشد.

طرح” به منظور ارزيابي كفايت كلي ساختار پيش بيني شده ،صورت

( )WBSصورت ميپذيرد كه از اهميت و عمق اجرا نشأت ميگيرد.
گام سوم :مستندسازي مراجع فعاليت تضمين مأموريت

پس از تعيين فرآيندهاي مركزي ،دستورالعمل هاي كاري ،برنامه

زمان بندي و مستندات مرجع بخش مهم كار را تشكيل مي دهند.
جايي كه دستورالعمل هاي پشتبان فني ،مشخصه هاي فني و
استانداردها ،معين ميگردند.

گام چهارم :پيگيري اجراي فعاليتهاي تضمين مأموريت

دو بخش كليدي در گام چهارم ،اندازه گيري انحراف زماني برنامه
اجرايي و ميزان برآورده سازي فعاليت ها است (.رجوع شود به

ماتريس جامع تصديق تضمين مأموريت)

گام نهايي (پنجم) :ارزيابي اجراي فعاليت تضمين مأموريت

 -)6نتيجهگيري:

بازخواني مجدد ساختار و سازمان دهي سازمان ها از آن جهت بسيار

مهم و اساسي قلمداد مي شود كه ،در بسياري از حوزه ها ساختار و چينش
دستگاه هاي اجرايي متناسب با مأموريتي ايجاد شده است كه ،پس از گذشت
زمان مورد بازنگري ها قرار گرفته و در پاره اي اوقات نيز دست خوش تغييرات

واحدهاي ستادي سازمانها بدون دخالت نابجا در برنامهريزي و توليد واحدهاي
صف ،ضمن پشتيباني فرآيند تحقق محصول در واحدهاي مذكور و افزايش
سطح باورهاي واحدهاي صف نسبت به خود ،آنچه كه هيأت مديره و يا تيم
مديريتي سازمان انتظار دارد را برآورده سازند.

اساسي شده است.

به هر جهت تصميم گيري در اين خصوص با توجه به ماهيت و عمق پيچيده

از سوي ديگر تغييرات كادر مديريتي سازمانها به دليل آنچه كه مناسب است

و دانش و تجربه فراوان مورد نياز و نيز گستردگي و عمق هم زمان موضوعات

آن را بيماري خاموش سازمان ها بناميم مأموريت ،اهداف ،راه بردها ،انتظارات

مطروحه در اين حوزه نيازمند دانش ،پژوهش و تحليلهاي بلندمدت وبيشتري

و يا تركيبي از اين موارد دگرگون مي شود ،بدون آنكه ساختار و سازمان دهي

ميباشد ،كه اميد است اين مجال ،آغازي باشد بر يك بازخواني و بازنگري اثربخش

منعطفي كه با شرايط جديد مورد توافق باشد ايجاد و يا توسعه يابد.

و كارا در سازمان هاي دفاعي با تكنولوژي باال.

در دنياي صنعتي امروز و در صنعت روزآمدي همچون صنايع دفاعي و

“تضمين مأموريت ،از تصديق طراحي تا صحهگذاري محصول”

هوافضايي كه نرخ توليد اندك و مشتريان و ذينفعان فراوان ميباشد و نيز در
حركت شتابان رو به جلو وجود دارد ،برآورده سازي الزامات و بلكه فرا الزامات از
اهميت چشمگير و بيشتري نسبت به گذشته برخوردار گرديده است.
پرداختن به اين موضوع بدون توجه به بازنگري هاي خرد و كالن در سازمان،
شفافسازي مسئوليتها ،اختيارات و همپوشاني آنها در آنچه كه قلمرو درون
سازماني بخشها و واحدها قلمداد ميشود از يك سو و ايجاد مديريت يكپارچه
اكتساب كه توجه به كليه ی جنبه هاي موفقيت يك برنامه را در مأموريت يك
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در اين روزها بايستي مرزها و قلمروهاي واحدهاي سازماني كنار گذاشته شده
و رويكرد فرايندي جايگزين رويكرد وظيفه گرايانه گردد .مسئوليت كيفيت
برعهده يك دپارتمان كه خود در چرخه ی عمر محصول حضور مستقيمي
ندارد نباشد .كيفيت همراه محصول و با ورود آن به چرخه ی عمر محصول
ايجاد مي شود و از اين رو است كه در اين شرايط مسئوليت واحدهاي ستادي
سازمان ها نيز نيازمند بازنگري و شايد تغيير اساسي گردد .در زماني كه بنا به
صالحديد مديران ارشد ،مسئوليت يك واحد ،ارایه گزارش ها به مديران ارشد
با شاخص هايي پراكنده كه همپوشاني و تأثيرگذاري آن ها بر يكديگر نيز به
طرز مناسبي لحاظ نگرديده است نخواهد بود .با بررسي و بازخواني مجدد شرح
مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي ستادي سازمان ها و انطباق با انتظارات و
نيازمندي هاي ذي نفعاني همچون مديران ارشد سازمان ها و  ...ضرورت اين
بازخواني بيش از پيش هويدا ميشود.
بررسي بهترين تجارب رخ داده در اين حوزه و توجه به توسعه و پيشرفت
در قالب يك الگوي بومي كه مديريت يكپارچه اكتساب محصول و خدمت را
پي گيري مي نمايد و بهره برداري از تجربه موفق تضمين مأموريت به عنوان
مأموريت واحدهاي ستادي (و غيرستادي) و بازآرايي و چينش ستادها بر اساس
شش فرآيند كليدي و هفت قاعده پشتيبان اشاره شده ،مي تواند سبب گردد

منابع:

* انقالب دمینگ ،1378 ،ترجمه مرکز آموزشی سازمان مدیریت دولتی.
;* The Aero Space Mission Assurance Guide book
published in 2007
* The Rahul Cupta’s Article; The Need for Mission
Assurance
* www.wikipedia.org
* Developing Mission Success Capabilities
)(www.Harris.com
* www.nasa.gov
* www.Aero.org
* www.Raytheon.com
* www.Northrop Grumman.com

تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

سازماني به شمار ميآيد.

info@idsc.tridi.ir

سازمان با فناوري پيشرفته مد نظر قرار دهد از سوي ديگر از اولويت هاي
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شرايطي كه هجمهاي از محدوديتها و تالشها جهت به توقف درآوردن اين

