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در ایــن مقالــه، یافته هــای پژوهشــی حاصــل از اتخــاذ یــک راهبــرد )یــا گزینه هــای راهبــردی( بــرای مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا2 ارائه شــده 

اســت. راهبــرد موردنظــر به منظــور توانمندســاختن ایــن مؤسســه در توســعه ی اســتانداردها بــرای ارتقــای نــوآوری در زمینــه ی »خدمات مهندســی 

ــایر  ــات پژوهشــی و س ــه اقدام ــی ب ــردی« به منظــور جهت ده ــند راهب ــک »س ــه ی ی ــن پژوهــش ارائ ــدف از ای ــر« اتخاذشــده اســت. ه در طــول عم

فعالیت هــای ارائــه ی خدمــات اســت. ایــن کار بــا هــدف تعییــن و اســتقرار یــک راهبــرد ملــی بــرای اســتانداردها و به منظــور ارتقــای نــوآوری در »خدمــات 

مهندســی در طــول عمــر« صــورت می گیــرد و در پــی پاســخگویی بــه ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه تدویــن و به کارگیــری اســتانداردها، نــوآوری را در 

زمینــه ی توســعه و ارائــه ی خدمــات مهندســی در طــول عمــر، افزایــش داده و شــتاب می بخشــد؟

ــرای TES، انجــام  در اکتبــر ســال 2012 مرکــز ملــی خدمــات مهندســی در طــول عمــر3، بررســی  و تفســیری در خصــوص یــک » نقشــه ی راه4« ب

داد؛ همچنیــن یــک پــروژه ی پژوهــش دانشــجویی نیــز قبــل از آن، در همــان ســال انجام شــد. ایــن مطالعــه، یــک دیــدگاه اولیــه از نقشــه ی راه بــرای 

ــد و  ــان به شــمار می آی ــا دانشــگاهیان و مجری ــرای مجموعــه ای از مصاحبه هــای نیمــه ســاختاریافته ب ــی ب اســتانداردهای TES، توســعه داد کــه مبنای

نمایانگــر وجــود اختــاف فراوانــی در دیــدگاه و درک از موضوعــات اســت. اگرچــه، درایــن خصــوص اجمــاع اولیــه وجــود دارد،  امــا کار بایــد به گونــه ای 

انجــام شــود کــه حاصــل آن بــرای ســازمان های کوچــک و متوســط5 و نهادهایــی کــه توانمنــدی کمتــری در مدیریــت دارایی هــا6 دارنــد، ســودمند باشــد. 

به طوری کــه همــواره بهتریــن رویه هــا مشــخص باشــند. اولیــن چالــش در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه یــک دامنــه ی کاربــرد بــرای ایــن موضــوع تعییــن 

شــود: »منظــور از خدمــات مهندســی در طــول عمــر چیســت«.

واژگان کلیدی:
استانداردها، نظام های خدماتی7، خدمات مهندسی8، مهندسی سامانه ها9، مهندسی پشتیبانی10، مدیریت دارایی، خدمت.

1. مقدمه
در ایــن مقالــه، یافته هــای پژوهشــی حاصــل از اتخــاذ 
ــرای مؤسســه ی  ــردی( ب ــای راهب ــا گزینه ه ــرد )ی ــک راهب ی
ــورد نظــر  ــرد م ــه  شــده اســت. راهب ــا ارائ اســتاندارد بریتانی
توســعه ی  در  مؤسســه  ایــن  توانمند ســاختن  به منظــور 
ــات  ــه ی “خدم ــوآوری در زمین ــای ن ــرای ارتق اســتانداردها ب
مهندســی در طــول عمــر” اتخاذ شــده اســت. هــدف از 
ــور  ــردی” به منظ ــند راهب ــک “س ــه ی ی ــش ارائ ــن پژوه ای
ــای  ــایر فعالیت ه ــی و س ــات پژوهش ــه اقدام ــی ب جهت ده
ارائــه ی خدمــات اســت. ایــن کار بــا هــدف تعییــن و اســتقرار 
ــای  ــرای اســتانداردها و به منظــور ارتق ــی ب ــرد مل ــک راهب ی
ــورت  ــر” ص ــول عم ــی در ط ــات مهندس ــوآوری در “خدم ن
ــن ســؤال اســت کــه  ــه ای ــی پاســخگویی ب می گیــرد و در پ

ــوآوری را در  ــتانداردها، ن ــری اس ــن و به کارگی ــه تدوی چگون
ــول  ــی در ط ــات مهندس ــه ی خدم ــعه و ارائ ــه ی توس زمین

ــد؟ ــتاب می بخش ــش داده و ش ــر، افزای عم
مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا، عضــوی از مرکــز ملــی 
خدمــات مهندســی در طــول عمر در دانشــگاه کرنفیلد11شــد 
و در ســال 2012 یــک پــروژه ی پژوهشــی گروهــی در 
ــات مهندســی در  ــتانداردهای خدم ــعه ی اس ــه ی “توس زمین
طــول عمــر” را حمایــت کــرد و بــا مرکــز TES در توســعه ی 
یــک نقشــه راه برای آن، مشــارکت داشــت. پروژه ی پژوهشــی 
اولیــه بــا هــدف “تدویــن پیش نویــس واژگان و اســتانداردهای 
راهنمــا بــرای خدمــات مهندســی در طــول عمــر بــا تمرکــز 
ویــژه بــر نگهــداری، تعمیــر و تعمیــرات اساســی12و مدیریــت 
کهنگــی13” انجــام شــد و ســهم بســزایی در درک اصطاحات 
1. Through-life engineering services (TES)
2. British Standards Institution(BSI)
3. TES Centre
4. Road map
5. Small and medium-sized Enterprises (SMEs)
6. Asset Management

7. Service Systems
8. Engineering Services
9. Systems Engineering
10. Support Engineering
11. Cranfield University
12. Maintenance,Repair and Overhaul (MRO)
13. Obsolescence Management (OM)
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ــا و  ــوع دیدگاه ه ــت و تن ــه داش ــن زمین ــه در ای ــه کار رفت ب
ســختی دســتیابی بــه اجمــاع را بــه همــه نشــان داد. اگرچــه 
دامنــه ی کاربــرد پــروژه ی پژوهشــی اولیــه محــدود بــود، امــا 
مطلوبیــت بالقــوه ی برخــورداری از یــک دیــدگاه وســیع تر در 
 TES ــز ــه راه مرک ــان داد و نقش ــازی TES را نش استانداردس
کــه در اکتبــر ســال 2012 تدویــن شــد، تصریــح کــرد کــه 
“تدویــن و اســتقرار اســتانداردها1 ” بایــد جــزو یکــی از شــش 
ــور  ــاز به منظ ــورد نی ــای م ــعه ی توانمندی ه ــوع توس موض
فراهم کــردن نیروهــای محرکــه  و غلبــه بــر چالش هــای 
آینــده ی TES باشــد؛ امــا در آن مقطــع منجــر بــه توســعه ی 
یــک برنامــه ی عملــی بــرای تدویــن و اســتقرار اســتانداردها 
نشــد. بــا کنــار هــم قــراردادن ایــن اقدامــات، بــه مؤسســه ی 
اســتاندارد بریتانیــا و مرکــز TES پیشــنهاد شــد کــه ممکــن 
ــن و  ــرای تدوی ــجم تر ب ــرد منس ــک رویک ــاذ ی ــت اتخ اس
اســتقرار اســتانداردها به منظــور پشــتیبانی از نوآوری مســتمر 
ــر  ــی، مفیدت ــات مهندس ــتان در خدم ــری انگلس و رقابت پذی
ــرد  ــک رویک ــنهاد ی ــور پیش ــزارش کاری به منظ ــد. گ باش
ــرای توســعه ی اســتانداردهای TES و مراحــل  ــر ب راهبردی ت
بعــدی مــورد نیــاز بــرای اســتقرار آن، مدنظــر قــرار گرفــت.

ــن  ــدا رویکــرد دیگــری درخصــوص تدوی ــدام، در ابت ــن اق ای
نقشــه ی راه اســتانداردهای TES، بیــن مرکــز TES و ســایر 
ــر  ــا، در نظ ــتاندارد بریتانی ــه ی اس ــی و مؤسس ــای علم اعض
گرفــت و ســپس به دنبــال ایــن بــود کــه دیدگاه هــای مختلف 
ــق  ــوزه را از طری ــن ح ــان ای ــگاهی و مجری ــه ی دانش جامع
ــردآوری  ــاختاریافته گ ــه س ــای نیم ــری مصاحبه ه ــک س ی
ــن  ــق ای ــن نقشــه ی راه، از طری ــد. اگرچــه موضــوع تدوی کن
ــردآوری  ــای گ ــا دیدگاه ه ــا اطاع رســانی شــد، ام مصاحبه ه
ــان دهنده ی  ــر نش ــن ام ــود و ای ــاوت ب ــدت متف ــده به ش ش
نبــود شــفافیت کافــی در دامنــه ی کاربــرد موضــوع )اینکــه 
“خدمــات مهندســی در طــول عمــر” چیســت( و نبــود اجماع 
درخصــوص ضــرورت تدویــن اســتانداردهای جدیــد در کنــار 
ــه ی  ــان مؤسس ــر از کارکن ــود. غی ــی ب ــتانداردهای فعل اس
ــگاهی  ــو دانش ــا 8 عض ــر ب ــا، 12 صنعت گ ــتاندارد بریتانی اس

ــد. ــی کردن ــا مرکــز TES، مشــورت و رایزن مرتبــط ب
در انجــام ایــن کار مشــخص شــد کــه مانــع اصلــی توســعه ی 
ــاع  ــود درک و اجم ــتانداردها در TES، نب ــرای اس ــرد ب راهب
روی دامنــه ی کاربــرد موضــوع اســت این کــه “خدمت)هــای( 

مهندســی در طــول چرخــه ی عمــر چه چیزهایــی هســتند؟” 
و چــرا ممکــن اســت بخواهیــم آن  را از مدیریــت دارایی هــا، 
تعمیر2، “قابلیــت  و  نگهــداری  عملیات/ســازمان های 
اعتمــاد3”، )طراحــی بــرای ســاخت، مونتــاژ، دمونتــاژ و 
ــه ی  ــتیبانی یکپارچ ــی از پش ــا حت ــر(4 و ی ــان عم ــا پای ی
لجســتیک5 متمایــز کنیــم. در مطالعــات اولیــه مقــدور نبــود 
ــور  ــرای TES به منظ ــتمی ب ــب سیس ــرز مناس ــک م ــه ی ک
تعییــن دامنــه ی کاربــرد راهبــرد مــورد نظر، مشــخص شــود. 
ــا این حــال، آشــکار اســت کــه اقدامــات مرتبــط بســیاری  ب
ــد در  ــود و جدی ــتانداردهای موج ــعه ی اس ــوص توس درخص
حــال انجــام اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه مدیریــت کارآمد 
ــرد،  ــورت می گی ــی ص ــای6 مهندس ــر دارایی ه ــه ی عم چرخ
ــه ی ــط کمیت ــاد توس ــت اعتم ــتانداردهای قابلی ــن اس تدوی

IEC/TC56 )کمیتــه بین المللــی فنــی- الکتریکــی/ کمیتــه 

تدویــن  و   IEC-60300 اســتاندارد  ماننــد   ،7)56 فنــی 
 ،ISO-55000 در راســتای اســتقرار PAS-558 مشــخصه ی
ــه مشــخص  ــند. اگرچ ــا باش ــن نمونه ه ــزء مهم تری ــاید ج ش
اســت که تنــوع گســترده ی اســتانداردها و اقدامات توســعه ی 
ــه  ــود، همان گون ــت می ش ــاال” هدای ــه ب ــن ب ــاری از “پایی ج

کــه تــا حــاال اجــرا شــده اســت.
 TES بــا تفکــر درخصوص یــک راهبــرد بــرای اســتانداردهای
ــد توجــه  ــدی بای ــه ســه موضــوع کلی ــه ب مشــخص شــد ک

داشــت:
1( منظــور از TES چیســت و چــرا بــرای توســعه ی اقتصــادی 
ــه  ــده ک ــان  ش ــیوه ای بی ــه ش ــت دارد )ب ــتان اهمی انگلس

پشــتیبانی های گســترده ای به دســت بیــاورد(؛
ــم:  ــدی را درک کرده ای ــن کلی ــای ارزش آفری ــا متغیره 2( آی
ــرای  ــی در TES ب ــم مهندس ــای مه ــا و کارکرده فناوری ه
ــوآوری و رقابت پذیــری کــه ممکــن اســت طــی توســعه ی  ن

اســتانداردها حاصــل شــوند؛
3( آیــا مجریــان )کاربــران بالقــوه( به درســتی می داننــد کــه 

چه چیــزی درحــال حاضــر در دســترس اســت؟
ــه ی  ــده در دامن ــدود انجام ش ــای مح ــی ها و مصاحبه ه بررس
کاربــرد ایــن مطالعــه نشــان داد کــه پاســخ بــه همــه ی ایــن 
ســؤاالت “خیــر” اســت. اگرچــه، پرداختــن بــه ایــن ســؤاالت، 
موجــب ایجــاد انگیــزه بــرای ارائــه ی پیشــنهاد یــک رویکــرد 
ــد  ــتانداردهای TES ش ــعه ی اس ــور توس ــردی به منظ راهب
1. Standards Development
2. MRO (Maintenance and Repair Operations/ Organisation)
3. Dependability
4. MADE (Design for Manufacture, Assembly, Dis-assembly and End-of-life)
5. ILS (Integrated Logistic Support)

6. واژه ی “دارایی” برای اطاق به هر محصول یا سامانه ی تولید یا ساخته شده به کار می رود که به حفظ و نگهداری در 
شرایط خدمات عملیاتی در طول مدت عمر خود نیاز دارد تا اهداف کسب وکار بیشتری را پشتیبانی کند.

7. International Electro-technical Committee / Technical Committee 56
8. Publicly Available Specification    )مشخصه های در دسترس عموم(
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)به جــای تدویــن یــک راهبــرد خــاص(.
TES 2- بررسی دامنه ی کاربرد

ــه  ــا توجــه ب ــرای اســتانداردهای TES ب هــر راهبــرد ملــی ب
مــواردی کــه در ادامــه ذکــر می شــود بایــد دامنــه ی کاربــرد 
و قلمــروی مشــخص داشــته باشــد. مرزهــای “سیســتم” کــه 
راهبــرد بــر آن اعمــال می شــود، چیســت؟ ایــن قلمــرو بایــد 
به گونــه ای تعییــن شــود کــه تمامــی کاربــران فعلــی مــورد 
ــر  ــر چت ــده زی ــه در آین ــی ک ــا آن های ــتانداردها ی ــر اس نظ
ــی  ــد، آن را به  خوب ــرار می گیرن ــی ق ــرد مل ــری راهب سرتاس
درک کننــد. به منظــور تحقــق بیشــترین اثرگــذاری در 
انگلســتان، واضــح اســت کــه بــازار و دامنــه ی کاربــرد بایــد 
ــر  ــن ام ــند. ای ــترده باش ــب و منطقی،گس ــدازه ی مناس به ان
ــات  ــوان “خدم ــا عن ــوه ب ــک مســئله ی بالق ــروز ی موجــب ب
مهندســی در طــول عمــر” می شــود چــرا کــه ایــن اصطــاح 
بــرای بیشــتر کاربــران بالقــوه ناآشــنا اســت و تفکیــک آن از 
ــداری،  ــد نگه ــری مانن ــح دیگ ــط و مصطل ــای مرتب عبارت ه

ــوارد، مشــکل اســت.  MRO، افــت عملکــردی1و ســایر م

ــر  ــول عم ــی در ط ــات مهندس ــز TES از خدم ــف مرک تعری
ــد:  ــان ش ــورت بی ــن ص ــه ای ــش ب ــط ُری2 و همکاران توس
“خدمــات فنــی مــورد نیــاز بــرای تضمیــن عملکــرد مطلــوب 
ــی  ــده ی مهندس ــامانه ی پیچی ــک س ــده ی ی و پیش بینی ش
ــه ی  ــا هزین ــار آن ب ــورد انتظ ــی م ــر عملیات ــر عم در سراس
بهینــه ی در طــول عمــر، می باشــد” و روی خدماتــی تمرکــز 
ــر  ــش را امکان پذی ــر اثربخ ــداری و تعمی ــه نگه ــد ک می کن
کــرده و بــه طراحــی جدیــد در زمینــه ی نظام هــای خدماتــی 
ــش  ــد. ُری و همکاران ــورد می ده ــی3 بازخ ــوالت صنعت محص
 TES ــود از ــوع موج ــت ن ــف هف ــا توصی ــوع را ب ــن موض ای

ــد: ادامــه دادن
• کاربرد فناوری اطاعات پیشرفته4 ؛

• بهینه سازی عمر سامانه/ اجزا5 ؛
• مدیریت افت عملکرد6 ؛

• نگهداری و تعمیر مستقل7 ؛
• مدیریت کهنگی8 ؛
• مهندسی هزینه9 ؛

• مدل سازی و شبیه سازی عدم قطعیت10 .
 ،TES ردینــگ11و همکارانــش خاطرنشــان کردنــد کــه
ریشــه در گرایش هــای ســاخت و تولیــد بــه نظام هــای 

خدمــات محصــول12و نیــاز موجــود در PSS )نظام هــای 
ــه ی  ــت چرخ ــه مدیری ــه ب ــرای توج ــول( ب ــات محص خدم
عمــر محصــوالت در کاهــش هزینــه ی کلــی مالکیــت دارد. 
مــورد ســامانه های  در  مییــر13و همکارانــش  بحث هــای 
خدماتــی محصــوالت صنعتــی گســترش یافــت و بــه توصیف 

ــت: ــر پرداخ ــوارد زی م
اثرگــذاری و برخــی چارچوب هــا بــرای کمــک بــه آن، 
ــا  ــی ب ــرای خدمت ده ــوالت ب ــی محص ــی طراح یکپارچگ
طراحــی ســامانه ی ارائــه ی خدمــات متمرکــز بر“مشــتری و 
ــی  ــی محصــوالت صنعت ــامانه های خدمات ــده ی س تأمین کنن
 IPS2 از  ارزش  بیشــترین  تــا  می کننــد  کار  باهــم  کــه 
ــد”.  ــی( به دســت آی ــی محصــوالت صنعت ــای خدمات )نظام ه
ــگ  ــه ردین ــری از جمل ــر درک دقیق ت ــت اگ ــوان گف می ت
ــت”  ــه ی کل مالکی ــش هزین ــش درخصوص“کاه و همکاران
داشــته باشــیم.با ایــن پیش شــرط کــه بیشــترین ارزش را از

ــن عمــل شــرایط بهتــری  ــم، ای IPS2 و  TES  کســب کرده ای

ــد. ــم می کن را فراه
مــورد  در  ســایرین  و  کرنفیلــد  کمبریــج14و   کارهــای 

یــا   BAE15سیســتم های پژوهشــی  برنامه هــای 
ــتیبانی:  ــات پش ــای خدم ــد (S4T)“ راه کاره EPSRC16، مانن

چالش هــای  بــر  متمرکــز  هــم  تحــول17”   و  راهبــرد 
ســازندگانی اســت کــه خدمــات مبتنــی بــر محصــول 
ارائــه می دهنــد و هــم مســتلزم این کــه “ارزش حیــن 
ــده ی خدمــت  ــده و تأمین کنن ــان مصرف کنن اســتفاده18” می
“هم آفرینی19”شــده باشــد. ایــن کار و کار مییــر و همکارانــش 
ــف  ــرای توصی ــر ب ــک چارچــوب فراگی ــه ی ــاز ب ــاره ی نی درب
ــورت  ــد،در ص ــتدالل می کن ــنده اس ــن نویس ــت. ای IPS2 اس

ــاد  ــور ایج ــجمی به منظ ــوب منس ــن چارچ ــد چنی ــزوم بای ل
ــه ای کــه  ــی از TES ایجــاد شــود به گون ــه و درک کامل زمین
ــی در  ــات مهندس ــوع خدم ــرد موض ــه ی کارب ــم دامن بتوانی
ــی کــه یــک ســازمان  طــول عمــر را تعییــن کنیــم،  خدمات
به عنــوان مجموعــه ای از خدمــات فنــی یکپارچــه ارائــه 
کــرده، تــا بــه کاربــران یــک دارایــی امــکان بدهــد بــا صــرف 

ــد. ــق کنن ــترین ارزش را خل ــه، بیش ــن هزین کمتری
ــک “  ــرای ی ــش ب ــر و همکاران ــه میی ــی ک ــوب جامع چارچ
ــده اســت  ــم پیچی ــد، به طــور حت ــه کردن ــی” ارائ IPS2 رقابت

ــا  ــد؛ ام ــاده بگنج ــات س ــه در توصیف ــد ک ــر نمی رس و به نظ
1. Degradation
2. Roy
3. Industrial Product Service Systems (IPS2)
4. Advanced Information Technology (IT)
5. Optimise Component / System Life
6. Managing Degradation

7. Autonomous Maintenance
8. Obsolescence Management
9. Cost Engineering
10. Uncertainty Modelling and Simulation
11. Redding
12. Product Service Systems (PSS)

13. Meier
14. Cambridge
15. British Aerospace System
16. Engineering & Physical Science Research Council
17. Support Service Solutions: Strategy and Transformation (S4T)
18. Value in Use
19. Co-created
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ــا “چارچــوب  ــی ب ــه بحــث شــد به خوب ــدی ک ــم کلی مفاهی
ــده ای  ــات پیچی ــرای خدم ــترک1” ب ــده ی مش یکپارچه کنن
ــت دارد و  ــد، مطابق ــان کردن ــش بی ــی2 و همکاران ــه اِن ج ک
ســه “تحــول3 ” اساســی را شناســایی می کنــد کــه موجــب 
محصــول  خدمــات  نظــام  یــک  در  ارزش  هم آفرینــی 
ــتری مداری  ــول مش ــر اص ــی ب ــه مبتن ــی ک ــود، نظام می ش
ــواد و  ــه م ــازمانی ک ــط س ــق ارزش توس ــد: خل کار می کن
ــد؛  ــل می کن ــر تبدی ــت دیگ ــه حال ــی ب ــزات را از حالت تجهی
ــار  ــا، رفت ــات و دارایی ه ــی، اطاع ــای فیزیک ــد دارایی ه مانن
ــه ی  ــکل )1( از مطالع ــراد. ش ــازمان دهی اف ــای س و روش ه
اِن جــی و همکارانــش اقتبــاس شــده و زمینــه ای بــرای ایجــاد 
دامنــه ی کاربــرد خدمــات مهندســی در طــول عمــر را فراهــم 
می کنــد کــه بــا پشــتیبانی از “خدمــات پیچیــده ی4 ” کلــی 
ــه  ــت. اگرچ ــعه یافته اس ــول توس ــات محص ــام خدم ــا نظ ی
ممکــن اســت ایــن شــکل کمــک زیــادی بــه تبییــن مناســب 
ــک چارچــوب  ــا چــه بســا موجــب ایجــاد ی ــد، ام TES نکن

ســطح بــاال شــود کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان گزینه هــای 
ــا اســتانداردهای ســاختاری  مختلفــی از فرایندهــای فنــی ی
)یــا رفتــاری( خدمــات فنــی را انتخــاب کــرد کــه احتمــال 
ــرد آن هــا در تعــداد بســیاری از  خلــق ارزش حاصــل از کارب
برنامه هــای ســاخت و تولیــد بیشــتر اســت. “خدمــات فنــی” 
فــردی روی نگهــداری، تعمیــر، بازســازی، به روزرســانی، 
جایگزینــی و کنارگــذاری دارایی هــای فیزیکــی بخــش 

ــد.  ــز می کنن ــزات” تمرک ــواد و تجهی ــل م “تبدی
ــوص  ــردی درخص ــرد منحصربه ف ــش، رویک ــاو5 و همکاران ش
ــر  ــول عم ــی در ط ــات مهندس ــد: “خدم ــاذ کردن TES اتخ

ــی در  ــات مهندس ــه ی خدم ــدی در ارائ ــد جدی (TES)، بع

طــول چرخــه ی عمــر یــک ســامانه ی پیچیــده ی مهندســی 
ــروژه ی پژوهشــی  ــه پ ــا وجــود این ک محســوب می شــود”. ب
اصلــی کرنفیلــد، توصیــف واقع بینانه تــری از TES ارائــه 
می دهد)به عنوان“یــک مفهــوم گســترده کــه جوانــب و 
فرایندهــای مختلفــی را کــه از یــک بخــش بــه بخــش دیگــر 
ــروژه  ــن پ ــرد ای ــرد”(، رویک ــتند، در برمی گی ــاوت هس متف
ــرد  ــه ی کارب ــه، دامن ــت. اگرچ ــده اس ــد واقع ش ــر مفی کمت
محــدود ایــن پــروژه ی اولیــه، اطمینــان مــی داد کــه تعــدادی 
ــد و  ــم افتادن ــاد” از قل ــت اعتم ــه ی “قابلی ــتاندارد درزمین اس
 TES در آن زمــان دیدگاهــی بیــان شــد کــه در آن عبــارت

ــوزه  ــن ح ــدد در ای ــازی مج ــک برندس ــه ی ی ــاً به منزل صرف
ــه  اینکــه کمیتــه ی فنــی قابلیــت اعتمــاد  ــا توجــه ب ــود. ب ب
مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا، عاقه منــد بــه تدویــن 
اســتانداردهایی اســت کــه قابلیــت اطمینــان و قابلیــت 
نگهــداری، هزینه هــای کهنگــی و چرخــه ی عمــر را پوشــش 
ــانی  ــمگیری هم پوش ــور چش ــات به ط ــن موضوع ــد، ای دهن
ــا گزینه هــای مــورد نظــر ُری بــرای TES دارنــد  مضاعفــی ب
ــامل  ــی را ش ــی از عناوین ــه ی کوچک ــه زیرمجموع درحالی ک
ــترده6 ”  ــوم گس ــک “مفه ــوان ی ــد به عن ــه بای ــوند ک می ش

ــد.  ــرار گیرن مدنظــر ق
ــور  ــی به منظ ــز TES، کارگاه ــال 2012، مرک ــر س در اکتب
تدویــن نقشــه راه برگــزار کــرد کــه منجر بــه ارائــه ی “گزارش 
ــی  ــوان مبنای ــاق فکــر” شــد و توانســت به عن پیش نویــس ات
ــن  ــل ای ــه کار رود. ماحص ــای TES ب ــن ویژگی ه ــرای تعیی ب
 TES کار، شناســایی و تعییــن شــش نتیجــه ی کلیــدی بــرای

بــود:
ــناخته  ــش ش ــک کار غیراثربخ ــوان ی ــتانداردها- به عن • اس
ــتانداردهای  ــن بخــش روی اس ــان ای ــا در آن زم می شــد، ام
پایــش بی ســیم از راه دور بــرای وضعیــت عملکــردی و 

ــز داشــت، ــری تمرک کارب
•  سیســتم ها-که درواقــع همــان انطباق پذیــری دارایی هــای 
انعطاف پذیــری،  معیارهــای  شــامل  اســت:  فیزیکــی 

تعویض پذیــری و قابلیــت بازیافــت7،
• هزینه و فرصت- شامل مدل هایی برای بهره برداری چابک،

• افت عملکرد،
• داده،

• خودگردانی8 - برای مثال سیستم های خود-تعمیر9.
چــون تعریــف شــفاف و معیــن دامنــه ی کاربــرد TES دشــوار 
اســت، کارگاه آموزشــی کــه در مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا 
ــد،  ــزار ش ــن کار برگ ــدای ای ــد در ابت ــگاه کرنفیل ــا دانش و ی
تعاریــف کاری وســیع تری را بــه شــرح زیــر توســعه داد: )تــا 
دیــدگاه دیگــری در مــورد نقشــه ی راه بــرای TES و براســاس 

ــد(:  ــی اتخــاذ کن ــژه به طــور ذهن اســتانداردها به وی
“خدمــات مهندســی در طــول عمــر، تعییــن الزامــات 
ــتری  ــه ی مش ــدی همه جانب ــی10 توانمن ــارکتی و جمع مش
ابزار هــای کســب ارزش هایــی کــه در  اســت )راه هــا و 
ــی و  ــر آمادگ ــی  ب ــه مبتن ــد( ک ــر می کنن ــان تغیی طــول زم
1. Common Integrating Framework (CIF)
2. Ng
3. Transformations
4. Complex Service
5. Shaw

6. Broad Concept
7. Changeability and Recyclability
8. Autonomy
9. Self-repairing Systems
10. Collaborative Provision
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دســترس پذیری تضمین شــده ی دارایی هــا و محصــوالت پیچیــده ی مهندســی اســت. مرزهــای ایــن سیســتم تعییــن می شــوند 
ــود.” ــع ش ــب توزی ــور مناس ــت به ط ــه ی خدم ــبکه ی ارائ ــک در ش ــده و ریس ــر انجام ش ــیار مؤثرت ــات بس ــه ی خدم ــا ارائ ت

بنابــر تعریفــی کــه ُری و همکارانــش از TES ارائــه کرده انــد 
و بــا بیــان اینکــه منظــور از “هزینــه ی بهینــه ی طــول عمــر” 
ــا خدمــت چیســت و همچنیــن تمرکــز بیشــتر  محصــول ی
ــتفاده از“چارچــوب  ــرای اس ــی ب ــرد، توجیهات ــر ارزش کارب ب
ــق  ــش مطاب ــد ه ی مشــترک” اِن جــی و همکاران یکپارچه کنن
ــوان  ــوان از آن به عن ــا می ت ــا شــکل )1( فراهــم می شــود ی ب
یــک چارچــوب ســطح بــاالی موجــود بــرای بررســی وســعت 
ــرای  ــت ب ــن اس ــه ممک ــرد ک ــتفاده ک ــتانداردهایی اس اس

توصیــف TES نیــاز باشــد.
 ،TES ــتانداردها در ــرد اس ــه راهب ــت ک ــد گف ــن بای بنابرای
باوجــود هــر معنــا و مفهومــی کــه مــا از TES داریــم، بایــد 
ــم  ــای مه ــه فعالیت ه ــا هم ــد ت ــک کن ــازمان ها کم ــه س ب
فنــی یــا غیــر فنــی مرتبــط را بهبــود دهــد )و یــا به منظــور 
ــوآوری  ــدی و ارزش، ن ــر، کارآم ــت بهت ــه کیفی ــتیابی ب دس

ــرد  ــی عملک ــر چگونگ ــه ب ــی ک ــد(، فعالیت های ــاد کنن ایج
ــاط  ــازمان ها در ارتب ــراد و س ــات و اف ــواد، اطاع مشــترک م
باهــم تمرکــز می کننــد تــا از حصــول ارزش هــا بــا اســتفاده 
از دارایی هــای فیزیکــی پشــتیبانی نماینــد )محصــوالت 
درزمینــه ی TES و IPS2(. هرچنــد یکــی از مشــکات در 
ــا  ــم ی ــای مه ــدادی از فعالیت ه ــه تع ــود ک ــن ب ــان ای آن زم
ــواع  ــه “ان ــش ب ــه ُری و همکاران ــواردی ک ــن )م ارزش آفری
 TES ارجــاع دادنــد( را نــه می شــد تعریــف کــرد و نــه ”TES

می توانســت ایــن مفهــوم وســیع را به خوبــی توصیــف کنــد، 
و فقــط تعــداد کمــی از مجریــان صنایــع هوافضــا و دفاعــی با 
ایــن اصطــاح آشــنایی داشــتند: درنتیجــه ، بســیاری از افــراد 
ــد، کســانی  ــن موضــوع محــروم می ماندن ــط از درک ای مرتب
کــه مســلماً بیشــترین نیــاز را بــه یــک رویکــرد منســجم تر 

ــد. ــرای توســعه ی اســتانداردها در ایــن زمینــه، دارن ب

شکل1: تفسیر چارچوب یکپارچه سازی مشترک NG و همکارانش
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3- نوآوری در TES و نقش استانداردها
برخــی از شــرکت های ســاخت و تولیــد “سیســتم های 
خدمــت- محصــول1” خــاص خــود را ابــداع و آن را بــه 
ــادی  ــد زی ــه تأکی ــد، درحالی ک ــه می کنن ــر ارائ ــی دیگ بعض
ــه اصطــاح حرکــت  ــد )ب ــی دارن ــر مــدل کســب  وکار2 کل ب
بــه ســمت “ســاخت و تولیــد همــراه بــا ارائــه ی خدمــت3”(، 
ــن  ــه ممک ــزی ک ــرای چی ــد ب ــرد جدی ــک رویک ــوان ی به عن
اســت بــه لحــاظ ســنتی “بــازار بعــد از خریــد4” نامیده شــود. 
ــوان  ــی می ت ــی و دفاع ــع هوای ــارز در صنای ــای ب از نمونه ه
بــه سیســتم های هوانــوردی بریتانیــا5، رولــز رویــس6 و 
ــز  ــو مرک ــا عض ــتر آن ه ــه بیش ــرد ک ــاره ک ــگ7 اش بوئین
ــل  ــوان عام ــب، به عن ــی اِم8، اغل ــرکت آی ب ــتند. ش TES هس

ــه  ــده ب ــش تولیدکنن ــر از نق ــذار روی تغیی ــرک تأثیرگ مح
ــر  ــا قبل ت ــته و ی ــال گذش ــت در 15 س ــده ی خدم ارائه  دهن
شــناخته شــده و موجــب ارتقــای بیشــتر پژوهش هــای اولیــه 
بــه سیســتم های خدماتــی می شــود )خدمــات علمــی، 
مدیریتــی و مهندســی(. نخســتین تولیدکنندگانــی کــه 
ارائه دهنــده ی خدمــات هــم شــدند، بــه نــوآوری در خدمــات 
مهندســی ادامــه داده و اســاس مدل هــای کســب وکار جدیــد 
ــد و  ــاش کردن ــران ت ــه دیگ ــد، درحالی ک ــزی کردن را پی ری

ــد.  ــر و تحــول شکســت خوردن در ایجــاد تغیی
ــعه  ــد، توس ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــی وج ــواهد خوب ش
ــد  ــک رون ــول ی ــب در ط ــتانداردهای مناس ــرش اس و پذی
تاریخــی، نقــش مهــم و قابــل  ماحظــه ای در توانمندکــردن 

تجاری ســازی  نوآوری هــای  جدیــد  دارنــد.
 مزیــت درگیر شــدن بــا فراینــد تدویــن اســتانداردها در 
ــت،  ــک رقاب ــه در آســتانه ی ی ــن اســت ک ــه، ای مراحــل اولی
ایــن  آورد.  به دســت  را  پیشــرو بودن”  “مزیــت  می تــوان 
ــزوده  ــد ارزش اف ــف می توانن ــل مختل ــه دالی ــتانداردها ب اس
صنایــع  در  مشــترک  واژگان  تعریــف  کــرده،  ایجــاد 
بین رشــته ای، افزایــش ضریــب اطمینــان ســرمایه گذاران 
و مشــتریان و کاهــش موانــع تجــاری را در بــر بگیرنــد. 
ــن شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد  ــر ای عــاوه ب
ــد  ــه می توان ــه استانداردســازی در مراحــل اولی بی توجهــی ب
بــه ناکارآمدی هــای چشــمگیر و بازدارنــده اقتصــادی و 

ــود. ــر ش ــی منج ــش اثربخش کاه
ــا در  ــتاندارد بریتانی ــه ی اس ــی مؤسس ــه ی توجیه در جلس

بــاب توســعه ی اســتانداردها در ســال 2013 بیــان  شــده کــه: 
“اســتانداردها نقشــی حیاتــی در ارائــه ی ســریع تر ایده هــای 
جدیــد بــه بــازار ایفــا می کننــد؛ چــرا کــه آن هــا یــک فراینــد 
رســمی را به منظــور انتقــال دانــش و اجمــاع در میــان 
جامعــه ی پژوهشــگران، ســرمایه گذاران و زنجیــره ی تأمیــن 
ــردن  ــه مدون ک ــتانداردها ب ــد.” اس ــم می آورن ــده، فراه آین
دانــش جدیــد و نوظهــور به منظــور بهره بــرداری از آن ، 
کمــک می کننــد. اســتانداردها می تواننــد موجــب گســترش 
انتشــار دانــش شــوند و ســرعت رســیدن بــه بــازار را شــتاب 
داده و ریســک را کاهــش دهنــد کــه ایــن امــر جــذب 
و  می کنــد  امکان پذیــر  را  مقرون به صرفــه  ســرمایه های 
مزیــت رقابتــی را بهبــود می بخشــد- یعنــی درواقــع “کســی 
ــازد”.  ــازار را می س ــد، ب ــن می کن ــتانداردها را تدوی ــه اس ک
ــاز  ــق، نی ــن طری ــوآوری از ای ــای ن ــرای ارتق ــتانداردها ب اس
ــد، اگرچــه پیشــروان  ــه اســتفاده از مالکیــت فکــری9 ندارن ب
بــازار از مالکیــت فکــری خــود بــرای چگونگــی به کارگیــری 

اســتانداردها، بهره بــرداری می کننــد.
ــازی   ــف استانداردس ــای مختل ــب از رویکرده ــا اغل نوآوری ه
ــد.  ــره می برن ــعه یافته به ــوالت توس ــواع محص ــق ان در خل
بــرای مثــال، فناوری هــای جدیــدی کــه ذی نفعــان متفــاوت 
ــتانداردهای  ــد اس ــد، نیازمن ــتفاده می کنن ــره اس ــر خب و غی
واژگان و معناشناسی10هســتند تــا بتواننــد ارتباطــات مؤثــری 
در اطاعــات فنــی و تخصصــی ایجــاد کننــد. هنگامــی کــه 
ــازار  ــه ب ــاده ی رســیدن ب ــوغ رســیده و آم ــه بل ــا ب نوآوری ه
ــاوری و  ــخصه های فن ــتانداردهای مش ــن اس ــوند، تدوی می ش
آزمــون آن به منظــور حصــول اطمینــان و تضمیــن کیفیــت، 
ــات  ــا خدم ــوالت ی ــه محص ــی  ک ــوند. هنگام ــی می ش الزام
ــن و  ــه تدوی ــد ک ــد دی ــد، بای ــازار می آین ــه ب ــدی ب جدی
توســعه ی کــدام  یــک از اســتانداردها می توانــد نوآوری هــا را 
ــا،  ــا فناوری ه ــازگار ب براســاس مشــخصه های مشــترک و س

ــد.  ــا ده ــعه و ارتق ــه، توس ــای پای ــا و رویه ه فراینده
در مــورد یــک نــوآوری ماننــد خدمــات مهندســی، پیشــنهاد 
ــی  ــری ترکیب ــتقرار و به کارگی ــتجوی اس ــود در جس می ش
ــا  ــه ب ــود ک ــتانداردی ب ــغ و اس ــبتاً بال ــای نس از فناوری ه
تفکــرات نوظهــور بیشــتری درخصــوص فرایندهــای خدمــات 
ــوان  ــد. به عن ــراه باش ــازمانی هم ــای س ــا و رفتاره و رویه ه
یــک مؤلفــه ی کلیــدی “در ســطح شــرکت” از تولیــد همــراه 
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ــات(  ــن خدم ــبکه تأمی ــا ش ــتم )ی ــا در اکوسیس ــع و توانمندی ه ــازی مناب ــه یکپارچه س ــازی ب ــت، استانداردس ــه ی خدم ــا ارائ ب
ــد و فقــط اکوسیســتم دو تــن از کنشــگران  کمــک می کنــد. بســیاری از پژوهش هایــی کــه تاکنــون انجام شــده دوطرفــه بوده ان
ــش  ــت برای ــرداری از خدم ــای بهره ب ــه ارزش و به ــی کســی ک ــت یعن ــده ی خدم ــا مصرف کنن ــد: مشــتری ی را در نظــر گرفته ان
ــه ی  ــن مطالع ــه در چندی ــت. درحالی ک ــردی اس ــای کارب ــظ دارایی ه ــئول حف ــه مس ــت ک ــده ی خدم ــت و ارائه دهن ــم اس مه
مختلــف، خدمــات پیچیــده ی مهندســی بــا چنــد کنشــگر بررســی  شــده اســت و پژوهش هــای جدیــدی روی اکوسیســتم های 
دارای چندیــن کنشــگر به طــور هم زمــان در حــال انجــام اســت. ایجــاد چارچوبــی از اســتانداردها بایــد یــک پیش نیــاز ضــروری 
باشــد تــا توســعه ی کاربــردی و نــوآوری را در سراســر شــبکه های ارائــه ی خدمــات، امکان پذیــر کنــد، درحالی کــه ایــن امــر بــه 
ــا تضمینــی کــه  ــه ی خدمــت، ب ــا ارائ ــرای برداشــتن نخســتین گام هــا در جهــت تولیــد همــراه ب شــرکت های کوچک تــر هــم ب

ــد. ــوده اســت، کمــک می کن ــون مشــهود نب تاکن
ــد  ــتانداردها می توانن ــه اس ــه چگون ــش این ک ــرای نمای ــت ب ــک درخ ــاخه های ی ــتعاره ی ش ــا از اس ــتاندارد بریتانی ــه ی اس مؤسس
موجــب ارتقــای نــوآوری شــوند، اســتفاده کــرده اســت )شــکل2(: شــاخه های اصلــی، اســتانداردها را نشــان می دهنــد کــه یــک 
پوشــش مرتفــع و گســترده ایجــاد کــرده و نشــان دهنده ی وســعت تأثیــر آن هاســت و این هــا، همــان اســتانداردهای ســاختاری 
هســتند کــه بــرای موضــوع خدمــات مهندســی نادیــده گرفته شــده اند. اســتانداردهای فنــی و فراینــدی بســیاری وجــود دارنــد 
ــرای موضــوع خدمــات مهندســی اســتفاده کــرد، امــا اســتدالل می شــود کــه برخــی از اســتانداردهای  ــوان از آن هــا ب کــه می ت
ســاختاری زیربنایــی به منظــور تضمیــن کاربــرد اثربخــش اســتانداردهای فنــی یــا فراینــدی موجــود و جدیــد، مــورد نیــاز هســتند 

ــه ی توانمندی هــا در خدمــات مهندســی می شــوند. کــه موجــب بهبــود توســعه ی نوآوران

4. استانداردهای قابل کاربرد فعلی
ــای  ــتاندارد و فعالیت ه ــداد بســیاری اس ــال حاضــر تع در ح
توســعه ی اســتاندارد وجــود دارد کــه به طــور مشــخص 
بــه مفهــوم گســترده ی TES مرتبــط هســتند: هــدف 
اســتانداردهای موجــود و در حــال تدویــن، کمــک بــه 
ــی  ــای مهندس ــر دارایی ه ــه ی عم ــد چرخ ــت کارآم مدیری
ــر محصــول  ــه ه ــرای اطــاق ب ــی” ب اســت )از واژه ی “دارای

ــود  ــتفاده می ش ــده اس ــا ساخته ش ــد ی ــامانه ی تولی ــا س ی
ــرایط  ــود در ش ــدت خ ــر طوالنی م ــول عم ــد در ط ــه بای ک
عملیاتــی نگهــداری شــود تــا از گســتره ی بیشــتری از اهداف 
کســب  وکار پشــتیبانی کنــد(. تدویــن راهنمــای PAS-55 در 
اســتاندارد ISO-55000 می توانــد به عنــوان اولیــن مثــال 
باشــد، هرچنــد اقدامــات کمیتــه ی قابلیت اعتماد مؤسســه ی 
اســتاندارد بریتانیــا (DS-1) و کار TDW/4/7 روی اســتاندارد 

شکل2 : تفسیر موسسه استاندارد سازی بریتانیا برای نوآوری های حمایت شده توسط استانداردها
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BS8887 هــم قابل توجــه هســتند. اگرچــه، مشــخص اســت 

کــه به اســتثنای PAS-55، تعــداد بســیاری از اســتانداردهای 
ــن و توســعه ، در حــال حاضــر،  موجــود و فعالیت هــای تدوی
ــه  ــی ک ــان روش ــده اند، به هم ــاال” هدایت ش ــه ب ــن ب از “پایی
ــل  ــتانداردها عم ــعه ی اس ــن و توس ــور تدوی ــون به منظ تاکن

شــده اســت.
شــاو و همکارانــش گــزارش کردنــد کــه تعــداد 83 اســتاندارد 
از11منبــع شناسایی شــده اند کــه بــه TES مرتبــط هســتند 
و مباحثــی کــه درخصــوص ایــن مطالعــه و بــه پشــتیبانی از 
آن صــورت گرفتــه اســت، مشــخص کــرد کــه احتمــاالً ایــن 
ــع تجــاری و  ــی اســت و بی شــک مناب ــرآورد کل ــک ب ــر ی ام
ــد و جــای  ــه وجــود دارن ــن زمین ــز در ای بخــش دیگــری نی
ســؤال اســت بــا اینکــه دامنــه ی کاربــرد ایــن پژوهش بســیار 
گســترده بــود، امــا بــاز هــم مــواردی ماننــد “قابلیــت اعتماد” 
از قلــم افتــاد. تعــدادی از پژوهش هــای منتشرنشــده ی 
اخیــر مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا دربــاره ی ایــن دســته از 
واژگان کلیــدی نشــان داد کــه ممکــن اســت چندیــن هــزار 
اســتاندارد مرتبــط در سراســر جهــان وجود داشــته باشــد. در 
حــال حاضــر هیــچ “نقشــه ی راه1” مشــخصی )یــا هــر تعریف 
فراگیــر و جامــع دیگــری( بــرای اســتانداردهای TES وجــود 
ــد  ــا مانن ــی حوزه ه ــرفت هایی در برخ ــه، پیش ــدارد اگرچ ن
ــاص  ــات خ ــاره ای تمای ــت پ ــات به عل ــتانداردهای اطاع اس
ــترک  ــده ی مش ــوب یکپارچه کنن ــر از چارچ ــد. اگ ــام ش انج
ــی را  ــتفاده و حوزه های ــکل 1( اس ــش )ش ــی و همکاران اِن ج
ــا  ــم ت ــن کنی ــه بررســی اســتانداردها دارد، تعیی ــاز ب ــه نی ک
بتوانیــم جنبه هــای مهمــی از TES را تبییــن نماییــم، 

ــند: ــاره باش ــل اش ــر قاب ــوارد زی ــد م ــر می رس به نظ
ــر و  ــه “تغیی ــوط ب • بســیاری از اســتانداردهای موجــود مرب
تبدیــل تجهیــزات2” هســتند کــه نگهــداری، تعمیر، بازســازی 
ــن  ــی را تضمی ــای فیزیک ــا دارایی ه ــزات ی ــای تجهی و ارتق
ــد  ــود دارن ــادی وج ــتانداردهای زی ــع اس ــد. در واق می کنن
کــه شــامل الزامــات نگهــداری هســتند؛ امــا انطبــاق کمــی 
بــا “تجــارب موفــق” موجــود بــرای هــر برنامــه ی کاربــردی 
ــک  ــه بی ش ــت ک ــب آور نیس ــه تعج ــد، اگرچ ــاص دارن خ
خأل هــای بالقــوه ای درزمینــه ی دانش هــای نوظهــور )از 
ــتقل3”  ــر مس ــداری و تعمی ــد “نگه ــی( مانن ــش فعل پژوه

ــود دارد. ــری4” وج و“خودتعمی

ــر و  ــه “تغیی ــوط ب • بســیاری از اســتانداردهای موجــود مرب
تبدیــل اطاعات5” هســتند: اکتســاب، تســهیم و تبدیــل داده 
و اطاعــات و مســتند و مدون کــردن دانــش در ســازمان 
اقداماتــی هســتند کــه بــه آن هــا ایــن توانمنــدی را می دهنــد 
کــه بتواننــد مســئولیت تضمیــن عملکــرد دارایی هــا در 
چرخــه ی عمــر را به طــور مناســب انجــام دهنــد تــا بتواننــد 

خدمــات پشــتیبانی را بــه کاربــران ارائــه دهنــد.
• امــا احتمــاالً تعــداد اســتانداردهای کمــی وجــود دارنــد کــه 
ــد در  ــه بای ــه چگون ــد ک ــازمان      ها نشــان دهن ــراد و س ــه اف ب
یــک ســازمان عمــل کــرد تــا بتــوان بــه کاربــران و ذی نفعــان 
ــرد.  ــه ک ــر را ارائ ــول عم ــی در ط ــات مهندس ــکار، خدم هم
ــت  ــه مدیری ــد ب ــای PAS-55 بتوان ــد، راهنم ــر می رس به نظ
کلــی طــول عمــر دارایی هــا و توســعه ی ISO 9000، کمــک 
کنــد تــا ســازمان ها را متوجــه خدماتــی کنــد کــه بــه فهــم 
و درک کیفیــت در ارائــه ی خدمــات یــاری  رســاند )مفهومــی 
ــه ی  ــه پیش زمین ــف، نامشــهود و وابســته ب ــق تعری ــه طب ک

مشــتری اســت(. 
راهنمــای PAS-55 دربــاره ی مدیریــت دارایــی اســت و 
در ویرایــش ســال 2008 (PAS-55: 2008) بــر مدیریــت 
ــط  ــه واس ــد، درحالی ک ــز می کن ــی تمرک ــای فیزیک دارایی ه
و میانجــی بــا ســایر انــواع دارایی هــا را نیــز درنظــر می گیــرد 
ــاوری، فرایندهــای  )شــکل 3( و هــر کــدام از آن هــا روی فن
ــا  ــط ب ــور مرتب ــه ای فناوری مح ــتانداردهای روی ــی و اس فن
منابــع انســانی، تأثیــر دارنــد کــه بــرای ارائــه ی یــک نظــام 
ــای  ــتند. راهنم ــاز هس ــش موردنی ــول اثربخ ــات محص خدم
ــرده و تمامــی  ــی ایجــاد  ک ــک چارچــوب مدیریت PAS-55 ی

فعالیت هــا را به منظــور تعییــن مشــخصه ها، اســتقرار و 
ــتیبانی از  ــی در پش ــای فیزیک ــی دارایی ه ــت عملیات مدیری
الزامــات کســب  وکار، مســتند می کنــد. پیش فــرض آن ایــن 
اســت کــه دارایی هایــی ماننــد کارخانه هــای تولیــدی را هــم 
درنظــر بگیــرد؛ امــا بایــد به طــور یکســان بــرای دارایی هــای 
دیگــر هــم قابــل کاربــرد باشــد )امــا به نظــر می رســد 
ــه  ــی کــه عاق ــران بالقــوه ی بیرون ــرای کارب ــل کمــی ب تمای
ــه مدیریــت کارخانه هــای تولیــدی داشــته باشــند، وجــود  ب
 PAS-55 دارد(. اگرچــه شــباهت بیــن “انــواع دارایی هــا” در
 CIF6 ــل ــر و تبدی ــه ی تغیی ــه زمین ــکل 3( و س ــق ش )طب
)چارچــوب یکپارچه کننــده ی مشــترک طبــق شــکل 1( کــه 
1. Mapping
2. Material Transformation
3. Autonomous Maintenance
4. Self-Repair

5. Information Transformation
6. Common Integrating Framework
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ــت:  ــهود اس ــد، مش ــاد می کنن ــات ارزش ایج ــرای خدم ب
PAS-55 بایــد بیشــتر مــورد ماحظــه قــرار گیــرد؛ امــا می تــوان آن را به عنــوان اولیــن نمونــه ی خــوب در زمینــه ی اســتاندارد های 

 ،TES ،ــی ــت دارای ــر مســائل موجــود درخصــوص برندســازی حــل شــود )مدیری ــه اگ ــرای TES به شــمار آورد، البت ــت ب مدیری
افــت عملکــرد، نگهــداری، اصطاحاتــی هســتند کــه به نظــر می رســد از همپوشــانی زیــادی باهــم برخــوردار هســتند و هریــک 
مدافعــان خــود را نیــز دارنــد(. مدیریــت دارایــی طبــق چارچــوب اســتاندارد ISO-55000، بــه یــک موضــوع عمومــی تبدیل شــده 
تــا الزامــات مرتبــط بــا تمــام انــواع دارایی هــا را دربرگیــرد و ایــن امــر مســلماً منجــر بــه از دســت دادن تمرکــز بــر فعالیت هــای 

ــود. ــی می ش ــای فیزیک ــت دارایی ه ــژه مدیری ــات مهندســی به وی خدم

ــد کــه بخــش  ــش نشــان دادن ــال مییــر و همکاران ــرای مث ب
اعظــم توســعه ی اقتصــاد دنیــا از خدمــات ناشــی می شــود و 
مــا می توانیــم حــدس بزنیــم کــه بیشــتر ایــن فعالیت هــای 
ــه حفــظ  ــد ســاخت و تولیدهــای مرســوم، ب اقتصــادی مانن
ــف  ــای مختل ــا پیچیدگی ه ــی ب ــای فیزیک ــب دارایی ه مناس
ــا کمتریــن  ــزوم ب ــوده و در صــورت ل در عملیــات، وابســته ب
هزینه هــای مالکیــت در طــول عمــر خــود مواجــه هســتند. 
ــزات  ــا دارای طیــف وســیعی هســتند از تجهی ــن دارایی ه ای
ــز  ــات مراک ــاوری اطاع ــامانه های فن ــی و س ــاده ی پذیرای س
ــا محصــوالت نویــن پتروشــیمیایی  ــراری تماس گرفتــه ت برق
و سیســتم های حمل ونقــل در حجــم انبــوه: ایــن امــر 
ــودمند  ــری انگلســتان بســیار س ــرای رقابت پذی ــنی ب به روش
اســت چــرا کــه امکان حصــول اطمینــان از مدیریــت اثربخش 

ــتفاده از  ــق اس ــان از طری ــول عمرش ــا را در ط ــن دارایی ه ای
ــد. ــات مهندســی میســر می کن ــق خدم تجــارب موف

پیشــرفت های معــدودی درخصــوص تدویــن و مســتندکردن 
ــتانداردهای  ــده و اس ــد حاصل ش ــت و فراین ــات مدیری اقدام
ــای  ــه بســیاری از حوزه ه ــد ک ــی بی شــماری وجــود دارن فن
عملیاتــی “ســنتی” )ماننــد نگهــداری( را پوشــش می دهنــد؛ 
ــارب  ــکل گیری تج ــور ش ــری به منظ ــی مختص ــا راهنمای ام
ــای  ــه خأله ــن اینک ــد، ضم ــم می کنن ــز فراه ــق را نی موف
و  نوظهــور  فناوری هــای  زمینــه ی  در  نیــز  بســیاری 
روش هــای مــورد نیــاز بــرای ســازمان ها و افــراد وجــود دارد 
بــرای اینکــه آن هــا بتواننــد خــود را بــا زمینه هــا و الزامــات 
“خدمــات پیچیــده1” یــا “سیســتم های خدمــت- محصــول2” 
به منظــور ارائــه ی خدمــات مهندســی اثربخــش، انطبــاق داده 

 

ها و مقررات، الزامات نامه ها، آیین، سیاستوکارکسباهداف  هاي حیاتی:زمینه
عملکردي، مدیریت ریسک

ها، ها و مسئولیتانگیزش، ارتباطات، نقش هاي مهم:واسطه
دانش، تجربه، رهبري، کار تیمی

 ي عمر، هاي چرخههزینه هاي مهم:واسطه
هاي عملیاتی، گذاري، هزینهمعیارهاي سرمایه

ارزش عملکرد دارایی

اعتبار، تصویر ذهنی، طرز فکر، فشارها  هاي مهم:واسطه
اعیها، اثر اجتمو محدودیت

:PAS-55 )PAS 55-1ي کاربرد : نمایش دامنه3شکل  2008(
هاها و فرصتها، هزینهشرایط، عملکرد، فعالیت هاي مهم:واسطه

1. Complex Services
2. Product-Service Systems

)PAS 55-1: 2008(              شکل 3: نمایش دامنه ی کاربردPAS-55
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ــد. و آن را توســعه  دهن
ــتیبانی از  ــور پش ــتانداردهایی به منظ 5- اس

TES ــه ی راه نقش
مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیــا و دانشــگاه کرنفیلــد، تعاریــف 
دیگــری )در بــاال بیــان شــد( بــرای TES ارائــه دادنــد و یــک 
نقشــه ی راه اولیــه بــرای اســتانداردهای TES فراهــم کردنــد 
ــجویی،  ــروژه ی دانش ــک پ ــی روی ی ــا کار قبل ــراه ب ــه هم ک
ــای  ــری مصاحبه ه ــک س ــام ی ــرای انج ــی ب ــوان مبنای به عن
ــا اجــرای  ــد. ب ــرار گرفتن ــرگان ق ــا خب نیمــه ســاختاریافته ب
ایــن مصاحبه هــا، نظــرات حــدود 20 خبــره ی فنــی و 
دانشــگاهی از حــدود هفــت ســازمان به اســتثنای مؤسســه ی 
ــط  ــن فق ــه ای ــد، اگرچ ــع آوری ش ــا جم ــتاندارد بریتانی اس
ــدازه کوچــک و متوســط می شــد.  ــا ان شــامل شــرکت های ب
از پاســخ دهندگان دربــاره ی میــزان فهــم آن هــا از کار قبلــی 
و PAS-55 و همچنیــن دربــاره ی خدمــات مهندســی در طول 
عمــر و تجربــه ی کار بــا اســتانداردها در ایــن زمینــه، ســؤال 
ــای  ــد در بنده ــت آم ــه به دس ــدی ک ــات کلی ــد. موضوع ش

بعــدی ارائــه  شــده اســت.
و  نام تجــاری، تغییــرات بخش  هــا  انتخــاب   1-5

ــی دسترس
گروهــی از اصطاحــات را می تــوان بــا برخــی از فعالیت هــای 
ــداری،  ــی، نگه ــت دارای ــد مدیری ــرد؛ مانن ــادل ک TES مع

MRO، قابلیــت اعتمــاد و MADE )طراحــی بــرای ســاخت، 

 TES مونتــاژ، دمونتــاژ، و فرایندهــای پایــان عمــر(. اصطــاح
مفهــوم و معنــی کمتــری بــرای ســایر حوزه هــا در مقایســه 
ــه  ــا دفاعــی داشــته و بحث هــا ب ــوردی ی ــا حوزه هــای هوان ب
ــرد  ــد مشــتری راهب ــن ســمت رفــت کــه چــه کســی بای ای

اســتانداردهای TES باشــد.
به منظــور شــناخت و درک هــدف مؤسســه ی اســتاندارد 
بریتانیــا و کرنفیلــد از انجــام ایــن کار بایــد گفــت که: بایســتی 
ــتان در  ــرای انگلس ــی ب ــی و عموم ــرد بین بخش ــک راهب ی
ــتریان  ــیعی از مش ــف وس ــد طی ــدا بای ــت، در ابت ــر گرف نظ
بالقــوه ای را درنظــر گرفــت کــه در ســازمان های پیچیــده و 
خبــره ی هوانــوردی و دفاعــی بــا مســئله ی دســترس پذیری 
تجهیــزات و ســطح آمادگــی ارائــه ی خدمــات مواجــه 
هســتند، ماننــد خدماتــی کــه بــا عامــت تجــاری “ قــدرت 
در ســاعت1” و “محافظــت کامــل2” مشــخص شــده اند 

ــم  ــر دو جــزو عائ ــس3 اســت )ه ــه رولز-روی ــق ب ــه متعل ک
تجــاری ثبت شــده ی رولز-رویــس هســتند(، همچنیــن تمــام 
ــوان  ــه لیزینــگ سیســتم های ت ــه ب ــاوری ک شــرکت های فن
ــد و  ــه دارن ــی عاق ــزات خودروی ــن در تجهی ــل جایگزی قاب
شــرکت های ســاخت و تولیــد خیلــی بــزرگ و کوچکــی کــه 
پشــتیبانی از “چرخــه ی عمــر” کارخانه هــای تولیــدی آن هــا 
هزینه هــای قابل توجهــی دارد. مطلبــی کــه در انتهــای ایــن 
ــه ی  ــانی ارائ ــرای چه کس ــه ب ــت ک ــن اس ــده، ای ــش آم بخ
جزئیــات اســتانداردهای TES می توانــد خیلــی کمک کننــده 
باشــد و بــرای چــه کســانی ایــن “عبــارت” کمتریــن معنــی 
و مفهــوم را دارد. راهبــرد TES و روش تعییــن آن، نیازمنــد 
ــداد  ــه تع ــاص ب ــوارد خ ــت و در م ــترده اس ــای گس تقاض
زیــادی از کاربــران بالقــوه نیــاز دارد کــه ممکــن اســت هنــوز 

ــند. ــرده باش ــتی درک نک ــئله را به درس مس
5-2 خألها و فرصت ها

بســیاری از پاســخ دهندگان تأییــد کردنــد کــه تعــداد 
 TES بســیاری از اســتانداردهای محصولــی مرتبــط بــا
درزمینــه ی نگهــداری و قابلیــت اطمینــان، مــواد، ایمنــی و 
ــان عمــر وجــود دارد؛ امــا از آن هــا ســؤال شــد  الزامــات پای
کــه تــا چــه حــد، تمامــی ذی نفعــان، ایــن زمینه هــا را درک  
یــا لمــس کرده انــد؛ همچنیــن در مــورد ســختی شناســایی 
ــا برنامه هــای کاربــردی ویــژه  و هماهنگــی تجــارب موفــق ب
ســؤال شــد. درحالی کــه راهنمــای PAS-55 یــک چارچــوب 
مدیریتــی ایجــاد می کنــد تــا اکتســاب، حفــظ و جایگزینــی 
نیاز هــای  بــرآوردن  به منظــور  را  فیزیکــی  دارایی هــای 
کســب  وکار تضمیــن نمایــد، هیــچ چارچــوب یــا راهنمایــی 
ــتانداردهای  ــی اس ــرل فراوان ــا کنت ــه درک ی ــرای کمــک ب ب

ــدارد. ــود ن ــط، وج ــای مرتب ــی در زمینه ه فن
در حــوزه ی اســتانداردهای محصولــِی TES، نقشــه ی راه 
اصلــی مرکــز TES، کمبــود و خــأل خاصــی در اســتانداردهای 
بی ســیم  از محصــول(  بهره بــرداری  و  )ســامت  پایــش 
ــرد،  ــایی ک ــخیصی شناس ــامانه های تش ــرای س از راه دور ب
ــاری  ــه انحص ــل ب ــاری می ــی ج ــای فن ــه راه کاره درحالی ک
ــود  ــتند و “نب ــال نیس ــل  انتق ــد و قاب ــدن دارن و سفارشی ش
عیــب4” یــک حــوزه ی آشــکار از پژوهش هــای نوظهــور 
ــردی  ــه ارزش کارب ــواردی اســت ک ــرای م ــز TES ب در مرک
ــورد  ــن م ــد. در ای ــده باش ــه  ش ــترده پذیرفت ــور گس آن به ط
1. Power by the Hour
2. TotalCare
3. Rolls-Royce
4. No Faults Found
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ــرای  ــی ب ــد، فرصت ــای جدی ــایر پژوهش ه ــک در س و بی ش
ــا  ــتندکردن درس آموخته ه ــن و مس ــه تدوی ــرعت دادن ب س

ــود دارد.  ــتانداردها وج در اس
ــه ی  ــر مؤسس ــارب اخی ــوص تج ــی  درخص درس آموخته های
اســتاندارد بریتانیــا در زمینــه ی نانوفنــاوری کــه یــک 
ــی از  ــد. بعض ــمار می آی ــب به ش ــوردی مناس ــه ی م مطالع
ــی  ــای علم ــه ورودی ه ــد ک ــنهاد کردن ــخ دهندگان پیش پاس
ــده  ــه فرصــت ایجادش ــود به شــرط آنک ــم ش ــری فراه مؤثرت
بتوانــد زمینــه ی درک و فهــم اقــدام مربوطــه را فراهــم کنــد، 
تــا ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه تدویــن و مستندســازی 
ــور  ــی به منظ ــک راه کار عملیات ــع ی ــق1، درواق ــارب موف تج

ــت.   ــدی اس ــاد توانمن ایج
اســتانداردهای فراینــدی بســیاری هــم وجــود دارنــد کــه از 
طریــق جریــان داده هــا و تــا حــدی اطاعــات در ســطح یــک 
ســازمان بــه مــا کمــک می کننــد. دوبــاره صنعــت هوانــوردی 
بخش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  دفاعــی  و 
مهندســی در جایــگاه راهبــری قــرار دارنــد و بهبــود زیــادی 
ــای کســب  ــن اســتانداردها نیازه ــه ای در درک اینکــه چگون
 وکار را بــرآورده می ســازند، ایجــاد می کننــد. بــا وجــود 
ازدیــاد اســتانداردهای داده و اطاعــات، حتــی افــراد خبــره، 
در اکتســاب2، تدویــن و انتقــال3 دانــش )یکپارچه ســازی 
ــه(  ــک تجرب ــه ای از ی ــوان نتیج ــات به عن ــل اطاع و تبدی
مســئله دارنــد و اعتقــاد دارنــد کــه ایــن مســئله، به منزلــه ی 
ــن  ــد ای ــتانداردها می توانن ــت. اس ــی اس ــکاف قابلیت ــک ش ی
شــکاف را به منظــور بهبــود کارایــی و همــکاری شــبکه های 

ــد. ــر کنن ــی پ ــترده به خوب گس
ــه  ــد ک ــان می ده ــد نش ــای جدی ــواهد پژوهش ه ــه ش اگرچ
ــه ی  ــرای ارائ ــد ب ــتانداردها بای ــاری4 و اس ــای رفت ویژگی ه
خدمــات )و در نتیجــه TES( لحــاظ شــوند؛ امــا به نظــر 
ــا و اســتاندارد های  ــن ویژگی ه ــداد ای می رســد، در عمــل تع
رفتــاری بســیار کــم اســت. خبــرگان، دوبــاره فوایــد بالقــوه ی 
اســتانداردهای جدیــد را شناســایی کردنــد تــا کیفیــت 
نتایــج خدمــات را مدیریــت و بررســی کننــد: اســتانداردهایی 
به منظــور کمــک بــه ارزیابــی و “اندازه گیــری5” میــزان 
ــن  ــردن ای ــتری و یکپارچه ک ــارات مش ــه انتظ ــتیابی ب دس
موضــوع بــا رویکردهــای ســنتی دیگــر بــرای انطبــاق کیفیت 
محصــول. اگرچــه بررســی های بیشــتری مــورد نیــاز اســت، 

امــا فوایــد الحاقیه هــای اختصاصــی اســتانداردهای فراینــدی 
CMMI یــا ISO-9000 در زمینــه ی خدمــات و در نتیجــه در 

حــوزه ی رفتــاری هنــوز بایــد اثبــات شــود.
5-3 محدودیت ها

برخــی از پاســخ دهندگان در مــورد محدودیت هــای رویکــرد 
ــورد  ــه م ــد ک ــنهاداتی دادن ــه باال”پیش ــن ب ــود “از پایی موج
اســتقبال خبــرگان و دانشــگاهیان صنایــع ذی نفــع )از جملــه 
ــت.  ــرار گرف ــه ای( ق ــا نهادهــای حرف اتحادیه هــای صنفــی ی
اگرچــه، بیشــتر نتایجــی کــه تاکنــون حاصل شــده از طریــق 
کار کــردن روی اســتانداردهای TES طبــق ایــن روش بــوده 
اســت، ماننــد ســایر زمینه هــای مرتبــط، ایــن رویکــرد هــم 
موانعــی بــرای دامنه هــای کاربــرد گســترده به خصــوص 
ــد و  ــاد می کن ــی6 ایج ــد بخش ــتانداردهای چن ــق اس از طری
به طــور خــاص روی پروژه هــای شــخصی7 حامیــان مشــخصی 
ــر  ــات امکان پذی ــورد موضوع ــتر در م ــد، بیش ــز می کن تمرک
و نــه لزومــاً موضوعــات مختلفــی کــه ارزش عملیاتــی ایجــاد 
رویکــرد  کــه  اســت  اگرچــه، مشخص شــده  می کننــد. 
بــرای  بریتانیــا  اســتاندارد  مؤسســه ی  درحال توســعه ی 
 TES تدویــن راهبردهــای اســتاندارد کــه خوشــبختانه شــامل
ــن رویکــرد  ــردازد. در ای ــات می پ ــن موضوع ــه ای می شــود، ب
ــا  ــعه ی ایده ه ــه توس ــد ک ــت الزم باش ــن اس ــد، ممک جدی
بــرای ورودی هــای علمــی بهبــود یافتــه و ورودی هــای 

ــد. ــه یاب ــرگان، ادام ــط خب ــده توس ــترده و ارائه ش گس
6- نتایج و پیشنهاد برای کارهای بعدی

استانداردســازی می توانــد نــوآوری و توســعه ی ســاخت 
همچنیــن  کنــد.  پشــتیبانی  را  محصــول  تولیــد  و 
ــور  ــا، به ط ــب  وکار آن ه ــتری های کس ــا و مش تولیدکننده ه
ــه ارائــه ی خدمــات مهندســی هســتند،  فزاینــده، متمایــل ب
کــه اغلــب به عنــوان یــک مؤلفــه از نظــام خدمــت- محصــول 
ــا  عمومــی اســت کــه اصطاحــاً “ســاخت و تولیــد همــراه ب
ــات  ــن خدم ــده می شــود. اهمیــت ای ــات” نامی ــه ی خدم ارائ
بــرای تولید کننــدگان و به طورکلــی بــرای انگلســتان رو 
ــتاندارد  ــادی اس ــداد زی ــه تع ــت. درحالی ک ــش اس ــه افزای ب
فنــی بــرای عملیــات نگهــداری و تعمیــر وجــود دارد، به نظــر 
ــدی  ــتانداردهای فراین ــق اس ــرای تطبی ــی ب ــد فرصت می رس
جــاری و همین طــور بــرای توســعه  و تدویــن اســتانداردهای 
ســاختاری جدیــد درزمینــه ی خدمات مهندســی وجــود دارد، 
1. Best Practice
2. Elicitation
3. Codification and Transfer
4. Behavioural Attributes

5. Measure
6. Multi-Sector Standards
7. Pet Project  یک اصطاح است به معنی اهداف یا پروژه ها یا فعالیت های مورد عاقه ی یک شخص خاص
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ــای  ــرای نوآوری ه ــی ب ــوان زیربنای ــتانداردها به عن ــن اس ای
پیشــرفته در ایــن حــوزه  از ســاخت و تولیــد هســتند و 

ــش اســت. ــال افزای ــه روز در ح ــا روزب ــت آن ه اهمی
بــرای توســعه و تدو یــن چشــم انداز راهبــردی در ابتــدا 
می تــوان از پیش نویــس حاصــل کار مشــترک دانشــگاه 
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــتاندارد بریتانی ــه ی اس ــد و مؤسس کرنفیل
ــه: ــتانداردها ک ــه ای از اس ــردن روی مجموع ــور کار ک به منظ

• بــه شــبکه های چابــک و ســازمان های خصوصــی در 
ارائــه ی خدمــات مهندســی )بــا ارزش، انعطاف پذیــر و پایــدار( 
ــه مشــتری ها، کمــک می کننــد، در طــول عمــر محصــول ب

• برای همه ی ذی نفعان ایجاد ارزش می کنند،
• موجب توانمندسازی قابلیت های عملیاتی کلیدی می شوند،

ــطه ای و  ــات واس ــق الزام ــترک از طری ــان مش ــک زب • و ی
مشــترک بــرای ارائــه ی نــوآوری، ایجــاد می کننــد.

بــا علــم به ضــرورت برقــراری پیونــد میــان عایــق و ســایق 
مختلــف بیــن مجموعــه ای از کاربــران فعلــی و بالقــوه  
از اســتانداردها(، یــک راهبــرد ســه جانبه  )مجموعــه ای 

ــد: ــنهاد ش پیش
ــرای  ــی ب ــردن موضوع ــاز: آماده ک ــریح نی ــان و تش • بی
ــا  ــر )ی ــی فراگی ــتاندارد مدیریت ــک اس ــن ی ــعه و تدوی توس
مجموعــه ای از اســتانداردها( بــرای TES )کــه ممکــن اســت 
ــر  ــد جذاب ت ــک اصطــاح جدی ــرش ی ــف و پذی شــامل تعری
ــق   ــد( و تواف ــت باش ــورد درخواس ــرد م ــه ی کارب ــرای دامن ب

ــرای اســتقرار اســتانداردها، ــا ســه بخــش ب روی دو ی
• ادامــه دادن یــک کار خــوب: بــا شناســایی“از پاییــن بــه 
باالی”خألهــا در مجموعــه اســتانداردهای فعلــی و بــا تمرکــز 
روی فعالیت هــای ارزش آفریــن، عقایی کــردن روزافــزون 
مناقشــات، و فراهم کــردن شــفافیت اســتفاده از تجــارب 
موفق)ماننــد روش شناســی ها(، درحالی کــه مســتندکردن 

ــت. ــد اس ــورد تأکی ــه ی اول م ــی در وهل ــای فعل پژوهش ه
• گســترش تعامــات )مبتنــی بــر مشــتری(: ایجــاد و 
حفــظ یــک راهنمــای کاربــرد بــرای کمــک بــه ســازمان هایی 
کــه کارورزان نابالــغ TES هســتند )و ممکن اســت تشــخیص 
ندهنــد کــه آن هــا کارورز TES هســتند یــا نیــاز اســت کــه 
ــتانداردهای  ــری اس ــایی و به کارگی ــور شناس ــند( به منظ باش
موجــود و پشــتیبانی از توســعه و تدویــن اســتانداردهای 

ــد. ــایی ش ــا شناس ــه خأله ــد، به محــض این ک جدی

اگرچــه، واضــح اســت بــرای تحقــق ایــن امــر، کارهــای بعدی 
ــرد  ــه ی کارب ــاع روی دامن ــک اجم ــه ی ــا دســتیابی ب ــد ب بای
موضــوع انجــام شــده و ایــن کار بایســتی بــا درک و شــناخت 
ویژگی هــای  و  ارزش آفریــن  یــا  مهــم  فعالیت هــای  از 
خدمــات مهندســی به منظــور تمرکــز روی راهبــرد و توســعه 
و تدویــن اســتانداردها در ایــن زمینــه صــورت گیــرد. انجــام 
ــرای درک بهتــر نتایــج اقتصــادی  برخــی کارهــای خــاص ب

ــد باشــد. ــد مفی ــت، می توان ــک فعالی ی




