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تاریخ پذیرش93/10/6 :

بــا توجــه بــه پیشــینه و تجــارب موفــق و چندیــن ســالهی استانداردســازی در وزارت دفــاع آمریــکا ،در ایــن مقالــه ســاختار
و رونــد استانداردســازی فنــاوری در وزارت دفــاع آمریــکا بررســی و تجزیــهو تحلیــل شــده اســت .در وزارت دفــاع آمریــکا
اســتانداردهای حــوزهی فنــاوری بــا  Areaمشــخص میشــوند .ایــن مقالــه ،حاصــل کاری مطالعاتــی و تحقیقاتــی در خصــوص
رویکــرد استانداردســازی فناوریهــای 1دفاعــی وزارت دفــاع آمریکاســت .2در ایــن مطالعــه سعیشــده بــا بررســی اســناد و موضوعــات
اســتاندارد حوزههــای فنــاوری تعریفشــده توســط وزارت دفــاع آمریــکا بــا رویکــرد چرخـهی عمــر محصــول ،طبقهبنــدی موضوعــی
روی اســتانداردهای دفاعــی آمریــکا صــورت گیــرد .نتایــج حاصــل از ایــن طبقهبنــدی در قالــب یــک ماتریــس متشــکل از حوزههــای
فناوریهــای دفاعــی آمریــکا و مراحــل چرخ ـهی عمــر محصــول ارائهشــده اســت .بررســی انجامشــده ،بــه شــناخت و درک بهتــر
رویکــرد استانداردســازی فناوریهــای دفاعــی آمریــکا ،فناوریهــای مهــم و راهبــردی بــرای استانداردســازی و همچنیــن میــزان
تمرکــز وزارت دفــاع آمریــکا بــر ایــن فناوریهــا ،کمــک میکنــد .نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه توجــه بــه استانداردســازی
فناوریهــا بــا موضوعاتــی از قبیــل معیارهــای طراحــی ،قابلیــت اطمینــان و نگهــداری و تعمیــر ،انــواع روشهــای ســاخت و تولیــد،
انــواع روشهــای آزمــون ،بهرهبــرداری و پشــتیبانی محصــول ضــروری اســت.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،فناوری ،استانداردسازی فناوری ،حوزههای استانداردسازی 3فناوری ،چرخهی عمر محصول
)1مقدمه
چرخـهی عمــر ،مبحثــی مهــم در زمینـهی تولــد تــا مــرگ
تمامــی ســامانهها و محصــوالت اســت .هــر سیســتمی هــم

گرایــش بــه بقــا دارد و هــم گرایــش بــه فنـا؛ حفــظ تعــادل
در سیســتم ،متکــی بــر تفــوق و برتــری عوامــل مثبــت بــر
منفــی اســت .نظریـهی چرخــه عمــر محصــول نخســتینبار
در ســال 1950جهــت تشــریح چرخـهی عمــر مــورد انتظــار

محصــوالت از مرحلــهی طراحــی تــا فرســودگی عرضــه
شــد[.]1

تمرکــز بــر استانداردســازی محصــول بــدون توجــه بــه

اجــزای پیکربنــدی ســامانهی محصــول و بــدون در نظــر

گرفتــن الزامــات خــاص چرخــهی عمــر آن ،مســئلهای
اســت کــه بعضـاً موجــب بــروز عــدم هماهنگــی و ســازگاری
میــان الزامــات محصــول بــا دانــش و فناوریهــای موجــود

و الزامــات و شــرایط موجــود در کشــور اســت .یکــی از

دالیــل بــروز ایــن مســئله ،فقــدان برنامــهای مشــخص و

راهبــردی اســت کــه دربرگیرنــدهی تمامــی الزامــات بــرای
دســتیابی بــه تولیــد محصــول اســتاندارد میشــود .یکــی از

ورودیهــای تهی ـهی ایــن برنامــه ،مطالعــات رونــد و روش
استانداردســازی فناوریهــا و محصــوالت ســازمانهای
برتــر استانداردســازی در دنیاســت [.]2

1. Technologies
2. Department of Defense
3. Standardization Areas

از آنجــا کــه چرخـهی عمــر هــر محصــول متشــکل از انــواع

محصــوالت و خدماتــي كــه در بردارنــدهی مجموعــهاي از

طبقهبنــدی موضوعــی اســتانداردهای فناوریهــای آمریــکا

«فنــاوري ،روش انجــام كار و ابــزاري اســت كــه توســط آن

اســتفاده میشــود .در ایــن تحقیــق ،ســعی شــده اســت ابتــدا

دانــش و ابــزاري جهــت كمــك بــه تــاش انســان اســت»5.

فناوریهــای نــرم و ســخت اســت ،بــرای دســتهبندی و

از مــدل چرخهی عمــر محصول در فرآیند اکتســاب محصول

بــا مراجعــه بــه ســامانهی اطالعاتی استانداردســازی و توســعه

و بهبــود اکتســاب )WWW.Assistdocs.com( 1و بررســی و
تحلیــل حوزههــای استانداردســازی فنــاوری و اســتانداردهای

در انطبــاق بــا مراحــل چرخـهی عمــر محصــول بــه تهیـهی
ماتریــس فنــاوری در چرخـهی عمــر محصول پرداختهشــود،

ســپس بــا تحلیــل ماتریــس میتــوان بــه شــناخت فاصلــه

میــان وضعیــت مطلــوب و وضعیــت موجــود در هــر حــوزهی
فنــاوری دس ـتیافته و در نهایــت از نتایــج بهدســت آمــده

بهعنــوان پایــه و مبنـای تهیـهی نقشــه راه استانداردســازی
فناوریهــای محصــول اســتفادهشــود.

)2مروری بر ادبیات
امــروزه تعاريــف متفاوتــی از فنــاوري ارائــه ميشــود .ايــن
تعاريــف معمــوالً تلفيقــي از هــر دو ديــدگاه مهندســي و
اجتماعــي هســتند .در زيــر برخــي از تعاريــف ارائهشــده

بــراي فنــاوري آمــدهاســت:

«عامــل تبدیــل وروديهــا بــه خروجیهــا کــه ایجــاد

مزیــت رقابتــی میکنــد»2.

كارهــا را بــه مــا ميآمــوزد»6.

«مجموعــهاي متشــكل از اطالعــات ،ابزارهــا و تكنيكهايــي

كــه از علــم و تجربـهی عملــي نشــأت گرفتهانــد و در توســعه،
طراحــي ،توليــد و بهكارگيــري محصــوالت ،فرآيندهــا،

سيســتمها و خدمــات مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد [».]3
)2-2مفهوم چرخهی عمر محصول
 )1-2-2چرخــهی عمــر ســامانه محصــول( 7دیــدگاه
وزارت دفــاع آمریــکا)

تمامــی مراحــل عمــر یــک ســامانه شــامل تحقیــق،

توســعه ،آزمــون و ارزیابــی ،تولیــد ،اســتقرار ،بهرهبــرداری و

پشــتیبانی و وارهایــی اســت [.]4

 )2-2-2مدل چرخهی عمر یک سامانه( 8دیدگاه سازمان
بینالمللی استاندارد)9

هــر ســامانه دارای یــک چرخــهی عمــر اســت .چرخــهی
عمــر یــک ســامانه را میتــوان بــا اســتفاده از یــک
ل انتزاعــی نمایــش داد .ایــن مــدل از ایجــاد مفهــوم
مــد 

بــرای یــک ســامانه ،تحقــق ،10بهکارگیــری ،11توســعه 12و
وارهایــی 13آن تشــکیل شــده اســت.

یــک ســامانه از طریــق اقداماتــی کــه در هــر مرحلــه از

«کاربــرد عملــی دانشوتجربــه در پاســخ بــه نیازهــاي

چرخـهی عمــر آن انجــام میشــود ،توســعه مییابــد .مــدل

كاربــرد عملــي دانــش در يــك محصــول ،در يــك فراينــد

ارتباطــات و توالــی آنهــا بیــان میشــود [.]5

اجتماعــی .»3بــر اســاس ايــن تعريــف ،فنــاوري ميتوانــد

چرخ ـهی عمــر بــا اســتفاده از ایــن فرآیندهــا ،خروجــی و

توليــدي و يــا در يــك فراينــد پشــتيبان باشــد.

 )3-2-2چرخهی عمر محصول

«فنــاوري عبــارت اســت از ارزش بهســازي ،برخــورداري

مراحلــی را کــه هــر محصــول تولیدشــده از لحظــهی

از دانــش ايجــاد كننــدهی بهبــود و ارزش نهفتــه در
)7. Life Cycle (Weapon System
8. System Life Cycle Model
9. International Organization for Standardization
10. Realization
11.Utilization
12. Evolution
13. Disposal

امکانســنجی تــا لحظــهی وارهایــی طــی میکنــد،

1. Acquisition Streamlining and Standardization Information System
2. M.porter,1996
3. A.D.Little
4. Ellul,1964

 .5خليل ،2000 ،باقري  ،1381ص 14
 .6ملكزاده ،1384،ص 19
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«فنــاوري مجموعــهی معلوماتــي اســت كــه روش انجــام
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اســتاندارد اســت ،طبقهبنــدی موضوعــی و آمــاری هــر حــوزه

بــه اهــداف خــود نائــل ميشــويم .فنــاوري كاربــرد عملــي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

موجــود در هــر حــوزه کــه رقمــی بالــغ بــر  11292ســند

دانــش هســتند»4.

چرخــهی عمــر محصــول مینامنــد .ابتــدا ایــدهی یــک

بــا  Areaمشــخص میشــوند .در مجمــوع  Area ،42کــه

و مرحلــهی امکانســنجی و نیازســنجی آن صــورت

هســتند ،شناســایی شــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن

محصــول تحــت تحقیقــات و پژوهــش قــرار میگیــرد
میپذیــرد .ســپس مرحلـهی طراحــی و توســعهی محصــول
انجــام میشــود و در ادامــه محصــول بــه مرحلـهی ســاخت،

تولیــد و آزمــون میرســد .ســرانجام عملیــات بهرهبــرداری

بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوریهای وزارت دفاع آمریکا

و پشــتیبانی محصــول در عمــر مفیــد فــرا رســیده و در
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نهایــت محصــول بــه مرحلــهی فرســودگی و وارهایــی

خواهــد رســید .بهتریــن حالــت در تولیــد یــک محصــول
ایــن اســت کــه همــهی مراحــل چرخــهی عمــر را طــی

کنــد و دچــار شکســت و فرســودگی زودرس نشــود [.]1
)3-2رویکــرد استانداردســازی فناوریهــای وزارت

دفــاع آمریــکا

در وزارت دفــاع آمریــکا اســتانداردهای حــوزهی فنــاوری

شــامل  11292ســند اســتاندارد بــا موضوعــات مختلــف

حوزههــا هــر ســه مــاه یکبــار توســط کارشناســان
و متخصصــان دفاعــی وزارت دفــاع آمریــکا بازنگــری

میشــوند ،در نتیجــه ممکــن اســت بــا توجــه بــه توســعه

و پیشــرفت فناوریهــا ،تغییراتــی در حوزههــای فنــاوری
و یــا تعــداد اســتانداردهای موجــود در هــر حــوزه از قبیــل
ادغــام ،کاهــش ،افزایــش و یــا حــذف انجــام شــود [7و. ]6

درجــدول ( )1فهرســت عناویــن و موضوعــات حوزههــای
مختلــف فنــاوری ذکــر شــده اســت .بررســی ایــن حوزههــا
نشــان میدهــد کــه رویکــرد استانداردســازی در وزارت
دفــاع آمریــکا مبتنــی بــر چرخ ـهی عمــر محصــول بــوده
و فرایندگراســت.

عنوان و موضوع

تعداد استانداردها 1در هر حوزه در
سال 2014

2

استاندارد بینالمللی مرتبط با نیروی زمینی

1527

3

استاندارد بینالمللی مربوط به حوزه های مشترک

571

4

استاندارد بینالمللی مربوط به نیروی هوایی

1569

استاندارد بینالمللی مرتبط با نیروی دریایی

461

دادههای مدیریتی

22
32

ردیف

Area

1

ISDA

2

ISDD

3

ISDF

4

5

ISDN

5

ADMN

6

7

ATTS

فناوری آزمون اتوماتیک

7

8

CMPS

فناوری کامپوزیت

147

8

9

DCPS

پروتکل ارتباط داده

45

9

10

DRPR

روشهای نقشه کشی

160

10

11

EDRS

سامانههای بازتولید

55

11

12

EGDS

سامانههای داده مهندسی

141

12

13

EMCS

سازگاری الکترومغناطیسی

84

13

14

ENVR

الزامات محیطی

41

14

15

FACR

تاسیسات و الزامات طراحی

1549

15

16

FNCL

دادههای مالی

33

16

17

FORG

آهنگری

114

17

18

GINT

فناوری هوش جغرافیایی

520

6

10. Drawing Practices
11. Dod Engineering Data Reproduction System
12. Engineering Data System
13. Electromagnetic Compatibility
14. Environmental Requirements And Related
15. Facilities Engineering &Design Requirements
16. financial data
17. forgings
18. geospatial intelligence technology

1. Www.assistdocs.com,3/3/2014
)2. .International Standardization Documents(Army
) 3. International Standardization Documents(Defense
) 4. International Standardization Documents(Air Force
)5. International Standardization Documents( NAVAL
6. Administrative Data
7. Automatic Test Technology Standards
8. Composites Technology
9. Data Communication Protocol Standards
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 در هر حوزه در1تعداد استانداردها
2014 سال

عنوان و موضوع

75

فناوریهای انسانی

17

فناوری اطالعات

2

85

پردازش اطالعات برای رایانهها

32

منابع رایانه ای مأموریتی حساس

4

274

ریختهگری فلزات

5

267

پرداخت فلزات

6

209

مدیریت

1048

گوناگون

17

شبیهسازی و مدلسازی

212

یازرسی و آزمون غیر مخرب

116

تسلیحات هستهای

11

533

بستهبندی

12

133

پشتیبانی

13

198

کنترل کیفیت

14

76

ایمنی

15

475

مهندسی سیستم

16

17

فناوری وسایل نقایه فضایی

17

21

لحیم کاری

18

65

استانداردسازی

19

5

پشتیبانی فنی

20

87

ارتباطات

21

29

ارتباطات فدرال

22

53

پیچ

23

103

اتصال حرارتی فلزات

24

453

مشخصههای راهنمای فنی

25

Area

ردیف

HFAC

18

INST

19

3

IPSC

20

MCCR

21

MECA

22

MFFP

23

MGMT

24

8

MISC

25

MSSM

26

NDTI

27

NUOR

28

PACK

29

PSSS

30

QCIC

31

SAFT

32

SESS

33

SPVT

34

SOLD

35

STDZ

36

TCSP

37

TCSS

38

TELE

39

THDS

40

THJM

41

TMSS

42

1

7

9

10

]7و8[. حوزههای فناوری در وزارت دفاع آمریکا:1 جدول

1. human factors
2. information standards and technology
3. information processing standards for com
4. mission critical computer resources
5. metal casting
6. metal finishes and finishing processes
7. Management
8. miscellaneous
9. modeling & simulation standards & method
10. nondestructive testing & inspection
11. nuclear ordnance
12. packing,packaging,preservation and tra
13. product support standard and specificate

14. quality control /assurance & inspection
15. system safety
16. system engineering standards and specifications
17. space vehicle technology
18. soldering
19. standardization
20. technical support
21. telecommunications system standards
22. federal telecommunications standards
23. screw threads
24. thermal joining of metals
25. technical manual spec & standard

)3تجزیــه و تحلیــل رویکــرد استانداردســازی
فناوریهــای چرخـهی عمــر در وزارت دفــاع آمریکا

تولیــد و آزمــون ،عملیــات (بهرهبــرداری و پشــتیبانی) و

وارهایــی اســت ،طبقهبنــدی موضوعــی شــده اســت و آمــار

کلــی در ارتبــاط بــا تعــداد اســتانداردهایی کــه هــر مرحلــه

اســتانداردهای موجــود بــر مبنــای چرخـهی عمــر محصــول

از چرخــه عمــر را پوشــش میدهــد در جــدول ( )2آورده

ی نیازســنجی و
کــه در ایــن بررســی شــامل پنــج مرحل ـه 

شــده اســت.

بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوریهای وزارت دفاع آمریکا

امکانســنجی ،طراحــی و توســعهی محصــول ،ســاخت و

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

10

فرایندهای
چرخهی عمر

نیازسنجی و امکان
سنجی

طراحی و توسعهی
محصول

ساخت،تولید و
آزمون

عملیات

وارهایی

استانداردهای
مشترک در چرخه

تعداد
استانداردهای
موجود

29

632

2704

4166

53

2047

جمع کل9631:
جدول  :2آمار کلی در ارتباط با تعداد استانداردهایی که هر مرحله از چرخه عمر محصول را پوشش میدهد

همانطــور کــه مشــاهده میشــود در مرحلــهی

ســند ،تعــداد  9631ســند در چرخــهی عمــر محصــول

و در مرحلــهی نیازســنجی و وارهایــی کمتریــن اســناد

اســتانداردهای فناوریهــای چرخــهی عمــر محصــول در

عملیــات (بهرهبرداریوپشــتیبانی) بیشــترین اســتاندارد
اســتاندارد موجــود اســت و در مجموع از تعــداد کل 11292

قــرار گرفتهانــد .در ادامــه جــدول طبقهبنــدی موضوعــی

وزارت دفــاع آمریــکا ارائــه میشــود.

مراحل چرخهی عمر محصول

موضوع

نیازسنجی و امکان سنجی

امکانسنجی ،امور قراردادها ،مدیریت قراردادها ،مهندسی ارزش ،تهیه بیانیه کار ( ،)SOWتحقیقات بازار

طراحی و توسعهی محصول

قابلیــت اعتمــاد  ،قابلیــت اطمینــان و نگهــداری  ،معیارهــای طراحــی ،الزامــات طراحــی و ایمنــی طراحــی ،شبیهســازی و مدلســازی،
مهندســی انســانی ،طراحــی و تحلیــل مــواد کامپوزیتــی ،فرهنــگ واژگان و اختصــارات طراحــی ،نقشهکشــی مهندســی و اســتانداردهای
مربوطــه ،الزامــات کنتــرل تداخــل و ســازگاری الکترومغناطیســیدرطراحــی ،اطالعــات محیطــی بــرای تعییــن الزامــات طراحــی و آزمــون،
دادههــای محیطــی بــرای توســعه محصــول ،مقادیــر مرجــع محیطــی ،طراحی و ارزیابی ســامانه ســاح هســتهای ،الزامــات طراحی ســامانهها
و زیرســامانههای خــاص ،مدیریــت پیکربنــدی ،قطعــات ،مــواد و فرآیندهــای الکترونیکی ،اســتانداردهای طراحــی در سیســتمهای ارتباطاتی.

ساخت،تولید و آزمون

روشهای آزمون ،بستهبندی ،تضمین کیفیت ،روشهای تولید ،فرآیند پوششدهی ،مدیریتپیکرهبندی ،بازرسیو ارزیابی ،الکترومغناطیس
و جنگ الکترونیک ،الزامات آزمون و برنامهی آزمون ،فرهنگ واژگان ،مشخصهها و خواص مواد کامپوزیتی در ساخت ،فرآیند پردازش و
تولید مواد کامپوزیتی ،آزمون و اندازهگیری ویژگیهای الکترومغناطیسی ،آزمون محیطی ،تجهیزات محیطی ،آببندی ،آزمون و کنترل،
تجهیزات انبارداری ،عایقکاری ،روش تولید آهنگری ،اندازهگیری نویز و صدا و روشهای آزمون ،نشانهگذاری ،فرآیند ریختهگری فلزات
و آلیاژهای آن ،فرآیندهای تمامکاری و پرداخت فلزات و آلیاژهای آن ،ساخت و تولید ،تعویضپذیری و قابلیت جایگزینی اجزای وسایل
نقلیه هوافضایی ،رویههای نمونهبرداری ،مهارت کار تجهیزات الکترونیکی ،نصب سیستمهای کنترل تسلیحاتی هوادریایی ،آزمون فشار،
بازرسی الکترومغناطیس ،بازرسی اولتراسونیک ،بازرسی با ذرات مغناطیسی ،بازرسی با مایع نافذ ،بازرسی جریان گردابی ،بازرسی جوش،
بازرسی چشمی ،بازرسی رادیوگرافی  ،بازرسی ریختهگری ،بازرسی غیرمخرب ،تأیید صالحیت تجهیزات و اپراتورها ،آزمونهای خاص،
معیار ایمنی در ساخت ،آمادهسازی برای تحویل  ،انبارش و حمل ،بستهبندی خارجی ،بستهبندی داخلی و خارجی ،محافظت بستهبندی،
کالیبراسیون ،ایمنی در آزمون ،چکلیستهای ایمنی در ساخت و تولید ،ارزیابی قطعات و مواد تأمین شده  ،ایمنی در تولید و کنترل،
تخلیه الکترواستاتیکی ،استانداردهای مرتبط با تولید و نصب و مونتاژ  ،نشانهگذاری ،ممیزی کیفیت ،کنترل موجودی ،الزامات مواد ،قطعات
و فرآیندهای تجهیزات الکترونیکی ،معیارهای صدور گواهینامه پرواز ،سیستم نامگذاری و شناسایی اقالم ،روشهای تولید لحیمکاری،
الزامات خرید اقالم تجاری و نیمهآماده ،مدیریت کمبود مواد و منابع ساخت ،مدیریت قطعات ،الزامات آزمون و صحهگذاری ،استانداردهای
مرتبط با پیچ ،روشهای تولید اتصال حرارتی فلزات ،الزامات تهیه راهنمای فنی بکارگیری ،نگهداری و تعمیر و اورهال اقالم ،تهیه راهنمای
فنی مونتاژ ،حمل ،انبارش اقالم ،راهنمای فنی تضمین کیفیت ،راهنمای فنی طراحی ،ساخت و بهبود ،راهنمای فنی بستهبندی.

وارهایی

وارهایی ،الزامات ایمنیدر وارهایی ،قالب درخواست وارهایی تجهیزات ،راهنمای فنی وارهایی تسلیحات انفجاری.

استانداردهای مشترک
در چرخه

برنامه استانداردسازی ،دکترینها ،شرایط محیطی ،چرخه عمر ،دکترینها ،قراردادها ،مالی ،مدیریت ریسک ،مهندسی سیستم ،قالب و محتوای
موضوعات اجرایی و مدیریتی ،استانداردهای فناوری اطالعات و پروتکل داده ،استانداردهای مربوط به میکروفیلم دادهها و نقشههای مهندسی،
الزامات مستندسازی خودکار دادههای مهندسی مربوط به برخی محصوالت ،اثرات محیط الکترومغناطیسی ،الزامات خطرات و ایمنی در محیط
الکترومغناطیسی ،نمادها ،الزامات محیطی برای تسلیحات هواپرتاب ،الزامات محیطی برای محصوالت دریایی ،طرح ایمنی و سالمت محیطی،
برنامهریزی و طرحریزی پروژههای محیطی ،امنیت ،آموزشی ،ایمنی ،تجهیزات الکتریکی ،تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات الکترومکانیکی،
تجهیزات پزشکی ،تجهیزات مخابراتی ،تجهیزات هیدرولیکی ،تسهیالت مختلف ،خطمشیها و رویهها ،دسترسپذیری ،ساختمان ،عمرانی،
فرهنگ واژگان و نمادها ،لوازم اولیه مسکونی ،مواد ،قالب گزارشها و فرمهای هزینه ،مشخصهی دادهها ،پایگاه دادهها ،نقشهها ،تصاویر و
نمودارهای جغرافیایی ،برنامه مهندسی انسانی ،مهندسی انسانی در سیستمهای اطالعات مدیریت ،تأیید صالحیت دادهها در سیستم اکتساب،
استانداردهای مرتبط با فناوری اطالعات ،استانداردهای پروتکل و پردازش و تبادل داده ،استانداردهای داده دیجیتال ،نرمافزارها و فرآیندهای
مرتبط ،شرح اقالم مرتبط با کارکنان ،مدیریت اجرایی ،مدیریت سیستم اطالعات و ارتباطات ،مدیریت پروژه ،مدیریت داده و نرمافزار ،مهندسی
انسانی ،مدیریت مهندسی ،ارزیابی سیستم بازرسی پیمانکاران ،مدل هزینه چرخه عمر برای سیستمهای دفاعی ،رویه اکتساب ،طرح انطباق و
صحهگذاری کار ،فایل اطالعات فنی تجهیزات پشتیبان ،قالب طرحها و گزارشهای مرتبط با تسلیحات هستهای ،ارزیابی خطر و ایمنی ،قالب
گزارشها و برنامه ایمنی اقالم سیستم ،نمادها و نشانهگذاریها در ایمنی ،مطالعات ایمنی ،دادههای ایمنی ،سالمت و ایمنی حرفهای ،توسعه
نرمافزار ،استانداردهای محتوا و فرمت ،فهرست اسناد ،الزامات مستندسازی ،اکتساب وسایل نقلیه فضایی ،محیط فضایی ،قالب گزارشها و
فرمهای پشتیبانی فنی ،ایمنی در مقابل الکترومغناطیس در سیستمهای ارتباطاتی ،راهنمای توسعهدهندگان و کاربران سیستمهای ارتباطاتی،
استانداردهای مربوط به سیستمهای ارتباطاتی ماهوارهها ،سیستمهای تلفنی ،استانداردهای زیرسامانهها و تجهیزات ارتباطاتی ،محتوا و قالب
راهنما و نشریات فنی ،الزامات مربوط به مدیریت راهنمای فنی  ،راهنمای فنی اکتساب  ،تهیه کتابهای اطالعات نیروی دریایی.
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عملیات

تجهیزات اپتیک و لیزر ،استتار ،الکترومغناطیس ،امنیت ،ایمنی ،منبع تغذیه ،استانداردهای پزشکی ،تجهیزات  NBCو البسه ،تجهیزات
الکتریکی ،استانداردهای فنی و عملیات تسلیحات ،جغرافیای نظامی ،الزامات حمل و نقل ،عملیات مشترک ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
استانداردهای فنی و عملیات مهمات ،نشانهگذاری ،نگهداری و تعمیر ،استانداردهای فنی و عملیاتی تسلیحات هستهای ،بهکارگیری بالگردها در
عملیات ،وسایل نقلیه میدانی ،روشهای آزمون و ارزیابی ،مشخصههای محصولی ،شرایط محیطی ،الزامات محیطی ،محیط حملونقل ،طرح نت
و عملیات محیطی ،طرح پاکسازی محیطی ،نگهداری و تعمیر ،مهندسی انسانی در بهرهبرداری ،آموزش ،پشتیبانی ،سیستم شناسایی اقالم،
شرح اقالم مرتبط با عملیات ،لجستیک و پشتیبانی ،استانداردهای مرتبط با اورهال ،مشخصههای فنی مجموعهها و زیرمجموعهها ،بستهبندی،
حمل و انبارش ،ایمنی در بکارگیری ،ایمنی نواحی خطرناک ،راهنمای آموزش قابلیت اطمینان ،پشتیبانی و تأمین قطعات یدکی ،استانداردهای
عملکرد و عملیات مشترک سیستم ارتباطات ،ارتباطات ضدجمینگ ،راهنمای فنی نصب ،مونتاژ ،آزمون ،حمل و نگهداری و تعمیر  ،راهنمای
فنی عیبیابی و قطعات خرابی ،راهنمای فنی زیرسامانهها و سامانههای تسلیحاتی ،الزامات مربوط به تهیه راهنمای فنی تجهیزات و تسلیحات،
راهنمای فنی ایمنی ،راهنمای فنی عملیاتی.
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فرایندهای چرخهی عمر

موضوع

جدول : 3طبقهبندی موضوعی استانداردهای فناوریهای وزارت دفاع آمریکا بر اساس چرخهی عمر محصول

بــا توجــه بــه جدو لهــای ( )2و ( )3نــکات زیــر
قابــل بیــان هســتند:

• اســتاندارد فرهنــگ واژگان در بیشــتر حوز ههــا بــه
چشــم میخــورد و ایــن بــه معنــای رویکــرد وزارت
دفــاع آمریــکا در ایجــاد ادبیــات مشــترک در تمامــی

حــوزه هــای فنــاوری اســت.

• اســتانداردهای موجــود در برخــی از حوز ههــا
ماننــدISDA ،ISDD ،ISDF ،ISDN ،MISC، MGMT :

 ،SAFT ،SPVT، STDZ ،TMSS ،SESSبــه لحــاظ موضوع
و محتــوا ،تقریبــاً در تمامــی مراحــل چرخــهی عمــر
محصــول عمومیــت دارنــد.

• در مرحلــهی امکا نســنجی ،نیازســنجی و وارهایــی

تعــداد محــدودی اســتاندارد وجــود دارد .بهطــور

مثــال در مرحلــهی امکا نســنجی و نیازســنجی فقــط

حوز ههــای  ISDD ،FACR ،MGMT ،MISCو  STDZو

• اســتانداردهای  ISDA ،ISDD ،ISDF ،ISDNمربــوط

بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوریهای وزارت دفاع آمریکا

 )5بحــث و نتیجهگیری

در مرحلــهی وارهایــی فقــط حوز ههــای ISDA ،FACR

11

 ،MISC ،SAFT، TCSPو  TMSSشناســایی شــد هاند.

بــه اســتانداردهای ناتــو  1بــوده و شــامل چهــار
حــوز هی نیــروی زمینــی ،نیــروی هوایــی ،نیــروی
دریایــی و مســتندات مشــترک هســتند کــه در
مجمــوع  4173اســتاندارد را در برمیگیــرد .ایــن
اســتانداردها بــر مرحلــهی عملیــات ،بهر هبــرداری

و پشــتیبانی تمرکــز بیشــتری دارنــد .ایــن امــر

نشــان میدهــد کــه بایســتی بــه استانداردســازی
فناور یهــای بهر هبــرداری از محصــول توجــه
خاصــی مبــذول شــود.

• برخــی ازحوز ههــا ماننــد ATTS ،NDTI ،PACK

،QCIC ،THDS ،MECA ،MFFP ،SOLD ،THJM ،FORG

بهطــور خــاص متمرکــز بــر مرحلــهی ســاخت ،تولیــد
و آزمــون هســتند.

• دقــت بــه موضوعــات دســتهبندی شــده در هــر یــک
1. NATO

از مراحــل چرخــهی عمــر محصــول نشــان میدهــد

یــک رویکــرد مشــخص ،روشــن مینمایــد.

هماننــد ایمنــی و الزامــات محیطــی بایســتی در

شــده در مرحلــهی امکا نســنجی و نیازســنجی و

خاصــی مبــذول داشــت.

دفــاع آمریــکا در استانداردســازی ایــن دو مرحلــه بــا

کــه بــه الزامــات اســتاندارد برخــی از موضوعــات،

تمامــی مراحــل چرخــهی عمــر محصــول توجــه

بــا توجــه بــه ماتریــس گســترد هی تهیهشــده و

بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوریهای وزارت دفاع آمریکا

طبقهبنــدی موضوعــی اســتانداردهای حوز ههــای
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فنــاوری وزارت دفــاع آمریــکا در چرخــهی عمــر

محصــول و بــا نظــر بــه اینکــه الگــوی استانداردســازی
فناور یهــای وزارت دفــاع آمریــکا در ایــن تحقیــق

بهعنــوان یــک تجربــهی برتــر انتخــاب و بررســی
شــده اســت ،مــوارد زیــر پیشــنهاد میشــود:

 .1بهمنظــور تولیــد یــک محصــول اســتاندارد الزم
اســت کــه فناور یهــای تحقــق آن محصــول نیــز
شناســایی ،برنامهریــزی و استانداردســازی شــود.

 .2بــا توجــه بهاینکــه در وزارت دفــاع آمریــکا
فناور یهایــی ماننــد مــواد کامپوزیتــی ،نقشهکشــی،

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،شبیهســازی و
مد لســازی ،مهندســی سیســتم ،فضایــی و ...
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بهعنــوان

حوز ههــای

اصلــی

استانداردســازی

شناســایی و انتخــاب شــد هاند ،میتــوان بــه

اهمیــت و نقــش ایــن فناور یهــا در چرخــهی عمــر
محصــول پــی بــرد .لــذا پیشــنهاد میشــود بــه
الگــوی استانداردســازی ارائهشــده در ایــن زمینــه،

در تعییــن حوز ههــای استانداردســازی فناور یهــای

یــک محصــول توجــه شــود.

 .3بــا توجــه بــه ســرعت پیشــرفت و توســعهی
فناور یهــا میتــوان در باز ههــای زمانــی مشــخص

حوز ههــای استانداردســازی فناور یهــای محصــول
را بازنگــری (کاهــش ،افزایــش ،ادغــام) کــرد.

 .4نتایــج تحلیــل صور تگرفتــه نشــان میدهــد
کــه وزارت دفــاع آمریــکا رویکــرد و نقشــهی راه
مشــخصی در استانداردســازی فناور یهــای دفاعــی

خــود منطبــق بــر چرخــهی عمــر محصــوالت دنبــال
میکنــد و ایــن امــر لــزوم و اهمیــت توجــه بــه
استانداردســازی فناور یهــای دفاعــی را بــر اســاس

 .5بــا توجــه بــه محدودیــت اســتانداردهای شناســایی

وارهایــی بهنظــر میرســد بایســتی رویکــرد وزارت

ســایر مراحــل متفــاوت باشــد.

 .6بــا توجــه بــه تجرب ـهی موفــق وزارت دفــاع آمریــکا
در اکتســاب محصــوالت دفاعــی و بررســی و دقــت در

موضوعــات مختلــف شناساییشــده در اســتانداردهای
فناور یهــای هــر حــوزه مطابــق بــا جــدول (،)3

پیشــنهاد

میشــود

کــه

در

استانداردســازی

فناور یهــای یــک محصــول ،کمینــه موضوعــات

مذکــور مدنظــر قــرار گیــرد.
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