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بــا توجــه بــه پیشــینه  و تجــارب موفــق و چندیــن ســاله ی استانداردســازی در وزارت دفــاع آمریــکا، در ایــن مقالــه ســاختار 
ــکا  ــاع آمری ــت. در وزارت دف ــده اس ــل ش ــه و تحلی ــی و تجزی ــکا بررس ــاع آمری ــاوری در وزارت دف ــازی فن ــد استانداردس و رون

ــوص  ــی در خص ــی و تحقیقات ــل کاری مطالعات ــه، حاص ــن مقال ــوند. ای ــخص می ش ــا Area مش ــاوری ب ــوزه ی فن ــتانداردهای ح اس
رویکــرد استانداردســازی فناوری هــای1 دفاعــی وزارت دفــاع آمریکاســت2. در ایــن مطالعــه سعی شــده بــا بررســی اســناد و موضوعــات 
اســتاندارد حوزه هــای فنــاوری تعریف شــده توســط وزارت دفــاع آمریــکا بــا رویکــرد چرخــه ی عمــر محصــول، طبقه بنــدی موضوعــی 
روی اســتانداردهای دفاعــی آمریــکا صــورت گیــرد. نتایــج حاصــل از ایــن طبقه بنــدی در قالــب یــک ماتریــس متشــکل از حوزه هــای 
ــر  ــه شــناخت و درک بهت ــکا و مراحــل چرخــه ی عمــر محصــول ارائه شــده اســت. بررســی انجام شــده، ب ــی آمری ــای دفاع فناوری ه
ــزان  ــن می ــازی و همچنی ــرای استانداردس ــردی ب ــم و راهب ــای مه ــکا، فناوری ه ــی آمری ــای دفاع ــازی فناوری ه ــرد استانداردس رویک
ــه استانداردســازی  ــه توجــه ب ــج حاصــل نشــان می دهــد ک ــد. نتای ــا، کمــک می کن ــن فناوری ه ــر ای ــکا ب ــاع آمری ــز وزارت دف تمرک
فناوری هــا بــا موضوعاتــی از قبیــل معیارهــای طراحــی، قابلیــت اطمینــان و نگهــداری و تعمیــر، انــواع روش هــای ســاخت و تولیــد، 

ــرداری و پشــتیبانی محصــول ضــروری اســت. ــواع روش هــای آزمــون، بهره ب ان

واژگان کلیدی:

استانداردسازی، فناوری، استانداردسازی فناوری، حوزه های استانداردسازی3 فناوری، چرخه ی عمر محصول 

1(مقدمه

چرخــه ی عمــر، مبحثــی مهــم در زمینــه ی تولــد تــا مــرگ 
تمامــی ســامانه ها و محصــوالت اســت. هــر سیســتمی هــم 
گرایــش بــه بقــا دارد و هــم گرایــش بــه فنــا ؛ حفــظ تعــادل 
در سیســتم، متکــی بــر تفــوق و برتــری عوامــل مثبــت بــر 
منفــی اســت. نظریــه ی چرخــه عمــر محصــول نخســتین بار 
در ســال 1950جهــت تشــریح چرخــه ی عمــر مــورد انتظــار 
ــه  ــودگی عرض ــا فرس ــی ت ــه ی طراح ــوالت از مرحل محص

شــد]1[.

ــه  ــه ب ــدون توج ــول ب ــازی محص ــر استانداردس ــز ب تمرک

ــر  ــدون در نظ ــول و ب ــامانه ی محص ــدی س ــزای پیکربن اج
ــئله ای  ــر آن، مس ــه ی عم ــاص چرخ ــات خ ــن الزام گرفت
اســت کــه بعضــاً موجــب بــروز عــدم هماهنگــی و ســازگاری 
میــان الزامــات محصــول بــا دانــش و فناوری هــای موجــود 
ــی از  ــت. یک ــور اس ــود در کش ــرایط موج ــات و ش و الزام
ــخص و  ــه ای مش ــدان برنام ــئله، فق ــن مس ــروز ای ــل ب دالی
راهبــردی اســت کــه دربرگیرنــده ی تمامــی الزامــات بــرای 
دســتیابی بــه تولیــد محصــول اســتاندارد می شــود. یکــی از 
ــد و روش   ورودی هــای تهیــه ی ایــن برنامــه، مطالعــات رون
ســازمان های  محصــوالت  و  فناوری هــا  استانداردســازی 

ــت ]2[. ــازی در دنیاس ــر استانداردس برت

1. Technologies
2. Department of Defense
3. Standardization Areas
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از آنجــا کــه چرخــه ی عمــر هــر محصــول متشــکل از انــواع 
ــته بندی و  ــرای دس ــت، ب ــخت اس ــرم و س ــای ن فناوری ه
طبقه بنــدی موضوعــی اســتانداردهای فناوری هــای آمریــکا 
از مــدل چرخه ی عمــر محصول در فرآیند اکتســاب محصول 
اســتفاده می شــود. در ایــن تحقیــق، ســعی شــده اســت ابتــدا 
بــا مراجعــه بــه ســامانه ی اطاعاتی استانداردســازی و توســعه 
ــود اکتســابWWW.Assistdocs.com( 1( و بررســی و  و بهب
تحلیــل حوزه هــای استانداردســازی فنــاوری و اســتانداردهای 
ــر 11292 ســند  ــغ ب ــه رقمــی بال ــر حــوزه ک موجــود در ه
اســتاندارد اســت، طبقه بنــدی موضوعــی و آمــاری هــر حــوزه 
در انطبــاق بــا مراحــل چرخــه ی عمــر محصــول بــه تهیــه ی 
ماتریــس فنــاوری در چرخــه ی عمــر محصول پرداخته  شــود ، 
ــا تحلیــل ماتریــس می تــوان بــه شــناخت فاصلــه  ســپس ب
میــان وضعیــت مطلــوب و وضعیــت موجــود در هــر حــوزه ی 
ــده  ــج به  دســت آم ــت از نتای ــاوری دســت یافته و در نهای فن
به عنــوان پایــه و مبنــا ی تهیــه ی نقشــه راه استانداردســازی 

فناوری هــای محصــول اســتفاده  شــود.

2(مروری بر ادبیات

2-1(فناوری 

ــن  ــه مي شــود. ای ــاوري ارائ ــی از فن ــف متفاوت امــروزه تعاری
ــي و  ــدگاه مهندس ــر دو دی ــي از ه ــوالً تلفیق ــف معم تعاری
ــده  ــف ارائه ش ــي از تعاری ــر برخ ــتند. در زی ــي هس اجتماع

ــاوري آمــده   اســت: ــراي فن ب

»عامــل تبدیــل ورودي هــا بــه خروجی هــا کــه ایجــاد 
می کنــد.2« رقابتــی  مزیــت 

»کاربــرد عملــی دانش وتجربــه در پاســخ بــه نیازهــاي 
ــد  ــاوري مي توان ــف، فن ــن تعری ــاس ای ــر اس ــی3«. ب اجتماع
ــد  ــک فراین ــک محصــول، در ی ــش در ی ــي دان ــرد عمل کارب

ــد. ــتیبان باش ــد پش ــک فراین ــا در ی ــدي و ی تولی

ــورداري  ــازي، برخ ــت از ارزش بهس ــارت اس ــاوري عب »فن
در  نهفتــه  ارزش  و  بهبــود  کننــده ی  ایجــاد  دانــش  از 

ــه اي از  ــده ی مجموع ــه در بر دارن ــي ک ــوالت و خدمات محص
ــتند.4« ــش هس دان

»فنــاوري، روش انجــام کار و ابــزاري اســت کــه توســط آن 
بــه اهــداف خــود نائــل مي شــویم. فنــاوري کاربــرد عملــي 
دانــش و ابــزاري جهــت کمــک بــه تــاش انســان اســت.5«

ــام  ــه روش انج ــت ک ــي اس ــه ی معلومات ــاوري مجموع »فن
ــوزد.6« ــا مي آم ــه م ــا را ب کاره

ــي  ــا و تکنیک های ــات، ابزاره ــکل از اطاع ــه اي متش »مجموع
کــه از علــم و تجربــه ی عملــي نشــأت گرفته انــد و در توســعه، 
فرآیندهــا،  محصــوالت،  به کارگیــري  و  تولیــد  طراحــي، 
ــد ]3[.« ــرار مي گیرن ــورد اســتفاده ق ــات م سیســتم ها و خدم

2-2(مفهوم چرخه ی عمر محصول

ــدگاه  ــول7 )دی ــامانه محص ــر س ــه ی عم 2-2-1( چرخ
ــکا( ــاع آمری وزارت دف

تمامــی مراحــل عمــر یــک ســامانه شــامل تحقیــق، 
توســعه، آزمــون و ارزیابــی، تولیــد، اســتقرار، بهره بــرداری و 

ــت ]4[. ــی اس ــتیبانی و وارهای پش

2-2-2( مدل چرخه ی عمر یک سامانه8 )دیدگاه سازمان 
بین المللی استاندارد9(

ــه ی  ــت. چرخ ــر اس ــه ی عم ــک چرخ ــامانه دارای ی ــر س ه
از یــک  بــا اســتفاده  عمــر یــک ســامانه را می تــوان 
ــوم  ــاد مفه ــدل از ایج ــن م ــش داد. ای ــی نمای ــدل  انتزاع م
ــعه12 و  ــری11،  توس ــق10، به کارگی ــامانه، تحق ــک س ــرای ی ب

ــت. ــده اس ــکیل ش ــی13 آن تش وارهای

ــه از  ــر مرحل ــه در ه ــی ک ــق اقدامات ــامانه از طری ــک س ی
چرخــه ی عمــر آن انجــام می شــود، توســعه می یابــد. مــدل 
ــن فرآیندهــا، خروجــی و  ــا اســتفاده از ای چرخــه ی عمــر ب

ــود ]5[. ــان می ش ــا بی ــی آن ه ــات و توال ارتباط

2-2-3( چرخه ی عمر محصول

مراحلــی را کــه هــر محصــول تولید شــده از لحظــه ی 
می کنــد،  طــی  وارهایــی  لحظــه ی  تــا  امکان ســنجی 

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

5. خلیل، 2000، باقري 1381، ص 14
6. ملک زاده،1384، ص 19

7. Life Cycle )Weapon System(
8. System Life Cycle Model
9. International Organization for Standardization
10. Realization
11.Utilization
12. Evolution
13. Disposal
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ــک  ــده ی ی ــدا ای ــد. ابت ــول می نامن ــر محص ــه ی عم چرخ
محصــول تحــت تحقیقــات و پژوهــش قــرار می گیــرد 
صــورت  آن  نیازســنجی  و  امکان ســنجی  مرحلــه ی  و 
می پذیــرد. ســپس مرحلــه ی طراحــی و توســعه ی محصــول 
انجــام می  شــود و در ادامــه محصــول بــه مرحلــه ی ســاخت ، 
ــرداری  تولیــد و آزمــون می رســد. ســرانجام عملیــات بهره ب
ــیده و در  ــرا رس ــد ف ــر مفی ــول در عم ــتیبانی محص و پش
نهایــت محصــول بــه مرحلــه ی فرســودگی و وارهایــی 
ــک محصــول  ــد ی ــت در تولی ــن حال ــید. بهتری ــد رس خواه
ــی  ــر را ط ــه ی عم ــل چرخ ــه ی مراح ــه هم ــت ک ــن اس ای
ــود ]1[. ــودگی زودرس نش ــت و فرس ــار شکس ــد و دچ کن

وزارت  فناوری هــای  استانداردســازی  2-3(رویکــرد 
ــکا ــاع آمری دف

ــاوری  ــوزه ی فن ــتانداردهای ح ــکا اس ــاع آمری در وزارت دف

تعداد استانداردها1 در هر حوزه در عنوان و موضوعAreaردیف
سال 2014

12ISDA1527استاندارد بین المللی مرتبط با نیروی زمینی

23ISDD571استاندارد بین المللی مربوط به حوزه های مشترک

34ISDF1569استاندارد بین المللی مربوط به نیروی هوایی

45ISDN461استاندارد بین المللی مرتبط با نیروی دریایی

56ADMN22داده های مدیریتی

67ATTS32فناوری آزمون اتوماتیک

78CMPS147فناوری کامپوزیت

89DCPS45پروتکل ارتباط  داده

910DRPR160روش های نقشه کشی

1011EDRS55سامانه های بازتولید

1112EGDS141سامانه های داده مهندسی

1213EMCS84سازگاری الکترومغناطیسی

1314ENVR41الزامات محیطی

1415FACR1549تاسیسات و الزامات طراحی

1516FNCL33داده های مالی

1617FORG114آهنگری

1718GINT520فناوری هوش جغرافیایی

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

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

ــه  ــوع Area ،42 ک ــوند. در مجم ــخص می ش ــا Area مش ب
ــف  ــات مختل ــا موضوع ــتاندارد ب ــند اس ــامل 11292 س ش
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــایی ش ــتند، شناس هس
توســط کارشناســان  حوزه هــا هــر ســه  مــاه یک بــار 
بازنگــری  آمریــکا  دفــاع  وزارت  دفاعــی  متخصصــان  و 
ــه توســعه  ــا توجــه ب می شــوند، در نتیجــه ممکــن اســت ب
ــاوری  ــای فن ــی در حوزه ه ــا، تغییرات ــرفت فناوری ه و پیش
و یــا تعــداد اســتانداردهای موجــود در هــر حــوزه از قبیــل 
ادغــام، کاهــش، افزایــش و یــا حــذف انجــام شــود ]7و6[ .

ــای  ــات حوزه ه ــن و موضوع ــت عناوی ــدول )1( فهرس درج
مختلــف فنــاوری ذکــر شــده اســت. بررســی ایــن حوزه هــا 
نشــان می دهــد کــه رویکــرد استانداردســازی در وزارت 
ــوده  ــر چرخــه ی عمــر محصــول ب ــی ب ــکا مبتن ــاع آمری دف

ــت. و فرایندگراس
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تعداد استانداردها1 در هر حوزه در عنوان و موضوعAreaردیف
سال 2014

181HFAC75فناوری های انسانی

192INST17فناوری اطاعات

203IPSC85پردازش اطاعات برای رایانه ها

214MCCR32منابع رایانه ای مأموریتی حساس

225MECA274ریخته گری فلزات

236MFFP267پرداخت فلزات

247MGMT209مدیریت

258MISC1048گوناگون

269MSSM17شبیه سازی و مدل سازی

2710NDTI212یازرسی و آزمون غیر مخرب

2811NUOR116تسلیحات هسته ای

2912PACK533بسته بندی

3013PSSS133پشتیبانی

3114QCIC198کنترل کیفیت

3215SAFT76ایمنی

3316SESS475مهندسی سیستم

3417SPVT17فناوری وسایل نقایه فضایی

3518SOLD21لحیم کاری

3619STDZ65استانداردسازی

3720TCSP5پشتیبانی فنی

3821TCSS87ارتباطات

3922TELE29ارتباطات فدرال

4023THDS53پیچ

4124THJM103اتصال حرارتی فلزات

4225TMSS453مشخصه های راهنمای فنی

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

جدول 1: حوزه های فناوری در وزارت دفاع آمریکا.]8و7[



بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری های وزارت دفاع آمریکا

10

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 3 - پیاپی 13 - پاییز 1393

مرحلــه ی  در  می شــود  مشــاهده  کــه  همان طــور 
عملیــات )بهره برداری و پشــتیبانی( بیشــترین اســتاندارد 
و در مرحلــه ی نیاز ســنجی و وارهایــی کمتریــن اســناد 
اســتاندارد موجــود اســت و در مجموع از تعــداد کل 11292 

فرایندهای 
چرخه ی عمر

نیازسنجی و امکان 
سنجی

طراحی و توسعه ی 
محصول

ساخت ،تولید و 
استانداردهای وارهاییعملیاتآزمون

مشترک در چرخه

تعداد 
استانداردهای 

موجود
2963227044166532047

جمع کل:9631

جدول 2: آمار کلی در ارتباط با تعداد استانداردهایی که هر مرحله از چرخه عمر محصول را پوشش می دهد

موضوعمراحل چرخه ی عمر محصول

امکان سنجی، امور قراردادها، مدیریت قراردادها، مهندسی ارزش، تهیه بیانیه کار )SOW(، تحقیقات بازارنیازسنجی و امکان سنجی

طراحی و توسعه ی محصول

قابلیــت اعتمــاد ، قابلیــت اطمینــان و نگهــداری ، معیارهــای طراحــی، الزامــات طراحــی و ایمنــی طراحــی، شبیه ســازی و مدل ســازی، 
مهندســی انســانی، طراحــی و تحلیــل مــواد کامپوزیتــی، فرهنــگ واژگان و اختصــارات طراحــی، نقشه کشــی مهندســی و اســتانداردهای 
مربوطــه، الزامــات کنتــرل تداخــل و ســازگاری الکترومغناطیســی  در طراحــی، اطاعــات محیطــی بــرای تعییــن الزامــات طراحــی و آزمــون، 
داده هــای محیطــی بــرای توســعه محصــول، مقادیــر مرجــع محیطــی، طراحی و ارزیابی ســامانه ســاح هســته ای، الزامــات طراحی ســامانه ها 
و زیرســامانه های خــاص، مدیریــت پیکربنــدی، قطعــات، مــواد و فرآیندهــای الکترونیکی، اســتانداردهای طراحــی در سیســتم های ارتباطاتی.

ساخت ،تولید و آزمون

روش های آزمون، بسته بندی، تضمین کیفیت، روش های تولید، فرآیند پوشش دهی، مدیریت پیکره بندی، بازرسی و ارزیابی، الکترومغناطیس 
و جنگ الکترونیک، الزامات آزمون و برنامه ی آزمون، فرهنگ واژگان، مشخصه ها و خواص مواد کامپوزیتی در ساخت، فرآیند پردازش و 
تولید مواد کامپوزیتی، آزمون و اندازه گیری ویژگی های الکترومغناطیسی، آزمون محیطی، تجهیزات محیطی، آب بندی، آزمون و کنترل، 
تجهیزات انبارداری، عایق کاری، روش تولید آهنگری، اندازه گیری نویز و صدا و روش های آزمون، نشانه گذاری، فرآیند ریخته گری فلزات 
و آلیاژهای آن، فرآیندهای تمام کاری و پرداخت فلزات و آلیاژهای آن، ساخت و تولید، تعویض پذیری و قابلیت جایگزینی اجزای وسایل 
نقلیه هوافضایی، رویه های نمونه برداری،  مهارت کار تجهیزات الکترونیکی،  نصب سیستم های 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 ریخته گری، بازرسی غیرمخرب، تأیید صاحیت تجهیزات و اپراتورها ، آزمون های خاص، 

معیار ایمنی در ساخت، آماده سازی برای تحویل ، انبارش و حمل، بسته بندی خارجی، بسته بندی داخلی و خارجی، محافظت بسته بندی، 
کالیبراسیون، ایمنی در آزمون، چک لیست های 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 ، نشانه گذاری، ممیزی کیفیت، کنترل موجودی، الزامات مواد، قطعات 
و فرآیندهای تجهیزات الکترونیکی، معیارهای صدور گواهینامه پرواز، سیستم نام گذاری و شناسایی اقام، روش های تولید لحیم کاری، 

الزامات خرید اقام تجاری و نیمه آماده، مدیریت کمبود مواد و منابع ساخت، مدیریت قطعات، الزامات آزمون و صحه گذاری، استانداردهای 
مرتبط با پیچ، روش های تولید اتصال حرارتی فلزات، الزامات تهیه راهنمای فنی بکارگیری، نگهداری و تعمیر و اورهال اقام، تهیه راهنمای 
فنی مونتاژ، حمل، انبارش اقام، راهنمای فنی تضمین کیفیت، راهنمای فنی طراحی، ساخت و بهبود، راهنمای فنی بسته بندی.            

ــول  ــر محص ــه ی عم ــند در چرخ ــداد 9631 س ــند، تع س
ــی  ــدی موضوع ــدول طبقه بن ــه ج ــد. در ادام ــرار گرفته ان ق
ــول در  ــر محص ــه ی عم ــای چرخ ــتانداردهای فناوری ه اس

ــود. ــه می ش ــکا ارائ ــاع آمری وزارت دف

3(تجزیــه و تحلیــل رویکــرد استانداردســازی 
فناوری هــای چرخــه ی عمــر در وزارت دفــاع آمریکا

اســتانداردهای موجــود بــر مبنــای چرخــه ی عمــر محصــول 
ــه ی  نیازســنجی و  ــن بررســی شــامل پنــج مرحل کــه در ای
ــاخت و  ــول، س ــعه ی محص ــی و توس ــنجی، طراح امکان س

ــتیبانی( و  ــرداری و پش ــات )بهره ب ــون، عملی ــد و آزم تولی
وارهایــی اســت، طبقه بنــدی موضوعــی شــده اســت و آمــار 
کلــی در ارتبــاط بــا تعــداد اســتانداردهایی کــه هــر مرحلــه 
ــدول )2( آورده  ــد در ج ــش می ده ــر را پوش ــه عم از چرخ

شــده اســت.
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موضوعفرایندهای چرخه ی عمر

عملیات

تجهیزات اپتیک و لیزر، استتار، الکترومغناطیس، امنیت، ایمنی، منبع تغذیه، استانداردهای پزشکی،  تجهیزات NBC و البسه، تجهیزات 
الکتریکی، استانداردهای فنی و عملیات تسلیحات، جغرافیای نظامی،  الزامات حمل و نقل، عملیات مشترک، فناوری اطاعات و ارتباطات،  

استانداردهای فنی و عملیات مهمات، نشانه گذاری،  نگهداری و تعمیر، استانداردهای فنی و عملیاتی تسلیحات هسته ای، به کارگیری بالگردها در 
عملیات،  وسایل نقلیه میدانی، روش های آزمون و ارزیابی، مشخصه های محصولی، شرایط محیطی، الزامات محیطی، محیط حمل و نقل، طرح نت 

و عملیات محیطی، طرح پاک سازی محیطی، نگهداری و تعمیر، مهندسی انسانی در بهره برداری، آموزش، پشتیبانی، سیستم شناسایی اقام، 
شرح اقام مرتبط با عملیات، لجستیک و پشتیبانی، استانداردهای مرتبط با اورهال، مشخصه های فنی مجموعه ها و زیرمجموعه ها، بسته بندی، 
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 عیب یابی و قطعات خرابی،  راهنمای فنی زیرسامانه ها و سامانه های تسلیحاتی، الزامات مربوط به تهیه راهنمای فنی تجهیزات و تسلیحات،  
راهنمای فنی ایمنی، راهنمای فنی عملیاتی.

وارهایی، الزامات ایمنی در وارهایی، قالب درخواست وارهایی تجهیزات، راهنمای فنی وارهایی تسلیحات انفجاری.وارهایی

استانداردهای مشترک 
در چرخه

برنامه استانداردسازی، دکترین ها، شرایط محیطی، چرخه عمر، دکترین ها، قراردادها، مالی، مدیریت ریسک، مهندسی سیستم، قالب و محتوای 
موضوعات اجرایی و مدیریتی، استانداردهای فناوری اطاعات و پروتکل داده، استانداردهای مربوط به میکروفیلم داده ها و نقشه های مهندسی، 
الزامات مستندسازی خودکار داده های 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 سامت محیطی، 

برنامه ریزی و طرح ریزی پروژه های محیطی، امنیت، آموزشی، ایمنی، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مکانیکی، تجهیزات الکترومکانیکی، 
تجهیزات پزشکی، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات هیدرولیکی، تسهیات مختلف، خط مشی ها و رویه ها، دسترس پذیری، ساختمان، عمرانی، 
فرهنگ واژگان و نمادها، لوازم اولیه مسکونی، مواد، قالب گزارش ها و فرم های هزینه، مشخصه ی داده ها، پایگاه  داده ها، نقشه ها، تصاویر و 

نمودارهای جغرافیایی، برنامه مهندسی انسانی، مهندسی انسانی در سیستم های اطاعات مدیریت، تأیید صاحیت داده ها در سیستم اکتساب، 
استانداردهای مرتبط با فناوری اطاعات، استانداردهای پروتکل و پردازش و تبادل داده، استانداردهای داده دیجیتال، نرم افزارها و فرآیندهای 

مرتبط، شرح اقام مرتبط با کارکنان، مدیریت اجرایی، مدیریت سیستم اطاعات و ارتباطات، مدیریت پروژه، مدیریت داده و نرم افزار، مهندسی 
انسانی، مدیریت مهندسی،  ارزیابی سیستم بازرسی پیمانکاران، مدل هزینه چرخه عمر برای سیستم های دفاعی، رویه اکتساب، طرح انطباق و 
صحه گذاری کار، فایل اطاعات فنی تجهیزات پشتیبان، قالب طرح ها و گزارش های مرتبط با تسلیحات هسته ای، ارزیابی خطر و ایمنی، قالب 
گزارش ها و برنامه ایمنی اقام سیستم، نمادها و نشانه گذاری ها در ایمنی، مطالعات ایمنی، داده های ایمنی، سامت و ایمنی حرفه ای، توسعه 
نرم افزار، استانداردهای محتوا و فرمت، فهرست اسناد، الزامات مستندسازی، اکتساب وسایل نقلیه فضایی، محیط فضایی، قالب گزارش ها و 

فرم های پشتیبانی فنی، ایمنی در مقابل الکترومغناطیس در سیستم های ارتباطاتی ، راهنمای توسعه دهندگان و کاربران سیستم های ارتباطاتی، 
استانداردهای مربوط به سیستم های ارتباطاتی ماهواره ها، سیستم های تلفنی، استانداردهای زیرسامانه ها و تجهیزات ارتباطاتی، محتوا و قالب 

راهنما و نشریات فنی، الزامات مربوط به مدیریت راهنمای فنی ، راهنمای فنی اکتساب ، تهیه کتاب های اطاعات نیروی دریایی.

جدول3 : طبقه بندی موضوعی استانداردهای فناوری های وزارت دفاع آمریکا بر اساس چرخه ی عمر محصول

5( بحــث و نتیجه گیری

زیــر  نــکات   )3 ( و   )2 ( بــه جدول هــای  توجــه  بــا 
بیــان هســتند:  قابــل 

ــه  ــا ب ــتر حوزه ه ــگ واژگان در بیش ــتاندارد فرهن • اس
ــرد وزارت  ــای رویک ــه معن ــن ب ــورد و ای ــم می خ چش
ــی  ــات مشــترک در تمام ــکا در ایجــاد ادبی ــاع آمری دف

حــوزه هــای فنــاوری اســت.
حوزه هــا  از  برخــی  در  موجــود  اســتانداردهای   •
 ISDA ،ISDD ،ISDF ،ISDN ،MISC، MGMT ماننــد: 
SAFT ،SPVT، STDZ ،TMSS ،SESS، بــه لحــاظ موضوع 

ــر  ــه ی  عم ــل چرخ ــی مراح ــاً در تمام ــوا، تقریب و محت
ــد. ــت دارن ــول عمومی محص

ــی  ــنجی و وارهای ــنجی، نیازس ــه ی امکان س • در مرحل
به طــور  دارد.  وجــود  اســتاندارد  محــدودی  تعــداد 
ــط  ــنجی فق ــنجی و نیازس ــه ی امکان س ــال در مرحل مث
و   STDZ و   ISDD ،FACR ،MGMT ،MISC حوزه هــای 

 ISDA ،FACRــای ــط حوزه ه ــی فق ــه ی وارهای در مرحل
TMSS شناســایی شــده اند.  و   ،MISC ،SAFT، TCSP

ISDA ،ISDD ،ISDF ،ISDN مربــوط  • اســتانداردهای 
چهــار  شــامل  و  بــوده  ناتــو1  اســتانداردهای  بــه 
حــوزه ی نیــروی زمینــی، نیــروی هوایــی، نیــروی 
در  کــه  هســتند  مشــترک  مســتندات  و  دریایــی 
ایــن  برمی گیــرد.  در  را  اســتاندارد   4173 مجمــوع 
بهره بــرداری  عملیــات،  مرحلــه ی  بــر  اســتانداردها 
امــر  ایــن  دارنــد.  بیشــتری  تمرکــز  پشــتیبانی  و 
استانداردســازی  بــه  بایســتی  نشــان می دهــد کــه 
توجــه  محصــول  از  بهره بــرداری  فناوری هــای 

خاصــی مبــذول شــود.
 ATTS ،NDTI ،PACK ماننــد  ازحوزه هــا  برخــی   •
 ،QCIC ،THDS ،MECA ،MFFP ،SOLD ،THJM ،FORG

ــد  ــه ی ســاخت، تولی ــر مرحل ــز ب به طــور خــاص متمرک
ــتند. ــون هس و آزم

• دقــت بــه موضوعــات دســته بندی شــده در هــر یــک 

1. NATO
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ــد  ــان می ده ــول نش ــر محص ــه ی عم ــل چرخ از مراح
کــه بــه الزامــات اســتاندارد برخــی از موضوعــات، 
در  بایســتی  محیطــی  الزامــات  و  ایمنــی  هماننــد 
توجــه  محصــول  عمــر  چرخــه ی  مراحــل  تمامــی 

ــت.  ــذول داش ــی مب خاص

و  تهیه شــده  گســترده ی  ماتریــس  بــه  توجــه  بــا 
حوزه هــا ی  اســتانداردهای  موضوعــی  طبقه بنــدی 
عمــر  چرخــه ی  در  آمریــکا  دفــاع  وزارت  فنــاوری 
محصــول و بــا نظــر بــه  اینکــه الگــوی استانداردســازی 
فناوری هــای وزارت دفــاع آمریــکا در ایــن تحقیــق 
بررســی  و  انتخــاب  برتــر  تجربــه ی  یــک  به عنــوان 

شــده اســت، مــوارد زیــر پیشــنهاد می شــود:

اســتاندارد الزم  تولیــد یــک محصــول  به منظــور   .1
نیــز  محصــول  آن  تحقــق  فناوری هــای  کــه  اســت 
شــود. استانداردســازی  و  برنامه ریــزی  شناســایی ، 

آمریــکا  دفــاع  وزارت  در  به اینکــه  توجــه  بــا   .2
فناوری هایــی ماننــد مــواد کامپوزیتــی، نقشه کشــی، 
و  شبیه ســازی  ارتباطــات،  و  اطاعــات  فنــاوری 
 ... و  فضایــی  سیســتم،  مهندســی  مدل ســازی، 
استانداردســازی  اصلــی  حوزه هــای  به عنــوان 
بــه  می تــوان  شــده اند،  انتخــاب  و  شناســایی 
ــر  ــه ی عم ــا در چرخ ــن فناوری ه ــش ای ــت و نق اهمی
بــه  می شــود  پیشــنهاد  لــذا  بــرد.  پــی  محصــول 
الگــوی استانداردســازی ارائه شــده در ایــن زمینــه، 
در تعییــن حوزه هــای استانداردســازی فناوری هــای 

یــک محصــول توجــه شــود.
توســعه ی  و  پیشــرفت  ســرعت  بــه  توجــه  بــا   .3
مشــخص  زمانــی  بازه هــای  در  می تــوان  فناوری هــا 
محصــول  فناوری هــای  استانداردســازی  حوزه هــای 

را بازنگــری )کاهــش، افزایــش، ادغــام( کــرد.
می دهــد  نشــان  صورت گرفتــه  تحلیــل  نتایــج   .4
راه  نقشــه ی  و  رویکــرد  آمریــکا  دفــاع  وزارت  کــه 
دفاعــی  فناوری هــای  استانداردســازی  در  مشــخصی 
ــال  ــوالت دنب ــر محص ــه ی عم ــر چرخ ــق ب ــود منطب خ
بــه  توجــه  اهمیــت  و  لــزوم  امــر  ایــن  و  می کنــد 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــای دفاع ــازی فناوری ه استانداردس

یــک رویکــرد مشــخص، روشــن می نمایــد.
ــه محدودیــت اســتانداردهای شناســایی  ــا توجــه ب 5. ب
و  نیازســنجی  و  امکان ســنجی  مرحلــه ی  در  شــده 
بایســتی رویکــرد وزارت  به نظــر می رســد  وارهایــی 
ــا  ــه ب ــن دو مرحل ــکا در استانداردســازی ای ــاع آمری دف

ــد. ــاوت باش ــل متف ــایر مراح س
6. بــا توجــه بــه تجربــه ی موفــق وزارت دفــاع آمریــکا 
در اکتســاب محصــوالت دفاعــی و بررســی و دقــت در 
ــتانداردهای  ــده در اس ــف شناسایی ش ــات مختل موضوع
 ،)3 ( جــدول  بــا  مطابــق  حــوزه  هــر  فناوری هــای 
استانداردســازی  در  کــه  می شــود  پیشــنهاد 
موضوعــات  کمینــه  محصــول،  یــک  فناوری هــای 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــور مدنظ مذک



یکا
آمر

اع 
 دف

رت
وزا

ی 
ی ها

اور
 فن

ارد
اند

ست
ت ا

وعا
وض

ل م
حلی

و ت
ی 

رس
بر

13

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
یز 

 پای
- 1

3 
پی

پیا
 - 

ه3
مار

 ش
م-

هار
 چ

ال
س

مراجع و  6(منابع 

1. مترجــم، ســید اصفهانــی، ســید میر مهــدی، )1390(، قابلیــت اطمینان، تهران: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر.
2. محمد روضه ســرا، مریــم، )1393(، ارائــه ی مدلــی تطبیقــی به منظور استانداردســازی فناوری و محصــول، فصل نامه 

علمی-ترویجــی مدیریــت اســتاندارد و کیفیت، شــماره های 1-4.

3. Abetti, PierA.1st edition volume 78, No2, Technology: A key Strategic Resource, )February 1989(.

4. A Guide to The Project Management Body of Knowledge )PMBOK Guide(, Department of Defense

Extension to, First Edition Version1 June 2003.

5. ISO IEC IEEE 15288, System and Software Engineering System Life Cycle Processes, Second Edi-

tion )2008-02-01(.

6. DOD 4120.24-M, Defense Standardization Program )DSP( Policies and Procedures, March 2000.

7. SD-1, Defense Standardization Program, Standardization Directory )FSC Class and Area Assign-

ments(, Revised as of 1 July 2013.

8. WWW.Assistdocs.com




