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تاریخ دریافت93/9/3 :
تاریخ پذیرش93/9/23 :

پیشــرفتهای قابــل توجــه بخــش دفاعــی در نــوآوری و پدیــدآوری محصــوالت و خدمــات نویــن طــی دهههــای اخیــر،
توجــه بــه نظاممنــد شــدن چرخــه اکتســاب فنــاوری و چرخــه عمــر محصــوالت ،تمرکــز بــر استانداردســازی ســازمانها،
فرایندهــا و محصــوالت دفاعــی را بگون ـهای متناســب بــا نظــام نــوآوری دفاعــی و مبتنــی بــر چرخــه عمــر محصــوالت ،ضرورتــی
اجتنــاب ناپذیــر ســاخته و تــا کنــون کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت .از طرفــی تطابــق فعالیتهــای استانداردســازی دفاعــی
بــا دســتاوردهای روز دنیــا در جهــت تســهیلگری و اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای استانداردســازی ملــی و بینالمللــی،
یکــی از دغدغههــای مهــم دهــه حاضــر بــه شــمار م ـیرود .در ایــن تحقیــق ،بــر مبنــای تجــارب گذشــته و مطالعــات فرایندهــای
استانداردســازی روز دنیــا ،الگــوی فراینــد ارزیابــی انطبــاق کــه یکــی از فرایندهــای بنیادیــن استانداردســازی بــه شــمار م ـیرود در
تناســب بــا الگوهــای بینالمللــی ،مبتنــی بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ،دارای قابلیــت انعطــاف و پیشبینــی بــاال ،و
مؤثــر بــر چرخــه عمــر محصــول طرحریــزی و ارایــه شــده اســت ،کــه میتوانــد مبنایــی بــرای توســعه فعالیتهــای ارزیابــی انطبــاق
دفاعــی قرارگیــرد.

واژگان کلیدی:
استانداردسازی ،نوآوری دفاعی ،چرخه عمر ،تایید صالحیت ،ارزیابی انطباق ،ممیزی ،بازرسی فنی ،رده بندی ،تایید صالحیت پروازی
 )1مقدمه
بــا پیشــرفت علــوم و پیدایــش فنآوریهــای نویــن ،دنیــای

امــروز شــاهد تحــوالت چشــمگیر در عرصــه صنعتــی اســت.
ایــده استانداردســازی را شــاید بتــوان رایجتریــن راه در جهــت
ایجــاد یکپارچگــی ،مهــار تنــوع ،قابلیــت ســازگاری و ارتقــای

ســطح ایمنــی و کیفیــت فرایندهــا ،خدمــات و محصــوالت

دنیــای صنعتــی امــروز تلقــی نمــود .از آنجــا کــه معمــوالْ

بیشــترین ســهم در تحــوالت صنعتــی کشــورهای توســعه
یافتــه و در حــال توســعه بــه حوزههــای دفاعــی اختصــاص
دارد ،بخــش دفاعــی در عرصــه استانداردســازی ملــی و

منطق ـهای ،بهعنــوان پرچمــدار و پیشــرو بــه شــمار م ـیرود.

بــا عنایــت بــه پیشــرفتهای قابــل توجــه بخــش
دفاعــی کشــورمان در نــوآوری و پدیــدآوری محصــوالت
و خدمــات نویــن طــی دهههــای اخیــر ،لــزوم تمرکــز

بــر استانداردســازی ســازمانها ،فرایندهــا ،خدمــات و

محصــوالت دفاعــی بهعنــوان یکــی از شــاخصههای

بنیادیــن کیفیــت و ایمنــی در آنهــا ،امــری اجتنــاب
ناپذیــر اســت .از همیــن رو طــی دو دهــه اخیــر ،توســعه
استانداردســازی دفاعــی ،همــواره یکــی از دغدغههــای

اصلــی دفاعــی بــه شــمار رفتــه اســت .ســیر تکاملــی فراینــد

استانداردســازی دفاعــی کشــورمان را تاکنــون میتــوان بــه
ســه دورهی بســتر ســازی و ترویــج فرهنگ استانداردســازی
دفاعــی ،دورهی الگوســازی نویــن استانداردســازی دفاعــی و

دورهی تثبیــت و بلــوغ استانداردســازی دفاعــی ،تقســیم

نمــود .در طــی ســه دورهی گذشــته ،تمرکــز اصلــی بــر
توســعه بســترها و زیرســاختهای استانداردســازی مبتنــی

بــر مراحــل چهارگانــه استانداردســازی[ ]1مطابــق بــا شــکل
( )1بــوده اســت.
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رویکــرد استانداردســازی دفاعــی بــا توجــه بــه چرخــه

زیرســاختهای اشــاره شــده در مرجــع [ ]2نیازمنــد

جدیــدی آغــاز شــده اســت کــه ناشــی از ضــرورت بهبــود

اکتســاب فنــاوری و چرخــه عمــر محصــول بــوده اســت .این
دوره را میتــوان دورهی توســعه و پیشــرفت استانداردســازی

دفاعــی نامیــد کــه تکامــل یافتــه رویکردهــای قبلــی بــوده و
دارای ســه خصیصــه نویــن اســت.

دفاعــی ،پیشــنهاد و ارائــه شــده اســت[ .]2توســعه
بررســی تحــوالت انجــام شــده در ســطح دنیــا و اســتفاده

از آخریــن دســتاوردهای روز دنیــا اســت تــا بتــوان بهتریــن
راه در کوتاهتریــن زمــان ممکــن اتخــاذ نمــود .ایــن مقالــه

بــه دنبــال دس ـتیابی بــه راهــکاری جهــت توســعه فراینــد

نــوآوری دفاعــی ،بهبــود داده شــده اســت .اهــداف مشــترک

فعالیتهــا و ســاختارهای روز دنیــا ،الگــوی مناســب و

ایدههــا و راهبردهــا در تناســب و ســازگاری بــا نظــام

نظــام نــوآوری و استانداردســازی دفاعــی را میتــوان در
تــاش بــرای ارتقــای توانمندیهــا و خلــق شایســتگیهای

جدیــد دفاعــی ،کاهــش زمــان و صرفهجویــی در
هزینههــای توســعه و ارتقــای کیفیــت و ایمنــی محصــوالت

در بخــش دفاعــی اســت .در ایــن رهگــذر بــا مــرور آخریــن
ســازگار بــا مالحظــات بخــش دفاعــی در زمینــه ارزیابــی
انطبــاق ســازمان ،فراینــد و محصــوالت ارائــه شــده اســت.

 )2الگوهای ارزیابی انطباق در سطح بینالمللی

موجــود و تســریع در توســعه محصــوالت (در فراینــد

اثبــات بــرآورده شــدن الزامــات مشــخص شــده در رابطــه

 .2رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ،در حــوزهی

ارزیابــی انطبــاق گوینــد[ .]4ارزیابــی انطبــاق در ســطح

دانــا و شــبکه بــزرگ توانــا (کــه از ضــرورت هــای امــروزی

گواهینامــه انجــام میشــود.

 .3رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ،در حــوزهی

ارتبــاط بــا یــک نهــاد ارزیابــی انطبــاق کــه حاکــی از اثبــات

محصــول (از مرحلــه ایــده تــا وارهایــی) در نظــر گرفتــه

انطبــاق مشــخص شــده میباشــد[.]4

استانداردســازی در ســازمانها و فرایندهــای مؤثــر در

ســازمانها (نظامهــای مدیریتــی) ،فرایندهــا ،محصــوالت

طرحریــزی استانداردســازی دفاعــی بــا رویکــرد نویــن ،در

از ســوی شــخص ثالــث اســت کــه در نظــام بینالمللــی

اکتســاب محصــول) خالصــه نمــود.

بــا یــک محصــول ،فراینــد ،سیســتم ،شــخص یــا نهــاد را،

عملیــات و ســاختارها ،مبتنــی بــر رویکــرد هســته کوچــک

بینالمللــی بــه دو منظــور تأییــد صالحیــت و صــدور

بخــش دفاعــی به شــمار مـیرود) توســعه داده شــده اســت.

تأییــد صالحیــت :تأییــد انطبــاق توســط شــخص ثالــث در

کارکردهــا و نتایــج ،مؤثــر بــر سرتاســر چرخــه عمــر

رســمی صالحیــت آن نهــاد بــرای انجــام وظایــف ارزیابــی

شــده اســت کــه هــدف اصلــی آن افزایــش ضریــب نفــوذ

صــدور گواهینامــه :فراینــد حصــول اطمینــان از انطبــاق

چرخــه عمــر محصــول اســت.

و اشــخاص بــا اســتانداردها بــه منظــور گواهــی کــردن آنها
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الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

 .1رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی ،در حــوزهی

ارزیابــی انطبــاق و مراقبــت از اســتمرار انطباق با اســتانداردها
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مقالــه قبلــی بــا عنــوان افــق پیشــنهادی استانداردســازی
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شکل  :1فرایندهای اصلی استانداردسازی

بهطــور معمــول از طــرق ممیــزی (نظــام مدیریتــی

بازرســی فنــی) بــه نمایندگــی بیــش از  ۷۰ســازمان

فنــی (کاال و خدمــات) ،تأییــد صالحیــت پــروازی (حــوزه

تشــکیل شــده و در حــال حاضــر حــدود  33000آزمايشــگاه

و فرایندهــا) ،ارزیابــی انطبــاق (محصــوالت) ،بازرســی

هوانــوردی) و رده بنــدی (دریانــوردی) انجــام میشــود.
 )1-2تأیید صالحیت

در ســطح بینالمللــی بــرای پذیــرش یــک عضــو جدیــد

در یــک گــروه خــاص شــامل اعضــای برابــر یــا همتــراز،1

الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

از ســازو کار ارزیابــی همتــرازی اســتفاده میشــود .بهطــور

16

مثــال تصمیــم بــه عضویــت یافتن در یــک ســازمان حرفهای
ممکــن اســت بهوســیلهی فراینــدی صــورت پذیــرد کــه

ایــن فراینــد توســط اعضــای موجــود گــروه ایجــاد شــده و
شــامل تعییــن الزاماتــی بــرای ارزیابــی نامزدهــای عضویــت

میباشــد .اهــداف گروههــای همتــراز میتوانــد شــامل
انطبــاق نهادهــا بــا الزامــات مشــخص شــده و پذیــرش

نتایــج یــک نهــاد توســط ســایر نهادهــا باشــد[.]5

از طرفــی بــه منظــور تســهیل در تجــارت جهانــی و

بــر اســاس مقــررات بینالمللــی ،تأییــد صالحیــت
آزمایشــگاهها و مؤسســات بازرســی فنــی بــر اســاس

اســتانداردهای بینالمللــی ،بــه اتحادیــه بینالمللــی تأییــد
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صالحیــت آزمایشــگاهی ( 2)ILACواگــذار شــده اســت.

همچنیــن تأییــد صالحیــت مؤسســات صــدور گواهینامــه
(نظامهــای مدیریتــی ،فرایندهــا ،محصــوالت و اشــخاص)

بــه مجمــع بینالمللــی تأییــد صالحیــت ( 3)IAFواگــذار
شــده اســت .بــه ایــن منظــور بایــد در هــر کشــور حداقــل

یــک نهــاد تأییــد صالحیــت 4ایجــاد شــود و بــا عضویــت در
 ILACو  ،IAFقابلیــت برقــراری زنجیــرهی ردیابــی تأییــد

صالحیــت بینالمللــی را در کشــور خــود ایجــاد نمایــد.

پذیــرش عضویــت نهــاد ملــی تأییــد صالحیــت هــر کشــور

در ایــن زنجیــره از طریــق فراینــد ارزیابــی همتــرازی بــر

مبنــای اســتاندارد  ISO/IEC 17040توســط  ILACو IAF

صــورت میپذیــرد.]6[ .

اتحادیــه  ILACمتشــکل از نهــاد تأییــد صالحیــت (فعــال

در زمینــه تأییــد صالحیــت آزمایشــگاهها و مؤسســات
6. Associates
7. Affiliates
8. Stakeholders
9. Regional Cooperation Bodies
10. Mutual Recognition Arrangement
11. National Accreditation Center of Iran

اقتصــادی و منطق ـهای اســت کــه حــدود  30ســال پیــش

و بيــش از  6000مؤسســه بازرســی فنــی را در زنجیــرهی
تأییــد صالحیــت بینالمللــی قــرار داده اســت .اعضــای
 ILACبــه پنــج گــروه اعضــای کامــل  ،اعضــای همــکار ،
5

6

اعضــای وابســته ،7ذی نفعــان 8و نهادهــای منطقــهای

9

دســته بنــدی میشــوند .در ایــن میــان حــق رأی در تمامــی
موضوعــات بجــز پذیــرش عضــو کامــل جدیــد (که حــق رأی

در آن تنهــا محــدود بــه اعضــای کامــل اســت) ،تنهــا بــه

اعضــای کامــل و اعضــای همــکار تعلــق میگیــرد و ســایر

اعضــا حــق رأی ندارنــد .اعضــای کامــل ،نهادهــای تأییــد
صالحیتــی هســتند کــه نظــام مدیریــت تأییــد صالحیــت

خــود را بــر اســاس الزامــات اســتاندارد ISO/IEC 17011

و راهنماهــای مرتبــط  ILACاســتقرار داده و نگهــداری

مینماینــد .همچنیــن دارای توافقنامــه شناســایی متقابــل

( 10)MRAبــا  ILACهســتند .اعضــای همــکار ،نهادهــای
تأییــد صالحیتــی هســتند کــه قادرنــد شــواهدی مبنــی

بــر رعایــت الزامــات بینالمللــی یــاد شــده ارائــه نماینــد
ولــی هنــوز دارای توافقنامــه شناســایی متقابــل بــا ILAC

نمیباشــند .اعضــای کامــل و همــکار بایــد اطمینــان

یابنــد کــه مؤسســات بازرســی فنــی و آزمایشــگاههایی
کــه توســط آنهــا تأییــد صالحیــت میشــوند ،الزامــات
اســتانداردهای بینالمللــی ( ISO/IEC 17025بــرای

آزمایشــگاههای آزمــون و کالیبراســیون)( ISO 15189 ،بــرای

آزمایشــگاههای آزمــون پزشــکی)( ISO/IEC 17020 ،بــرای
مؤسســات بازرســی فنــی) و راهنماهــای مرتبــط  ILACرا

بــرآورده میکننــد[ .]7در حــال حاضــر مرکــز ملــی تأییــد

صالحیــت ایــران ( 11)NACIبــه نمایندگــی از کشــورمان بــه

عنــوان عضــو همــکار  ILACفعالیــت مینمایــد.

یکــی از اهــداف تجــارت آزاد جهانــی« ،آزمــون محصــول در

یــک جــا و پذیــرش در همــه جــا» اســت .از ایــن رو هــدف
نهایــی  ILACبــه رســمیت شــناختن امکانــات آزمایشــگاهی

و بازرســی فنــی و در نتیجــه پذیــرش گزارشــات آزمــون،
1. Peer Assessment
2. International Laboratory Accreditation Cooperation
3. International Accreditation Forum
4. Accreditation Body
5. Full Members

کالیبراســیون و بازرســی فنــی در کشــورهای مختلــف اســت

آزمــون و پذیــرش در همــه جــا» محقــق شــود .زنجیــرهی

کشــورها نیــز مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و «شــعار یــک بار

فنــی تــا ســطح بینالمللــی در شــکل ( )2نمایــش داده

تــا از ایــن طریــق نتایــج مذکــور در یــک کشــور ،در ســایر

ردیابــی اعتبــار گزارشــات آزمــون ،کالیبراســیون و بازرســی
شــده اســت.

اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت
آزمایشگاهی ()ILAC
اتحاديه تأييد صالحيت آزمايشگاه های آسيا
اقيانوسيه()APLAC

مؤسسات بازرسی فنی

گزارش بازرسی

()NACI

آزمایشگاههای آزمون

گزارش آزمون
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()DAKKS

نهاد تأييد صالحيت ایران

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نهاد تأييد صالحيت آلمان

اتحاديه تأييد صالحيت اروپا

()EA

نهاد تأييد صالحيت آمریکا
()A2LA

آزمایشگاههای کالیبراسیون

گزارش کالیبراسیون

شکل  :2زنجیرهی ردیابی اعتبار گزارشات آزمون ،کالیبراسیون و بازرسی فنی تا سطح بینالمللی

 )2-2ممیزی و صدور گواهینامه

همانطــور کــه پیشــتر بیــان شــد ،مؤسســاتی کــه در
فرایندهــا ،محصــوالت و اشــخاص در ســطح بینالمللــی
فعــال هســتند ،خــود بایــد از طریــق  IAFتأییــد صالحیــت
شــوند .ایــن مجمــع بینالمللــی متشــکل از حــدود یکصــد

نهــاد تأییــد صالحیــت (فعــال در زمینــه تأییــد صالحیــت

مؤسســات صــدور گواهینامــه) بــه نمایندگــی بیــش
از  ۷۰ســازمان اقتصــادی و منطقــهای اســت کــه حــدود

 20ســال پیــش بــه منظــور اجــرای یــک برنامــه بــرای
تأییــد صالحیــت نهادهایــی کــه ارزیابــی انطبــاق را انجــام

میدهنــد تشــکیل شــده اســت .اعضــای  IAFبــه چهــار

گــروه اعضــای کامــل ،اعضــای همــکار ،اعضــای ناظــر 1و

صــدور گواهینامــه فعــال در آن کشــور را بــر اســاس

اســتانداردهای بینالمللــی ( ISO/IEC 17065فعــال در

زمینــه ارزیابــی انطبــاق محصــول)،

ISO/IEC 17021

(فعــال در زمینــه ممیــزی نظامهــای مدیریتــی ،فرایندهــا

و خدمــات) و ( ISO/IEC 17024فعــال در زمینــه گواهــی

کــردن اشــخاص) تأییــد صالحیــت مینماینــد[ .]9در حــال
حاضــر مرکــز ملــی تأییــد صالحیــت ایــران بــه نمایندگــی

از کشــورمان بــه عنــوان عضــو همــکار  ILACفعالیــت
مینمایــد .زنجیــرهی ردیابــی اعتبــار گواهینامههــای

صــادره در زمینــه نظامهــای مدیریتــی ،فرایندهــا،
محصــوالت و اشــخاص در شــکل ( )3نمایــش داده شــده

اســت.

نهادهــای منطقــهای دســته بنــدی میشــوند[.]8

اعضــای کامــل دارای توافقنامــه شناســایی چنــد جانبــه
( 2)MLAبــا  IAFبــوده و نظــام مدیریــت تأییــد صالحیــت

خــود را بــر اســاس الزامــات اســتاندارد ISO/IEC 17011

و راهنماهــای  IAFاســتقرار داده و نگهــداری مینماینــد.
1. Observer Members
2. Multilateral Recognition Arrangement

الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

زمینــهی صــدور گواهینامــه نظامهــای مدیریتــی،

نهادهــای ملــی تأییــد صالحیــت در هــر کشــور ،مؤسســات

17

مجمع بین المللی تأیید صالحیت ()IAF

اتحاديه تأیيد صالحيت اقیانوسیه

()PAC

اتحاديه تأیيد صالحيت آفریقا
()AFRAC

نهاد تأیيد صالحيت
آفریقای

الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

جنوبی ()SANAS

18

نهاد تأیيد صالحيت ایران
()NACI
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()UKAS

مؤسسات صدور گواهینامهی
محصول

مؤسسات صدور گواهینامهی
نظام مدیریت و فرایند

مؤسسات گواهیکنندهی
اشخاص

گواهینامهی محصول

گواهینامهی نظام مدیریت
و فرایند

گواهینامهی اشخاص

شکل  :3زنجیرهی ردیابی اعتبار گواهینامههای مؤسسات صدور گواهینامه تا سطح بینالمللی

 )3-2بازرسی فنی

بازرســی فنــی در اصطــاح عبــارت اســت از ارزیابــی

انطبــاق از طریــق بررســی یــا مشــاهده و قضــاوت همــراه
بــا اندازهگیــری ،آزمایــش یــا ســنجش مناســب[ .]10بــه

عبــارت تخصصیتــر بازرســی فنــی فعالیتــی اســت هماننــد
اندازهگیــری ،بررســی ،آزمایــش و ســنجیدن یــک یــا
تعــدادی از مشــخصههای یــک ماهیــت و مقایســه نتایــج

بــا الزامــات تعییــن شــده بــرای اثبــات ایــن کــه انطبــاق
بــرای هــر مشــخصه حاصــل شــده اســت یــا خیــر[.]11
بــه عبــارت دیگــر بازرســی ،بررســی محصــول ،فراینــد،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نهاد تأیيد صالحيت بریتانیا

خدمــات ،تأسیســات و طراحــی آنهــا بــه منظــور تعییــن

انطبــاق بــا الزامــات مشــخص شــده بــر مبنــای قضــاوت

حرفــهای اســت[.]12

مؤسســاتی کــه در زمینــه بازرســی فنــی فعالیــت مینماینــد

را میتــوان بــه ســه دســته تقســیم نمــود .دســته الــف،

مؤسســات بازرســی فنــی شــخص ثالــث هســتند کــه تنهــا

بایــد خدمــات بازرســی شــخص ثالــث ارایــه نماینــد و مجــاز

( )2نشــان داده شــده ،تــا ســطح جهانــی ارتقــا مییابــد.

دســته ب ،مؤسســات بازرســی فنــی هســتند کــه بــه

عنــوان بخــش جداگانــه و قابــل شناســايي از یــک ســازمان
بزرگتــر فعالیــت مینماینــد و ایــن ســازمان بزرگتــر

در زمینههــاي طراحــي ،ســاخت ،تأميــن ،نصــب،

اســتفاده يــا نگهــداري اقــام مــورد بازرســي فعــال اســت.

در واقــع مؤسســه بازرســی فنــی دســته ب ،فقــط بــرای
ارایــه خدمــات بازرســي فنــی بــه ســازمان مــادر تأســيس
میشــود .دســته پ ،مؤسســات بازرســي كننــدهاي هســتند

كــه بــه عنــوان بخشــی قابــل شناســایی ولــی نــه لزومــاْ

جداگانــه از ســازمان بزرگتــر (بــا فعالیتهــای تشــریح
شــده در دســته ب) ،خدمــات بازرســی فنــی خــود را عــاوه

بــر ســازمان مــادر بــه ســایر طرفهــای ذینفــع نیــز ارایــه
مینماینــد[ .]12ایــن چنیــن مؤسســاتی نیــز میتواننــد

بــا اســتقرار اســتاندارد  ،ISO/IEC 17020در زنجیــرهی
ردیابــی تأییــد صالحیــت قــرار گیرنــد.
 )4-2تأیید صالحیت پروازی

بــه درگیــر شــدن در ســایر جنبههــای کســب و کار هماننــد

بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای خــاص حــوزه هوانــوردی

نیســتند .چنیــن مؤسســاتی ،میتواننــد خدمــات بازرســی

مأموریتهــا و فضاهــای قابــل پــرواز ،قوانیــن و مقــررات

شــرکتهای مهندســی و دیگــر ســازمانهای ذی نفــع،

تــا وارهایــی) حاکــم اســت ،کــه خــود باعــث تفــاوت در

در صورتــی کــه ایــن مؤسســات نظــام مدیریــت بازرســی فنی

از همیــن رو پــس از تشــکیل ســازمان ملــل متحــد،

و نگهــداری نماینــد ،اعتبــار گزارشــات بازرســی فنــی آنهــا

شــیکاگو ،اقــدام بــه ایجــاد ســازمان بینالمللــی هوانــوردی

فعالیتهــای طراحــی ،تــدارک ،ســاخت ،تأمیــن و نصــب،
فنــی خــود را بــه خریــداران ،فروشــندگان ،مراجــع گمرگــی،

از جملــه باالبــودن ســطح مخاطــرات ایمنــی ،تنــوع

متفاوتــی بــر چرخــه عمــر محصــوالت هوایــی (از پیدایــش

ارایــه دهنــد[ .]12همــان گونــه کــه پیشــتر نیــز بیــان شــد

فراینــد استانداردســازی امــور هوانــوردی شــده اســت.

خــود را بــر اســاس اســتاندارد  ISO/IEC 17020اســتقرارداده

کشــورهای فعــال در صنعــت هوانــوردی بــا انعقــاد پیمــان

از طریــق زنجیــرهی ردیابــی تأییــد صالحیــت کــه در شــکل

غیرنظامــی ( 1)ICAOنمودنــد .ایــن ســازمان بــا هــدف

تأییــد صالحیــت پــروازی هواگردهــا دانســت کــه متمرکــز بر

حوزههــای طراحــی ،ســاخت ،عملیــات و آمــوزش) ایجــاد

و ســازمان بهرهبــرداري (عمليــات و آمــوزش) اســت[.]13

ســازمان طراحــي ،ســازمان توليد ،ســازمان تعميــر و نگهداري

یکســان ســازی مقــررات صنعــت هوانــوردی (شــامل کلیــه

بــه طــور عمومــی ســازمانهای ملــی هوانــوردی در فراینــد

شــده و تــا کنــون بــا تدویــن و انتشــار  19الحاقیــه ،مقررات

تأییــد صالحیــت پــروازی یــک هواگــرد ،بــه ارایــه خدمــات

و اســتانداردهای الزم در چرخــه عمــر محصــوالت هوایــی

ارزیابــی انطبــاق یــا ممیــزی و صــدور گواهینامــه DOA

را وضــع نمــوده اســت .هــر کشــور عضــو ،موظــف اســت

2

(بــرای ســازمان طراحــی)( 3POA ،بــرای ســازمان تولیــد)،

بــا ایجــاد یــک نهــاد متولــی فعالیتهــای هوانــوردی در

( PMAبــرای تأییــد ســاخت قطعــات)( 5TC ،بــرای

ســاختار حاکمیتــی خــود ،نســبت بــه ســاماندهی صنعــت

4

تعمیــر و نگهــداری) و ( 7COAبــرای تأییــد صالحیــت

 ،ICAOالزامــات و مالحظــات بینالمللــی را رعایــت نمایــد.

پــروازی مــداوم) میپردازنــد .در شــکل ( ،)4فعالیتهــای

ســازمان هواپیمایــی کشــوری ،بــه نمایندگــی از کشــورمان

الزم بــرای تأییــد صالحیــت پــرروازی را از ســطح ملــی تــا

عضــو  ICAOمیباشــد.

بینالمللــی میتــوان مشــاهده نمــود.

مأموریــت اصلــی یــک ســازمان هوانــوردی ملــی را میتــوان

سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

()ICAO

سازمان ایمنی هوانوردی
سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا
()FAA

سازمان هواپیمایی کشوری
جمهوری اسالمی

ایران()CAO

سازمان هواپیمایی کشوری
روسیه ()SCAA

ل و نقل کانادا
سازمان حم 
()TC

گواهینامهی تایید
صالحیت پروازی
مداوم

گواهینامهی سازمان
تعمیر و نگهداری

گواهینامهی محصول

سازمان طراحی

سازمان تولید
گواهینامهی سازمان
تولید

گواهینامهی سازمان
طراحی

شکل  :4سازوکار تأیید صالحیت پروازی هواگردها در تراز ملی و بینالمللی

البتــه بایــد توجــه داشــت فعالیتهــای استانداردســازی

طریــق توســعه ایمنــی در حمــل و نقــل دریایــی تشــکیل

استانداردســازی هوانــوردی قــرار نداشــته و خــود دارای

قبیــل کنوانســیونهای ایمنــی جــان اشــخاص در دریــا،

ســامانهها و فرایندهــای فضایــی در محــدوده الگــوی

الگــوی دیگــری اســت کــه در اینجــا مــورد بحــث قــرار

نگرفتــه اســت.

 )5-2ردهبندی شناور

هماننــد حــوزه هوانــوردی بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم
و برپایــی ســازمان ملــل متحــد ،ســازمان بینالمللــی
دریانــوردی ( 8)IMOبــا هــدف رونــق تجــارت جهانــی از
6. Maintenance Organization Approval
7. Certificate of Airworthiness
8. International Maritime Organization
9. International Association of Classification Societies

شــد .ایــن ســازمان بــا تدویــن کنوانســیونهای دریایــی (از

خــط شــاهین بارگیــری ،اندازهگیــری و تعییــن ظرفیــت
کشــتیها ،جلوگیــری از آلودگــی دریاهــا ،آمــوزش

دریانــوردان و جلوگیــری از تصــادم در دریــا و  ،)...اثرات قابل
توجهــی در ارتقــای ایمنــی و حفاظــت از محیــط زیســت

دریاهــا ،بــر جــای گذاشــته اســت[ .]14در حــال حاضــر

 170کشــور عضــو  IMOهســتند .انجمــن بينالمللــي
مؤسســات ردهبنــدي ( 9)IACSنیــز کــه متشــکل از 13
1. International Civil Aviation Organization
2. Design Organization Approval
3. Production Organization Approval
4. Parts Manufacturing Approval
5. Type Certification
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الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

سازمان بهرهبردار

سازمان تعمیر و
نگهداری

محصول

اروپا ()EASA

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

هوانــوردی ملــی اقــدام نمــوده و بــا عمــل بــه مقــررات

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

محصــوالت هوانــوردی)( 6MOA ،بــرای ســازمانهای

مؤسســه ردهبنــدی بــزرگ بینالمللــی (از جملــه مؤسســه

نماینــد ،کــه معمــوالْ ردهبنــدی شــناورها را بــه مؤسســات

 ،3DNVمؤسســه آلمانــی  ،4GLمؤسســه بریتانیایــی  5LRو

در واقــع مأموریــت اصلــی مؤسســات ردهبنــدی ،ارزیابــی

آمریکایــی  ،1ABSمؤسســه فرانســوی  ،2BVمؤسســه نروژی
مؤسســه ایتالیایــی  )6RINAاســت ،بــه  IMOدر جهــت

تدویــن مقــررات و قواعــد ردهبنــدی شــناورها مشــاوره
میدهــد .ســازمانهای دریانــوردی کشــورهای عضــو بایــد

از انطبــاق شــناورها و فرایندهــای دریانــوردی کشــور خــود

الگوی ارزیابی انطباق مبتنی بر رویکرد نوین استانداردسازی

بــا قوانیــن و مقــررات ملــی و بینالمللــی اطمینــان حاصــل

20

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

مســتقل و فنــی شــناورها بــه منظــور اطمینــان از انطبــاق

آنهــا بــا قوانیــن و مقــررات ملــی و بینالمللــی اســت .در
شــکل ( ،)5ســازوکار ردهبنــدی شــناورها در تــراز ملــی و

بینالمللــی ،ارایــه شــده اســت.

سازمان بینالمللی دریانوردی

()IMO

انجمن بينالمللي مؤسسات ردهبندي
ایران

فرانسه
شناور

شناور

گواهينامهی تجهیزات ايمني
شناور

گواهينامهی ايمني ساخت و
ردهبندي شناور

()ICAS

ایتالیا
کارگاه ساخت

محصول
گواهینامهی نوع

تأییدیهی کارگاه ساخت

شکل  :5سازوکار ردهبندی شناورها در تراز ملی و بینالمللی

 )3الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی

همچنیــن میتــوان بــه ارتباطــات نیــروی دریایــی آمریــکا

در سرتاســر دنیــا و در هــر ســطحی از استانداردســازی
(محلــی ،ملــی ،منطق ـهای و بینالمللــی) ،اســتانداردها بــر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ردهبنــدی تأییــد صالحیــت شــده واگــذار مینماینــد.

ســه پایــه علــم ،فنــاوری و تجربــه بنــا نهــاده شــدهاند .پــر

واضــح اســت کــه در چنیــن حالتــی حداکثــر ســازگاری در
ســطوح مختلــف استانداردســازی بــه منظــور تســهیلگری

در تولیــد ،تجــارت و بهرهبــرداری ،امــری ضــروری بــه
شــمار مــیرود .طرحریــزی فرایندهــای استانداردســازی

در حوزههــای دفاعــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده
اســت .بــه عنــوان مثــال مقــررات صالحیــت پــروازی

نظامــی اروپــا ( 7)EMARکــه توســط آژانــس دفاعــی
اروپــا تهیــه شــده اســت ،تــا حــد بســیار زیــادی در تطابــق

بــا مقــررات آژانــس ایمنــی هوانــوردی اروپــا ()EASA

8

اســت[ .]17 -15شــاهد دیگــری بــر ایــن مدعــی ،آنکــه

اعضــای  ،IACSبــا تشــکیل انجمــن ردهبنــدی شــناورهای

نظامــی ،مقــررات مربوطــه بــه ایمنــی شــناورهای نظامــی را

بــرای کشــورهای عضــو پیمــان ناتــو تدویــن کــرده اســت.
5. Lloyd's Register
6. Registero Italiano Navale
7. European Military Airworthiness Requirements
8. European Aviation safety Agency

بــا  ABSکــه از قبــل در زمینــه ناوهــای حمــل و نقــل
دریایــی و لجســتیکی بــود و در ســال  2003بــا انعقــاد

قــرارداد همــکاری بــه شــناورهای نظامــی نیــز توســعه
یافــت ،اشــاره نمــود .بهعــاوه در عصــر حاضــر ،بــرای

کاهــش هزینههــای دفاعــی اغلــب کشــورهای توســعه
یافتــه بــه دنبــال اســتفاده از حداکثــر تــوان تجــاری در

بخــش دفاعــی هســتند ،کــه خــود ســازگاری اســتانداردهای
ایــن دو حــوزه را طلــب مینمایــد.

از همیــن رو در طرحریــزی الگــوی ارزیابــی انطبــاق

دفاعــی مبتنــی بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی،

بــرآورده ســازی الزامــات زیــر بــا حفــظ حداکثــر ســازگاری
بــا استانداردســازی ملــی و بینالمللــی ،مــد نظــر قــرار

گرفتــه اســت.

 .1ســازگاری بــا فراینــد اکتســاب و نظــام نــوآوری دفاعــی،

در حــوزه مفاهیــم و ایدههــا.

 .2اســتفاده از رویکــرد هســته کوچــک دانــا و شــبکه بــزرگ
1. American Bureau Of Shipping
2. Bureau Veritas
3. Det Norske Veritas
4. Germanischer Lloyd

بــودن آن در ارزیابــی انطبــاق و تأییــد صالحیــت ســایر

توانــا ،در حــوزه فرایندهــا و ســاختارها.

 .3اثربخشــی در سرتاســر چرخــه عمــر محصــول ،در حــوزه

نهادهــای مــورد نیــاز در استانداردســازی (از قبیــل نهادهای

الگــوی طرحریــزی شــده بــرای ارزیابــی انطبــاق دفاعــی در

اســتاندارد ،نهادهــای اندازهشناســی و  )....اشــاره نمــود

بــا ســطوح ملــی و بینالمللــی در شــکل ( )7بــه نمایــش

و بــه عنــوان مکمــل فراینــد ارزیابــی انطبــاق بــرای تأییــد

تدویــن کننــده اســتاندارد ،نهادهــای مشــاوره و آمــوزش

کارکردهــا و نتایــج.

کــه میتواننــد در بخشهــای خالــی جایگــذاری شــوند

شــکل ( )6نشــان داده شــده اســت .همچنیــن ارتبــاط آن

صالحیــت در کل چرخــه استانداردســازی در نظــر گرفتــه

درآمــده اســت .برخــی از مزایــای ایــن الگــو در ذیــل آمــده
اســت:

دفــاع (اســتاندارد دفاعــی ایــران) ،امــکان نظــارت بــه ســایر

(ســازمان) ،فراینــد و محصــول بــر مبنــای الگــوی ســه

امــکان ارزیابــی انطبــاق در ســه الیــه ،نظــام مدیریتــی

تأییــد صالحیــت اســت کــه بهواســطه آن بخــش حاکمیتــی

ســطحی استاندارســازی [ ]3فراهــم شــده اســت ،کــه خــود

فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق (از قبیــل ممیــزی و صــدور

اثرگــذاری بــر چرخــه عمــر محصــول را تضمیــن میکنــد.

گواهینامــه ،بازرســی ،ردهبنــدی و  )...را بدســت م ـیآورد.

 .6بــا عنایــت بــه شــکل  7مشــاهده میشــود در ایــن

 .2در ایــن الگــو بــر مبنــای رویکــرد هســته کوچــک دانــا

الگــو بــدون خدشــه وارد شــدن بــه فرایندهــای ارزیابــی

و شــبکه بــزرگ توانــا ،کلیــه فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق

انطبــاق خــاص دفاعــی ،میتــوان بــا ایجــاد تعامــل بیــن

میتواننــد بــه صــورت متمرکــز در یــک نهــاد (در زمــان

نهــاد تأییــد صالحیــت دفاعــی و ســازمانهای ملــی (ماننــد

فعلــی) اجــرا یــا بــه صــورت غیرمتمرکــز در یــک نهــاد

حاکمیتــی (فراینــد تأییــد صالحیــت و  )...و نهادهــای

اســتاندارد ،هواپیمــای کشــوری و  ).......از ظرفیتهــای ملــی

غیرحاکمیتــی تأییــد صالحیــت شــده (فراینــد ممیــزی،

و بینالمللــی اســتفاده کــرد (بــه عنــوان مثــال اســتفاده از
ظرفیــت آزمایشــگاههای آزمــون و کالیبراســیون غیردفاعــی

در بخــش دفــاع) و ســایر فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق

 .3بخشهایــی از فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق کــه در

(ماننــد ممیــزی و صــدور گواهینامــه ،بازرســی فنــی و

حــال حاضــر توســعه نیافتهانــد (ماننــد ارزیابــی انطبــاق

 )......نیــازی بــه ارتبــاط بــا مجامــع ملــی و بینالمللــی بــه

در حــوزهی فضانــوردی) ،در آینــده در قســمتهای خالــی

طــور مســتقیم نخواهنــد داشــت کــه خــود تضمیــن کننــده

ایــن الگــو امــکان جایگــذاری دارنــد.

مالحظــات امنیتــی و دفاعــی اســت.

 .4از مزایــای دیگــر ایــن الگــو میتــوان بــه انعطــاف پذیــر

آزمایشگاههای
کالیبراسیون
محصول
فرایند
نظام مدیریت

آزمایشگاهها

برگزارکنندگان
آزمون مهارت

ممیزی و صدور
گواهینامه

صادرات و واردات

تجهیزات

محصول
کارگاه ساخت

تأیید صالحیت
پروازی

قطعات

بیشبینی آینده

شناور

ردهبندی
شناور

تأیید صالحیت

بازرسی فنی

تجهیزات

آزمایشگاههای
آزمون

بیشبینی آینده

سازمان بهرهبردار

شکل  :6الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی ایران
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سازمان طراحی

سازمان تولید
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بازرســی فنــی ،آزمــون و کالیبراســیون و  ).....اجــرا شــوند.

اشخاص

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .1هســته اصلــی الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی ،فراینــد

 .5همــان گونــه کــه مشــاهده میشــود در ایــن الگــو،

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

شــوند.

ILAC

IAF

سازمان ملی
استاندارد
ICAO

IMO

نهاد تأیید
صالحیت دفاعی

سازمان بنادر و
دریانوردی

پیشبینی آینده

سازمان هواپیمایی
کشوری

پیشبینی آینده
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 )4خالصه و جمعبندی
اثربخشــی استانداردســازی در ســطح دفاعــی ،نیازمنــد

طر حریــزی مناســب و اثربخــش فرایندهــای بنیادیــن
استانداردســازی اســت .در ایــن تحقیــق ،در ادامــه

تحقیقهــای قبلــی ،بــر اســاس تجــارب گذشــته
استانداردســازی دفاعــی و مــرور فرایندهــای ارزیابــی

انطبــاق در ســطح ملــی و بینالمللــی ،الگــوی

ارزیابــی انطبــاق دفاعــی مبتنــی بــر رویکــرد نویــن
استانداردســازی دفاعــی ،مؤثــر بــر سرتاســر چرخــه

عمــر محصــول ،متناســب بــا نظــام نــوآوری مبتنــی

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــر چرخــه عمــر محصــوالت دفاعــی و بــا بهر هگیــری
حداکثــری از ظرفیتهــای ملــی و بینالمللــی

طر حریــزی و پیشــنهاد شــده کــه میتوانــد
مبنــای فعالیتهــای آتــی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی
قــرار گیــرد .روشــن اســت بــه منظــور توســعه ایــن

الگــو ،میتــوان موضوعاتــی از قبیــل طر حریــزی
فرایندهــای تخصصــی ارزیابــی انطبــاق (بازرســی
فنــی ،رد هبنــدی ،تأییــد صالحیــت پــروازی و ،)...

ارزیابیهــای انطبــاق در حوز ههــای جدیــد کــه در
ایــن الگــو اشــاره شــد هاند (ماننــد ارزیابــی انطبــاق

ســامانههای فضایــی) ،ارزیابــی انطبــاق ســایر
فرایندهــای استانداردســازی (تدویــن اســتاندارد،

آمــوزش و مشــاوره ،انداز هشناســی و  )...را عنــوان

مبنایــی بــرای تحقیقهــای آتــی ،عالقهمنــدان بــه
ایــن موضــوع در نظــر گرفــت.
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