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چکیده:
تاریخ دریافت: 93/9/3

تاریخ پذیرش: 93/9/23

ــر،  ــای اخی ــن طــی دهه ه ــات نوی ــدآوری محصــوالت و خدم ــوآوری و پدی ــی در ن ــه بخــش دفاع ــل توج پیشــرفت های قاب
ــازمان ها،  ــازی س ــر استانداردس ــز ب ــوالت، تمرک ــر محص ــه عم ــاوری و چرخ ــاب فن ــه اکتس ــدن چرخ ــد ش ــه نظام من ــه ب توج

ــی  ــر چرخــه عمــر محصــوالت، ضرورت ــوآوری دفاعــی و مبتنــی ب ــا نظــام ن ــه ای متناســب ب فرایندهــا و محصــوالت دفاعــی را بگون
ــق فعالیت هــای استانداردســازی دفاعــی  ــه آن پرداختــه شــده اســت. از طرفــی تطاب ــر ب ــا کنــون کمت ــر ســاخته و ت ــاب ناپذی اجتن
ــی،  ــی و بین الملل ــازی مل ــای استانداردس ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــهیل گری و اس ــت تس ــا در جه ــتاوردهای روز دنی ــا دس ب
ــر مبنــای تجــارب گذشــته و مطالعــات فرایندهــای  ــه شــمار مــی رود. در ایــن تحقیــق، ب یکــی از دغدغه هــای مهــم دهــه حاضــر ب
استانداردســازی روز دنیــا، الگــوی فراینــد ارزیابــی انطبــاق کــه یکــی از فرایندهــای بنیادیــن استانداردســازی بــه شــمار مــی رود در 
ــاال، و  ــن استانداردســازی دفاعــی، دارای قابلیــت انعطــاف و پیش بینــی ب ــر رویکــرد نوی ــی، مبتنــی ب ــا الگوهــای بین الملل تناســب ب
مؤثــر بــر چرخــه عمــر محصــول طرح ریــزی و ارایــه شــده اســت، کــه می توانــد مبنایــی بــرای توســعه فعالیت هــای ارزیابــی انطبــاق 

دفاعــی قرارگیــرد.  

واژگان کلیدی:

استانداردسازی، نوآوری دفاعی، چرخه عمر، تایید صاحیت، ارزیابی انطباق، ممیزی، بازرسی فنی، رده بندی، تایید صاحیت پروازی 

1( مقدمه

ــوم و پیدایــش فن آوری هــای نویــن، دنیــای  ــا پیشــرفت عل ب
امــروز شــاهد تحــوالت چشــمگیر در عرصــه صنعتــی اســت. 
ایــده استانداردســازی را شــاید بتــوان رایج تریــن راه در جهــت 
ایجــاد یکپارچگــی، مهــار تنــوع، قابلیــت ســازگاری و ارتقــای 
ــات و محصــوالت  ــا، خدم ــت فراینده ــی و کیفی ســطح ایمن
ــوالْ  ــه معم ــا ک ــود. از آنج ــی نم ــروز تلق ــی ام ــای صنعت دنی
ــعه  ــورهای توس ــی کش ــوالت صنعت ــهم در تح ــترین س بیش
ــه حوزه هــای دفاعــی اختصــاص  ــه و در حــال توســعه ب یافت
دارد، بخــش دفاعــی در عرصــه استانداردســازی ملــی و 
منطقــه ای، به عنــوان پرچمــدار و پیشــرو بــه شــمار مــی رود. 
بخــش  توجــه  قابــل  پیشــرفت های  بــه  عنایــت  بــا 
ــوالت  ــدآوری محص ــوآوری و پدی ــورمان در ن ــی کش دفاع
و خدمــات نویــن طــی دهه هــای اخیــر، لــزوم تمرکــز 
و  فرایندهــا، خدمــات  استانداردســازی ســازمان ها،  بــر 

شــاخصه های  از  یکــی  به عنــوان  دفاعــی  محصــوالت 
بنیادیــن کیفیــت و ایمنــی در آن هــا، امــری اجتنــاب 
ــعه  ــر، توس ــه اخی ــی دو ده ــن رو ط ــت. از همی ــر اس ناپذی
استانداردســازی دفاعــی، همــواره یکــی از دغدغه هــای 
اصلــی دفاعــی بــه شــمار رفتــه اســت. ســیر تکاملــی فراینــد 
استانداردســازی دفاعــی کشــورمان را تاکنــون می تــوان بــه 
ســه دوره ی بســتر ســازی و ترویــج فرهنگ استانداردســازی 
دفاعــی، دوره ی الگوســازی نویــن استانداردســازی دفاعــی و 
ــیم  ــی، تقس ــازی دفاع ــوغ استانداردس ــت و بل دوره ی تثبی
ــر  ــی ب ــز اصل ــته، تمرک ــه دوره ی گذش ــی س ــود. در ط نم
توســعه بســترها و زیرســاخت های استانداردســازی مبتنــی 
بــر مراحــل چهارگانــه استانداردســازی]1[ مطابــق بــا شــکل 

ــت. ــوده اس )1( ب
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مراقبت و استقرار
نظارت بر 
استمرار

ارزیابی انطباق و 
صدور گواهینامه

شکل 1: فرایندهای اصلی استانداردسازی

استاندارســازی دفاعــی، دوره  تکاملــی  ادامــه ســیر  در 
جدیــدی آغــاز شــده اســت کــه ناشــی از ضــرورت بهبــود 
ــه  ــه چرخ ــه ب ــا توج ــی ب ــازی دفاع ــرد استانداردس رویک
اکتســاب فنــاوری و چرخــه عمــر محصــول بــوده اســت. این 
دوره را می تــوان دوره ی توســعه و پیشــرفت استانداردســازی 
دفاعــی نامیــد کــه تکامــل یافتــه رویکردهــای قبلــی بــوده و 

دارای ســه خصیصــه نویــن اســت.
1. رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی، در حــوزه ی 
ایده هــا و راهبردهــا در تناســب و ســازگاری بــا نظــام 
نــوآوری دفاعــی، بهبــود داده شــده اســت. اهــداف مشــترک 
ــوان در  ــی را می ت ــازی دفاع ــوآوری و استانداردس ــام ن نظ
تــاش بــرای ارتقــای توانمندی هــا و خلــق شایســتگی های 
در  صرفه جویــی  و  زمــان  کاهــش  دفاعــی،  جدیــد 
هزینه هــای توســعه و ارتقــای کیفیــت و ایمنــی محصــوالت 
موجــود و تســریع در توســعه محصــوالت )در فراینــد 

ــود. ــه نم ــول( خاص ــاب محص اکتس
2. رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی، در حــوزه ی 
عملیــات و ســاختارها، مبتنــی بــر رویکــرد هســته کوچــک 
دانــا و شــبکه بــزرگ توانــا )کــه از ضــرورت هــای امــروزی 
بخــش دفاعــی به شــمار مــی رود( توســعه داده شــده اســت.

3. رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی، در حــوزه ی 
کارکردهــا و نتایــج، مؤثــر بــر سرتاســر چرخــه عمــر 
ــه  ــر گرفت ــی( در نظ ــا وارهای ــده ت ــه ای ــول )از مرحل محص
ــوذ  ــب نف ــی آن افزایــش ضری شــده اســت کــه هــدف اصل
در  مؤثــر  فرایندهــای  و  ســازمان ها  در  استانداردســازی 

ــت. ــول اس ــر محص ــه عم چرخ
ــن، در  ــا رویکــرد نوی ــزی استانداردســازی دفاعــی ب طرح ری

ــق پیشــنهادی استانداردســازی  ــوان اف ــا عن ــی ب ــه قبل مقال
توســعه  اســت]2[.  شــده  ارائــه  و  پیشــنهاد  دفاعــی، 
نیازمنــد   ]2[ مرجــع  در  شــده  اشــاره  زیرســاخت های 
ــا و اســتفاده  بررســی تحــوالت انجــام شــده در ســطح دنی
از آخریــن دســتاوردهای روز دنیــا اســت تــا بتــوان بهتریــن 
ــه  راه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن اتخــاذ نمــود. ایــن مقال
بــه دنبــال دســت یابی بــه راهــکاری جهــت توســعه فراینــد 
ارزیابــی انطبــاق و مراقبــت از اســتمرار انطباق با اســتانداردها 
در بخــش دفاعــی اســت. در ایــن رهگــذر بــا مــرور آخریــن 
فعالیت هــا و ســاختارهای روز دنیــا، الگــوی مناســب و 
ــی  ــه ارزیاب ــی در زمین ــش دفاع ــات بخ ــا ماحظ ــازگار ب س
ــه شــده اســت. ــد و محصــوالت ارائ ــاق ســازمان، فراین انطب

2( الگوهای ارزیابی انطباق در سطح بین المللی

ــات مشــخص شــده در رابطــه  ــرآورده شــدن الزام ــات ب اثب
ــا نهــاد را،  ــا یــک محصــول، فراینــد، سیســتم، شــخص ی ب
ــطح  ــاق در س ــی انطب ــد]4[. ارزیاب ــاق گوین ــی انطب ارزیاب
بین المللــی بــه دو منظــور تأییــد صاحیــت و صــدور 

می شــود. انجــام  گواهی نامــه 
تأییــد صاحیــت: تأییــد انطبــاق توســط شــخص ثالــث در 
ارتبــاط بــا یــک نهــاد ارزیابــی انطبــاق کــه حاکــی از اثبــات 
ــی  ــرای انجــام وظایــف ارزیاب رســمی صاحیــت آن نهــاد ب

ــاق مشــخص شــده می باشــد]4[. انطب
ــاق  ــان از انطب ــول اطمین ــد حص ــه: فراین ــدور گواهی نام ص
ــوالت  ــا، محص ــی(، فراینده ــای مدیریت ــازمان ها )نظام ه س
و اشــخاص بــا اســتانداردها بــه منظــور گواهــی کــردن آن ها 
ــی  ــام بین الملل ــه در نظ ــت ک ــث اس ــخص ثال ــوی ش از س
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مدیریتــی  )نظــام  ممیــزی  طــرق  از  معمــول  به طــور 
بازرســی  انطبــاق )محصــوالت(،  ارزیابــی  و فرایندهــا(، 
ــروازی )حــوزه  ــت پ ــد صاحی ــات(، تأیی ــی )کاال و خدم فن
ــود. ــام می ش ــوردی( انج ــدی )دریان ــوردی( و رده بن هوان

2-1( تأیید صالحیت

ــد  ــو جدی ــک عض ــرش ی ــرای پذی ــی ب ــطح بین الملل در س
ــراز1،  ــا همت ــر ی ــروه خــاص شــامل اعضــای براب ــک گ در ی
از ســازو کار ارزیابــی همتــرازی  اســتفاده می شــود. به طــور 
مثــال تصمیــم بــه عضویــت یافتن در یــک ســازمان حرفه ای 
ــه  ــرد ک ــورت پذی ــدی ص ــیله ی فراین ــت به وس ــن اس ممک
ایــن فراینــد توســط اعضــای موجــود گــروه ایجــاد شــده و 
شــامل تعییــن الزاماتــی بــرای ارزیابــی نامزدهــای عضویــت 
می باشــد. اهــداف گروه هــای همتــراز می توانــد شــامل 
ــرش  ــده و پذی ــخص ش ــات مش ــا الزام ــا ب ــاق نهاده انطب

نتایــج یــک نهــاد توســط ســایر نهادهــا باشــد]5[. 
از طرفــی بــه منظــور تســهیل در تجــارت جهانــی و 
صاحیــت  تأییــد  بین المللــی،  مقــررات  اســاس  بــر 
بــر اســاس  بازرســی فنــی  آزمایشــگاه ها و مؤسســات 
ــه بین المللــی تأییــد  ــه اتحادی اســتانداردهای بین المللــی، ب
صاحیــت آزمایشــگاهی )ILAC(2 واگــذار شــده اســت. 
همچنیــن تأییــد صاحیــت مؤسســات صــدور گواهی نامــه 
ــخاص(  ــوالت و اش ــا، محص ــی، فراینده ــای مدیریت )نظام ه
ــذار  ــت )IAF(3 واگ ــد صاحی ــی تأیی ــع بین الملل ــه مجم ب
شــده اســت. بــه ایــن منظــور بایــد در هــر کشــور حداقــل 
یــک نهــاد تأییــد صاحیــت4 ایجــاد شــود و بــا عضویــت در 
ــد  ــی تأیی ــره ی ردیاب ــراری زنجی ILAC و IAF، قابلیــت برق

ــد.  ــاد نمای ــود ایج ــور خ ــی را در کش ــت بین الملل صاحی
پذیــرش عضویــت نهــاد ملــی تأییــد صاحیــت هــر کشــور 
ــر  ــرازی ب ــی همت ــد ارزیاب ــق فراین ــره از طری ــن زنجی در ای
 IAF و ILAC توســط  ISO/IEC 17040 ــتاندارد ــای اس مبن

صــورت می پذیــرد. ]6[.
ــه ILAC متشــکل از نهــاد تأییــد صاحیــت )فعــال  اتحادی
در زمینــه تأییــد صاحیــت آزمایشــگاه ها و مؤسســات 

بازرســی فنــی( بــه نمایندگــی بیــش از 70 ســازمان 
اقتصــادی و منطقــه ای اســت کــه حــدود 30 ســال پیــش 
تشــکیل شــده و در حــال حاضــر حــدود 33000 آزمایشــگاه 
ــره ی  ــی را در زنجی ــش از 6000 مؤسســه بازرســی فن و بی
ــای  ــت. اعض ــرار داده اس ــی ق ــت بین الملل ــد صاحی تأیی
ــل5، اعضــای همــکار6،  ــروه اعضــای کام ــج گ ــه پن ILAC ب

اعضــای وابســته7، ذی نفعــان8 و نهادهــای منطقــه ای9  
دســته بنــدی می شــوند. در ایــن میــان حــق رأی در تمامــی 
موضوعــات بجــز پذیــرش عضــو کامــل جدیــد )که حــق رأی 
ــه  ــا ب ــل اســت(، تنه ــه اعضــای کام ــا محــدود ب در آن تنه
ــق می گیــرد و ســایر  اعضــای کامــل و اعضــای همــکار تعل
ــد  ــای تأیی ــل، نهاده ــد. اعضــای کام اعضــا حــق رأی ندارن
ــت تأییــد صاحیــت  صاحیتــی هســتند کــه نظــام مدیری
ISO/IEC 17011 ــتاندارد ــات اس ــاس الزام ــر اس ــود را ب خ

 و راهنماهــای مرتبــط ILAC اســتقرار داده و نگهــداری 
ــل  می نماینــد. همچنیــن دارای توافق نامــه شناســایی متقاب
ــای  ــکار، نهاده ــای هم ــتند. اعض ــا ILAC هس )MRA(10 ب

ــی  ــواهدی مبن ــد ش ــه قادرن ــتند ک ــی هس ــد صاحیت تأیی
ــد  ــه نماین ــده ارائ ــاد ش ــی ی ــات بین الملل ــت الزام ــر رعای ب
 ILAC ــا ــل ب ولــی هنــوز دارای توافق نامــه شناســایی متقاب
نمی باشــند. اعضــای کامــل و همــکار بایــد اطمینــان 
ــگاه هایی  ــی و آزمایش ــی فن ــات بازرس ــه مؤسس ــد ک یابن
ــات  ــوند، الزام ــت می ش ــد صاحی ــا تأیی ــط آن ه ــه توس ک
)بــرای   ISO/IEC 17025 بین المللــی  اســتانداردهای 
آزمایشــگاه های آزمــون و کالیبراســیون(، ISO 15189 )بــرای 
ــرای  آزمایشــگاه های آزمــون پزشــکی(، ISO/IEC 17020 )ب
ــط ILAC را  ــای مرتب ــی( و راهنماه مؤسســات بازرســی فن
ــرآورده می کننــد]7[. در حــال حاضــر مرکــز ملــی تأییــد  ب
صاحیــت ایــران )NACI(11 بــه نمایندگــی از کشــورمان بــه 

ــد.  ــت می نمای ــکار ILAC فعالی ــو هم ــوان عض عن
یکــی از اهــداف تجــارت آزاد جهانــی، »آزمــون محصــول در 
یــک جــا و پذیــرش در همــه جــا« اســت. از ایــن رو هــدف 
نهایــی ILAC بــه رســمیت شــناختن امکانــات آزمایشــگاهی 
ــون،  ــات آزم ــرش گزارش ــه پذی ــی و در نتیج و بازرســی فن

1. Peer Assessment
2. International Laboratory Accreditation Cooperation
3. International Accreditation Forum
4. Accreditation Body
5. Full Members

6. Associates
7. Affiliates
8. Stakeholders
9. Regional Cooperation Bodies
10. Mutual Recognition Arrangement 
11. National Accreditation Center of Iran
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کالیبراســیون و بازرســی فنــی در کشــورهای مختلــف اســت 
تــا از ایــن طریــق نتایــج مذکــور در یــک کشــور، در ســایر 
کشــورها نیــز مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و »شــعار یــک بار 

آزمــون و پذیــرش در همــه جــا« محقــق شــود. زنجیــره ی 
ردیابــی اعتبــار گزارشــات آزمــون، کالیبراســیون و بازرســی 
ــش داده  ــکل )2( نمای ــی در ش ــطح بین الملل ــا س ــی ت فن

شــده اســت.

اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت 
 )ILAC( آزمایشگاهی

)EA( اتحادیه تأیید صاحیت اروپا

نهاد تأیید صاحیت ایران  
)NACI(

نهاد تأیید صاحیت آمریکا 
 )A2LA(

نهاد تأیید صاحیت آلمان 
)DAKKS(

آزمایشگاه های کالیبراسیونآزمایشگاه های آزمون مؤسسات بازرسی فنی

گزارش کالیبراسیون گزارش آزمونگزارش بازرسی

اتحادیه تأیید صاحیت آزمایشگاه های آسیا 
 )APLAC(اقیانوسیه

شکل 2: زنجیره ی ردیابی اعتبار گزارشات آزمون، کالیبراسیون و بازرسی فنی تا سطح بین المللی

2-2( ممیزی و صدور گواهی نامه

ــه در  ــاتی ک ــد، مؤسس ــان ش ــتر بی ــه پیش ــور ک همان ط
مدیریتــی،  نظام هــای  گواهی نامــه  صــدور  زمینــه ی 
ــی  ــطح بین الملل ــخاص در س ــوالت و اش ــا، محص فراینده
فعــال هســتند، خــود بایــد از طریــق IAF تأییــد صاحیــت 
شــوند. ایــن مجمــع بین المللــی متشــکل از حــدود یکصــد 
نهــاد تأییــد صاحیــت )فعــال در زمینــه تأییــد صاحیــت 
مؤسســات صــدور گواهی نامــه( بــه نمایندگــی بیــش 
ــدود  ــه ح ــت ک ــه ای اس ــادی و منطق ــازمان اقتص از 70 س
ــرای  ــه ب ــک برنام ــرای ی ــور اج ــه منظ ــش ب ــال پی 20 س
تأییــد صاحیــت نهادهایــی کــه ارزیابــی انطبــاق را انجــام 
ــار  ــه چه ــای IAF ب ــت. اعض ــده اس ــکیل ش ــد تش می دهن
ــر1 و  ــای ناظ ــکار، اعض ــای هم ــل، اعض ــای کام ــروه اعض گ

ــوند]8[. ــدی می ش ــته بن ــه ای دس ــای منطق نهاده
ــه  ــد جانب ــایی چن ــه شناس ــل دارای توافق نام ــای کام اعض
)MLA(2 بــا IAF بــوده و نظــام مدیریــت تأییــد صاحیــت 

 ISO/IEC 17011 ــتاندارد ــات اس ــاس الزام ــر اس ــود را ب خ
ــد.  ــداری می نماین ــتقرار داده و نگه ــای IAF اس و راهنماه

نهادهــای ملــی تأییــد صاحیــت در هــر کشــور، مؤسســات 
صــدور گواهی نامــه فعــال در آن کشــور را بــر اســاس 
در  )فعــال   ISO/IEC 17065 بین المللــی  اســتانداردهای 
 ISO/IEC 17021 محصــول(،  انطبــاق  ارزیابــی  زمینــه 
ــا  ــی، فراینده ــزی نظام هــای مدیریت ــه ممی ــال در زمین )فع
ــی  ــه گواه ــال در زمین ــات( و ISO/IEC 17024 )فع و خدم
کــردن اشــخاص( تأییــد صاحیــت می نماینــد]9[. در حــال 
حاضــر مرکــز ملــی تأییــد صاحیــت ایــران بــه نمایندگــی 
از کشــورمان بــه عنــوان عضــو همــکار ILAC فعالیــت 
گواهی نامه هــای  اعتبــار  ردیابــی  زنجیــره ی  می نمایــد. 
فرایندهــا،  مدیریتــی،  نظام هــای  زمینــه  در  صــادره 
ــده  ــش داده ش ــکل )3( نمای ــخاص در ش ــوالت و اش محص

اســت.

1. Observer Members
2. Multilateral Recognition Arrangement
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)IAF( مجمع بین المللی تأیید صالحیت

اتحادیه تأیید صاحیت آفریقا 
)AFRAC(

 )PAC( اتحادیه تأیید صاحیت اقیانوسیه

نهاد تأیید صاحیت بریتانیا 
 )UKAS(

نهاد تأیید صاحیت ایران 
)NACI(

نهاد تأیید صاحیت 
)SANAS( آفریقای جنوبی

مؤسسات گواهی کننده ی 
اشخاص

مؤسسات صدور گواهی نامه ی 
نظام مدیریت و فرایند

مؤسسات صدور گواهی نامه ی 
محصول

گواهی نامه ی اشخاص گواهی نامه ی نظام مدیریت 
و فرایند

گواهی نامه ی محصول

شکل 3: زنجیره ی ردیابی اعتبار گواهی نامه های مؤسسات صدور گواهی نامه تا سطح بین المللی

2-3( بازرسی فنی

بازرســی فنــی در اصطــاح عبــارت اســت از ارزیابــی 
ــا مشــاهده و قضــاوت همــراه  ــق بررســی ی ــاق از طری انطب
ــه  ــا ســنجش مناســب]10[. ب ــش ی ــری، آزمای ــا اندازه گی ب
عبــارت تخصصی تــر بازرســی فنــی فعالیتــی اســت هماننــد 
اندازه گیــری، بررســی، آزمایــش و ســنجیدن یــک یــا 
ــج  ــه نتای ــت و مقایس ــک ماهی ــخصه های ی ــدادی از مش تع
ــاق  ــه انطب ــن ک ــات ای ــرای اثب ــن شــده ب ــات تعیی ــا الزام ب
ــر]11[.  ــا خی ــت ی ــده اس ــل ش ــخصه حاص ــر مش ــرای ه ب
ــد،  ــول، فراین ــی محص ــی، بررس ــر بازرس ــارت دیگ ــه عب ب
ــه منظــور تعییــن  خدمــات، تأسیســات و طراحــی آن هــا ب
ــاوت  ــای قض ــر مبن ــده ب ــخص ش ــات مش ــا الزام ــاق ب انطب

ــت]12[. ــه ای اس حرف
مؤسســاتی کــه در زمینــه بازرســی فنــی فعالیــت می نماینــد 
ــف،  ــته ال ــود. دس ــیم نم ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب را می ت
مؤسســات بازرســی فنــی شــخص ثالــث هســتند کــه تنهــا 
بایــد خدمــات بازرســی شــخص ثالــث ارایــه نماینــد و مجــاز 
بــه درگیــر شــدن در ســایر جنبه هــای کســب و کار هماننــد 
ــب،  ــن و نص ــاخت، تأمی ــدارک، س ــی، ت ــای طراح فعالیت ه
ــی  ــات بازرس ــد خدم ــاتی، می توانن ــن مؤسس ــتند. چنی نیس
فنــی خــود را بــه خریــداران، فروشــندگان، مراجــع گمرگــی، 
شــرکت های مهندســی و دیگــر ســازمان های ذی نفــع، 
ارایــه دهنــد]12[. همــان گونــه کــه پیشــتر نیــز بیــان شــد 
در صورتــی کــه ایــن مؤسســات نظــام مدیریــت بازرســی فنی 
خــود را بــر اســاس اســتاندارد ISO/IEC 17020 اســتقرارداده 
و نگهــداری نماینــد، اعتبــار گزارشــات بازرســی فنــی آن هــا 
از طریــق زنجیــره ی ردیابــی تأییــد صاحیــت کــه در شــکل 

ــد.  ــی ارتقــا می یاب ــا ســطح جهان )2( نشــان داده شــده، ت
دســته ب، مؤسســات بازرســی فنــی هســتند کــه بــه 
عنــوان بخــش جداگانــه و قابــل شناســایي از یــک ســازمان 
بزرگ تــر فعالیــت می نماینــد و ایــن ســازمان  بزرگ تــر 
نصــب،  تأمیــن،  ســاخت،  طراحــي،  زمینه هــاي  در 
اســتفاده یــا نگهــداري اقــام مــورد بازرســي فعــال اســت. 
ــرای  ــط ب ــته ب، فق ــی دس ــی فن ــه بازرس ــع مؤسس در واق
ــه ســازمان مــادر تأســیس  ارایــه خدمــات بازرســي فنــی ب
می شــود. دســته پ، مؤسســات بازرســي کننــده اي هســتند 
ــاْ  ــه لزوم ــی ن ــایی ول ــل شناس ــوان بخشــی قاب ــه عن ــه ب ک
ــریح  ــای تش ــا فعالیت ه ــر )ب ــازمان بزرگ ت ــه از س جداگان
شــده در دســته ب(، خدمــات بازرســی فنــی خــود را عــاوه 
بــر ســازمان مــادر بــه ســایر طرف هــای ذی نفــع نیــز ارایــه 
ــد  ــز می توانن ــاتی نی ــن مؤسس ــن چنی ــد]12[. ای می نماین
بــا اســتقرار اســتاندارد ISO/IEC 17020، در زنجیــره ی 

ــد.  ــرار گیرن ــت ق ــد صاحی ــی تأیی ردیاب

2-4( تأیید صالحیت پروازی 

ــوردی  ــوزه هوان ــاص ح ــای خ ــه پیچیدگی ه ــه ب ــا توج ب
تنــوع  ایمنــی،  باالبــودن ســطح مخاطــرات  از جملــه 
ــررات  ــن و مق ــرواز، قوانی ــل پ ــای قاب ــا و فضاه مأموریت ه
متفاوتــی بــر چرخــه عمــر محصــوالت هوایــی )از پیدایــش 
ــاوت در  ــث تف ــود باع ــه خ ــت، ک ــم اس ــی( حاک ــا وارهای ت
فراینــد استانداردســازی امــور هوانــوردی شــده اســت. 
از همیــن رو پــس از تشــکیل ســازمان ملــل متحــد، 
ــا انعقــاد پیمــان  کشــورهای فعــال در صنعــت هوانــوردی ب
شــیکاگو، اقــدام بــه ایجــاد ســازمان بین المللــی هوانــوردی 
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ــدف  ــا ه ــازمان ب ــن س ــد. ای ــی )ICAO(1 نمودن غیرنظام
یکســان ســازی مقــررات صنعــت هوانــوردی )شــامل کلیــه 
ــوزش( ایجــاد  ــات و آم ــای طراحــی، ســاخت، عملی حوزه ه
شــده و تــا کنــون بــا تدویــن و انتشــار 19 الحاقیــه، مقررات 
ــی  ــر محصــوالت هوای ــه عم ــتانداردهای الزم در چرخ و اس
ــت  ــف اس ــو، موظ ــور عض ــر کش ــت. ه ــوده اس ــع نم را وض
ــوردی در  ــای هوان ــی فعالیت ه ــاد متول ــک نه ــاد ی ــا ایج ب
ســاختار حاکمیتــی خــود، نســبت بــه ســامان دهی صنعــت 
ــررات  ــه مق ــل ب ــا عم ــوده و ب ــدام نم ــی اق ــوردی مل هوان
ICAO، الزامــات و ماحظــات بین المللــی را رعایــت نمایــد. 

ســازمان هواپیمایــی کشــوری، بــه نمایندگــی از کشــورمان 
عضــو ICAO می باشــد.

مأموریــت اصلــی یــک ســازمان هوانــوردی ملــی را می تــوان 

تأییــد صاحیــت پــروازی هواگردهــا دانســت کــه متمرکــز بر 
ســازمان طراحــي، ســازمان تولید، ســازمان تعمیــر و نگهداري 

و ســازمان بهره بــرداري )عملیــات و آمــوزش( اســت]13[.
بــه طــور عمومــی ســازمان های ملــی هوانــوردی در فراینــد 
تأییــد صاحیــت پــروازی یــک هواگــرد، بــه ارایــه خدمــات 
  2DOA ــه ــزی و صــدور گواهی نام ــا ممی ــاق ی ــی انطب ارزیاب
)بــرای ســازمان طراحــی(، 3POA )بــرای ســازمان تولیــد(، 
)بــرای   5TC ،)قطعــات ســاخت  تأییــد  )بــرای   4PMA

ســازمان های  )بــرای   6MOA هوانــوردی(،  محصــوالت 
تعمیــر و نگهــداری( و 7COA )بــرای تأییــد صاحیــت 
ــای  ــکل )4(، فعالیت ه ــد. در ش ــداوم( می پردازن ــروازی م پ
الزم بــرای تأییــد صاحیــت پــرروازی را از ســطح ملــی تــا 

بین المللــی می تــوان مشــاهده نمــود.

)ICAO( سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی

 )EASA( سازمان ایمنی هوانوردی اروپا

سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا 
 )FAA(

سازمان هواپیمایی کشوری 
 )CAO(جمهوری اسامی ایران

سازمان حمل  و نقل کانادا 
 )TC  (

سازمان هواپیمایی کشوری 
 )SCAA( روسیه

سازمان تعمیر و سازمان بهره بردار
نگهداری

سازمان طراحی

گواهی نامه ی تایید 
صاحیت پروازی 

مداوم

گواهی نامه ی سازمان 
تعمیر و نگهداری

سازمان تولیدمحصول

گواهی نامه ی سازمان 
تولید 

گواهی نامه ی سازمان گواهی نامه ی محصول 
طراحی 

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

ــازی  ــای استانداردس ــت فعالیت ه ــه داش ــد توج ــه بای البت
الگــوی  محــدوده  در  فضایــی  فرایندهــای  و  ســامانه ها 
ــود دارای  ــته و خ ــرار نداش ــوردی ق ــازی هوان استانداردس
ــرار  ــث ق ــورد بح ــا م ــه در اینج ــت ک ــری اس ــوی دیگ الگ

ــت. ــه اس نگرفت

2-5( رده بندی شناور

ــی دوم  ــگ جهان ــان جن ــا پای ــوردی ب ــوزه هوان ــد ح همانن
و برپایــی ســازمان ملــل متحــد، ســازمان بین المللــی 
ــی از  ــارت جهان ــق تج ــدف رون ــا ه ــوردی )IMO(8 ب دریان

طریــق توســعه ایمنــی در حمــل و نقــل دریایــی تشــکیل 
شــد. ایــن ســازمان بــا تدویــن کنوانســیون های دریایــی )از 
ــا،  ــخاص در دری ــان اش ــی ج ــیون های  ایمن ــل کنوانس قبی
ــت  ــن ظرفی ــری و تعیی ــری، اندازه گی ــاهین بارگی ــط ش خ
آمــوزش  دریاهــا،  آلودگــی  از  جلوگیــری  کشــتی ها ، 
دریانــوردان و جلوگیــری از تصــادم در دریــا و ...(، اثرات قابل 
ــط زیســت  ــی و حفاظــت از محی ــای ایمن ــی در ارتق توجه
ــر  ــال حاض ــت]14[. در ح ــته اس ــای گذاش ــر ج ــا، ب دریاه
170 کشــور عضــو IMO هســتند. انجمــن بین المللــي 
ــکل از 13  ــه متش ــز ک ــدي )IACS(9 نی ــات رده بن مؤسس

1. International Civil Aviation Organization
2. Design Organization Approval
3. Production Organization Approval
4. Parts Manufacturing Approval 
5. Type Certification

6. Maintenance Organization Approval
7. Certificate of Airworthiness
8. International Maritime Organization
9. International Association of Classification Societies
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ــه مؤسســه  ــی )از جمل ــزرگ بین الملل مؤسســه رده بنــدی ب
آمریکایــی 1ABS، مؤسســه فرانســوی 2BV، مؤسســه نروژی 
3DNV، مؤسســه آلمانــی 4GL، مؤسســه بریتانیایــی 5LR و 

ــت  ــه IMO در جه ــت، ب ــی 6RINA( اس ــه ایتالیای مؤسس
ــاوره  ــناورها مش ــدی ش ــد رده بن ــررات و قواع ــن مق تدوی
ــد  ــوردی کشــورهای عضــو بای می دهــد. ســازمان های دریان
از انطبــاق شــناورها و فرایندهــای دریانــوردی کشــور خــود 
بــا قوانیــن و مقــررات ملــی و بین المللــی اطمینــان حاصــل 

نماینــد، کــه معمــوالْ رده بنــدی شــناورها را بــه مؤسســات 
رده بنــدی تأییــد صاحیــت شــده واگــذار می نماینــد. 
ــی  ــدی، ارزیاب ــات رده بن ــی مؤسس ــت اصل ــع مأموری در واق
مســتقل و فنــی شــناورها بــه منظــور اطمینــان از انطبــاق 
ــا قوانیــن و مقــررات ملــی و بین المللــی اســت. در  آن هــا ب
ــی و  ــراز مل ــناورها در ت ــدی ش ــازوکار رده بن شــکل )5(، س

ــت. ــده اس ــه ش ــی، ارای بین الملل

)IMO( سازمان بین المللی دریانوردی

 )ICAS( انجمن بین المللي مؤسسات رده بندي

ایتالیا ایران فرانسه

کارگاه ساخت محصول شناور شناور

تأییدیه ی کارگاه ساخت گواهی نامه ی نوع  گواهي نامه ی ایمني ساخت و 
رده بندي شناور 

گواهي نامه ی تجهیزات ایمني 
شناور 

شکل 5: سازوکار رده بندی شناورها در تراز ملی و بین المللی

3( الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی

در سرتاســر دنیــا و در هــر ســطحی از استانداردســازی 
ــر  ــی(، اســتانداردها ب ــه ای و بین الملل ــی، منطق ــی، مل )محل
ســه پایــه علــم، فنــاوری و تجربــه بنــا نهــاده شــده اند. پــر 
واضــح اســت کــه در چنیــن حالتــی حداکثــر ســازگاری در 
ســطوح مختلــف استانداردســازی بــه منظــور تســهیل گری 
در تولیــد، تجــارت و بهره بــرداری، امــری ضــروری بــه 
ــازی  ــای استانداردس ــزی فراینده ــی رود. طرح ری ــمار م ش
در حوزه هــای دفاعــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده 
اســت. بــه عنــوان مثــال مقــررات صاحیــت پــروازی 
نظامــی اروپــا )EMAR(7 کــه توســط آژانــس دفاعــی 
اروپــا تهیــه شــده اســت، تــا حــد بســیار زیــادی در تطابــق 
 8)EASA( ــا ــوردی اروپ ــی هوان ــس ایمن ــررات آژان ــا مق ب
ــه  ــی، آن ک ــن مدع ــر ای اســت]15- 17[. شــاهد دیگــری ب
ــا تشــکیل انجمــن رده بنــدی شــناورهای  اعضــای IACS، ب
نظامــی، مقــررات مربوطــه بــه ایمنــی شــناورهای نظامــی را 
بــرای کشــورهای عضــو پیمــان ناتــو تدویــن کــرده اســت. 

ــه ارتباطــات نیــروی دریایــی آمریــکا  همچنیــن می تــوان ب
ــل  ــل و نق ــای حم ــه ناوه ــل در زمین ــه از قب ــا ABS ک ب
ــاد  ــا انعق ــال 2003 ب ــود و در س ــتیکی ب ــی و لجس دریای
ــعه  ــز توس ــی نی ــناورهای نظام ــه ش ــکاری ب ــرارداد هم ق
یافــت، اشــاره نمــود. به عــاوه در عصــر حاضــر، بــرای 
کاهــش هزینه هــای دفاعــی اغلــب کشــورهای توســعه 
ــاری در  ــوان تج ــر ت ــتفاده از حداکث ــال اس ــه دنب ــه ب یافت
بخــش دفاعــی هســتند، کــه خــود ســازگاری اســتانداردهای 

ــد. ــب می نمای ــوزه را طل ــن دو ح ای
انطبــاق  ارزیابــی  الگــوی  طرح ریــزی  در  رو  همیــن  از 
دفاعــی مبتنــی بــر رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی، 
بــرآورده ســازی الزامــات زیــر بــا حفــظ حداکثــر ســازگاری 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــی، م ــی و بین الملل ــازی مل ــا استانداردس ب

ــه اســت. گرفت
1. ســازگاری بــا فراینــد اکتســاب و نظــام نــوآوری دفاعــی، 

ــا. ــم و ایده ه ــوزه مفاهی در ح
2. اســتفاده از رویکــرد هســته کوچــک دانــا و شــبکه بــزرگ 

1. American Bureau Of Shipping 
2. Bureau Veritas 
3. Det Norske Veritas 
4. Germanischer Lloyd 

5. Lloyd's Register 
6. Registero Italiano Navale  
7. European Military Airworthiness Requirements
8. European Aviation safety Agency  
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توانــا، در حــوزه فرایندهــا و ســاختارها.
3. اثربخشــی در سرتاســر چرخــه عمــر محصــول، در حــوزه 

کارکردهــا و نتایــج.
الگــوی طرح ریــزی شــده بــرای ارزیابــی انطبــاق دفاعــی در 
ــاط آن  ــن ارتب شــکل )6( نشــان داده شــده اســت. همچنی
ــش  ــه نمای ــی در شــکل )7( ب ــی و بین الملل ــا ســطوح مل ب
درآمــده اســت. برخــی از مزایــای ایــن الگــو در ذیــل آمــده 

اســت:
1. هســته اصلــی الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی، فراینــد 
تأییــد صاحیــت اســت کــه به واســطه آن بخــش حاکمیتــی 
دفــاع )اســتاندارد دفاعــی ایــران(، امــکان نظــارت بــه ســایر 
ــدور  ــزی و ص ــل ممی ــاق )از قبی ــی انطب ــای ارزیاب فراینده
ــدی و ...( را بدســت مــی آورد.  ــه، بازرســی، رده بن گواهی نام
ــا  ــر مبنــای رویکــرد هســته کوچــک دان 2. در ایــن الگــو ب
ــاق  ــی انطب ــا، کلیــه فرایندهــای ارزیاب ــزرگ توان و شــبکه ب
ــان  ــاد )در زم ــک نه ــز در ی ــورت متمرک ــه ص ــد ب می توانن
ــاد  ــک نه ــز در ی ــورت غیرمتمرک ــه ص ــا ب ــرا ی ــی( اج فعل
حاکمیتــی )فراینــد تأییــد صاحیــت و ...( و نهادهــای 
ــزی،  ــد ممی ــده )فراین ــت ش ــد صاحی ــی تأیی غیرحاکمیت
بازرســی فنــی، آزمــون و کالیبراســیون و .....( اجــرا شــوند. 
3. بخش هایــی از فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق کــه در 
ــاق  ــی انطب ــد ارزیاب ــد )مانن ــعه نیافته ان ــر توس ــال حاض ح
ــی  ــوردی(، در آینــده در قســمت های خال در حــوزه ی فضان

ــد. ــذاری دارن ــکان جایگ ــو ام ــن الگ ای
4. از مزایــای دیگــر ایــن الگــو می تــوان بــه انعطــاف پذیــر 

ــایر  ــت س ــد صاحی ــاق و تأیی ــی انطب ــودن آن در ارزیاب ب
نهادهــای مــورد نیــاز در استانداردســازی )از قبیــل نهادهای 
ــوزش  ــاوره و آم ــای مش ــتاندارد، نهاده ــده اس ــن کنن تدوی
اســتاندارد، نهادهــای اندازه شناســی و ....( اشــاره نمــود 
ــوند  ــذاری ش ــی جایگ ــای خال ــد در بخش ه ــه می توانن ک
و بــه عنــوان مکمــل فراینــد ارزیابــی انطبــاق بــرای تأییــد 
ــه  صاحیــت در کل چرخــه استانداردســازی در نظــر گرفت

شــوند.
ــو،  ــن الگ ــود در ای ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــان گون 5. هم
ــی  ــام مدیریت ــه، نظ ــه الی ــاق در س ــی انطب ــکان ارزیاب ام
ــه  ــوی س ــای الگ ــر مبن ــول ب ــد و محص ــازمان(، فراین )س
ســطحی استاندارســازی ]3[ فراهــم شــده اســت، کــه خــود 
اثرگــذاری بــر چرخــه عمــر محصــول را تضمیــن می کنــد.

ــن  ــود در ای ــاهده می ش ــکل 7 مش ــه ش ــت ب ــا عنای 6. ب
ــی  ــای ارزیاب ــه فراینده ــدن ب ــه وارد ش ــدون خدش ــو ب الگ
ــن  ــل بی ــاد تعام ــا ایج ــوان ب ــی، می ت ــاص دفاع ــاق خ انطب
نهــاد تأییــد صاحیــت دفاعــی و ســازمان های ملــی )ماننــد 
اســتاندارد، هواپیمــای کشــوری و .......( از ظرفیت هــای ملــی 
و بین المللــی اســتفاده کــرد )بــه عنــوان مثــال اســتفاده از 
ظرفیــت آزمایشــگاه های آزمــون و کالیبراســیون غیردفاعــی 
در بخــش دفــاع( و ســایر فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق 
ــی و  ــی فن ــه، بازرس ــدور گواهی نام ــزی و ص ــد ممی )مانن
......( نیــازی بــه ارتبــاط بــا مجامــع ملــی و بین المللــی بــه 
طــور مســتقیم نخواهنــد داشــت کــه خــود تضمیــن کننــده 

ماحظــات امنیتــی و دفاعــی اســت. 

آزمایشگاه ها

ممیزی و صدور 
گواهی نامه

بازرسی فنی

بیش بینی آینده
بیش بینی آینده

تأیید صالحیت 
پروازی

رده بندی
 شناور

آزمایشگاه های 
آزمون

آزمایشگاه های 
کالیبراسیون

برگزار کنندگان 
تجهیزاتآزمون مهارت

شناور

محصول

کارگاه ساخت

محصول

محصول

سازمان طراحی

سازمان تولید سازمان بهره بردار

قطعات

تجهیزات

صادرات و واردات

نظام مدیریت

فرایند
اشخاص

تأیید صالحیت

شکل 6: الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی ایران
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سازمان ملی 
استاندارد

سازمان بنادر و 
دریانوردی

پیش بینی آیندهپیش بینی آینده

سازمان هواپیمایی 
کشوری

ICAO

ILAC IAF

IMO

نهاد تأیید 
صالحیت دفاعی

شکل 7: ارتباطات نهاد تأیید صالحیت دفاعی با سطح ملی و بین المللی

جمع بندی و  خالصه   )4

اثربخشــی استانداردســازی در ســطح دفاعــی، نیازمنــد 
ــن  ــای بنیادی ــش فراینده ــب و اثربخ ــزی مناس طرح ری
استانداردســازی اســت. در ایــن تحقیــق، در ادامــه 
گذشــته  تجــارب  اســاس  بــر  قبلــی،  تحقیق هــای 
ــی  ــای ارزیاب ــرور فراینده استانداردســازی دفاعــی و م
الگــوی  بین المللــی،  و  ملــی  ســطح  در  انطبــاق 
ــن  ــرد نوی ــر رویک ــی ب ــی مبتن ــاق دفاع ــی انطب ارزیاب
ــه  ــر چرخ ــر سرتاس ــر ب ــی، مؤث ــازی دفاع استانداردس
ــی  ــوآوری مبتن ــام ن ــا نظ ــب ب ــول، متناس ــر محص عم
ــری  ــا بهره گی ــی و ب ــر محصــوالت دفاع ــر چرخــه عم ب
بین المللــی  و  ملــی  ظرفیت هــای  از  حداکثــری 

می توانــد  کــه  شــده  پیشــنهاد  و  طرح ریــزی 
ــی  ــاق دفاع ــی انطب ــی ارزیاب ــای آت ــای فعالیت ه مبن
ــن  ــعه ای ــور توس ــه منظ ــت ب ــن اس ــرد. روش ــرار گی ق
طرح ریــزی  قبیــل  از  موضوعاتــی  می تــوان  الگــو، 
)بازرســی  انطبــاق  ارزیابــی  تخصصــی  فرایندهــای 
 ،)... تأییــد صاحیــت پــروازی و  فنــی، رده بنــدی، 
ارزیابی هــای انطبــاق در حوزه هــای جدیــد کــه در 
ــاق  ــی انطب ــد ارزیاب ــده اند )مانن ــاره ش ــو اش ــن الگ ای
ســایر  انطبــاق  ارزیابــی  فضایــی(،  ســامانه های 
اســتاندارد،  )تدویــن  استانداردســازی  فرایندهــای 
را عنــوان   )... اندازه شناســی و  آمــوزش و مشــاوره، 
مبنایــی بــرای تحقیق هــای آتــی، عاقه منــدان بــه 

ــت. ــر گرف ــوع در نظ ــن موض ای
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