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ــی،  ــازی دفاع ــام استانداردس ــم نظ ــن و مه ــای بنیادی ــی از فراینده ــوان یک ــاق به عن ــی انطب ــای ارزیاب ــزی فعالیت ه طرح ری
به گونــه ای متناســب بــا رویکــرد نویــن استانداردســازی دفاعــی و ســازگار بــا الگوهــای بین المللــی در جهــت اســتفاده ی بیشــینه 

ــی، یکــی از چالش هــای اساســی طراحــان فراینــد استانداردســازی دفاعــی اســت کــه در کارهــای  ــی و بین الملل از ظرفیت هــای مل
قبلــی مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت. از طرفــی بــه دلیــل وســعت مرزهــای آبــی کشــورمان و نیــاز بــه حضــور مؤثــر در آب هــای 
ــران شــناخته  ــن دفاعــی ای ــروی راهبــردی در دکتری ــک نی ــوان ی ــران به عن ــی جمهــوری اســامی ای ــروی دریای ــی، نی آزاد بین الملل
ــا  ــوردی دفاعــی ایف ــری در نظام منــد ســاختن فرایندهــای دریان ــد نقــش مؤث می شــود و بالطبــع نظــام استانداردســازی دفاعــی بای
ــاق در بخــش  ــی انطب ــای ارزیاب ــزی فراینده ــن گام طرح ری ــوان اولی ــی و به عن ــش قبل ــه ی پژوه ــاس در ادام ــن اس ــر همی ــد. ب نمای
دفاعــی، فراینــد رده بنــدی شــناورهای نظامــی متناســب بــا ماحظــات دفاعــی، ســازگار بــا الگوهــای بین المللــی و منطبــق بــر الگــوی 

ســه الیــه ای استانداردســازی نظــام مدیریت)نهــاد(، فراینــد و محصــول( طرح ریــزی و توســعه داده شــده اســت.

واژگان کلیدی:

استانداردسازی، ارزیابی انطباق، رده بندی، الگوی سه الیه ای، شناور

1( مقدمه

تدویــن  شــامل  استانداردســازی  چهارگانــه ی  مراحــل 
و توســعه ی اســتانداردها، اســتقرار اســتاندارد، ارزیابــی 
انطبــاق و مراقبــت و نظــارت بــر اســتمرار اســت ]1[. 
فراینــد ارزیابــی انطبــاق، ازآن جهــت کــه حصــول اطمینــان 
فراهــم  را  اســتانداردها  اســتقرار  از  ذی نفعــان  همــه ی 
در  بنیادیــن  فرایندهــای  از  یکــی  می تــوان  مــی آورد، 
ــه  ــورد توج ــواره م ــه هم ــمار آورد ک ــازی به ش استانداردس
ــت. از  ــوده اس ــی ب ــازی دفاع ــان استانداردس ــژه متولی وی
ــعه ی  ــرای توس ــی ب ــر، ضرورت های ــالیان اخی ــی در س طرف
ــه  ــت ک ــده اس ــود آم ــی به وج ــازی دفاع ــام استانداردس نظ
ــم  ــا مفاهی ــازگاری ب ــد از: 1. س ــه عبارت ان ــور خاص به ط
ــتفاده  ــا، 2. اس ــوزه ی ایده ه ــی در ح ــوآوری دفاع ــام ن نظ
ــا در  ــزرگ توان ــبکه ب ــا، ش ــک دان ــته کوچ ــرد هس از رویک
ــر  ــی در سرتاس ــاختارها، 3. اثربخش ــات و س ــوزه ی عملی ح

ــج. از  ــا و نتای چرخــه عمــر محصــول در حــوزه ی کارکرده
ــازی  ــه( استانداردس ــن )بهبودیافت ــرد نوی ــن رو، رویک همی
دفاعــی، بــا هــدف پاســخگویی بــه ضرورت هــای اشاره شــده 
ــرف  ــد ]2[. از ط ــعه داده ش ــی توس ــای قبل ــاال، در کاره ب
ــازی  ــای استانداردس ــازگاری فعالیت ه ــرورت س ــر، ض دیگ
دفاعــی بــا دســتاوردهای روز دنیــا بــا هــدف ایجــاد تســهیل 
در تجــارت و اســتفاده ی بیشــینه از ظرفیت استانداردســازی 
ــر کســی پوشــیده  ملــی و بین المللــی در بخــش دفاعــی، ب
نیســت. بــر همیــن مبنــا، الگــوی ارزیابــی انطبــاق دفاعــی 
ــی، مبتنــی  ــا الگوهــای بین الملل ــه ای ســازگار ب ــز، به گون نی
ــن استانداردســازی دفاعــی، دارای قابلیــت  ــر رویکــرد نوی ب
ــزی و در  ــول، طرح ری ــر محص ــه عم ــر چرخ ــر ب ــاال و مؤث ب
پژوهــش قبلــی ارائــه شــد ]3[. الگــوی ارائه شــده در مرجــع 
یادشــده در شــکل های )1( و )2( نمایــش داده شــده اســت. 
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شکل 1: الگوی پیشنهادی ارزیابی انطباق دفاعی ایران ]3[
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شکل 2: ارتباطات نهاد تأیید صالحیت دفاعی با سطح ملی و بین المللی ]3[

ــای  ــزی فراینده ــو، طرح ری ــن الگ به منظــور کاربردی شــدن ای
تخصصــی ارزیابــی انطبــاق )از قبیــل تأییــد صاحیــت، 
بازرســی فنــی، ممیــزی و صــدور گواهی نامــه، رده بنــدی و .....( 
ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت کــه بایــد مــورد توجــه طراحان 

استانداردســازی دفاعــی قــرار گیــرد.
همان گونــه کــه می دانیــم بخــش عظیمــی از مرزهــای 
کشــورمان را مرزهــای آبــی تشــکیل می دهــد و بــر ایــن مبنــا 
بخــش بزرگــی از ظرفیت هــای ملــی و تجــاری کشــورمان بــر 

حمل ونقــل و تجــارت دریایــی اســتوار اســت. از طرفــی نیــرو 
ــی، به درســتی  ــن دفاع ــر اســاس دکتری ــی کشــورمان ب دریای
یــک نیــروی راهبــردی به شــمار رفتــه و حضــور مؤثــر 
ــی از  ــا یک ــاط دنی ــی نق ــی در اقص ــای آزاد بین الملل در آب ه
مأموریت هــای مهــم نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی 
ــام  ــی، نظ ــور طبیع ــت. به ط ــده اس ــر گرفته ش ــران در نظ ای
استانداردســازی دفاعــی نیــز بنــا بــر رســالت خــود بایــد نقــش 
مؤثــری را در نظام منــد ســاختن فرایندهــای دریانــوردی 
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ــد. دفاعــی ایفــا نمای
بــه دالیــل اشاره شــده، در ایــن پژوهــش قصــد داریــم به عنــوان 
اولیــن گام در طرح ریــزی فرایندهــای ارزیابــی انطبــاق، فراینــد 
ــی  ــوی ارزیاب ــر از الگ ــی را متأث ــناورهای نظام ــدی ش رده بن
ــا  ــی ب ــای بین الملل ــا فعالیت ه ــب ب ــی در تناس ــاق دفاع انطب
هــدف اســتفاده ی بیشــینه از ظرفیت هــای رده بنــدی ملــی و 
بین المللــی و مبتنــی بــر الگــوی ســه الیــه ای استانداردســازی 
ــزی  ــول( ]4[، طرح ری ــد و محص ــاد(، فراین ــام مدیریت)نه نظ

. ییم نما

2( مرور فرایند رده بندی در سطح بین المللی

بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم و برپایــی ســازمان ملــل متحــد، 
ــق  ــدف رون ــا ه ــوردی )IMO(1 ب ــی دریان ــازمان بین الملل س
ــل  ــی در حمل ونق ــعه ایمن ــق توس ــی از طری ــارت جهان تج
ــا  ــان تأســیس ت ــازمان از زم ــن س ــی، تشــکیل شــد. ای دریای
کنــون بــا تدویــن عهد نامه هــای دریایــی )از قبیــل عهدنامــه ی 
ــاهین  ــه ی خــط ش ــا، عهدنام ــان اشــخاص در دری ــي ج ایمن
شــناورها،  ظرفیــت  اندازه گیــري  عهدنامــه ی  بارگیــري، 
عهدنامــه ی آمــوزش دریانــوردان، عهدنامــه ی جلوگیــري 
آلودگــي  از  جلوگیــري  عهدنامــه ی  دریــا،  در  تصــادم  از 
محیط زیســت توســط شــناورها و عهدنامــه ی امنیــت شــناورها 
و تســهیات بنــدری(، اثــرات قابل توجهــی در ارتقــای ایمنی و 
حفاظــت از محیط زیســت دریاهــا، از خــود بــر جــای گذاشــته 
 IMO اســت. در حــال حاضــر حــدود 170 کشــور عضــو
 2)IACS( ــدي ــي مؤسســات رده بن هســتند. انجمــن بین الملل
نیــز کــه متشــکل از 13 مؤسســه رده بنــدی بــزرگ بین المللــی 
)مؤسســه آمریکایــی ABS، مؤسســه فرانســوی BV، مؤسســه 
 ،LR مؤسســه بریتانیایی ،GL مؤسســه آلمانــی ،DNV نــروژی
ــه  ــره ای KR، مؤسس ــه ک ــی RINA، مؤسس ــه ایتالیای مؤسس
 NKK مؤسســه ژاپنــی ،CCS مؤسســه چینــی ،RS روســیه ای
ــه  ــی CRS و مؤسس ــه کرواس ــدی IRS، مؤسس ــه هن مؤسس
لهســتانی      PRS اســت، بــه IMO در زمینــه تدویــن مقــررات 

ــد]3[.  ــاوره می ده ــناورها مش ــدی ش ــد رده بن و قواع
در  کاال  و  انســان  به عنــوان حمل کننــده  ایمنــی شــناور 

ــوردار  ــژه اي برخ ــت وی ــي از اهمی ــدگاه بین الملل ــا، از دی دری
ــف  ــو را موظ ــورهای عض ــازمان IMO، کش ــن رو س ــت. ازای اس
بــه حصــول اطمینــان از انطبــاق شــناورها و فرایندهــای 
ــی  ــی و بین الملل ــررات مل ــن و مق ــا قوانی ــود ب ــوردی خ دریان
نمــوده و ایــن امــر را از طریــق فراینــد رده بنــدی امکان پذیــر 
ســاخته اســت. در هــر کشــور عضــو IMO، بخــش حاکمیتــی، 
وظیفــه ی حصول اطمینــان از انطبــاق فعالیت هــای دریانوردی 
بــا مقــررات بین المللــی را برعهــده دارد کــه بــه ایــن منظــور 
فراینــد رده بنــدی شــناورها را بــه تعــدادی از مؤسســات 
ــر  ــود ب ــوده و خ ــذار نم ــده واگ ــدی تأیید صاحیت ش رده بن
ــش  ــال بخ ــد. به عنوان مث ــارت می نمای ــان نظ ــای آن فعالیت ه
حاکمیتــی دریانــوردی )در حــوزه فعالیت هــای غیرنظامــی( در 
کشــور مــا، ســازمان بنــادر و دریانــوردی اســت. در واقــع فرایند 
ــاق  ــای انطب ــي از ارزیابی ه ــه ی کامل ــامل چرخ ــدي، ش رده بن
ــود  ــرداری می ش ــان بهره ب ــا پای ــی ت ــه طراح ــناور از مرحل ش
کــه بــا هــدف اطمینــان از وضعیــت فنــی، عملیاتــی و ایمنــی 
آن )در تطابــق بــا اســتانداردها و مقــررات ملــی و بین المللــی( 
ــام  ــده انج ــد صاحیت ش ــدی تأیی ــات رده بن ــط مؤسس توس
می شــود. بنابرایــن می تــوان گفــت در واقــع مأموریــت 
اصلــی مؤسســات رده بنــدی، ارزیابــی مســتقل و فنی شــناورها 
ــررات  ــن و مق ــا قوانی ــا ب ــاق آن ه ــان از انطب ــور اطمین به منظ
ــته  ــه دو دس ــوان آن را ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــی و بین الملل مل
فعالیــت کلــی، قبــل از رده بنــدی و بعــد از رده بنــدی تقســیم 

نمــود. 
گام اول، قبــل از صــدور گواهي نامــه ی رده بنــدي شــناور 
اســت کــه شــامل بررســی و تأییــد طراحــی شــناور، بررســی 
ــه های   ــي نقش ــرل و بازبین ــر کنت ــاخت )نظی ــتندات س مس
ســازه و ســامانه های شــناور(، بازرســی  و نظــارت حیــن 
ســاخت )نظیــر نظــارت بــر تأمیــن مــواد مصرفــی در فراینــد 
ســاخت، بازرســی های بدنــه، بدنــه زیرآبــی، تجهیــزات 
ــش  ــین آالت ران ــه ماش ــی ها، کلی ــی، لوله کش ــی و رادیوی ایمن
ــه،  ــری، عرش ــت و ناوب ــزات هدای ــی، تجهی ــامانه های فرع و س
ســاحلی   ،3)FAT( کارخانــه ای  آزمون هــای  و  محوطه هــا( 
)HAT(4 و دریانــوردی )SAT(5(، اســت. گام دوم، پــس از صــدور 

گواهي نامــه ی رده بنــدي اســت کــه شــامل بازرســي های 

1. International Maritime Organization
2. International Association of Classification Societies
3. Factory Acceptance Test

4. Harbor Acceptance Test
5. Sea Acceptance Test
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ــزات  ــه، بازرســی تجهی ــر بازرســي ظاهــری بدن ســالیانه )نظی
ــی  ــا، بازرس ــه و محوطه ه ــی عرش ــی، بازرس ــی و رادیوی ایمن
ــش  ــری و بازرســی ماشــین آالت ران ــت و ناوب ــزات هدای تجهی
اصلــی(، بازرســي های میــان دوره ای شــناورها )نظیــر بازرســی 
ــه  ــه، بدن ــه، عرش ــناور، بدن ــف ش ــمت های مختل ــه قس از کلی
زیرآبــی، ســامانه های مختلــف، ماشــین آالت و تجهیــزات 
شــناور، بازرســی های زیرآبــی در فواصــل میــان دوره ای و پــس 
ــی  ــر بازرس ــناور )نظی ــدازی ش ــن و به آب ان ــوض رفت ــه ح از ب
ــزات  ــه تجهی ــناور، کلی ــی ش ــه زیرآب ــمت بدن ــه قس از کلی
زیرآبــی شــامل ســونار، عمق یــاب، محــور اصلــی، پروانه هــای 
ــا، سرعت ســنج و دریچه هــای  ــه ســکان، براکت ه شــناور، تیغ
ــازن(  ــناور و مخ ــل ش ــی داخ ــه تحتان ــا، بدن ــن آب دری زیری
اســت. در ســال پایانــی اعتبــار گواهی نامــه شــناور نیــز، 
ــه  ــه، بدن ــد رده بنــدی )نظیــر بازرســی های بدن بازرســي تمدی
ــه  ــی ها، کلی ــی، لوله کش ــی و رادیوی ــزات ایمن ــی، تجهی زیرآب
ماشــین آالت رانــش و ســامانه های فرعــی، تجهیــزات هدایــت 
ــژه  ــی( اســت. بازرســی های وی ــری و بازرســی های زیرآب و ناوب
ــرات اساســی در ســازه،  ــه تغیی ــاز ب ــگام نی ــال هن )به عنوان مث
عرشــه، ماشــین آالت یــا تجهیــزات( نیــز بــه تشــخیص مالــک 
یــا مؤسســه رده بنــدی در طــول دوره اعتبــار گواهی نامــه 
ــل از  ــت، قب ــر اس ــه ذک ــرد. الزم ب ــورت می پذی ــدی ص رده بن
ــه تأییــد  ــه ســاخت، اســناد طراحــی شــناور ب ــه مرحل ورود ب
مؤسســه رده بنــدی می رســد. همچنیــن کارگاه هــای ســاخت 
و نگهــداری و تعمیــرات شــناور بایــد از صاحیــت الزم جهــت 
ــوع  ــن موض ــوده و ای ــوردار ب ــود برخ ــای خ ــرای فعالیت ه اج
توســط مؤسســه رده بنــدی نیــز مــورد تأیید قــرار گیــرد ]5و6[. 

3( طرح ریزی فرایند رده بندی شناورهای دفاعی

ــوی دو  ــرد از س ــگ س ــی در دوران جن ــای آزاد بین الملل آب  ه
ابرقــدرت غــرب و شــرق مــورد اهمیــت بســزایی بــوده اســت. 
زیــرا ســلطه بــر اقیانوس هــا و دریاهــا به ویــژه مناطــق راهبردی 
باب المنــدب،  ســوئز،  جبل الطــارق،  تنگه هــای  جملــه  از 
مــاالکا، پانامــا و غیــره، موجــب برتــری راهبــردی و دســت یابی 
ــن  ــی می شــد. همچنی ــه اهــداف اقتصــادی و نظامــی فراوان ب

حفــظ خطــوط مواصاتــی دریایــی بــرای حصــول اطمینــان از 
حمل ونقــل دریایــی صــادرات و واردات حیاتــی، امــری ضــروری 
تلقــی می شــود. ازایــن رو اســتمرار تســلط بــر آب هــای آزاد از 
اهــداف راهبــردی ایــن دو ابرقــدرت بــوده کــه هنــوز هــم برای 
قدرت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای اهمیــت فراوانــی دارد. از 
ــواج ســهمگین در  ــا، وجــود ام ــی، ســیال بودن آب دریاه طرف
ــتمرار  ــق، اس ــای عمی ــژه در آب ه ــی به وی ــد و طوفان ــوای ب ه
در تســلط بــر آب هــای آزاد بین المللــی را منــوط بــه ســاخت 
ــر، رزم  ــای هواپیماب ــر ناوه ــزرگ نظی ــی ب ــناورهای نظام ش
ناوهــا و ســایر شــناورهای ســطحی، اثرســطحی و زیرســطحی 
نمــوده اســت کــه همــواره در طــول چرخه حیــات خــود دارای 
ــاز  ــن نی ــند. بنابرای ــش باش ــن و اطمینان بخ ــردی ایم عملک
ــور  ــی، به منظ ــناور های نظام ــدی ش ــد رده بن ــود فراین ــه وج ب
حفــظ و رعایــت الزامــات خــاص شــناورهای نظامــی، در مراحل 
تأییــد طراحــی و نقشــه ها، نظــارت کامــل بــر کلیــه مراحــل 
ســاخت، نصــب ماشــین آالت، تجهیــزات و ســامانه های ســاح، 
ــای  ــاحلی و آزمون ه ــای س ــه ای، آزمون ه ــای کارخان آزمون ه
ــی  ــش نظام ــرای بخ ــر ب ــی اجتناب ناپذی ــوردی، ضرورت دریان
کشــورهای توســعه یافته تلقــی شــده اســت. از طــرف دیگــر، 
در دنیــای امــروزی بهره بــرداری بیشــینه از تــوان بخــش 
ــی  ــان یک ــه و زم ــی در هزین ــور صرفه جوی ــی به منظ غیرنظام
از اهــداف راهبــردی بخش هــای نظامــی کشــورها بــوده اســت. 
ایــن موضــوع در طرح ریــزی فرایندهــای استانداردســازی 
نظامــی نیــز طــی دهه هــای اخیــر، مــورد توجــه بــوده اســت. 
به عنوان مثــال مقــررات صاحیــت پــروازی نظامــی اروپــا 
)EMAR(1 کــه توســط آژانــس دفاعــی اروپــا تهیه شــده اســت 

تــا حــد بســیار زیــادی در تطابــق بــا مقــررات آژانــس ایمنــی 
هوانــوردی اروپــا )EASA(2 اســت ]9-7[. در حــوزه رده بنــدی 
ــه نحــو چشــم گیری  شــناورهای نظامــی نیــز ایــن موضــوع ب
ــات  ــه ارتباط ــوان ب ــتا می ت ــن راس ــود. در ای ــاهده می ش مش
ــه  ــدی ABS ک ــه رده بن ــا مؤسس ــکا ب ــی آمری ــروی دریای نی
ابتــدا در دامنــه شــناورهای حمل ونقــل دریایــی و پشــتیبانی 
بــود و در ســال 2003 بــا انعقــاد قــرارداد همــکاری بــه 
شــناورهای نظامــی نیــز توســعه یافــت، اشــاره نمــود. همچنین 
نیروهــای دریایــی کشــورهای اروپــای متحــد، به علــت وجــود 

1. European Military Airworthiness Requirements
2. European Aviation safety Agency
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اســتانداردهای مرغــوب و قابــل اطمینان در بســیاری از تجهیزات 
ایمنــی، تجهیــزات ناوبــری و ماشــین آالت رانــش مــورد اســتفاده 
ــه های  ــارکت مؤسس ــا مش ــی ب ــه همگ ــاری )ک ــاوگان تج در ن
رده بنــدی، بــه تأییــد IMO و مراجــع دریایــی کشــورهای عضــو 
ــه و  ــی های بدن ــاخت و بازرس ــد س ــن قواع ــیده(، تدوی آن رس
ماشــین آالت و تجهیــزات ایمنــی و دریانــوردی غیرحســاس خود 
ــه مؤسســه های رده بنــدی  ــا اعمــال کنترل هــای مناســب ب را ب
ــا  ــای IACS، ب ــه، اعض ــوان نمون ــد. به عن ــذار می کنن ــی واگ مل
تشــکیل انجمــن رده بنــدی شــناورهای نظامــی، مقــررات مربوط 
بــه ایمنــی شــناورهای نظامــی را بــرای کشــورهای عضــو پیمان 
ــر فرایند هــای طراحــی  ناتــو تدویــن و به صــورت کنترل شــده ب
ــن  ــد. همچنی ــارت می نمای ــی نظ ــناورهای نظام ــاخت ش و س
می تــوان بــه فعالیت هــای مؤسســه رده بنــدی لویــدز رجیســتر 
)LR( در رده بنــدی شــناورهای نظامــی اشــاره نمــود. ایــن 

ــا تشــکیل کمیتــه فنــی ویــژه شــناورهای نظامــی،  مؤسســه ب
مقــررات رده بنــدی شــناورهای نظامــی را بــا توجــه بــه الزامــات 
خــاص عملیــات نیروهــای دریایــی تهیه کــرده اســت. مؤسســه 
LR مدعــی اســت هرجــا کــه میســر بــوده از مقــررات رده بنــدی 

شــناورهای تجــاری در طراحــی و رده بنــدی شــناورهای نظامــی 
بهــره بــرده اســت و ازاین جهــت، گســتره وســیعی از ماحظــات 
رده بنــدی تعریف شــده اند تــا نیروهــای دریایــی بتواننــد 
متناســب ترین اســتاندارد بــرای طراحــی و ســاخت شــناورهای 
ــی خــود را انتخــاب نمــوده و در هزینه هــای غیرضــروری  نظام

ناشــی از مطالعــات مهندســی اضافــی، صرفه جویــی نماینــد. 
ــعت  ــل وس ــه دلی ــه ب ــاال و ازآنجاک ــب ب ــه مطال ــت ب ــا عنای ب
مرزهــای آبــی کشــورمان و ضــرورت حضــور مؤثــر در آب هــای 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــروی دریای ــی، نی آزاد بین الملل

ــران  ــی ای ــن دفاع ــردی در دکتری ــروی راهب ــک نی ــوان ی به عن
شناخته شــده اســت، نظــام استانداردســازی دفاعــی بایــد نقــش 
مؤثــری در طرح ریــزی و اجــرای رده بنــدی شــناورهای نظامــی 
کشــورمان ایفــا نمایــد. ازایــن رو براســاس رویکــرد نویــن ارزیابــی 
انطبــاق دفاعــی، طرح ریــزی فراینــد رده بنــدی بایــد مبتنــی بــر 
الگــوی ســه الیــه ای نظــام مدیریــت )نهــاد(، فراینــد و محصــول 
بــوده و در چرخــه عمــر شــناورها مؤثــر باشــد ]3[. بــر همیــن 
ــه نیازهــای رده بنــدی شــناورهای نظامــی و  ــا توجــه ب ــا، ب مبن
ــا فعالیت هــای رده بنــدی بین المللــی در  ــا حفــظ ســازگاری ب ب
بخــش قبلــی، فعالیت هــای رده بنــدی دفاعــی مطابــق ماتریــس 
اســت.  )1( دسته بندی شــده  داده شــده در جــدول  نشــان 
ــان  ــدی از زم ــد رده بن ــه مشــاهده می شــود فراین همان طــور ک
طراحــی شــناور آغازشــده و در ادامه پــس از رده بنــدی و در حین 
ــان دوره ای  ــالیانه، می ــی های س ــرای بازرس ــا اج ــرداری ب بهره ب
ــدی در  ــد رده بن ــان فراین ــد. بدین س ــداوم می یاب ــد، ت و تمدی
ــه ی  ــا مرحل ــی ت ــه ی طراح ــناور)از مرحل ــر ش ــه عم کل چرخ
وارهایــی(، تأثیرگــذار اســت. از طرفــی فعالیت هــای رده بنــدی به 
ســه حــوزه، ممیــزی نظــام مدیریتــی ) نهــاد(، ارزیابــی فراینــد و 
ارزیابــی انطبــاق محصــول تقسیم شــده و اجــرای هــر فعالیــت را 
در گام هــای مختلــف رده بنــدی به صــورت مشــخص بــر اســاس 
الگــوی ســه الیــه ای استانداردســازی امکان پذیــر می ســازد. بــه 
ــی،  ــناورهای نظام ــاح در ش ــامانه های س ــتفاده از س ــت اس عل
بازرســی ســامانه ســاح به منظــور حصــول اطمینــان از عملکــرد 
صحیــح ســامانه ســاح و ســازگاری آن با شــناور، بــه فعالیت های 
رده بنــدی افزوده شــده اســت. بدیهــی اســت در صــورت تعمیرات 
ــه  ــاز ب ــناور(، نی ــر ش ــان از عم ــر زم ــناور )در ه ــی در ش اساس

ــود.  ــد ب ــدی ضــروری خواه ــژه رده بن بازرســی های وی

جدول 1: فعالیت های رده بندی شناورهای نظامی در قالب الگوی سه الیه ای استانداردسازی
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4( جمع بندی و نتیجه گیری

اهمیــت حضــور مؤثــر در آب هــای آزاد و بین المللــی از یــک ســو و تعییــن نیــروی دریایــی جمهــوری اســامی به عنــوان یــک نیــروی 
راهبــردی از ســوی دیگــر، طرح ریــزی فراینــد رده بنــدی شــناورهای نظامــی را در ادامــه توســعه "الگــوی ارزیابــی انطباق دفاعــی" ضروری 
ســاخته اســت. ازایــن رو، فعالیت  هــای رده بنــدی شــناورهای تجــاری در ســطوح بین المللــی مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گرفــت. در 
ادامــه فعالیت  هــای رده بنــدی شــناورهای نظامــی بــا حفــظ تناســب بــا فعالیت  هــای بین المللــی در قالــب الگــوی ســه الیــه ای نظــام 
مدیریــت )نهــاد(، فراینــد و محصــول، دســته بندی و پیشــنهاد شــده اســت. مزیــت ایــن الگــو در ایــن اســت کــه در عیــن تناســب بــا 
فعالیت  هــای بین المللــی و الگــوی ســه الیــه ای در چرخــه عمــر شــناور، اثرگــذار اســت و امــکان انجــام بازرســی های ادواری را در طــول 
عمــر شــناور بــا برنامــه ای منعطــف و منطبــق بــا هرگونــه ترتیبــات نگهــداری و تعمیــرات از قبــل پیش بینی شــده، فراهــم مــی آورد. 
همچنیــن قبــل از اجــرای هــر فعالیتــی توســط نهادهــای مربوطــه روی شــناور، از صاحیــت ایــن نهادهــا جهت اجــرای فعالیت هــای آن 
نهــاد )طراحــی، ســاخت، نگهــداری و تعمیــرات( اطمینــان به وجــود مــی آورد. به این ترتیــب، فراینــد رده بنــدی شــناورهای نظامــی، کلیــه 
نهادهــا و فعالیت هــای اساســی را در چرخــه عمــر شــناور تحــت کنتــرل قــرار داده و اطمینــان الزم را از ایمنــی و عملکــرد صحیح شــناور، 

بــرای مالــک فراهــم می ســازد.
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