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تاریخ دریافت93/3/8 :
تاریخ پذیرش93/3/31 :

بــا توجــه بــه توســعه روز افــزون تکنولــوژی در صنایــع مختلــف و ضــرورت کســب آن بــه خصــوص در کشــورهای در حــال
توســعه ،ضــرورت یافتــن راهکارهــای اثربخــش انتقــال تکنولــوژی از جملــه مســائلی اســت کــه همــواره مــورد توجــه ایــن کشــور ها
بــوده اســت .یکــی از راهکارهــای انتقــال تکنولــوژی کــه بــه خصــوص در ایــران اهمیــت ویژهــای یافتــه  ،انتقــال تکنولــوژی بــه روش
مهندســی معکــوس اســت .درایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیفــی و اســتفاده از نظــرات کارشناســان ضمــن بررســی تعاریــف
و طبقــه بنــدی مهندســی معکــوس و ارائــه مدلهــای متــداول آنبــا تمرکــز بــر روش مبتنــی بــر  ،1MIL-HDBK- 115بــا توجــه بــه
الزامــات پيكــره دانــش مديريــت پر وــژه مزایــای ایــن مــدل مفهومــی نســبت بــه ســایر مدلهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

واژگان کلیدی:
انتقال تکنولوژی ،مديريت پروژه،مهندسی معکوسMIL-HDBK- 115 ،

 )1مقدمه
تــا کنــون تعاریــف مختلفــی از تکنولــوژی ارائه شــده اســت.

از یــک دیــدگاه تکنولــوژی را مــی تــوان تمــام دانــش،
محصــوالت  ،فرآیندهــا  ،ابزارهــا ،روشهــا و سیســتمهایی
تعریــف کــرد کــه در جهــت خلــق و ســاخت کاالهــا و ارائــه

خدمــات بــکار گرفتــه میشــوند[ .]1در تعریــف دیگــر
تکنولــوژی ،کاربــرد مســتقیم اصــول ،قوانیــن و آگاهیهــای

علمــی در زندگــی بشــر و یــا فرآینــد تولیــد میباشــد[.]2

امــروزه جوامــع در حــال تجربــه كــردن نــوع جديــدي از
اقتصــاد بــا عنــوان اقتصــاد دانــش محور هســتند كــه در آن،

دانــش و تکنولــوژی بــه عنــوان كليــد اصلــي ايجادكننــده
مزيــت رقابتــي پايــدار ،نــوآوري و توليــد ثــروت شــناخته

ميشــود.بر ایــن اســاس ضــرورت مدیریــت تکنولــوژی

بیــش از پیــش نمــود مییابــد.

کشــورهای پیشــرفته توجــه ویــژهای بــه امــر خلــق و
توســعه تکنولــوژی دارنــد و در ســطوح مختلــف مدیریــت

تکنولــوژی ،بــرای آن برنامهریــزی میکننــد امــا در

کشــورهای در حــال توســعه بــه دلیــل عقــب ماندگــی
زیــاد ایــن کشــورها و همچنیــن بــه دلیــل عــدم تــوان

در خلــق تکنولــوژی ،پیمــودن راه انتقــال تکنولــوژی بــا

هــدف پــر کــردن شــکاف تکنولــوژی گریزناپذیــر اســت و

بــرای موفقیــت هرچــه بیشــتر در ایــن زمینــه الزم اســت

کــه عــاوه بــر آمادهســازی زیرســاختهای موجــود،
فرآینــد انتقــال تکنولــوژی را بــا تمرکــز بیشــتری مدیریــت

کننــد[.]3

عــاوه بــر توســعه درونــزا کــه بــا اســتفاده از منابــع محلــی

و از طریــق تحقیــق وتوســعه بــه تکنولــوژی دســت پیــدا
مــی کنــد یکــی از راههــای دســتیابی بــه تکنولــوژی،

انتقــال تکنولــوژی اســت کــه در آن بــا اســتفاده از منابــع
خارجــی و خریــد آن از خــارج از بنــگاه بــه تکنولــوژی مــورد

نظــر دسترســی پیــدا میشــود.

در ایــن مقالــه بــه بررســی انــواع مدلهــای مهندســی
معکــوس بــه عنــوان یکــی از روشهــای انتقــال تکنولــوژی
1. Military-Handbook

پرداختــه شــده اســت .در قســمت اول ادبیــات موضــوع مورد

تحقــق مییابــد کــه همــه ایــن عناصــر انتقــال یابنــد و

راهکارهــای آن ارائــه شــده اســت .در قســمت دوم تعریــف

دیگــر انتقــال تکنولــوژی فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن

بررســی قــرار گرفتــه اســت و تعاریــف انتقــال تکنولــوژی و
و انــواع طبقهبنــدی مهندســی معکــوس مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و انــواع مدلهــای مربــوط بــه آن ارائــه

شــده اســت .درقســمت بعــد مــدل  MIL-HDBK- 115بــا
توجــه بــه اســتاندارد پيكــره دانــش مديريــت پــروژه 1مــورد

بررســی قــرار گرفتــه و بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیفــی

بــا تمرکــز بــر مــدل  MIL-HDBK- 115انجــام شــده و
در نهایــت مزایــای کاربــرد ایــن مــدل نســبت بــه ســایر
مدلهــا بــا رويكــرد مديريــت پــروژه ارائــه شــده اســت.
 )1-1تعریف انتقال تکنولوژی

انتقــال تکنولــوژی فرآینــد یــا زنجیــرهای منظــم از
فعالیتهــای هدفمنــد اســت کــه از طریــق آن مجموعــه

عناصرتکنولــوژی در مکانــی بــه جــز مــکان اولیــه ایجــاد
تکنولــوژی بــه کار گرفتــه شــود .انتقــال تکنولــوژی بــه

عنــوان یــک دادوســتد درصورتــی بــه صــورت کامــل

تولیــد فرآوردههــا و پایــهای بــر خلــق تکنولوژیهــای
تــازه ،بــه دیگــر دیارهــا راه مییابــد .ایــن فرآینــد گامهــای

مختلــف انتخــاب ،کســب ،انطبــاق ،جــذب ،کاربــرد ،اشــاعه
و توســعه تکنولــوژی دریافتــی را در بــر دارد[ .]5در منابــع

دیگــر منظــور از روشهــای انتقــال تکنولــوژی مجموعهای از
فعالیتهــا تحــت شــرایط از پیــش تعریــف شــده میباشــد

کــه طــی آن تکنولــوژی مــورد نیــاز متقاضــی در ازای جلــب
رضایــت عرضهکننــده در اختیــار وی قــرار میگیــرد[.]8

در تعاریــف مختلــف اغلــب از انتقــال تکنولــوژی بــه عنــوان
یــک فرآینــد یــاد شــده اســت .بنابرایــن الزم اســت بــرای
مدیریــت بهینــه آن و دســتیابی بــه نتایــج بهتــر ،عــاوه

بــر آمادهســازی زیرســاختهای موجــود ،درک صحیــح
و کاملــی از کلیــه مراحــل ایــن فرآینــد داشــته و بــا دقــت
زیــادی بــرای آن برنامهریــزی شــود[ .]8فرآینــد انتقــال

تکنولــوژی در شــکل ( )1نمایــش داده شــده اســت.

انتخاب تکنولوژی مناسب

فرآیند انتقال تکنولوژی
توسعه و انتشار تکنولوژی

انتخاب منبع مناسب
تکنولوژی

مذاکره و انعقاد
قرارداد

تهیه پیشنویس
قرارداد

اجرا
(کسب تکنولوژی)

کاربرد ،جذب و انطباق
تکنولوژی

شکل ( )1فرآیند انتقال تکنولوژی []15

)1. PMBOK(Project Management Body Of Knowledge
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تعیین نیاز
انتخاب روش مناسب
انتقال
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شــده مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت  .ایــن مقایســه

تکنولــوژی از خاســتگاه و محــل آفرینــش خــود بــه منظــور
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و اســتفاده از نظــرات کارشناســان انــواع مدلهــای ارائــه

بــه طــور بهینــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنـد[ .]4در تعریــف

 )2-1راهکارهای انتقال تکنولوژی

تکنولــوژی ماهیتــی ناملمــوس و غیــر عینــی دارد و بــه

راحتــی بیــن کشــورها ،صنایــع ،بخشهــا یــا افــراد جریــان
مییابــد .کانالهایــی کــه از طریــق آنهــا تکنولــوژی

جریــان مییابــد عبارتنــد از :
کانالهای عمومی:

انتقــال تکنولــوژی بــه صــور ناخــودآگاه و ســهوی صــورت

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

میگیــرد ماننــد دورههــای آموزشــی ،کنفرانسهــا،

70

فرصتهــای مطالعاتــی و مالقاتهــا

کانالهای برنامه ریزی شده :

انتقــال تکنولــوژی بــه صــورت آگاهانــه و بــر اســاس
فرآینــدی برنامهریــزی شــده و بــا موافقــت مالــک

تکنولــوژی صــورت میگیرد.ماننــد :خریــد حــق امتیــاز،
فرانشــیز ،ســرمایهگذاری مشــترک ،پروژههــای کلیــد در

دســت ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی،کنسرســیوم فنــی

و پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک
کانالهای مهندسی معکوس:

در ایــن حالــت گروهــی از افــراد کــه ممکــن اســت قب ـ ً
ا
دریافتکننــده تکنولــوژی باشــند از تکنولــوژی رمزگشــایی
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و از آن نســخهبرداری مینماینــد .ایــن مســاله زمانــی
امکانپذیــر اســت کــه گــروه مربوطــه از علــم ایــن کار

بهرهمنــد باشــد و هیچگونــه منــع قانونــی همچــون حــق
مالکیــت و حــق امتیــاز مطــرح نباشــد[.]15
 )3-1مهندسی معکوس
 )1-3-1تاریخچه

تعييــن زمــان دقيقــي كــه مهندســي معكــوس پــا بــه عرصه

وجــود گذاشــت كار دشــواري اســت .برخــي معتقدنــد كــه
مهندســي معكــوس بــه نوعــي در اطــراف و اكنــاف دنيــا از

ديربــاز وجــود داشــته تــا اينكــه بعنــوان يــك روش ،اعتبــار
الزم را بــراي پــرورش و باالنــدن مجــدد اطالعــات فنــي

بدســت آورد]15 [.

پــس از جنــگ جهانــي دوم تعــدادي از كشــورهاي در
حــال توســعه و كمتــر توســعه يافتــه بــراي پركــردن
شــكاف تكنولوژيكــي خــود اقــدام بــه مهندســي معكــوس

نمودنــد .در ايــن راســتا ژاپــن اوليــن كشــوري بــود كــه
در كنــار روشهــاي ديگــري ماننــد دعــوت از متخصصــان
و دانشــمندان كشــورهاي پيشــرفته ،راهانــدازي مراكــز

تحقيقاتــي صنعتــي و كاربــردي ،باالبردن فرهنــگ تحقيقات

صنعتــي ،حمايــت همهجانبــه دولــت از دســتاوردهاي

صنعتــي و ايجــاد پاركهــاي علمي و پژوهشــي و جاسوســي

صنعتــي ،شــتاب ســريعي را در دســتيابي بــه تكنولــوژي بــه
روش مهندســي معكــوس بدســت آورد.

چيــن دوميــن كشــوري اســت كــه جهــت دســتيابي بــه

تكنولــوژي از طريــق مهندســي معكــوس اقــدام نمــود و
اخيــرا ً نيــز بــا تلفيــق جاسوســي صنعتــي و مهندســي
معكــوس و نيــز بهرهگيــري از ســرمايهگذاري مســتقيم

خارجــي بــه پيشــرفت تكنولــوژي خــود ســرعت بيشــتري
بخشــيده اســت.

كــره جنوبــي نيــز از ديگــر كشــورهائي ميباشــد كــه جهــت
تســريع در دســتيابي بــه تكنولــوژي اقــدام بــه مهندســي

معكــوس نمود.كشــوركره جنوبــي سياســت اصلــي افزايــش

خوداتكائــي در زمينــه تكنولــوژي را انتقــال تكنولــوژي از

كشــورهاي صنعتــي و همــكاري و تحقيقــات مشــترك بــا
مؤسســات معــروف كشــورهاي پيشــرفته و نيــز مهندســي

معكــوس ميدانــد.

همچنيــن دســتيابي بــه تكنولــوژي بــه روش مهندســي
معكــوس در دهههــاي اخيــر در كشــور ايــران رواج يافتــه
اســت .در ايــران ايــن روش ابتــدا در محصــوالت نظامــي بکار

گرفتــه شــد امــا بــه مــرور زمــان بــه محصــوالت غيرنظامــي
نيــز تســری پیــدا کــرده اســت.
 )2-3-1تعاریف

تاکنــون تعاریــف مختلفــی از مهندســی معکــوس ارائهشــده
اســت در یــک تعریــف ،مهندســي معكــوس فراينــدي

آگاهانــه وعالمانــه در دسترســی بــه تكنولــوژي .از روی

تکنولــوژی موجــود اســت [ .]10از دیــدگاه دیگر ،مهندســي

معكــوس را میتــوان فراينــدي از توســعهی يــك دســته از
مشــخصات بــراي يــك سيســتم ســختافزاری پيچيــده

بهوســیلهی ارزیابیهــا ،آزمایشهــا و پژوهشهــای منظــم

از روي نمونههــای موجــود آن سيســتم دانســت [ .]11در

تعریــف دیگــر مهندســی معکــوس عبــارت اســت از فراینــد

نســخهبرداری از یــک کاال ازلحــاظ عملکــردی و ابعــادی

بهوســیلهی آزمایــش فیزیکــی و اندازهگیــری قطعــات
موجــود بــرای توســعهی اطالعــات فنــی موردنیــاز [.]29

همچنیــن مهندســی معکــوس را یــک روش اصولــی و

معیــن بــرای تحلیــل طراحــی وســایل یــا سیســتمهای

توســعهیافته نظیــر ایاالتمتحــده بهخوبــی شناختهشــده

روش مهندســی معکــوس اغلــب زمانــی انجــام میشــود

پروندههــای حقوقــی وجــود داشــته اســت در ایــن مــوارد

موجــود نیــز میداننــد [ .]12میتــوان گفــت اســتفاده از

کــه شــرکت یــا کشــور عرضهکننــدهی تکنولــوژی ،از

انتقــال حــق امتیــاز تکنولوژیهــای پیشــرفته یــا روزآمــد
بــه کشــورهای درحالتوســعه امتناع.ورزنــد [ .]8حقــوق
قانونــی در مقابلــه بــا مهندســی معکــوس در کشــورهای

اســت .البتــه در ایــن خصــوص اســتثنائاتی نیــز در
مهندســی معکــوس بهعنــوان جــزء الینفکــی از نــوآوری

شناختهشــده اســت .]23[ .جــدول ( )1و شــکل ( )2و ()3
تفــاوت بیــن مهندســی مســتقیم و مهندســی معکــوس را

نشــان میدهــد[.]13

هدف

تولید محصول و ارائهی آن به بازار

تولید محصول و ارائهی آن به بازار /بهدست آوردن
تکنولوژی طراحی جهت تولید محصوالت نسلهای بعدی
با تکنولوژی باالتر

فرآیند تولید

در دسترس بودن اطالعات مرتبط با روش تولید ،نیروی انسانی،
دستگاهها و ...

عدم دسترسی به اطالعات مرتبط با روش تولید ،نیروی
انسانی ،دستگاهها و ...

زمان تولید محصول

قبل از تولید اولیهی محصول

بعد از تولید اولیه /انبوه محصول

نحوهی طراحی

انتقال مفاهیم سطح باال به سطوح تفصیلی و جزئی

تجزیه و تحلیل طراحی در باالترین سطح سیستم
تجزیهشده

 :1وجوه تمایز بین مهندسی معکوس با مهندسی مستقیم [.]24
جدول 
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مشخصات محصول

بهینهسازی مشخصات تعیینشده از سوی ذینفعان

کشف مشخصات بهینه تعیینشده در مهندسی مستقیم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

معیار مقایسه

مهندسی مستقیم

مهندسی معکوس
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 :3فرایند توليد محصول در روش مهندسي معکوس []24
شکل 

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

شکل  2فرايند توليد محصول در روش مهندسي مستقيم []24

برخــي بهاشــتباه مهندســي معكــوس را بــا کپیســازی

همچنیــن مزايــا و دســتاوردهاي مهندســي معكــوس را

يــا بهعبارتدیگــر بــر ســودجویی اســتوار اســت .محصولــي

• ايجــاد توانايــي و تقويــت فنــاوري ســاخت از طريــق

يكســان میداننــد .کپیســازی بــر ســودآوري کوتاهمــدت

كــه از طریــق فراينــد کپیســازی توليــد میشــود،
بســياري از خصوصيــات و مشــخصات عملياتــي محصــول

اصلــي را نــدارد .در پروژههــای پیچیــده میتــوان از
خروجــی مهندســی معکــوس در توســعهی محصــول پــروژه

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

بــه روش مهندســی مســتقیم اســتفاده کــرد [.]24
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 )3-3-1طبقهبندی انواع مهندسی معکوس

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

شــناخت و درك كامــل محصــول،

• ايجــاد تــوان بالقــوه جهــت انتقــال فناوريهــاي

پيشــرفته درعرصــهی جهانــي،

• تربيــت نيــروي متخصــص موردنيــاز در صنايــع

اســتراتژيك،

• بهوجــود آوردن قدمهــای سيســتماتيك بــراي كمــك

مهندســی معکــوس بهعنــوان یکــی از روشهــای اساســی

بــه درك و مستندســازي طراحــي و فراينــد طراحي،

تحقــق اهــداف آنکــه همانــا کپیســازی و بهینهســازی

رقبــا و توســعهی بهتــر محصــوالت خود،

مطــرح اســت و میتــوان آن را بــه صورتهــای زیــر

فنــي اخذشــده بهوســیلهی مهندســي معكــوس.

الــف :مهندســی معکــوس بــا اســتفاده از موجــودات طبیعــی و

مهندســی معکــوس ،از آن بهطــور خــاص بهعنــوان یکــی از

ب :مهندســی معکــوس از روی محصــوالت نمونــهی موجــود

 )5-3-1مدلهای متداول مهندسي معكوس

و مهــم (بهخصــوص در کشــورهای درحالتوســعه) بــرای

• امــكان الگوبــرداري رقابتــي در جهــت درك محصوالت

محصــول در جهــت دســتیابی بــه تکنولــوژی آن اســت،

• امــكان انجــام مهندســي مجــدد بــا اســتفاده از دانــش

طبقهبنــدی کــرد:

مکانیــزم حاکــم بــر آنهــا (بیونیــک،)1
(تکنونیــک،)2
محصــول موردنظــر،
د :مهندســی معکــوس بهدنبــال رونــد انتقــال تکنولــوژی:
فــاز( 3)SKDو فــاز ()CKD

عــاوه بــر تولیــد و توســعهی محصــوالت بــا اســتفاده از
روشهــای توســعهی نرمافــزار نیــز اســتفاده میشــود [.]25

 )1-5-3-1مدل شبکهی مهندسی معکوس ()CTC

5

ج :مهندســی معکــوس از روی فراینــد کارخانــهی تولیــد
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ميتــوان در مــوارد زیــر خالصــه کــرد:
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 )4-3-1مزایای کاربرد مهندسی معکوس

ایــن مــدل در ســال  1999در مرکــز پشــتیبانی هوایــی

اوکالهامــا بــرای ســاخت نمونههــای خــاص و یدکــی تکــی
توســعه دادهشــده اســت .گامهــای انجــام فراینــد مهندســی

معکــوس مطابــق بــا ایــن مــدل در شــکل ( )4ارائهشــده
اســت [.]13

شکل :4مدل شبکهی مهندسی معکوس []13
1. Bionic
2. Technonic
3. Semi-Knockdown
4. Complete Knockdown
5. Concurrent Technologies Corporation

 )2-5-3-1مدل هاروین

نمونهسازی سریع قطعات،

هارویــن طــی مقالــهای در ســال  ،1999فراینــدی بــرای

نقشههای مهندسی و کاربردها،

معکــوس ،دالیــل نیــاز و مراحــل انجــام مهندســی معکــوس را

ـ اســناد طرحریــزی و برنامهریــزی شــامل نمودارهــا و

اســت .ایــن مراحــل عبارتانــد از:

تجزیهیمکانیکی،

ـ آنالیز زیرسیستم،

ســایر مدلهــای ارائهشــده در مهندســی معکــوس عبارتانــد

مهندســی معکــوس ارائهکــرده و در آن تعریــف مهندســی

ـ اسناد نقشههای تجزیهوتحلیل مکانیکی،

مطــرح کــرده اســت .ایــن مــدل شــامل ســه مرحلـهی اصلــی

دیاگرا مهــا،

ـ آنالیز سیستم،

ـ آنالیز سیستم.

ارائهشــده اســت .در ایــن مقــاالت الزامــات گرافیکــی مهندســی

ارائهشــده در اولیــن کنفرانــس ملــی ســاخت و تولیــد

مهندســی معکــوس و روش و مراحــل مهندســی معکــوس

تعمیــر و نگهــداری وزارت دفــاع و شــرکت خدمــات علمــی

ـ الزامــات و تعاریــف موردنیــاز مهندســی معکــوس :تحلیــل

دارنــد .بنابرایــن از ارائــهی توضیحــات بیشــتر در خصــوص

معکــوس ،تعریــف و تجزیـهی مکانیکــی بهعنــوان گام اولیـهی

الزم بــه توضیــح اســت کــه مــدل ارائهشــده توســط انجمــن

تشریحشــده اســت.این گامهــا عبارتانــد از:

صنعتــی ایــران مشــابهت بســیاری بــا MIL-HDBK-115

نیازهــا و ارزیابــی مشــتری ،بــازار ســنجی ،تجزی ـهی مســئله،

طراحــی و توســعهی مفهومــی ،شبیهســازی و مدلســازی
کامپیوتــری و ،...

موردنیــاز ،نقشــهکردن قطعــات ،ســاخت مدلهــای

کامپیوتــری هندســی ســهبعدی و ،...

گرافهــا و دیاگرامهــای طرحریــزی :نمــودار گانــت  ،دیاگــرام

جعبـهی ســیاه ،دیاگــرام اســتخوان ماهی و جدول مشــخصات،

نقشــهکردن قطعــات و طبقهبنــدی آنهــا :مجموعههــای
انفجــاری ،نقشـهی مجزای قطعــات ،پیداکــردن ابعاد هندســی
و ،...

 )4-1مهندســی معکــوس بــا اســتفاده از مــدل ارائهشــده
درMIL-HDBK-115

ایــن مــدل در ارتــش آمریــکا تدوینشــده و توســط مرکــز

تحقیقــات توســعهی مهندســی بلوایــر 1مــورد تصویــب
ت .جزئیــات مربــوط بــه ایــن مــدل در کتــاب
قرارگرفتــه اس ـ 

 MIL-HDBK-115منتشرشــده اســت .گامهــای انجــام فرایند

مهندســی معکــوس در شــکل ( )7نشــان دادهشــده اســت.

در ادامــه بــه بررســی و ارائ ـهی جزئیــات بیشــتر در خصــوص
هریــک از مراحــل میپردازیــم.
بازنگری فرایند

بازنگری فرایند
طرحریزی مدیریت مهندسی معکوس ()3-3

روشهای پیادهسازی ()2-3

تحلیل اجرایی -اقتصادی ()1-3

کنترل کیفیت ()6-3

تهیهی نقشههای فنی ()5-3

تحلیل سختافزاری ()4-3

نهایی نمودن مستندات فنی ()9-3

ساخت پیشنمونه ()8-3

بررسی مجدد فرایند تولید ()7-3

بازنگری فرایند

شکل 6گامهای اجرای فرایند مهندسی معکوس در ()MIL-HDBK-115
1. Belvoir
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ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

ـ اســتفاده از گرافهــا :ایجــاد گرافهــا و دیاگرامهــای

آنهــا خــودداری شــده اســت.
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ایــن مــدل طــی مقاالتــی توســط رن بــار در دانشــگاه یوتــا

توســط شــرکت خدمــات علمــی صنعتــی ایــران ،مــدل

 )3-5-3-1مدل رن بار

آمریــکا ( ،MIL-HDBK-115 ،]16[ )DODمــدل ارائهشــده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ـ آنالیز قطعه برای زیر سیستمهای مربوطه،

از :ارائهشــده توســط انجمــن تعمیــر و نگهــداری وزارت دفــاع

 )1-4-1تحليل اجرائي ـ اقتصادي

در ايــن مرحلــه بــا جمـعآوری اطالعــات ،همــه اســناد الزم

انتهــای مرحلــه تحلیــل اجرائــی ـ اقتصــادی یــک بازنگــری

مشــخصات عملكــردي ،روشهــای تضميــن كيفيــت،

( )7جزئیــات مربــوط بــه ایــن مرحلــه را ارائهکــرده اســت.

شــامل امکانســنجی محصــول ،تركيــب كلــي محصــول،

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

ملزومــات تســت و بســتهبندی جمــعآوری ميشــوند .در
فراینــد از کل مراحــل یادشــده صــورت میپذیــرد .شــکل

شکل  :7تحلیل اجرایی ـ اقتصادی

 )2-4-1روشهای پیادهسازی (فرایند دمونتاژ)

هدف از انجام عمليات پیادهسازی ،پيبردن به چگونگي همبستگي عملكردي سيستم و تحليل و تدوين اسناد و مدارك الزم

است .روشهای پیادهسازی شامل مراحل زير است شکل (:)8
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شکل  :8روشهای پیادهسازی (فرایند دمونتاژ)

 )3-4-1طرحریزی مديريت مهندسي معكوس

انســاني ،مــواد و هزينــه،

طرحریــزی مديريــت مهندســي معكــوس بايــد بهگونــهای

د) تعييــن زمــان شــروع و تكميــل هــر يــك از کارهایــی كــه

تضميــن و از تأخيرهــا و برداشــتهای نادرســت جلوگيــري

ح) تهيهی ارزيابي برنامه و تكنيك بررسي مجدد(.1 )PERT

الــف) تعييــن وظايــف خاصــي كــه بايــد توســط هــر واحــد

تحليــل ســختافزاری محصــول بهمنظــور دســتيابي بــه آن

تدويــن شــود كــه بتوانــد ترتيــب و توالــي انجــام كارهــا را

بايــد انجــام گيــرد،

کند.کــه شــامل رعایــت مــوارد زیــر اســت:

 )4-4-1تحليل سختافزاری محصول

انجــام شــود،

ب) تعيين ترتيب و توالي اجراي كارها،

ج) تعييــن منابــع الزم بــراي اجــراي كارهــا اعــم از نيــروي

دســته اطالعــات موردنیــاز كــه در اســناد فنــي موجود نیســت

يــا در مــواردي كــه اســناد فنــي موجــود ناقــص اســت يــا

نميتــوان بــه آنهــا اعتمــاد كــرد ،انجــام ميشــود.

1. Program Evaluation and Review Technique

تمامــی ابــزار و تجهيــزات تثبيــتبايــد قبــل از بهکارگیــری ،كاليبــره شــوند .كاليبراســيون تمامــی وســايل اندازهگیــریبایــد مطابــق

اســتاندارد تعیینشــده انجــام شــود( .شــکل())9

نقشـههاي فنــي كــه نتيجــه فراينــد مهندســي معكــوس اســت ،دارای تمامــی مشــخصههای موردنیــاز محصــول خواهــد بــود.
در اســتانداردهاي  DOD-D-1000و  ،-DOD-Dشــرح كاملــي از ايــن نقش ـههای فنــي تحــت عنــوان نقش ـههای ســطح ســه
آمــده اســت.
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 )6-4-1مستندسازی دستورالعملهای كنترل كيفيت

در مطالعــات كنتــرل كيفيــت نيــز بایــد در نقشــهها و اســناد ديگــر فنــي در پيشنمونــه ســاخته شــده ،فرآينــد كنتــرل

كيفيــت بــه گونـهاي تثبيــت گــردد كــه از مطابقــت نمونــه ســاخته شــده بــا نمونــه اصلــي اطمینــان حاصــل شود(.شــکل())11

شکل  .11مستندسازی دستورالعملهای كنترل كيفيت[]18

 )7-4-1بررسي مجدد فرايند توليد (در مهندسي معكوس)

بررســي مجــدد فراينــد توليــد مســائل اقتصــادي توليــد در مهندســي معكــوس را مشــخص ميكنــد .هــدف از بررســي مجــدد

فراينــد توليــد ،توجــه بــه واقعيتهــاي توليــد پيشنمون ـهی ساختهشــده ازنقطهنظــر ســازندگان (شــکل(.))12

شکل  .12بررسي مجدد فرايند توليد[]18

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

شکل  .10تهيه نقشههاي فني[]18

 )8-4-1ساخت پيشنمونه

ســاخت پيشنمونــه شــامل مراحــل ســاخت و تســت

 .2استفاده از بعضي از قطعات فابريك،

آنهــا بــا تمامــی مشــخصههاي فنــي تعریــفشــده اســت

 .4مونتاژ پيشنمونه،

در ســاخت پيــش نمونــه مراحــل زيــر بــه ترتيــب اجــرا

 .6گواهی تأیید پیشنمونه.

نمونههــاي اوليــه بهمنظــور حصــول اطمينــان از مطابقــت

 .3بازبيني و كنترل كيفيت قطعات،

(شــکل(.))13

 .5تست،

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

ميشــوند:
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 .1ساخت قطعات،

شکل .13ساخت پيشنمونه[]18

 )9-4-1نهائي نمودن مستندات فني

در ايــن مرحلــه كليــه اطالعــات فنــي بدســت آمــده در
فرآينــد مهندســي معكــوس اعــم از ســاخت و كنتــرل،

ثبــت و ضبــط ميگــردد .پــس از تأييــد پيــش نمونــه ،كليــه
اطالعــات تغييــرات احتمالــي و نتايــج فــاز ســاخت قطعــه و

زيرمجموعــه در ايــن مــدارك درج ميگــردد .در ایــن مرحلــه
مــی تــوان از ابزارهــای خــاص کیفیــت همچــون طرحریــزی

پیشــاپیش کیفیــت محصــول ( 1)APQPنیــز اســتفاده کــرد.
روش طرحریــزی پیشــاپیش کیفیــت محصــول ()APQP

روش پیشــرفتهای بــرای اجــرای فازهای مختلف شــکلگیری

محصــول بــوده کــه بــا مســتند کــردن کلیــه نیازمندیهــای
مربــوط بــه مراحــل مختلــف طراحــی ،تولیــد ،مهندســی
معکــوس ،کنتــرل کیفیــت ،و  ...را در بــر مــی گیــرد .ایــن

روش کــه بــا تکیــه بــر اســتانداردهای انجــام مــی گیــرد

میتــوان اســتانداردهای داخلــی را بــا توجــه بــه نیازهــای

صنعــت یــا نیازهــای محلــی در قالــب فرمهــای بهینــه شــده
و یــا دســتور العملهــای مــورد نظــر پیــاده نمــود .
 )5-1پيكره دانش مديريت پروژه

مديريــت پــروژه ابــزاري بــراي شــناخت،مهارت وروش هــاي

فنــي اســت تــا فعاليتهــاي پــروژه را بــه نيازهــاي اصلــي

(اهــداف) پــروژه برســاند ]19[.بــه عبــارت ديگــر مديريــت
پــروژه شــامل برنامهریــزی ،نظــارت وکنتــرل همهجانبــه

پــروژه و برانگیختــن تمــام افــراد مرتبــط بــا پــروژه بهمنظور
موفقیــت پــروژه یعنــی دســتیابی بــه اهــداف پــروژه در
زمــان مشــخص،باقیمت مشــخص،کیفیت مشــخص و

راندمــان مشــخص میباشــد [ .]20پيكــره دانــش مديريــت
پــروژه شــامل مجموع ـهاي از حوزههــاي دانشــي ابزارهــا و
تكنيكهــا و همچنيــن از فرايندهــاي متوالــي مديريتــي

ميباشــد.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ

شكل  :5حوزههای دانشي و فرايندهاي مديريت پروژه []20

1. Advanced Product Quality Planning

دانــش الزم بــراي مديريــت پــروژه در حــوزهی دانشــي

برنامهريــزي ارتباطــات ،مديريــت اطالعــات ،كنتــرل

طــول چرخــهی حيــات پــروژه تقســيم شــدهاند( .شــكل

مديريــت ريســك پــروژه :فراينــدي اســت كــه بــا تعييــن

و فرايندهــاي اجــراي پــروژه در پنــج گــروه فراينــدي در
( ))5ايــن حوزههــای دانشــي عبارتانــد از:

اطالعــات ،گــزارش كارايــي و اختتــام رســمي پــروژه اســت.

و تجزیهوتحلیــل واكنــش مناســب در مقابــل درجــهی

مديريــت محــدودهی 1پــروژه :شــامل فرايندهــاي اســت

ريســك پــروژه ســروکار دارد و شــامل تعريــف ريســك در

دربرگیرنــدهی تمامــي فعالیتهــای موردنيــاز بــوده و كار

اتخــاذ واكنــش در برابــر ريســك و كنتــرل واكنــش در قبال

الزم بــراي حصــول اطمينــان از ايــن امــر كــه پــروژه

اضافــي در آن انجــام نميشــود.

پــروژه ،بــرآورد ريســك ،كمــي (مقــداري) كــردن ريســك،
ريســك و پاســخگويي در قبــال ريســك اســت.

فعالیتهــا ،تهي ـهی برنام ـهی زمانــي و كنتــرل زمانبنــدی

آنهاســت.

آنهــا در الحاقيــهی دفاعــي مديريــت پــروژه [ ]22و نيــز
پیادهســازی پروژههــای مهندســي معكــوس در حوزههــای

مديريــت هزينـهی پــروژه :توصیفگــر فرايندهــاي الزم بــراي

دفاعــي كشــور و انتخــاب ايــن زمينــه بهعنــوان دامنــهی

مصــوب بــه اتمــام خواهــد رســيد و شــامل بــرآورد هزينــه،

مقايسـهی انــواع مدلهــای مهندســي معكــوس نيــز بـهكار

حصــول اطمينــان از اينكــه پــروژه در چارچــوب بودج ـهی
بودجهبنــدي و كنتــرل هزينــه ميشــود.

مديريــت كيفيــت پــروژه :دربرگیرنــدهی فرايندهــاي الزم

بــراي حصــول اطمينــان از تأمیــن الزامــات مؤثــر در اجــراي

تحقيــق ،الزامــات مرتبــط بــا ايــن حوزههــای دانشــي در
رفتــه اســت.

 )2روش تحقيق
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مديريــت تــداركات پــروژه :توصیفگــر فرايندهــاي موردنيــاز

شــده و همچنیــن پیبــردن بــه واقعیــت موجــود از خــال

اســت و شــامل برنامهريــزي و كنتــرل تــداركات ،مديريــت

اســت .همچنيــن بــا درنظرگرفتــن گســتردگي دامنــه و

انتخــاب منبــع ،مديريــت و ارزيابــي طرفهــای قــرارداد

اســتفاده از نظــرات كارشناســان بهعنــوان روش تحقيــق

مديريــت منابــع انســاني پــروژه :فراينــدي اســت كــه بهترين

تحقیــق دســتیابی بــه ذهنیــت مشــترک افــراد موردمطالعــه

و شــامل تعريــف ســاختار ســازماني نيــروي انســاني پــروژه،

مناس ـبترین ابــزار تحقي ـق تشــخیص دادهشــده اســت.

ســاختار ماتريســي) ،تشــكيل ،ســازماندهی و توســعهی

ســازمانهای دفاعــي مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت.

مديريــت ارتباطــات پــروژه :عبــارت از فرايندهــاي الزم

همچنيــن مشــارکتکنندگان در تحقيــق از ســطوح

از نظــرات ،تجربــه و تخصــص افــراد خبــره و ذیصــاح

بــراي فراهمكــردن كاال و خدمــات الزمالوجــود در پــروژه

دیــدگاه مدیــران و مســئوالن دارای اهمیــت بســیار زیــادی

مــدارك تجهيــزات ،برنامهريــزي تقاضــا و درخواســت،

عــدم وجــود تجربــه و ادبيــات موضــوع ،روش تحقیــق کیفی

دســتدوم آنهاســت.

بـهكار رفتــه اســت .همچنيــن بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن

شــكل بهکارگیــری افــراد در پــروژه را تضميــن ميکنــد

دارای اهمیــت بــوده ،روش مصاحبــهی تركيبــي بهعنــوان

شــيوههاي جــذب نيــرو ،روش تخصيــص نيروهــا (در

نظــر بــه اينكــه ايــن مــدل بهعنــوان مــدل متــداول در

تيــم پــروژه اســت.

جامعــهی تحقيــق شــامل صنايــع دفاعــي كشــور اســت.

بــراي حصــول اطمينــان از توليــد ،جمــعآوري ،انتشــار و
توزيــع مناســب و بهموقــع اطالعــات پــروژه کــه شــامل

مختلــف مديــران ارشــد صنايــع زیرمجموعــهی دفاعــي
1. Scope

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

پــروژه بــوده و شــامل برنامهريــزي ،تضميــن و كنتــرل

بــا توجــه بــه اینکــه در تحقيــق حاضــر ،ســعی در اســتفاده

كيفيــت اســت.
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شــامل تعريــف ارتبــاط فعالیتهــا ،بــرآورد مدتزمــان

مديريــت پــروژه ارائــه نشــدهاند امــا بــا توجــه بــه ارائ ـهی

بــراي حصــول اطمينــان از خاتمــهی بهموقــع پــروژه و

دانشــي هســتند كــه در اســتاندارد پيكــرهی دانــش

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مديريــت زمــان پــروژه :عبــارت اســت ا ز فرايندهــاي الزم

مهندســي سيســتم و مديريــت دانــش ازجملــه حوزههــای

(چهــار نفــر) ،كارشناســان طراحــي محصــول (هشــت نفــر)

جــدول ( )2خالص ـهای از هریــک از مراحــل مشخصشــده

( 15نفــر) تشــكيل شــدهاند .در تعييــن نقــاط ضعــف

مديريت محدوده

و كارشناســان كيفيــت و برنامهریــزی و كنتــرل پــروژه
و قــوت مــدل از تجــارب ايــن افــراد در توســعهی يــك

پــروژهی پيچيــدهی ملــي و ســه محصــول مهــم دفاعــي
استفادهشــده اســت .بهمنظــور تحلیــل نظــرات خبــرگان از

چهــار دور مصاحبــه بــا خبــرگان بــا اســتفاده از پرسـشنامه

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

بــا طیــف پنــج امتیــازش لیکــرت و تحلیــل ضریــب کنــدال
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استفادهشــده اســت .در دور چهــارم ضریــب کنــدال
برابــر بــا بهدســتآمده اســت کــه درجــهی مناســبی از

اطمینــان را نشــان میدهــد.
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مدیریــت محــدودهی پــروژه شــامل فرایندهایــی اســت کــه

تضمیــن میکننــد پــروژهی دربرگیرنــدهی فعالیتهــای
موردنیــاز بــرای تکمیــل موفــق پــروژه اســت .بااســتفاده

ازتعريــف محــدوده و شــرح خدمــات دقيــق پــروژه ،مرزهاي

پــروژه بهطــور شــفاف تعريــف ميشــود درنتیجــه ســطحي
از ازجملـ�ه ویژگیهـ�ای مـ�دل ارائهشـ�ده ردر

�MIL-HD

 BK-115كمــك بــه تيــم پــروژه در تعريــف جزئيــات انجــام
مهندســي معكــوس در گام ســه پــروژه يعنــي طرحریــزی

بــا توجــه بــه اينكــه از ابــزار مصاحبــه در ايــن تحقيــق

مديريــت مهندســي معكــوس اســت .تجــارب حاصــل از

نيــز مشــخص نیســت .از آزمــون ناپارامتــری مــن ويتنــي

میدهــد بــا توجــه بــه عــدم قطعيــت در تعييــن ميــزان

كيفــي استفادهشــده اســت و نيــز نــوع توزيــع جامعــه

جهــت تعييــن مزيــت مــدل  MIL-HDBK-115نســبت

بــه ســاير مدلهــای مهندســي معكــوس استفادهشــده
اســت .بهمنظــور مقایســهی مــدل بــا ســایر مدلهــا
ک مــن ویتنــی
از روش کمــی آزمــون فــرض ناپارامتریــ 

استفادهشــده اســت .در جامعــهی  27نفــرهی تحقیــق،
خواستهشــده اســت بــا توجــه بــه حوزههــای دانشــي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در انــواع مدلهــا را نمایــش میدهــد.

ارائهشــده در اســتاندارد پيكــرهی دانــش مديريــت پــروژه
بــه مــدل  MIL-HDBK-115و ســاير مدلهــا يــك امتيــاز

كلــي از  100بدهنــد .نتايــج بهدســتآمده در قســمت
نتايــج مقالــه موردبررســی قرارگرفتــه اســت.

مهندســي معكــوس محصــوالت توســط كارشناســان نشــان
پیچیدگیهــای فنــي در محصــوالت و ریســکهای ناشــي
از عــدم دسترســي بــه دانــش فنــي محصــول بهخصــوص

زمانيكــه تعــداد محصــوالت در دســترس محــدود باشــد
تعييــن دقيــق محــدودهی فعالیتهــای موردنیــاز در پــروژه
معمــوالً بســيار مشــكل اســت.

چارچــوب ارائهشــدهی اوليــه در طرحریــزی فعالیتهــا در
گام طرحریــزی میتوانــد تــا حــدود زيــادي از ميــزان عــدم

قطعیتهــا كاســته و بــا توجــه بــه كســب تجــارب اجرايــي

در پروژههــا توســط تيــم پــروژه ،نقاطــي از محــدوده كــه
ريســك باالتــري دارنــد مشخصشــده و بــراي آنهــا از

ســؤال تحقیــق در ایــن بخــش ارزیابــی میــزان مزیــت مــدل

 ،ظرفيــت يــا منابــع بيشــتري اســتفاده شــود .همچنيــن

بــه حوزههــای دانشــي ارائهشــده در اســتاندارد پيكــرهی

معكــوس در محصــوالت پیچیدهتــر ،هــدف پــروژه را بــراي

 MIL-HDBK-115نســبت بــه ســایر مدلهــا بــا توجــه

دانــش مديريــت پــروژه بــوده اســت.

 )1-2مقایســهی مــدل ارائهشــده در MIL-HDBK-115

بــا ســایر مدلهــای ارائهشــده

در ایـ�ن بخـ�ش بـ�ه بررسـ�ی مـ�دل ارائهشـ�ده د ر �MIL-HD

 BK-115بــا مهمتریــن مدلهــای ارائهشــده و تعییــن

نقــاط قــوت و ضعــف ایــن مــدل در مقایســه بــا ســایر
مدلهــای مهندســي معكــوس میپردازیــم .چارچــوب

بررســي در ايــن مــدل براســاس حوزههــای دانشــي
ارائهشــده در پيكــرهی دانــش مديريــت پــروژه اســت.

تعريــف فعالیتهــای موردنیــاز در پروژههــای مهندســي

اعضــاي مختلــف تيــم مهندســي معكــوس در داخــل و

خــارج ســازمان شــفافتر کــرده درنتیجــه بــه يكنواختــي و

هماهنگــي بيشــتر فعالیتهــا كمــك میکنــد .همچنيــن
بــا تعريــف محــدودهی كلــي پــروژه احتمــال بــروز مســائلي

از قبيــل خــزش در محــدوده يــا انحــراف از آن (افزايــش و
كاهــش محــدوده) كاهــش مییابــد.

بررســي ســاير مدلهــای ارائهشــده و مقايســه آن بــا
مــدل  MIL-HDBK-115نشــان میدهــد ايــن مدلهــا در
تعريــف محــدودهی اجرايــي پــروژه بســيار كلــي هســتند.

بهعنوانمثــال مــدل شــبکهی مهندســی معکــوس ()CTC

و مــدل هارويــن تنهــا شــامل گامهــای اجرايــي كلــي

پیچیــدهای اســت امــا تعییــن دقیــق محــدوده بهخصــوص

رن كــه شــامل جزئيــات بيشــتري اســت تنهــا گامهــای

مشــخصکردن زمــان تقریبــی فعالیتهــا بــا اســتفاده از

اســت .بهعــاوه محــدودهی مــدل ارائهشــده توســط
عملياتــي پــروژه را دربرمیگيــرد و در آن بــه فعالیتهایــی

ماننــد نحــوهی تعريــف پــروژه ،گامهــای مستندســازی و ...

اشــارهای نشــده اســت.

بعــد از چنــد تجربــه در پیادهســازی ایــن گامهــا ،امــکان

تکنیــک ارزیابــی و بازنگــری پــروژه ( )PERTدر گام ســه را

بهوســیلهی مقایســه بــا پروژههــای قبلــی بــا اســتفاده از

نظــرات کارشناســان فراهــم میســازد.

ضمــن اينكــه باعــث افزايــش هزين ـهی ســاخت و كاهــش

پــروژه يكــي از عوامــل كليــدي تأثیرگــذار در موفقيــت يــا

سـهگانهی اصلــي در موفقیــت پــروژه اســت .ايــن تأخيــرات

كيفيــت آنهــا میشــود ،در مــواردي حتــي باعــث

غیراقتصــادی شــدن پــروژه میشــود .تجربيــات كارشناســان
نشــانداده اســت کــه افزايــش زمــان اجرايــي در پروژههــای
مهندســي معكــوس ریسـکهای بســيار زيــادي بــراي پروژه

درپــي دارد يكــي از ايــن ریســکها خطــر منسوخشــدن
محصــول بهعــاوه افزايــش بیشازحــد زمــان پــروژه

عــاوه برافزایــش هزینههــای مديــران ارشــد را نســبت

بــه دســتيابي بــه نتايــج بدبيــن میکنــد و گاهــي باعــث
ناتمــام رهاشــدن پــروژه يــا طــرح میشــود .همچنيــن

هســتهی كارشناســي كاهــش يابنــد و درنتیجــه مديريــت
دانــش يــا بهرهگیــری مؤثــر از آموزشهــا و تجــارب دچــار

عــدم موفقيــت يــك پــروژه خواهــد بــود.

يكــي از ویژگیهــای پروژههــای مهندســي معكــوس،
هزینهبــ ر بــودن پــروژه اســت .زيــرا معمــوالً محصوالتــي
كــه بــراي ايــن كار انتخــاب میشــوند در اغلــب مــوارد

پیچیدگیهــای فنــي و عملياتــي فراوانــي دارنــد .مهندســي
ارزش ،يــك روش تجربهشــده در مديريــت اســت كــه از

يــك رويكــرد ســازمانیافته و هماهنــگ ،بــراي دســتيابي

بــه بهتريــن شــرايط تعــادل بيــن هزينــه ،كيفيــت ،قابليــت

اعتمــاد و كاركــرد يــك محصــول يــا طــرح اســتفاده
ميكنــد .مــدل ارائهشــده در  MIL-HDBK-115در گام

پنــج بــه بررســی قابلیــت کاربــرد مهندســی ارزش در پــروژه

و کاهــش هزینههــا و بهینهســازی طراحــی پرداختــه اســت.

مشــكل میشــود .بهعــاوه ازجملــه مشــکالتی کــه معمــوالً

ایــن موضــوع بهویــژه زمانــی ضــرورت بیشــتری مییابــد

مشــاهده میشــود عــدم تعییــن زمــان مشــخص جهــت

توســعهیافته مهندســی معکــوس بــر روی آنهــا انجــام

در اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی نظیــر مهندســی معکــوس
اتمــام پــروژه اســت .همچنیــن در بســیاری از مــوارد ،مدیران

ایــن پروژههــا اقــدام بــه تهیــهی برنامــهی زمانبنــدی و

کــه بدانیــم در اغلــب مــوارد ،محصوالتــی کــه در کشــورهای

میشــود بهلحــاظ ســطح تکنولوژیــک نســلهای قبلــی از
محصــول موجــود را دربرمیگیرنــد .ایــن موضــوع نمایانگــر

اجــرای پــروژه مطابــق بــا گامهــای کلــی میکننــد .انجــام

ایــن مســئله اســت کــه طــراح محصــول اولیــه،بهبودهــای

پــروژه یــا کاهــش و افزایــش محــدوده ،اقداماتــی نظیــر

مهندســی معکــوس دسترســی بــه آن نــدارد .از دیگــر ســو
معمــوالً تیــم مهندســی معکــوس در فــاز صفــر کــه هــدف

ایــن کار عــاوه بــربــروز ریسـکهای خــزش در محــدودهی

گزارشدهــی رونــد پیشــرفت و کنتــرل عملکــرد پــروژه را
دچــار مشــکل میســازد.

بســیاری در نســلهای بعــدی ایجادکــرده کــه تیــم

آن ســاخت یــک محصــول مشــابه اســت کمتــر امــکان

بررســي مــدل  MIL-HDBK-115نشــان میدهــد توجــه

بهبــود در محصــول اولیــه دارد .انجــام مطالعــات مهندســی

آن در مقايســه بــا ســاير مدلهــای ارائهشــدهی مهندســي

اطالعاتــی جهــت بهبودهــای آتی محصــول بهکار گرفتهشــده

بــه مديريــت زمــان در ايــن مــدل يكــي از نقــاط قــوت
معكــوس اســت .اگرچــه بررســیها نشــانداده اســت

تعییــن زمــان دقیــق هــر فعالیت در مهندســی معکــوس کار

ارزش در ایــن فــاز میتوانــد بهعنــوان یــک منبــع ارزشــمند

و در کســب تکنولــوژی محصــول و کاهــش هزینههــای آن در
آینــده بســیار تأثیرگــذار اســت.بنابراین ،میتــوان ايــن موضوع

79
ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

ممكــن اســت باگذشــت زمــان بهمــرور اعضــاي اصلــي و

مؤثــر خواهــد بــود .بنابرايــن نحــوهی مديريــت هزينــهی
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كاهــش در زمــان اجــراي پروژههــا ازجملــه محدودیتهــای

هرگونــه تغييــر در پارامترهــاي پــروژه ،بــ ر روي هزينــه
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مديريت زمان

مديريت هزينه

را بهعنــوان يكــي از نقــاط قــوت مــدل  MIL-HDBK-115در

معكــوس میتوانــد رويكردهــاي تعالــي باشــد .در ايــن

مديريت كيفيت

ماننــد مــدل پنــج مرحلـهای كرزنـر ،مــدل ( ،)OPM3مــدل

مقايســه بــا ســاير مدلهــا در نظــر گرفــت.

توســعهی كيفيــت در پروژههــا بــا اثــرات مســتقيم و

غيرمســتقيم خــود ،موجــب بهرهمنــدی و رضايــت مشــتري
و ســاير طرفهــای ذينفــع پــروژه میشــود .يكــي از

نقــاط قــوت مشخصشــده در مقايســه بــا ســاير مدلهــای

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

مهندســي معكــوس در مــدل  MIL-HDBK-115توجــه

80

بــه مستندســازی دســتورالعملهای كنتــرل كيفيــت
محصــوالت در گام شــش و ارزیابــی اقدامــات انجامشــده در

پایــان پــروژه در راســتاي تعييــن و بــرآورده ســازي الزامــات

عملكــردي و فيزيكــي محصــول اســت .امــا تجــارب نشــان
میدهــد توجــه مطلــق بــه دســتورالعملهای كنتــرل

كيفيــت جهــت بــرآورده ســازي الزامــات فنــي محصــول
هرچنــد اقدامــي ضــروري در دســتيابي بــه ســطح كيفــي
تعیینشــده اســت امــا نمیتوانــد بهتنهایــی تمامــی
الزامــات ذينفعــان را پوشــش دهــد .مطالعــات انجامشــده

در ســير تحــوالت كيفيــت در ســالهای اخيــر نشــان
میدهــد ســازمانهای پــروژه محــور در راســتاي بــرآورده
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســازي الزامــات ذينفعــان و ارتقــاي كيفــي محصــوالت

و خدمــات نيازمنــد مفاهيــم کاملتــری نظيــر تضميــن

كيفيــت و مديريــت كيفيــت جامــع هســتند .بنابرایــن،

اســتقرار سیســتمهای مديريــت كيفيــت ازجملــه
اســتاندارد( ]25[)ISO9001:2008و اســتاندارد سيســتم
مديريــت كيفيــت در پــروژه (]26[)ISO10006:2003
میتوانــد بهعنــوان نقــاط بهبــود در كيفيــت خروجیهــا

و محصــوالت پروژههــای مهندســي معكــوس بــهكار رود.
مفهــوم مديريــت كيفيــت در ســطوح باالتــر توجــه بــه
تعالــي كيفيــت را الــزامآور میســازد بنابرایــن ،ارتقــاي

كيفيــت در پــروژه بــا اســتقرار ايــن سیســتمها متوقــف
نمیشــود و ســازمانبایــد در مســير تعالــي كيفــي قــرار

بگيــرد .در ســالهای اخيــر ضــرورت توجــه هــر چــه
بيشــتر بــه كيفيــت بهعنــوان ضامــن بقــا در ســازمانها،

ســازمانهای پــروژه محــور را بهســوی حركــت در مســير
تعالــي ســوق داده اســت.

بنابرایــن نقــاط بهبــود بعــد از توجــه بــه اســتانداردهاي
سيســتم مديريــت كيفيــت در پروژههــای مهندســي

راســتا میتــوان از مدلهــای تعالــي ارائهشــده در پــروژه

( )PEMو ســاير مدلهــا بهرهبــرداری کــرد.

مديريت منابع انساني

مدیریــت منابــع انســانی را شناســایی ،انتخــاب ،اســتخدام،

تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی بهمنظــور نیــل بــه اهداف
ســازمان تعریــف کردهانــد .بررســیهای انجامشــده نشــان

میدهــد در مدلهــای ارائهشــدهی مهندســي معكــوس
توجــه مســتقيم بــه ايــن مقولــه نشــده اســت .ايــن در حالي

اســت كــه توجــه بــه كاركنــان بهعنــوان منابــع اصلــي
دانــش و دســتيابي بــه فنــاوري محصــول پــروژه در مديريت

پروژههــای مهندســي معكــوس يكــي از ضرورتهــای
اساســي اســت .مديريــت دانــش روشــي سيســتماتيك بــراي
تشــخيص ،ســازماندهی و بــه اشــتراك گذاشــتن دانــش

در ســازمان اســت كــه ميتوانــد درنهایــت بــه توليــد دانــش

بيشــتر در ســازمان نيــز منجــر شــود.

تجــارب حاصــل نشــان میدهــد معمــوالً در اجــرای

پروژههــای مهندســی معکــوس ،بهدليــل اينكــهبایــد از
افــرادی کــه صالحیتهــای الزم دارنــد ،اســتفاده شــود

هزینههــای فراوانــي صــرف آمــوزش و توســعهی اعضــاي
تيــم و ســاير كاركنــان درگیــر در پــروژه میشــود .امــا

عــدم توانمنــدي ســازمان در اســتفاده از راهبــرد مشــخص
بــراي حفـظ ،نگهــداري و ارتقـای كاركنــان و نيــز اســتفاده

از تجــارب ارزنــدهی آنــان در ســازمان در پروژههــای آت ـي،
تربيــت كارشناســان و نيــز نهادينهکــردن دانــش در ســازمان

موجــب میشــود بســياري از ايــن افــراد بهداليــل مختلــف
بعــد از پايــان پــروژه از ســازمان جداشــده يــا در بخشهــای

غيــر مرتبــط بهکارگیــری شــوند .ايــن در حالــي اســت

كــه بســياري از ايــن ســازمانها در آينــده هزینههــای
زيــادي در خصــوص عــدم در اختيــار داشــتن دانــش فنــي و

كاركنــان كارآزمــوده و مجــرب متحمــل شــدهاند.

بنابرایــن ،بــا توجــه بهعوامــل فــوق میتــوان ضــرورت

ي در موضوعاتــي
توجــه بــه موضــوع مديريــت منابــع انســان 

نظيــر جــذب ،بهکارگیــری،آمــوزش و ارتقــای كاركنــان و
نيــز مديريــت دانــش د ر پروژههــای مهندســي معكــوس را

بهعنــوان يكــي از فرصتهــای بهبــود در پروژههــای انتقــال

ي معكــوس بهشــمار آورد.
تكنولــوژي بــه روش مهندســ 
مديريت ريسك

زمــان خــود را صــرف برقــراري ارتبــاط بــا انــواع ذينفعــان

درگيــر در پــروژه اعــم از داخلــی و خارجــي میکننــد

مدیریــت ریســک فراینــدی سیســتماتیک جهــت تعریــف،

لــذا ارتباطــات مدیریتشــده میتوانــد نقــش بســزايي در

ریســک پــروژه شــامل فرایندهایــی اســت کــه برنامهریــزی

تســهيل مديريــت پــروژه داشــته باشــد .مديريــت ارتباطــات

تحلیــل و پاســخگویی بــه سیستمهاســت .مدیریــت

صرفهجویــی در زمــان و هزینههــای ذينفعــان و درنتیجــه

مدیریــت ،شــناخت ،تحلی ـل ،واکنشهــا و کنتــرل و پایــش

مطلــوب نيازمنــد ابزارهايــي همچــون برنامــهی مديريــت

ریســک پــروژه افزایش احتمــاالت و دورهی تکــرار رخدادهای

مديريــت ارتباطــات در پــروژه را تشــريحكرده و همچنيــن

ریسـکهای یــک پــروژه را رهبــری میکنــد .هــدف مدیریت

بــه ســازمان در اجــراي فرايندهــاي برنامهریزیشــده و
تجــارب حاصــل از اجــراي پروژههــای مهندســي معكــوس

تحلیــل ســختافزاری بهدالیــل فنــی و در برخــی مــوارد

تشــكيل تیمهــای چنــد تخصصــي ،هماهنگــي بســيار بــاال

دالیــل غیــر فنــی و صــرف هزینههــای فــراوان ناشــی از
آن اســت .مطالعــات امکانســنجی و تحلیــل ریســک،
تیــم پــروژه را قــادر میســازد قبــل از اجــرای پــروژه

شــناخت کلــی از مشــخصات محصــول ،نحــوهی کاربــرد،
نیازمندیهــای ذینفعــان کلیــدی و ســایر مــوارد را

بهدســت آورده و ریســکهای مرتبــط و امکانپذیــری
در مقايســه بــا ســاير مدلهــا ،ايــن موضوعــات بهخوبــی

در گامهــای یــک ،ســه و چهــار مــدل MIL-HDBK-115

رعايــت شــده اســت.

از الزاماتــي كــهبایــد در مهندســي معكــوس موردتوجــه

قــرار بگيــرد مديريــت ريســك بهجــای تحليــل ريســك

اســت .هرچنــد تحليــل ريســك امــكان پیشبینــی و
تحليــل ریســکهای آتــي را فراهــم میســازد مديريــت
ريســك عــاوه بــر تحليــل عمیقتــر ريســك آن را
بهخوبــی شناســاييکرده بهصــورت كيفــي و كمــي
مورداندازهگیــری قــرار میدهــد و درنهايــت ســناريوهاي
مختلــف مقابلــه بــا ريســك را مــورد ارزيابــي قــرارداده و در

طــول پــروژه ايــن مــوارد را مــورد رديابــي قــرار میدهــد.

در راســتاي بــرآورده ســازي الزامــات مديريــت پیکرهبنــدی
محصــول و مديريــت دانــش ،فضاهــاي مشــترك كاري،

جلســات تعاملــي ،گزارشدهــي بــه ســطوح افقــي همتــراز
ســازماني و مديــران ارشــد در دورههــای زمانــي كوتــاه و
تبــادل تجربيــات دارنــد.

بنابرايــن ،بــا توجــه بــه تمركــز عمــدهی مدلهــای
ارائهشــده بــر موضوعــات فنــي و لحاظنکــردن فرايندهــاي
مديريــت ارتباطــات در آنهــا ،توجــه بــه موضــوع مديريــت
ارتباطــات و اجــزاي آنیکــی از نقــاط بهبــود مهندســي

معكــوس در مــدل  MIL-HDBK-115اســت.
مديريت تداركات

مدیریــت تــدارکات پــروژه دربرگیرنــدهی فرایندهــای

موردنیــاز بــرای بهدســت آوردن کاالهــا و خدمــات از خــارج
از ســازمان اجرایــی بهمنظــور دســتیابی بــه محــدودهی

پــروژه اســت .بــا توجــه بــه اينكــه محيــط اجــراي پروژههای
مهندســي معكــوس در داخــل كشــور معمــوالً شــامل

پروژههــای نظامــي اســت بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای
فنــي و مســائل خــاص ايــن پروژههــا ،موضــوع مديريــت

تــداركات از اهميــت ویــژهای برخــوردار اســت.

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مســائل فــوق میتــوان جايگزينــي

در زمينــهی مديريــت تــداركات بحــث مديريــت

بهبــود در مــدل لحــاظ کــرد.

تجــارب حاصــل از پیادهســازی پروژههــای مهندســي

مديريــت ريســك بهجــای تحليــل ريســك را يكــي از نقــاط

مديريت ارتباطات

ب پروژههــا مديــران بيشــتر
بــا توجــه بــه اينكــه در اغلــ 

تأمینکننــدگان از اهميــت خاصــي برخــوردار اســت.
معكــوس نشــان میدهــد اغلــب مشــكالت كيفــي در

اجــزا و قطعــات فيزيكــي و مشــخصههای فنــي ،ناشــي

81
ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

بــرآورده ســازی ایــن نیازهــا را مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد.

نشــان میدهــد پروژههــای مهندســي معكــوس نيــاز بــه
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کاهــش شــدت اثــرات منفــی وقایــع نامطلــوب اســت.
یکــی از مســائلی کــه معمــوالً در فراینــد مهندســی معکوس

اتفــاق میافتــد عــدم امکانپذیــری فازهــای مونتــاژ و

كنتــرل منظــم عملكــرد کمــک میکنــد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مطلــوب و کاهــش احتمــال وقــوع رخدادهــای نامطلــوب یــا

ارتباطــات رویههــا و دستورالعملهاســت كــه نحــوهی

از عملكــرد بــد تأمینکننــدگان ســازمان پــروژه محــور

و شــامل تمامــی فعالیتهــای موردنیــاز طراحــي،

و نحــوهی مديريــت دانــش در آن و نيــز توجــه بــه

اســت .بهعبارتدیگــر میتــوان مهندســی سیســتم را

اســت .همچنيــن نــوع برقــراري ارتبــاط بــا تأمینکننــدگان
توســعهی فنــي تأمینکننــدگان ازجملــه مســائل بســيار

مهمــي اســت كــه تأثیــر مســتقيم بــر موفقيــت پروژههــا
و اســتمرار توســعهی فنــاوري و بومیســازی آن دارد.

تدويــن اســتراتژي توســعهی تأمینکننــدگان و پيمانــكاران

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

در ســازمان کارفرمــا و نحــوهی تعييــن ســاختار اجرايــي
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و مستندســازی نيــز ازجملــه مســائل مهــم ديگــر در ايــن

زمينــه اســت.
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یــک بینرشــتهای بــرای تکامــل و تأییــد مجموعــهای

از محصــوالت و فرایندهــای یکپارچــهی سیســتم کــه

چرخ ـهی عمــر متعادلــی دارنــد ،دانســت کــه در راســتای

بــرآورده ســازی نیازهــای مشــتری انجــام میشــود و پنــج
هــدف عمــده در آن دنبــال میشــود:

 .1کســب اطمینــان از اتمــام پــروژه در زمــان مقــرر و در

چارچــوب بودجــهی تعیینشــده ضمــن بــرآورده ســازی

تجــارب حاصــل نشــان میدهــد بهدليــل عــدم

الزامــات چرخــهی عمــر و اهــداف عملکــردی،

بــه روش مهندســي معكــوس ،همــواره مشــكالت زيــادي در

چرخــهی عمــر و محدودیتهایــی کــه سیســتمبایــد

لحاظکــردن ايــن مــوارد در مدلهــای انتقــال تكنولــوژي

ايــن زمينــه در پروژههــا وجــود داشــته اســت .بنابرایــن،

توجــه بــه ايــن موضــوع میتوانــد بهعنــوان يكــي از

زمینههــای بهبــود در پروژههــای انتقــال تكنولــوژي بــه
روش مهندســي معكــوس مطــرح شــود.

مديريت پیکرهبندی 1و مهندسي سيستم

2

مهندســی سیســتم ،فراينــدي اســت كــه بهوســیلهی آن
ابعــاد فنــي برنامــهی ارزيابــي ،مديريــت و کنترلشــده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

توســعه ،تســت، توليــد و پشــتيباني محصــوالت دفاعــي

 .2هدایــت ،تعریــف ،بــاز تعریــف و مستندســازی الزامــات
بهمنظــور بــرآورده ســازي نیازهــای کاربــران برطــرف کنــد،
 .3تدوین طرحهای متوازن محصول و فرایند،

 .4توصیــف کامــل طرحهــای منتخــب ،ویژگیهــا و

واســطهای فیزیکــی و وظیفهمنــد در قالــب مســتندات
مــدون،

 .5اطمینــان از در اختیــار قرارگرفتــن دادههــای مناســب
در خصــوص هزینــه ،زمانبنــدی ،عملکــرد و ریســک.

 تحلیل الزامات شناسایي الزامات کارکردي -تعریف /پاالیش عملکرد و طراحي الزامات موانع

کنترل و تحلیل سیستم

-

مدیریت پیکره بندي

-

( موازنه)با استفاده از

-

تجزیه به کارکردهاي سطح پایین
تخصیص الزامات عملکردي و سایر الزامات محدود کننده به کلیه
سطوح کارکردي
تعریف /پاالیش واسطه اي کارکردي
تعریف  /پاالیش معماري کارکردي یکپارچه

انتقال معماري ها از کارکردي به فیزیکي
تعریف مفاهیم راهکارهاي مشابه سیستم  ،پیکره
بندي و عناصر سیستم
انتخاب راه حلهاي ارجح تولید و فرآیند
تعریف  /پاالیش واسطهاي فیزیکي( داخلي /

شكل  .14فعالیتهای سطح باالی فرآیند مهندسی سیستم[]12

1. Configuration management
2. System engineering

هرچنــد بــا توجــه بــه اينكــه مد لهــای مهندســي

مــدل  MIL-HDBK-115در گا مهــای پنــج ،شــش و

نیازمند یهــا

کــرده اس ـت .اگرچــه در ســایر مد لهــا نیــز بــه ایــن

معكــوس براســاس مفهــوم مهندســي سيســتم

توســعه

داد هشــد هاند.

تحليــل

بهســطوح مختلــف در آ نهــا بهخوبــی انجا مشــده
اســت امــا در بســياري از مــوارد بــه موضــوع مديريــت

نُــه توجــه ویــژ های بــه مستندســازی و مدیریــت دانــش

موضــوع توجــه شــده اســت .امــا میتــوان گفــت

مــدل ارائهشــده توجــه کاملتــر و نظا ممندتــری

پیکر هبنــدی بهعنــوان راهــكار كنتــرل يكپارچگــي

در خصــوص مدیریــت مستندســازی محصــول و

اهميــت كمتــري داد هشــده اســت.

فــاز میتــوان از راهنمــای مستندســازی ارائهشــده

بيــن اجــزاي فنــي محصــول پــروژه بهداليــل مختلــف

مدیریــت دانــش کــرده اســت .همچنیــن در ایــن

فراوانــي ايجا دکــرده اســت .بهخصــوص در فازهــاي

مديريت يكپارچگي

نهاييســازي پــروژه و نيــز دور هی بهر هبــرداری

مدیریــت

و بهر هبــرداری از محصــول شــد هاند .بنابرایــن،

از هماهنگــی مناســب عناصــر مختلــف پــروژه

از محصــول ايــن مشــكالت موجــب توقــف توليــد
میتــوان مديريــت پیکر هبنــدی را بهعنــوان يكــي

از نقــاط بهبــود در مــدل  MIL-HDBK-115لحــاظ

کــرد.

مدیریت دانش و مستندســازی

یکپارچگــی

پــروژه

دربرگیرنــد هی

فرایندهایــی اســت کــه جهــت حصــول اطمینــان

موردنیــاز هســتند .ایــن حــوز هی دانــش متضمــن
ایجــاد موازنــهای بیــن اهــداف رقابتــی و گزینههــای
موردنیــاز بــرای تحقــق یــا فراتررفتــن از نیازهــا و

انتظــارات ذ ینفعــان اســت.

اولیــهی محصــول اســت .مستندســازی یکــی از

معكــوس بــا حوز ههــای دانشــي اشار هشــده

ابزارهــای اصلــی در مدیریــت دانــش اســت کــه
امــکان تبدیــل دانــش ضمنــی بــه دانــش تصریحــی و

درنتیجــهی ســاخت محصــوالت مشــابه ،بهینهســازی
محصــول فعلــی ،تدویــن دســتورالعملهای عملیاتــی،

بهبــود فرایندهــای تولیــد ،مقابلــه بــا مشــکالت آتــی
در فراینــد تولیــد محصــول و ســایر مــوارد را فراهــم
میســازد .بررســیها نشــان میدهــد معمــو الً در

اجــرای پرو ژهــای مهندســی معکــوس از افــرادی کــه
صالحیتهــای فنــی الزم دارنــد اســتفاده میشــود.
انتخــاب ایــن افــراد بهعنــوان اعضــای تیــم پــروژه

اگرچــه امــکان تحلیــل دقیــق فنــی محصــول را
فراهــم میســازد امــا معمــو الً باعــث میشــود بــه

عواملــی نظیــر مستندســاز ی ،تســتهای کنتــرل

کیفیــت و ارزیابــی اقتصــادی محصــول توجــه

کمتــری شــود.

پــروژ هی انتقــال تكنولــوژي بــه روش مهندســي
در پيكــر هی دانــش مديريــت پــروژ ه ،مديريــت
يكپارچگــي میتوانــد نقــش مؤثــری در ايجــاد
هماهنگــي در اجــزاي مديريــت پــروژه ايفــا کنــد.
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از ویژگیهــای بــارز انتقــال تکنولــوژی بــهروش

بهعنــوان نقطــهی بهبــود نهايــي بعــد از تطبيــق

مهندســی معکــوس عــدم دسترســی بــه مســتندات
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( )ISO
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تحليل اجرایي ـ اقتصادي

اندازهبرداری برای به دست آوردن ابر
نقطه از قطعات

الزامات و تعاریف موردنیاز مهندسی
معکوس

آنالیز سیستم

روشهای پیادهسازی (فرایند دمونتاژ)

مدلسازیجامد قطعات (3بعدی)

استفاده از گرافیکها

آنالیز زیرسیستم

طرحریزی مديريت مهندسي معكوس

تشخیص خصوصیات مواد و تست

گرافها و دیاگرامهای طرحریزی

آنالیز قطعه برای زیر سیستمهای
مربوطه

تحليل سختافزاری محصول

ساخت با استفاده از مدل CAD

نمونهسازی سریع قطعات

تهيهی نقشههای فني

ارزیابی و تصدیق قطعه

نقشههای مهندسی و کاربردها

)(CTC

دستورالعملهای كنترل كيفيت

اسناد نقشههای تجزیهوتحلیل مکانیکی

بررسي مجدد فرايند توليد (در مهندسي
معكوس)

اسناد طرحریزی و برنامهریزی شامل
نمودارها و دیاگرامها

ساخت پيش نمونه

تجزیهی مکانیکی

نهایيکردن مستندات فني

آنالیز سیستم
جدول  :2مقایسهی گامهای پیادهسازی در مدلهای مختلف ارائهشده

 )3نتیجهگیری

مهندســی معکــوس بــا توجــه بــه حوزههــای دانشــي

در ایــن مقالــه روش مهندســی معکــوس بهعنــوان یکــی
از راهکارهــای انتقــال تکنولــوژی موردبررســی قــرار

گرفــت .ارائــهی تعاریــف مختلــف از ایــن روش ،انــواع

طبقهبنــدی مهندســی معکــوس و کاربردهــا و مزایــای

آن ارائــه شــد .همچنیــن مدلهــای شناختهشــدهی

ارائهشــده در اســتاندارد پيكــرهی دانــش مديريــت

پــروژه موردبررســی قــرار گرفــت .شــكل ( )15نتايــج
مقايســهی مــدل مهندســي معكــوس بــا حوزههــای

دانشــي ارائهشــده در اســتاندارد پيكــرهی دانــش
مديريــت پــروژه را نشــان میدهــد.
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MIL-HDBK-115

مدل شبکهی مهندسی معکوس

مدل رن بار

مدل هاروین

شکل  15مقایسهی مدل  MIL-HDBK-115با حوزههای دانشي مدیریت پروژه

همچنيــن ميــزان توانمنــدي ايــن مــدل بــا ســاير

 BK-115بــا ســاير مدلهــا از آزمــون مــن ويتنــي

مــوارد منــدرج در حوزههــای دانشــي اســتاندارد

توجــه بــه اينكــه مقــدار P-Valueبهدســتآمده كمتــر

مدلهــای مهندســي معكــوس در بــرآورده ســازي

پيكــرهی دانــش مديريــت پــروژه نيــز مــورد ارزيابــي

استفادهشــده اســت( .جــدول ( )3و شــكل ( ))16بــا
از مقــدار ســطح اطمينــان در نظــر گرفتهشــده ()0.05

قرارگرفتــه اســت .نتايــج امتيــازات اخذشــده از

اســت .فــرض صفــر يعنــي برابــري ميانگيــن امتيــازات

�MIL-HD

میتــوان گفــت مــدل ارائهشــده توســط ارتــش آمریــکا

مصاحبهشــوندگان در جــدول ( )3ارائهشــده اســت.
جهـ�ت مقايسـ�هی ميـ�زان توانمنـ�دي مـ�د ل

ردشــده و میتــوان فــرض يــك را پذيرفــت .درنتیجــه

مطالعــات آتــی در ایــن زمینــه میتوانــد شــامل ارائ ـهی

تحــت عنــوان  MIL-HDBK-115مزایــای بیشــتری

یــک مــدل بومــی بــا توجــه بــه شــرایط گوناگــون

نســبت بــه ســایر مدلهــای ارائهشــده دارد.

صنایــع مختلــف در کشــور باشــد.

1

65

50

10

63

42

19

52

35

2

60

45

11

70

70

20

54

40

3

55

30

12

50

45

21

60

45

4

65

65

13

50

45

22

80

60

5

70

60

14

50

50

23

75

50

6

50

40

15

65

50

24

50

35

7

55

56

16

64

57

25

65

50

8

53

40

17

66

62

26

62

55

9

62

51

18

80

70

27

60

50

جدول  :3نتايج مقايسهی مدل  MIL-HDBK-115با ساير مدلهای مهندسي معكوس با توجه به برآورده سازي حوزههای دانشي PMBOK

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

امتياز مدل

امتياز مدل

امتياز مدل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

كد
مصاحبهشونده

MIL-HDBK-115

امتياز ساير
مدلها

كد
مصاحبهشونده

MIL-HDBK-115

امتياز ساير
مدلها

كد
مصاحبهشونده

MIL-HDBK-115

امتياز ساير
مدلها

85
ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

شكل  :16نتايج آزمون من ويتني با استفاده از نرمافزار Minitabمقايسهی مدل  MIL-HDBK-115با ساير مدلهای مهندسي معكوس با توجه به
برآورده سازي حوزههای دانشي PMBOK

 )4مراجع و منابع
 .1طــارق .خلیــل" ،مدیریــت تکنولــوژی (رمــز موفقیــت در رقابــت و خلــق ثــروت) " دفتــر پژوهشهــای
فرهنگــی.1383 ،

 .2ســازمان برنامــه و بودجــه" ،اطلــس تکنولــوژی ،چارچــوب کلــی برنامهریــزی بــر پایــهی تکنولــوژی" ،صــص

 ،20-19چــاپ اول ،تهــران.1369،

 .3شــهیدی .محمــد نقــی " ،انتقــال تکنولوژی و صنعتیکردن کشــورهای درحا لتوســعه" ،دانشــگاه تهران.1372،

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

 .4آقایــی .منوچهــر" ،قراردادهــای انتقــال تکنولــوژی" ،پژوهــش در علموصنعــت ،ســال هشــتم ،شــمار هی ،17

86

زمســتان ،1368ص .18

 .5زارع  .علــی" ،ارزیابــی همکار یهــای تکنولــوژی اعضــای انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران
و ارائــهی الگوهــای مناســب"  ،پایا ننامــهی کارشناســی ارشــد رشــتهی مدیریــت تکنولــوژی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی تهــران  ،1384،ص .91

 .6عزیزی.مجتبــی ،صبحیــه .محمدحســین ،بمانیــان .محمدرضــا" ،جایــگاه و اهمیــت مدیریــت انتقــال تکنولــوژی
در صنعــت نفــت کشــور" ،فصلنام ـهی مدیریــت پــروژه ،ســال دو م ،شــمار هی  ،6تابســتان و پاییــز  ،86ص .15

 .7خلیل،طــارق" ،مدیریــت تکنولــوژی"  ،انتشــارات پیــام متــن وابســته بــه مرکــز تکنولــوژی نیــرو ،ص  672تــا

 ،678اســفند .81

 .8غنــي ،عســگر" ،مهندســي معكــوس در دسترســي بــه تكنولــوژي محصــوالت پيچيــده"  ،پایا ننامــهی
كارشناســي ارشــد ،دانشــگا ه تربيــت مــدر س.1374 ،

 .9اخــوان .اميــر ناصـر" ،مجموعه مقــاالت علمـي ،تكنولوژيكي و تخصصي " ،انتشــارات خوش آوا.1388 ،

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .10انصــاری.ع " ،فراینــد مهندســی معکــوس"  ،پایا ننامــهی کارشناســی رشــتهی مهندســی مکانیــک گرایــش
طراحــی جامــدات  ،بهمــن .1379

 .11محمودآبــادی .علیرضــا" ،تدویــن فراینــد مهندســی معکــوس در صنایــع هوایــی"  ،پایا ننامــهی کارشناســی
ارشــد رشــتهی مهندســی صنایــع گرایــش مدیریــت سیســتمها و بهــر هور ی ،دانشــگاه صنعتــی شــریف ،زمســتان

.1384

 .12موحــدی .مســعود" ،فراینــد طراحــی معکــوس"  ،مجموعــه مقــاالت اولیــن کنفرانــس مهندســی ســاخت و
تولیــد در صنایــع ســنگین ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،ص  763تــا .1372 ،773

14. A.INGLE, KATHRYN, “REVERSE ENGINEERING”, MCGRAW– HILL, 1994
15. Radosevic. S,”International technology transfer & catch up in economic development”, Edward
Elgar Publishing, Massachusetts, USA, 1999
16. “DOD-D-1000B, MILITARY SPECIFICATION: DRAWINGS, ENGINEERING, AND ASSOCIATED LISTS”, US Department of Defense, 1977
17. M.T.Traband, F.W.Tilloston, J.D.Martin,”Reverse and Re-Engineering in the DOD Organic Maintenance Community: Current status and Future Direction”, 1996
18. DEPARTMENT OF DEFENSE HANDBOOK, “REVERSE ENGINEERING HANDBOOK, MILHDBK-115A (ARMY)”, 2006

19.Marchewka .T. Jack, “Information Technology Project Management”, 2nd Edition, John Wiley &
sons, 2006
20.Bently.Colin, “PRINCE2: A Practical Handbook”, Second Edition, Computer Weekly Professional,
2002
21. Project Management Institute (PMI), “A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide)”, Fourth Edition,PMI, 2008
22. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), DEFENSEACQUISITIONUNIVERSITY PRESS FORT BELVOIR, VIRGINIA, First Edition Version 1.0, June 2003

1393  پاییز- 13  پیاپی- 3  شماره-سال چهارم

 ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت-فصلنامه علمی

23. Samuelson. Pamela, Scotchmer. Suzanne, “The Law and Economics of Reverse Engineering”, the
Yale Law Journal, Vol. 111: 1575, 2002
24. Yoon .Tae-Hun, Park .Young-Won, “A SYSTEM DESIGN ROCESS TAILORED FOR REVERSE
ENGINEERING AND REENGINEERING”, International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2(10), 2010, 5780-5788
25.Eilam. Eldad, “Reversing: Secrets ofReverse Engineering”, Wiley Publishing, 2005
26.”ISO 9001: Quality management systems – Requirements”, International Organization for Standardization, 2008
27.” ISO 10006: Quality management systems - Guidelines for quality management in projects”, International Organization for Standardization, 2003
28.”ISO 10013: Guidelines for quality management system documentation”, International Organiza-

ارزیابی تطابق مدلهای مهندسی معکوس با حوزههای دانشی

87

tion for Standardization, 2003
29. Concurrent Technologies Corporation, “Spare parts Reverse Engineering”, 1998

