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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشتر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996ان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره سازم

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان ،کاررناسان  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا حوزه در استاندارد تدوین

 و تکنودتوی  تودید ،  به ررایط توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی درومی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش  .رودمی حاصل دودتی غیر و دودتی  ااسازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رتود می ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

 .رودمی منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ

 کننتد  یمت  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز صالح ذ  و امند عالقه  ااسازمان و مؤسسات که انداردااییاست نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصتورت  و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در هرد نورته مفاد اساس بر که روندمی تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  یادمیی نیب سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادکتروتکنیتک   یادمییت  نیبت  کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه یادمیی نیب نسازما
(OIML) 2رابتط  تنهتا  به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   یادزامتات  و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استتاندارداا   تتدوین  در . کنتد متی  فعادیتت 

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصر  از پشتیبانی برا  ، قانون در رده ینیب شیپ موازین رعایت با تواند یمایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و یطت یمح ستت یز مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل رده ساختهمحصوتت  برا  را ایران میی  استاندارداا

 بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  یادمیی نیب بازاراا  حفظ منظور به تواند یم سازمان نماید. 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن

 و مراکتز  اتا  آزمتون گتاه   ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا  سیستت   گواای صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش

 تأیید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه نیا سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 پتایش  اتا آن عمیکترد  بتر  و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران صالحیت

تحقیقتات   انجتام  و بهتا  گران فیزات یارع تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا یادمیی نیب دستگاه ترویج . کندمی

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
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 گفتار شیپ

آن در  سینو شیپکه  " ساخته ردهمحصوتت سیست  مدیریت طراحی، راانما  مدیریت طراحی  "استاندارد 

صد و سی دوین رده است و در تهیه و تررکت مهندسی و بازرسی فنی آذرستاویز  توسط مربوط اا کمیسیون

، اینک  ورد تصویب قرار گرفته استم39/3/1329  مور  مدیریت کیفیت اجالس کمیته میی استاندارد رشمینو

مصوب   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3یک ماده  به استناد بند

 . رودمی، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر 1331 ماه بهمن

،  ، عیوم و خدمات میی و جهانی در زمینه صنایع اا برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این  دنظریتجدقع دزوم اران در مواستاندارداا  میی ای

 ،  . بنابراین در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت دنظریتجد، انگام  استاندارداا ارائه رود

 . استاندارداا  میی استفاده کرد دنظریتجدامواره از آخرین  بایستی

 

 : به ررح زیر است قرارگرفتهبرا  تهیه این استاندارد مورد استفاده که   مأخیمنبع و 
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 مقدمه

به  یکپارچه  رویکرد نیازمند مشتر  مند  بات و با رضایت بازار مورد تمایل ،عادی محصوتت ارائه و پدیدآور 

 است.   ا ررته چند  اا گروهو  پرویه مدیران تا سازمان یک   رهیمد ئتیا از طراحی،

در  ررکت بقا  برا  کیید  تواند یم و رقیب است بین محصوتت تمایز مه  در عامل یک طراحی در تعادی

فکر  پیچیده  اا ، چادشآمیز باردموفقیتای  نتیجه رقابتی، بارد. اگر بخوا فزاینده به طور جهانی بازاراا 

 .مدیریت رود اثربخش به نحو  طراحی فرآیندکند که ایجاب میدر طراحی  موجود

 محصوتت  انواعتمام  استاندارد این در رده داده کیفیت ررح مدیریت سیست  عناصر و اصول مفاای ،

تودید محصوتت در زمان و  در این استاندارد رده دادهاصول ررح   ریبه کارگ .رودمیرا رامل  ردهساخته

باعث ایجاد رانس بیشتر  برا   را تسهیل کرده و یو سازمان  ادزامات مشتربرآورده کردن ، رده مشخصبودجه 

 .رودمی یجهان  ت در بازاراایموفق

افراد برا   اثربخش راحیخط مشی ط یک ساز پیادهو  پدیدآور  برا  اایی رامسئودیت و وظایف استاندارد این

 :کندزیر تشریح می

 ؛ مراجعه کنید 2 بند بهس اررد اجرایی مدیران  ادف

 ؛ مراجعه کنید 3 به بندس مشارکت دارند طراحی فرآیند در که کسانی و پرویه مدیران  ب

 .کند یممدیریت ارائه  این سطوح از یک ار برا  کیید  را مسائل از ا خالصه یک و دو اا رکل

اا  . در سازمانردیگ یمبه صورت فرد  یا گروای انجام  معموتًاا   بزرگ، وظایف و مسئودیتااسازماندر 

اا این وظایف و مسئودیتبا این حال  ودی، ردیگ یمتوسط یک فرد انجام اغیب اا وظایف و مسئودیتکوچک، این 

-اا خواسته میچه از آننسبت به آن ستیبایاستند  در طراحی دخیلکه  افراد تمام  .مجزا و متفاوت استند

و امچنین به بنداایی  درک کنندن استاندارد را یمتن کامل ا اا آنکه  رودمیه ین رو توصی. از ابارند آگاه رود

 دارته بارند.توجه خاصی ، رودمی در طراحی اا  مربوط به نقش آنیکه به طور مستق
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ذیل آمده اقدامات کیید  در  از ا ادایت رود. فهرست خالصه  راابُرد  زیر حطر یک اساس بر رسمی طور به بایستی طراحی

 است:

 اررد اجراییمدیران  در جیسات منظ  طور به طراحی مدیریت به مربوط مسائلپرداختن به  بارا  طراحی  راابُرد اامیت  ادف

 ؛ کنید تقویت

 و روزآمد مشخصرا  رودمیسازمان  9عادی اادا  ر تحققد تسهیل موجب که طراحیدر خصو  سازمان  راابُردو  1اادا   ب

 ؛ کنید

 ؛ کنید ترویجآن را با ارتیاق  و کنید تدوین را سازمان طراحی فیسفه  پ

 تحقق روزآمد کنید تا مرتبط بودن آن برا  و بازنگر  کنترل،اا  زمانی مناسب آن را  در بازه و برقرار کنید طراحی برنامه یک  ت

 ؛حفظ رود سازمان اادا 

 حاصل کنید؛ اطمینان داد،کند و ارتقا میاا  سازمان را تکمیل میسایر طرح طراحی اا برنامه از این که  ث

 اایی بردارید.اا گامآن اثرات کااش برا  و اا را درک کنیدریسک  ج

 ؛تعیین کنید  3سرمایه فقط نهس طراحی به متعهد منابع یتمام را برا  سرمایه بازگشت  چ

 ؛کنید  زیر طرح   طراحی در اجرا  اثربخش برنامه سازمانساختن  قادر  برا  تزم منابعدیگر  و مادیمنابع  آور برا  فراا   ح

-اا و قبول تواناییاا برا  قبول این مسئودیتدر آن و سپس بسپارید ررایط واجد و رایسته مدیران به را طراحی مسئودیت   

 ؛ کنید انگیزه ایجاد مشخصات،اایشان در عمیکرد مطابق 

 از مشترک درک  حاصل کنید که و اطمینان طراحی سازمان را به تمامی افراد دخیل انتقال داید اا برنامه و راابُرداا ، اادا   د

 مفاای  آن وجود دارد. و مواد

-ررته با نکه یا از اطمینان حصول نیاز و مورد استاندارد طراحی برا  تداوم کار حفظ زیرساخت و سیست  مدیریت طراحییک   ذ

 ؛ببرید و آن را تقویت کنید به کار یکپارچه است دیگر اا 

 .دستاورداا را ثبت کنید وکنترل کنید  و پایش زمان و ااطرح مقابل در را ااازینه  ر

 در آموزش و طراحی آگاای قطری از را عمیکرد ادزامی استاندارداا  واستفاده کنید  دسترس در مناسب اا مهارت بهترین از  ز

 .به ارمغان آورید طراحی مدیریت اا مهارت

 با حفظ تعهد واقعی و قابل مشااده، اامیت طراحی را بعنوان یک منبع راابرد ، پشتیبانی کنید.  س

 رانیمد/ اجرایی ارشد مدیران برای کلیدی اقدامات لیست چک - 9 شکل

                                                 
1- Objective 

2- Goal 

3- Capital
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 :پرویه سطح در یحاطر تمدیری برا  کیید  اقدامات از  ا خالصه

 ؛یطراح فرآیند از بخشی عنوان به بازار تحقیقاتانجام  مشتر ، اا نیازمند  درک  ادف

-میمشتر  ناری  درک نیاز عدم از که است بازار پییرش آوردن دست به ددیل عدم به محصول یک رکست عمده عیت -یادآوری

 .رود

 طراحی؛ فرآیند  ازینه  ک نسبتاً اودیه مراحل طی در تغییرات ایجاد  ب

-تخصص تمام رامل که  ا ررته چند گروه  آور جمع و امزمان خوااند بود در رروع پرویه که دارا  کار نقاطی گرفتن نظر در  ج

 ؛رودمیمربوطه  اا 

 ؛ طراحیمشخصات  برابر در منظ  فواصل در طراحی فرآیند بازنگر   د

 ارزش؛ تحییل مانند یاایروش از استفاده با بودجه، برابر در ممداو بازنگر  طریق از کنترل ازینه اا  ث

 ؛واراایی نهایی محصولطراحی تا زمان  مشخصات تعییناز زمان  محصول بند  کنترل پیکر  ج

 ؛در آینده بهبود ایجادبه منظور  ،طراحی اا فعادیت پس از اتمام تحویل و پرویه ارزیابی  چ
و در صورت امکان  بازنگر  اا  دوره ا ، ممیز  اا و ارزیابی نهایی طی در مدیریت اا یندفرآ بهبود برا  نقاط رناسایی  ح

 آینده؛ اا پرویه نفع به تغییرات ایجاد امراه با

 .طول زمان در طراحی اا دائمی رو  پرویه   کنترل

 طراحی هایپروژه مسئول در مدیران برای کلیدی اقدامات لیست چک - 2 شکل
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 شدهساختهراهنمای مدیریت طراحی محصوالت  -ت طراحیسیستم مدیری
 

 دامنه کاربرد هدف و  9 

 رده ساختهع محصوتت انوا تمامیطراحی  مدیریت خصو  در راانمایی  ارائه استاندارداین اد  از تدوین 

 .پردازدمینهایی  1واراایی و ، استفادهتا تحویل مفهوم فازاز  طراحی فرآیندمراحل  تمامی بهبارد و می
 آتت نیمارتودید  یا 9ت مورد محصوت اایی با تخصص تودیدررکتیا  کوچک اا ررکت که پییردمی استاندارد این -9 یادآوری

 سازمان استند. اندازه و خود نیازاا  بادر این استاندارد  رده ارائه فرآیند انطباق نیازمند اغیب خا ، مقاصد برا  و تجهیزات

 .پردازدمی طراحی در دخیل  اا سازمان انواع تمام در مدیریت سطوح تماماین استاندارد به 

 آگاای از مسائل سطحافزایش  طراحی، مدیریت اا تکنیک و کیی اصول از استفاده در خصو این استاندارد 

  .کندارائه میمحصول، راانمااایی  طراحی یکپارچه به  رویکردبه  نیاز بر کیدأت و مدیریت به مربوط

 .کندرا تعریف نمیطراحی  اا تکنیک استاندارد نای
برا  طراحی و   ا ررتهاستند، تالش یکپارچه چند  پیچیده بسیار که ییاا آن خصو  به محصوتت از بسیار  برا   -2 یادآوری

در  جمیه از ا گسترده طور به مهندسی سیست  برا  ییراانما ، مورد نیاز است.سیست  مهندسیاا  تکنیکاستفاده از  ترجیحاً

 در استاندارداایینیز  مدیریت عمومی اا تکنیک مورد در راانمایی برا . است دسترس در نامه کتابدر  ذکررده استاندارداا 

  است. ذکررده نامه کتاب

  اا داستاندار در به ترتیب ساز و ساختدر  و طراحی طراحی خدمات  نوآور ، مدیریت خصو  راانمایی در

BS 7000-1، BS 7000-3 و BS 7000-4 است. رده ارائه 
 یا بهدارت و ایمنیمانند  ،3مقرراتیادزامات  مورد نیاز برا  آورده ساختن اا  اجراییروش مورد در راانمایی -8 یادآوری

 دیگر به بایستیدر صورت نیاز . است شدهن گرفته نظردر  جامع به صورت، محصولال قبو مسئودیت در  گوااینامه محصول

 صورت گیرد. ارجاعو مدارک  نداتمست

 .نظر گرفته رده استدر  2991ایزو  -ل استاندارد میی ایرانبرا  تکمی این استاندارد -4 یادآوری

 

                                                 
1- Disposal 

2- One-off products 

3- Statutory requirements
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 الزامیمراجع   2

 .  است رده دادهارجاع  اابه آنمدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . رودمیجزئی از این استاندارد میی ایران محسوب  ن ترتیب آن مقرراتبدی

 بعد  آن  یدنظراا تجدو  اااصالحیه ، بارد رده دادهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع 

 رده دادهارجاع  ااتاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . مورد نظر است اابعد  آن اا و اصالحیه یدنظرتجدمواره آخرین ، ا است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است

 ادزامات -مدیریت کیفیت  اا سیست ، 1333، سال 2991ایزو  -نااستاندارد میی ایر   2-9

ی برا  اایراانمایی -یت کیفیت مدیر اا سیست ، 1333، سال 19993ایزو  -نااستاندارد میی ایر 2-2

 بند همدیریت پیکر
2-3 BS 6079-1:2002, Project management – Part 1: Guide to project Management 

2-4 BS 6079-3, Project management – Part 3: Guide to the management of business related 

project risk 

2-5 BS 7000-10:2008, Design management systems – Vocabulary of Terms used in design 

management 

2-6 BS 7373-2:2001, Product specifications – Part 2: Guide to Identifying criteria for a product 

specification and to declaring Product conformity 

2-7 BS ISO/IEC 90003:2004, Software engineering – Guidelines for the Application of ISO 9001 

to computer sotware 

و تعاریفاصطالحات     8  

 اصطالحات و تعریف زیر نیز BS 7000-10 در استاندارد رده ارائهعالوه بر اصطالحات و تعاریف  در این استاندارد

 :دنکار می روبه

 analogy قیاس    8-9

 دارد. خارجی به خالقیت برا  مقایسه یک مفهوم با چیز  که در جا  دیگر وجود یکمک

 

 audit ممیزی    8-2

 انطباق با ادزامات از پیش تعیین رده.  ریگ اندازه برا سی سیستماتیک برر

 

 chain of custody حفاظتزنجیره     8-8

تمام  جمیه از ،کندمی پایش تأمینزنجیره  درار مرحیه از خود محصوتت سازمان بر   که به موجب آنفرآیند

 توزیع.، حمل و نقل و ساخت مراحل
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 combination ترکیب  8-4

 .استفاده از دو یا چند روش طراحی موجود برا  رسیدن به یک راه حل طراحی

 

 configuration management مدیریت پیکربندی 8-5

 اماانگ رده برا  ادایت و کنترل پیکربند  اا فعادیت

 را محصول پیکربند  اطالعات ومحصول  کنترلاست که متمرکز سازمانی و  فنی اا عموماً فعادیت پیکربند  مدیریت -یادآوری

 .کندبرقرار و حفظ میمحصول  عمر  چرخه در سراسر

 ]19993ایزو -از استاندارد میی ایران 6-3 فتعری [

 design control کنترل طراحی  8-6

 .کنداطمینان حاصل میآن    عمرچرخهیکپارچگی طراحی در طول  ازجزئی از یک سیست  کیفیت است که 

 

 design policy خط مشی طراحی 8-7

 عمومی مربوط به طراحی در داخل یک سازمان  قواعد

. ار چند ،کمک کندروندتکرار  ممکن است که اوضاع و احوادیاا در رفتار ررکتتواند در ادایت این خط مشی می -یادآوری

 را برا  ار احتمادی تجویز کرد.آن  ممکن است  نتوان

 design programme  برنامه طراحی    8-3

 منابع وبا توجه سپس  و انجام رده رده مشخصیک دوره  در بایستیکه خا    ااگیار و سرمایه اادیتفعا

 .به مراحل پایین رکسته روند  بند زمان
 

 design strategy طراحی راهبُرد    8-1

منابع تعهد  ا  به چگونگیارارهرده برا  دستیابی به اادا  کسب و کار و طراحی، که با  تدوینمسیر انتخاب و 

 .رودمیپشتیبانی 

 
 بارد. استفاده از منابع سازمان و/یا از، بخشی پرویه نوع، طراحی خا  اا بند دسته به مربوط تواند یمطراحی  راابُرد -یادآوری

 earned value analysis آنالیز ارزش به دست آمده    91 -8

  پرویهکار  دستاورد تخصیص ارزش به طراحی از طریق فرآیندنجام رده در ار مرحیه از تعیین ارزش پودی کار ا

 .پرویه رده  زیر برنامهواقعی و  اا با ازینه آن مقایسه و رده  انجام

BCWPس "کار انجام رده  بند بودجه ازینه" عنوان بهامچنین  -یادآوری
 رناخته رده است.نیز   1

 

                                                 
1 -Budgeted Cost of Work Performed 
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 evaluation ارزیابی   99 -8

 اند.تحقق یافته رده مشخصعادیت، برا  تعیین اینکه تا چه حد اادا  فیک بررسی سیستماتیک نتایج 
. طراحی و ارزیابی پرویه ارزیابی سیست ، ارزیابی، به عنوان مثال رودمیمرتبط  خا  یک فعادیت به معموتًارزیابی  -9یادآوری

 روند.می گیر اندازه دستاورداا، ازینه و زمان بر حسب معموتًنتایج 

ارزیابی پس از ار  یا در اواسط کار ارزیابی انجامبا  تواند یم پیشرفت، اما افتد یمبه طور کیی در پایان فعادیت اتفاق  -2یادآوری

 .اندریز  ردهطرحتا اواسط کار  دستاورداا  زمانی که در، به خصو  مرحیه انجام گیرد

 general arrangement آرایش عمومی   8-92

 .داد یمطراحی را نشان  اجزا  اصیی و نقشه است یک معموتًکه  کیی،طرح 
 .رودمیرناخته  «طراحیجانمایی »امچنین به عنوان  -یادآوری

 

 inversion وارونگی   8-98

 .ردیگ یمراای برا  افزایش خالقیت که ایده را وارونه در نظر 

 

 product specification مشخصات محصول   8-94

اا و خوا  یک محصول که  تمامی  اطالعات مورد نیاز برا  ساخت آن ژگیاا، ویمرجع مشخص کننده خصیصه

 .داد یمرا ارائه 
 .رودنامید می «مشخصات فنی» عنوان تحت اوقات گاای -یادآوری

  

 

 risk management مدیریت ریسک   8-95

 .درومیگیر  رناخته رده تصمی  1خطر، کااش و یا قبول حی   که به موجب آن برا  فرآیند

 

 specification مشخصات   8-96

 .کندمیبرآورده سازد ، بیان  بایستییک محصول  ی را کهمرجعی که ادزامات
 مشخصات، از جمیه  گیرد قرار استفاده مورد اااین ویژگی نوع به منظور نشان دادن بایستی یک کیمه توصیفی -9یادآوری

 و غیره. آزمون، مشخصات محصول
 .کنداراره میانطباق  وارسیابزار و معیاراا   به است و مراجع اا، ادگواا و سایرطور معمول، رامل نقشهمشخصات به  -2یادآوری

 technical file ی فنیپرونده   8-97

 ادمییی و غیره ساستاندارداا  میی، بین ادزامات مستند ساز  ه ساختنبرا  برآورد اطالعات فنی محصول
  آزمون،، گزارش ریسکتوصیف طراحی، ارزیابی ،فهرست اقالم ، اانقشه، مشخصاترامل  تاس ممکن   فنیپرونده -یادآوری

  .نیست جامع فهرستاین سبارد.  استفاده و نگهدار ،  انداز راهنصب و  برا  ااا  از دستورادعملنسخه

                                                 
1- Hazard 
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 test plan آزمون طرح   8-93

رود که  ادزامات عمیکرد  محصول نهایی  تا اطمینان حاصلانجام رود  بایستیی که آزمون است برا طرحی 

 .رودبرآورده می

 validation یرصحه گذا   8-91

 .سازد یمرا برآورده  مورد نظر، از طریق ارائه روااد عینی، که ادزامات مورد نیاز برا  کاربرد خا  تأیید
 .توجه داردکاربر  اا نیاز با طباقان محصول و 1بودن مناسب تعیین فرآیند به گیار صحه، تکوین طراحی و در -9یادآوری

. این کار ممکن است ردیگ یمانجام  رده تعریف  بردار بهره ررایط تحت محصول نهایی رو  بر معموتً گیار صحه -2یادآوری

 .نیز تزم بارد مراحل اودیه در
 .رودمیوضعیت مربوطه استفاده  برا  مشخص کردن «گیار  ردهصحه»اصطالح  -8یادآوری

 انجام رود. اا  متعدد گیار صحه است ممکنوجود دارته بارد،  برا  محصول اگر کاربرداا  مختیفی -4رییادآو
 

 validation protocol گذاریصحه پروتکل    8-21

از ار یک از  فهرستیرامل  معموتًانجام خوااد رد، و  گیار صحهدر مورد روری که توسط آن  ا اظهاریه

 .گیار صحه فرآیندماایت از  توصیفی ،ار کدام و برا عناصر مشخصات محصول، 
  .بارد بازنگر  و آزمون، بازرسییک  تواند یم گیار صحه -یادآوری

 

 validation report گذاریصحهگزارش  8-29

 است. گیار صحه اا و خروجی نتایج توصیفگزارش مکتوب جهت 

 

 value chain زنجیره ارزش 8-22

از ابتدا   فاز مفهوم  تا  اا  انجام رده توسط خود سازمان یا به نمایندگی از سازمانامه عوامل و فعادیت

  رودمیمشتریان و کاربران درک که توسط  طورارزش محصوتت سازمان سآن درکه واراایی نهایی محصول 

 ، مشارکت دارند

                                                 
1- Suitability 
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 verification تصدیق 8-28

 یا خیر. اند رده برآورده رده مشخصمات ادزا آیا که، روااد عینی ارائه طریق از، تأیید
  .رودمی مربوطه استفاده وضعیت تعیین برا  «تصدیق رده»اصطالح  -9ییادآور

 :بارد رامل موارد زیر تواند یم یهتأیید -2 یادآوری

 ؛جایگزین محاسبات انجام •

 ؛ اثبات ردهه مشاب طراحیمشخصات  جدید با طراحی اتمشخص مقایسه •

 ؛عمییاثبات و  آزمون انجام •

 .انتشاراز  قبل و مدارک مستندات بازنگر  •

 سازمانی در سطح شده ساختهمحصوالت مدیریت طراحی      4 

 طراحیبرای  سازمانی مسئولیت    4-9

 که افراد  و بر ادایت و راانماییپردازد میبه عنوان یک کل نظر سازمان به مدیریت طراحی از نقطه، این بند

  ااسازماندر  .کندتمرکز می  و مدیران رهیمد ئتیاسدخیل استند طراحی اا فعادیت مدیریت ای و در انجام

 .رودمیاز طر  مادکان و رریکان ابالغ  این راانمایی، کوچک
 رود.استفاده می« مدیر»به منظور ایجاز در ادباقی متن برا  اراره به این افراد از عبارت  -یادآوری

 برا  نشان دادن رکل این. است رده  دادهنشان  3رکل  در طراحیبرا   سازمانی مسئودیت نواحی معمول

 بند در اینکه   ار ستون سدر است مربوط به طراحی موضوعاتبین ما و ارتباط  سازمان طراحیمدیریت  فضا 

 .است رده دادهپورش 

نیاز به ممکن است امچنین و  به صورت متوادی انجام روند بایستی دزوماً این عناصر که معنا نیست بدانین ا

 .است رده ارائه 3 در بند ،سطح پرویه در مدیریت طراحی برا  مربوط مدل. بارد تکرار
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 محصول تکوینبرای  سازمانی عناصرمسئولیت   -8شکل 
 

مادکان کسب و  ،رهیمد ئتیا به عهده، سازمان نمایندهیا  سازمان تهیه رده توسططراحی تعادی  نهاییمسئودیت 

 .و ررکا  آنهاست کار

با  حرکت خود جهت رورنی ازدرک  که سازمان کندتا اطمینان حاصل  است رهیمد ئتیا مسئودیت جمعیاین 

مسئودیت  این .بطور  که امه مشارکت کنندگان با تمام پتانسیل خود تحت کنترل بارند ،دارد توجه به طراحی

 به طور رود و این طراحیاین جهت بصورت اثربخشی دنبال می هک کند حاصل اطمینان که است عاملمدیر

مدیران اجرایی ممکن است مسئودیت اجرایی طراحی را بصورت روزانه بر  .مشارکت دارد سازمانعمیکرد  درکامل 

داند، قرار عهدۀ سایر اعضا  ایئت مدیره یا مدیرانی که در سیسیه مراتب مدیریتی مستقیماً به آنها گزارش می

بر مدیریت طراحی در  پایش منظوربه طراحی خط مشیگروه  یا یحاطر اجراییکمیته مدیر ممکن است اند. د

بین ممکن است  طراحیپرویه  اا مسئودیت چگونهکه  کندارائه می یمثاد 2رکل به وجود آورد.  سطح سازمانی

 .ودر گیارته ارتراک به مختیف اررد کارمندان
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مشتریان 

 و غیره
 عوامل

یر مد

 سرویس

مدیر 

 فروش

مدیر 

 طراحی

مدیر 

 تولید

مدیر 

 بازاریابی

 مدیر

 مالی 

مدیریت 

 پروژه
 توابع شغلی

 فرآیندمرحله در  نقش دارند. فرآیندنوشتن نام فرد)یا افرادی( که در هر مرحله از 

 مفهوم طراحی         

 نمای کلی طرح         

 طراحی تفصیلی         

 ه درآزمونساخت نمون         

 ارائه برای تولید، تحویل         

 راه اندازی محصول         

 فروش         

 پایش         

 ارزیابی         

 انهدام         

 وارهایی         

 

 هاها و مسئولیتجدول نقش - 4شکل 

به طور  .و اقدامات خود نشان داند را از طریق اظهاراتهد به طراحی و تع درک خود از مسئودیت بایستیمدیران 

طراحی گرد ا   پرداختن به ادزاماترایسته و متعهد  برا   گروهاطمینان حاصل کنند که  بایستی اا آنخا  

به  ران در سراسر سازمان ابالغ گردد.به وضوح بیان رده و به امکا بایستی   طراحیاامسئودیت .آمده است

و کارکنان  اجرایی مدیران .اا استفاده کنندرانموداایی داده رود تا از آن بایستی و کارکنان اجرایی مدیران

برا  ادامه یک ایده طراحی خا  و یا یک پرویه و یا سایر  این رانموداا و اختیارت بدانند چگونه از بایستی

 اا  مرتبط با طراحی استفاده کنند.گیر تصمی 
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اا  تمام کارکنان اجرایی که مسئول طراحی استند یا به یتامچنین این امر حیاتی است که مسئودیت و فعاد

ا  مورد بازنگر  ار نحو  در طراحی دخیل استند، در قراردادران ذکر رود. این عوامل بایستی به صورت دوره

 قرار گیرند.

 چک دیستیک  3رکل کنند. اا ررایط احراز رایستگی در مدیریت طراحی را در طول زمان تدوین میسازمان

 .داد یمطراحی ارائه  مدیریت  اا تیاز مسئود
 

 .ایجاد کنید ادف  مادکیت رورنی از مسئودیت طراحی

 .ارائه کنید آینده با اادا  مشخص   ازانداز چش ب  

 تعهد  واقعی و قابل مشااده نسبت به طراحی اثربخش ارائه کنید.پ  

 .داید را نشان و نیازاا  مشتریان ااعالقمند از آگاای ت  

 .کنید تدوینرا  طراحی سازمان خط مشیو  راابُردث  

  کنید. ایجاد و حفظرا سازمان  طراحیخطوط راانما و استاندارداا  ج  

 فراا  آورید. سازمانی اا چ  سیست 

 .کنید ترغیبرا  طراحی یطیمح ستیزابعاد  درستی از رناختح  

 طراحی وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که درک درستی از ادزامات قانونی   

 .را ایجاد کنید طراحی سازمان گروهد  

 .آموزش داید مدیریت طراحی اا در زمینه مهارت به کارکنانذ  

 .کنید ایجاد ر  انگیزه در کارکنان

 .بهره ببرید ز  از فن آور  مناسب

 .اا را ترویج کنیدآن خارجی و نوآور  اا س  آگاای از رقبا و فعادیت

 .کنید ارزیابیی را حادر طر  گیار هیسرمامربوط به  اا ریسکو  ااش  فرصت

 گیار  کنید.طراحی سرمایه اا فعادیتبرا     

 ، تجهیزات، اطالعات و امکانات  را فراا  آورید.کارکنانض  منابع مناسب س

 .را درک کنید سازمانی اا و محدودیت ااط  قابییت

 .اطمینان حاصل کنید متعاقب آن بر رو  طراحی ثارآتودید و و ادزامات  درک توانمند ظ  از 

 .را نشان داید 1ع  تعهد نسبت به کیفیت و قابییت اطمینان

 .را ممیز  کنیدطراحی مدیریت اا  رویهغ  طراحی سازمان و 

 تأثیر طراحی بر رو  اویت سازمانی را درک کنید.   

 ارزیابی کنید. را طراحی در عمیکرد ررکت سه ق  
 .تشویق کندکه نوآور  و خالقیت را  داید شرا پرور محیطی ک 

 .بپردازید گ  به مسائل مربوط به مسئودیت اجتماعی ررکت

 سازمانی در سطح مدیریت طراحی هایاز مسئولیت ت وارسیسیک فهر - 5شکل 
 

                                                 
1- Reliability 
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 طراحی سازمان راهبُرد، اهداف و فلسفه     4-2

 

 
  

 اتکلی   4-2-9

مورد توجه جد   بایستیمحصوتت و خدمات جدید ، طراحی  تکوینطراحی در   راابُردبا توجه به اامیت 

، به  ساختار غیر به طریقیو یا  مورد با استفاده از طراحی  به عنوان یک ابزار تاکتیکی  قرار گیرد. رهیمد ئتیا

  .کندرا محدود میدر موفقیت سازمان سه  طراحی ردت 

کند که مشخص است درون آن مرزاا چه می تعریف مرزاایی را امگی  طراحی سازمانی راابُردادا  و ، افیسفه

 .است قبول قابل طراحیمرتبط با  اا  گیار هیسرما و اافعادیت از نظربرا  سازمان  چیز 

 فلسفه طراحی سازمانی   4-2-2

سازمان نسبت به طراحی،  کیی موضع ه راملفیسف این. توجه رودبه ایجاد فیسفه طراحی سازمان  نسبت بایستی

  .در عمیکرد سازمان است مشارکت طراحیو  طراحیددیل اساسی برا  

 تنظیم اهداف طراحی سازمان    4-2-8

اادا  سازمانی  بایستیمدیران  .از جمیه طراحی بارد اااساس و انگیزه برا  امه فعادیت بایستیاادا  سازمان 

در سطح سازمانی مستند  بایستیتدوین نمایند. این اادا   ورت امکان به صورت کمّیدر صرا  به صورت دقیق و 

  .مورد استناد قرار گیرنداجرایی  اا طرحرده و در 

مادی  خالصه گزارشگزارش ساتنه، به صورت عمومی نظیر اادا  خود  مدیران ممکن است به انتشار و تبیین

 .دازندآموزری کارکنان بپر اا و برنامه سازمان

 طراحی سازمان راهبُردتدوین     4-2-4

کارگیر  و چگونگی به اجرا رود بایستیسند  از رویکرد سازمان که به صورت  بایستیطراحی سازمان  راابُرد

 .تنظی  روداادا   منابع برا  نائل ردن به

طراحی و  مدت انیما دت یم کوتاه فعادیتها به پیش از تصویب برا  اجرا  توان یمدر صورت دزوم، این سند را 

 .داد بسط طراحی سرمایه گیار  دراز مدت

2-9-9 

 فیسفه

2-9-3 

 اادا 

2-9-2 

 راابُرد



12 

 

 یگذار هیسرما   4-8

 

 

 
 

 کلیات 4-8-9

 تکوین جهت  گیار هیسرمادر  کوتاای محصوتت و خدمات مرتبط آن،  نیرو  حیاتی یک سازمان است.

از وجود  بایستی.  مدیران اندازد یم خطردر آینده را به  محصوتت جدید به احتمال زیاد ، رقابت و سودآور 

مرتبط  اا و امچنین آموزشتکوین منابع مناسب مورد نیاز و در دسترس برا  انجام پژواش، طراحی و 

 در طول زمان ضرور  است. تعادیو حفظ  عمیکردبرا  افزایش کافی اطمینان حاصل کنند. تداوم منابع 

 سازمان  یگذار هیماسربرنامه  تدوین  4-8-2

در  تعادیرود. دستیابی به  آوردهدر طرح کسب و کار سازمان  بایستیطراحی محصول  اا مادی فعادیت تأمین

 اا . نیازبارد رده دادهپرویه اختصا   اا برا  پورش طرح پیشاپیشنیاز به بودجه مشخص دارد که طراحی 

 6روند سبه رکل  ینیب شیپ بایستیطراحی  اا ادیتو جریان نقد  در گردش مربوط به فع  گیار هیسرما

   طراحی سازمان گنجانده روند.مراجعه کنید  و در برنامه
را برا  دستیابی به اادا  سازمان مشارکت و مورد نظر فعادیت طراحی، نتایج  اا حوزهتمام  بایستیاین برنامه 

طراحی را با تبدیل برنامه به مراحل اجرایی  مشخصات مه  بایستی. این برنامه امچنین در خود دارته بارد

زمانی  اا با بازه بایستیتهیه و تعهد گردند و خروجی ار مرحیه  بایستیو دیگر منابع  ااخالصه کند. مهارت

 .مشخص رود

 
 

2-3-9 

  گیار هیسرمابرنامه 

2-3-3 

  گیار هیسرماارائه  
2-3-2 

 ارائه منابع
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 پروژه ی عمرچرخه طول در جریان نقدیمشخصات  – 6شکل 

 

معمول برا  عناصر  مخارج در خصو رده  تأیید 1اا یامراه با ترازیاب،  بند بودجه جامعو  سادهسیست  یک 

گیار  محصوتت ریز  مادی و قیمتبرنامهتواند می سربار،اا  ازینه درستتخصیص  و امچنین مختیف کار

 جدید یا بهبود یافته را تسهیل کند.

 :روند عبارتند ازمادی مشخص  اا طرحدر  تواندمیکه  یاز جمیه جزئیات

 ؛ جریان نقد ینیب شیپادف  

 فروش؛ ینیب شیپب  

 سود ناخادص؛ ینیب شیپ  پ

 ؛خادص سود ینیب شیپ   ت

   دوره بازپرداخت؛ث

 سرمایه ؛ بازگشتج  

 ؛اا  احتمادیریسک  درجه بند  چ

 بودجه پرویه؛ بیشینهح  

 بودجه؛مربوط به  محدودیت اا  دیگر  

 مخارج؛ پایش  د

 ؛در صورت نیاز ،رده دادهدر بودجه اختصا   دنظریتجد  ز

 .9اا  احتیاطیتدوین طرح  ر

                                                 
1- Benchmark 

2- Contingency
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در  آن صرفاً تکوینبرا  طراحی محصول و  رده دادهاطمینان حاصل کنند که بودجه اختصا   بایستیمدیران 

به رورنی بیان کرده و به  بایستیوجود دارته بارد. این مورد را  یامین جهت خرج رود، مگر اینکه دتیل مهم

طراحی به  اا و برنامه ااآن بر پرویه تأثیر بایستی، مجدداً تخصیص یابدبودجه رار بارد قدقت بررسی کنند. اگر 

 قرار گیرد. دنظریتجدطرح مورد طور کیی در نظر گرفته رود و در صورت دزوم 

 منابع مالی تأمین  4-8-8

 . گرددبرقرار تعادل  بایستیبودجه مثل بودجه ادار  و بودجه سازمانی  تأمین اا بین فعادیت

ی که به اای، آن قسمتروندمیه به طور کامل از بودجه ررکت حاصل کی اایآن دسته از پرویه بایستیمدیران 

در بودجه سهی  بارند، انتظار می رود  کهی از سازمان اای، و آن قسمتروندمی تأمینطور کامل از بودجه ادار  

 .رورن سازند

 بایستیسرمایه بودجه به سرمایه و درآمد تقسی  رود. تخصیص  اا حساببودجه مورد نیاز ممکن است بین 

پیشرفت در فن آور  و  تا بتوان از مزایا  انجام رود و تجهیزات امکانات بینی درپیشمورد برا  تغییرات 

 مند رد.بهرهسیست  

 .داد یمو ساخت را نشان  تکویندر طراحی،  تحمیل ردهتعهد مادی  3رکل 

معمول برا  عناصر  مخارج در خصو رده  اا  تأییدامراه با ترازیابی،  بند بودجه معجاو  سیست  سادهیک 

گیار  محصوتت ریز  مادی و قیمتبرنامهتواند می سربار،اا  ازینه درستتخصیص  و امچنین مختیف کار

 جدید یا بهبود یافته را تسهیل کند.

 
 بانی محصولتعهدات مالی حین طراحی و تکوین ، ساخت و پشتی -7شکل
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 منابع تأمین  4-8-4

انگام متعهد ردن  ااسازمانمحصول و تقاضا برا  سرمایه،  پدیدآور با افزایش پیچیدگی تکنودوی ، سرعت 

 .دید  فراتر از یک پرویه درون سازمانی دارته بارند بایستیتکوین محصول  برا  انجام یک پرویه

در سراسر  اا مشتر ، توزیع کنندگان و نکنندگا تأمین  ربهو تج اامهارت کارگیر نباز است در خصو  به

طراحی سازمان در نظر  گروهاعضا   منطقاً به عنوان ممکن است پایشتمامی این  جام گیرد.مالحظاتی اندنیا 

 . در نظر گرفته روندمتحد به عنوان  مشارکتیو  درازمدت اا گرفته روند یا در طرح

 مشخص رود.د که منابع متعهد به مسائل مربوط به مدیریت طراحی و طراحی نروآماده  بایستیمنابع  اا طرح

  به سواتت زیر توجه رود: بایستیبه ویژه 

 ؟بردبه نحو مناسبی بهره می درون سازمانیدانش، مهارت و تجربه  ازادف  آیا این پرویه 

 ؟روندمیخریدار   دگانکنن تأمینطراحی یا متخصصان  طی قرارداد باجدید  اا تکنودوی ب  آیا 

 توان بااستاندارد را می اا یا نسخهروند می تکوینبرا  سازمان  طراحیاا  مساعدتپ آیا تجهیزات جدید یا 

 ؟قرار داداستفاده مورد  1ساز سفارریجزئی  مقدار 

-می محیطی سبه عنوان مثال ررایط پاک و کنترل  ضرور  فضا  تزم و خدمات فنیدارا  ت  آیا محل اقامت 

 فراا  گردد؟ گروهبرا  اعضا   اثربخشتا امکان کار  بارد

در جهت پیشرفت از رروع تا به اتمام اموار  اا راه را برا  فعادیت باردقادر ی موجود است تا ث آیا سیستم

 اماانگ است؟دیگر وظایف با  اا با سیست  کفایتبه  ااسازد؟ آیا این سیست 

که طراحی محصول  اند ردهریز  طرح  ا گونهبه  اابرا  دیگر وظیفه کمکی اا دیتفعاج  آیا منابع تزم و 

/مراحل که در آن اا، به ویژه در انتقال بین فاز 9متقابل ا وظیفهمشکالت بدون راای اموار برا  پیشرفت 

 یابد، دارته بارد؟انتقال می ا  دیگرا  به حوزه  وظیفهحوزه مسئودیت از یک

 ارتقا اا در میان کارکنان، و فرآیندبرا  بات بردن آگاای از طراحی و طراحی  رده ارائه اا شچ آیا آموز

 مناسب است؟ مدیریت طراحی  اا مهارت

این  بایستی، است کنندگان تأمینحفظ روابط کار  نزدیک با مشتریان و  به دنبالیک سازمان انگامی که 

 بایستیبه عنوان کسانی که اغیب با ا  ارتباط دارند ، قائل بارد و  برا  پیوستن به آموزش اافرصت را برا  آن

می تواند از رناخت بهتر میان ذینفعان و یک زبان مشترک و مزایا  قابل  داد.موضوع را مورد توجه قرار این 

 اا و رویکرداا حاصل رود.امچنین امگرایی نگرش

                                                 
1- Customization 

2- Cross-functional 
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 هازیرساخت ایجاد    4-4

 

 
 

 کلیات   9 -4-4

 نهادینه روند  ا گونهبه  بایستی استاندارداا،اا و فرآیند اا زیرساخت ،اثربخش به ریوه ا  طراحی انجامبرا  

 برا  مدیریت طراحی اثربخشیک سیست   بنابراین، بارد. مسئول افراد رویکرداا  رخصی ومنافع  فراتر از که

  .مرتبط رود کسب و کار اا حوزه سایر مدیریت اا با سیست  و پییرفته رود به طور رسمی بایستی

  اجرا کامالًارتقا داند که ا  ا به نقطهکنند و آن ر ایجادکه یک سیست  زنده  مدیران است کیید  مسئودیتاین 

 .نهادینه رود در سازمان قویاًو  بدون مشکل کار کند، رده

 و مدیریت برنامه طراحی محصول تدوین  4-4-2

 بایستیاین برنامه  با برنامه طراحی سازمان اماانگ بارد. بایستیگیار  در طراحی شنهادات برا  سرمایهپی

طراحی برا  حصول نتایج و ایفا  سه  خود در تحقق اادا   اا دسته تمامیدر که  یخاص اا فعادیت

 ااات آن را با رکستن برنامهاادا  طراحی و مشخص بایستیاین برنامه  .مشخص کندرا  روندمتعهد می سازمانی

به طور  بایستیتعهد روند و خروجی در ار مرحیه  بایستیو دیگر منابع  اامهارت به مراحل اجرایی خالصه کند.

مند و دخیل در طراحی بتوانند در مه  است که افراد عالقهزمانی تعریف رده، مشخص رود.  اا کامل با بازه

 این برنامه ارجاع داده و یا در آن تأثیر بگیارند. یک سند کار  و در دسترس رسمی به

مورد  در طراحی ااررکت  گیار هیسرما که از طریق آندارته بارد  وجود رسمی اجراییروشیک  بایستی

طیف گسترده ا   برا  دسترس در رفا  و مستند،و  به طور رسمی بایستی اجراییروشاین  ارزیابی قرار گیرند.

 آماده بارد.  سازمان در درون کارکناناز 

در  ردهبند زمان اا بازنگر با  سازمانبرنامه طراحی  پیشرفت پایش رسمی برا  اجرایییک روش بایستی

 مدیران .برسد میاکرهجهت کسب اطالعات و  به مدیران بایستی اایافته گزارش. وجود دارته بارد خود برنامه

 اصالحی اقدام و امچنین دادمی ر از اادا  تعیین رده  را انح یا دغزش از کجا در خصو  اینکهاز  بایستی

 .انجام رده مطیع بارند

2-2-9 

 برنامه طراحی محصول

2-2-3 

 مدیریت ریسک

2-2-2 

 استاندارداا و

 مسائل حقوقی 
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  مدیریت ریسک   4-4-8

اا صر  نظر از اندازه سازمان است. مدیران، اا و سازمانضرور  برا  امه ررکت فرآیندمدیریت ریسک یک 

که  ااییریسکجه به رناسایی و مدیریت توجهی را با عدم توممکن است مبادغ قابل  ااسازمانرابران پرویه و 

به امین ترتیب اگر ریسک اا در فرصت اا  مناسب  .از دست داندرا تهدید می کنند  ااآن اا اادا  و پرویه

 .اا  اقتصاد  برایشان ممکن نمی رودرناسایی نشوند، استفاده کامل از فرصت اا  بادقوه موجود در فعادیت

 .برا  اجتناب یا کااش تیفات ضرور  است و بیشتر آتی اا رناسایی فرصت مدیریت ریسک برا  بنابراین

کارگیر  به ریز  پرویه رناسایی روند.طرح  اودیه به طور سیستماتیک از مراحل ااریسکضرور  است که 

 است. ضرور کار خالق  در کنار اثربخش کار کند که به نحو  سیست  مدیریت ریسک یک

مراجعه  BS 6079-3ب وسیع به استاندارد ارزیابی و کنترل ریسک در یک چارچوسایی، اا  رنافرآیندبرا  

اا  کسب و کار در اا  مدیریت ریسک توصیف رده در استاندارد میکور برا  تمامی وجوه فعادیتفرآیندکنید. 

 گیر  کاربرد دارد.تمامی سطوح تصمی 

 پردازد.دیریت ریسک مینیز به م 13923استاندارد میی ایران رماره  -یادآوری

 است. رده دادهنشان  3رابطه بین ریسک و پتانسیل محصول در رکل 
 

 
 

 ریسک در مقابل پتانسیل  -3شکل
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 قانونیمقوله های مسائل پیروی از استانداردها و پرداختن به  4-4-4

امچون  واسطه عوامل خارجیبه  ااو بسیار  از آن طبق استاندارداا عمل می کنند ااو ررکت ااسازمانتمامی 

از مطابقت با چنین  بایستی مدیران اررد. روندمیا  اعمال نفوذ گیار ، تقاضا  مشتر  و قوانین حرفهقانون

 برا  دسترسی به مزایا  رقابتی قدم فراتر نهد. و ار کجا که به صرفه است استاندارداایی اطمینان حاصل کنند

-روشو  اارویهمحصول،  تکوین فرآیندبرا  اداره  بایستی ااسازمانی خارجی، عالوه بر این استاندارداا  تحمیی

اجرا کنند. بُعد قانونی طراحی محصول اامیت بسیار باتیی دارد، که به ددیل نیز داخیی خود را  اا  اجرایی

-محصوتت می اا  مرتبط با تودید وفرآینددر خصو  ادعااایی است که عییه  دعو  در دادگاه  احتمال اقامه

 سازمان نیز ادزامی است. 1معنو  مادکیت از حقوق  پشتیبانی بارند.

اا  داراییو تجاوز به حقوق  بسیار آسان و پرسرعتی رده است. جعل فرآیندمحصوتت تبدیل به کردن از کپی 

از پیرو  سازمان  اموال نیز بسیار رایع و مکرر رده است. در نتیجه، نیاز به آمادگی قابل توجهی است تا معنو 

 اطمینان حاصل رود.که امکان دارد  اا  معنو  تا زمانیداراییاز  بردن از ادزامات محیی و بهره

 در موارد زیر بایستی وجود دارته بارد:رسمی  اا  اجراییروش

را  بسبارندمیکه بر طراحی محصول اثرگیار  کیید و تغییرات  ااتصمیمات، فعادیت سوابقادف  حفظ و ثبت 

 ؛ و دعاو  استفاده به عنوان روااد بادقوه در صورت بروز اختال 

 الئ  تجار  و عالئ  خدماتی مشابه؛، ع9حق اختراع، ااب  بررسی عدم ثبت طراحی

 الئ  تجار  و عالئ  خدماتی؛، عحق اختراع، ااپ  ثبت طراحی

 یه؛ی و کنترل آن از زمان آغاز پروت  حصول اطمینان از مستند بودن طراح

ی که از دحاظ تجار  مه  و حث  حصول اطمینان از اینکه مشتریان و تودیدکنندگان، قبل از تهیه اطالعات طرا

 ؛بارندامضا کرده  3افشاعدم توافقات  بارندمیحساس 

 ؛ااو اجرا  اعمادی برا  متوقف ساختن آن ااج  کشف سریع تخیفات و جعل

 شتریان؛محصوتت و رکایات م خرابیچ  پرداختن به 

 ی محصوتت از بازار در صورت نیاز؛ح  فراخوان

کار و  در ایمنیبهدارت و ادزامات ، آزمون اا  اجراییروش   بررسی انطباق با تمامی استاندارداا  مرتبط، 

 ته بند  و محصوتت پس از استفاده؛بس وارااییادزامات مرتبط با 

 ؛باردمرتبط می سازمانبه منافع  کهانگامیی کشوراا، جدید در تمام اا گیار قانون ازاطالع دارتن د  

 قررات و رانموداا  پیشنهاد  جدید؛صحیح به منظور اثرگیار  به بحث درباره قوانین، م نمایندگیذ  

 ت جدید به خوبی آمادگی یافته است؛ر  حصول اطمینان از اینکه سازمان در مطابقت با مقررا

ارجا که امکان  و در صورت امکان قابل نوساز قابل استفاده مجدد یا اجزا  و  ز  استفاده از مواد قابل بازیافت

 پییر است.

                                                 
1- Intellectual property 

2- Patent 

3- Non-disclosure 
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 بازار یابی تیموقع   4-5

 

  
 

 کلیات 4-5-9

-توجه ویژه بایستیو بنابراین  رودمیرضایت مشتر  از تجربه استفاده از محصول و خدمات مرتبط با آن حاصل 

از رناسایی و  بایستیمدیران اجرایی اررد   معطو  رود. کندمیکه به کسب این تجربه کمک  مورد  ا  به ار

اصیی و ذاتی محصوتت  به کیفیت ااتوسط کارکنان و کمک آن ااتعریف تمامی این عوامل، درک و رناخت آن

 بایستیمناسب  اا  اجراییروشدر جهت دسترسی به موقعیت مطیوب در بازار اطمینان حاصل کنند و منابع و 

 در بازار روند. پییررقابت  نحو به محصوتت  جا انداختنر به قاد

 هماهنگی هویت بصری محصوالت    4-5-2

سازمان  تمحصوت گسترهاز  یبرند و درک عموم اویتبه  بایستیافراد  که مدیریت طراحی را برعهده دارند 

برند بازتاب  اویت درمرتبط  اا خروجیاحی محصوتت و توجه کافی دارته و اطمینان حاصل کنند که طر

در طراحی با امدیگر اماانگ بوده و  مدیریتطراحی و  اا  اجراییروش داده و نیز آنکه ارتقایافته و آن را 

تصمیماتی درباره میزان اماانگی  بایستیمدیران  .باردمیجار  و مورد نظر محصول نیز   گسترهبا  اماانگی

 عوامل زیر بارد: تأثیرتحت  تواندمیمدیران  کیید تصمی  این  وتت اتخاذ کنند.محص ظاار 

 قدرت اویت بصر  سازمان؛ادف  

 مجزا؛ اا برنداایی با اویت بهمحصوتت   گسترهتقسی   ب 

بازار و وفادار  و  کامیتر و بیشتر ازبودن از رقابت، در خصو  ارجحیت مشتر ، رناخت  پ  منافع تجار  جدا

 ی برا  فروش مقطعی؛اایفرصت

 ؛رودمیتحمیل  تمایز حفظ این اضافی،که به واسطه مجزا بودن و اا ازینه ت 

-میپیکربند  محصوتت ایجاد  پییرفتن مایوتر بودنو  توجه منطقیازینه که به واسطه  جویی درصرفه ث 

 ؛رود

 .اردبمی تقاضاعرضه و  امخوانیازینه که به واسطه جویی در صرفهج  

 :رودمیبه واسطه موارد زیر به محصوتت منتقل اویت بصر  

 ؛ااادف  رنگ

2-3-9 

 اویت برند

2-3-3 

 پژواش مشتر 

2-3-2 

 محیطی
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      مواد؛ ب 

           ؛اابافت پ 

 اجزا؛و  ااوضعیت کنترلتعیین  ارکال و سبک پورش، ت 

 دوگو  ررکت؛و  ااث  رناسایی گرافیکی به واسطه به کارگیر  برنداا،نماد

 بند ؛بستهو  اادر روکش ااج  ارائه اطالعات و دستورادعمل

 چ  بسته بند  و کتابچه راانمااا  کاربران.

 مشتریتحقیق نگرش و نیازهای    4-5-8

به ویژه مشااده نحوه  .باردمی، رغل و سبک زندگی مشتریان و کاربران ضرور  ااو خواسته اانگرش تحقیق

نهایی آن، بسیار  وارااییریافت می کنند تا از دحظه اودی که آن را د تعامل و برخورد کاربران با محصوتت

 .باردمیآموزنده 

 معیولو سهودت استفاده برا  افراد ناتوان و  1واسط کاربر پسندامچون سادگی در طراحی،  ارگونومیعوامل 

با سایر عوامل بیان رده امان موارد  استند که بر  اااینکه آیا نیاز تأییدمورد توجه قرار گیرد.  بایستی

اول و  اا مورد توجه قرار گیرند، زیرا این موارد ممکن است بین خرید بایستیمی گیارند،  تأثیریمات خرید تصم

ی برا  ارائه محصوتت جدید، بهبود محصوتت موجود و اایتمامی این عوامل به فرصت بعد  متفاوت بارند.

 مختیف برا  ارائه محصوتت در بازار اراره دارند. اا روش

 :بارندمیقدرتمند ترین منابع فکر  برا  محصوتت جدید یا پیشرفته درک موارد زیر اساسی  در میان

 ؛ اامشتر سبه ویژه درک نیازاا و خواسته درک ادف 

 بارد؛میآنچه آغازگر تصمیمات خرید  ب 

 رود؛ پ  چگونه تصمیماتی در باره خرید گرفته می

 می برند.مشتریان چگونه از محصوتت و خدمات بهره  ت 

توانند با مدیران می .باردمیارتباط نزدیک با مشتریان و با بازار به این ریوه برا  کسب موفقیت بسیار اساسی 

مورد حاصل بدون تاخیر بی ااو اینکه یافته روداراره بر اینکه چنین بازاریابی و طراحی به طور مداوم اجرا می

مشارکت  برقرار  چنین ارتباطات نزدیکی،درتمند  برا  حصول قروش  ، عمیکرد خود را بات برند.اند رده

 .باردمیاصیی  کنندگانتأمینبا مشتریان ، توزیع کنندگان و   راابُرد

 زیست محیطی هب های حساسترویج طراحی  4-5-4

 یی را که به عنوانااسازمانمی گیارند و بیشتر مشتریان خرید از  تأثیرعوامل محیطی بر تصمیمات خرید 

به عالوه،  به ویژه در نگرش خود نسبت به محیط تقدیر می کنند.روند میاعضا  مسئول در جامعه رناخته 

-را وادار به ارزیابی مجدد بازده ااسازمانتجار  ، اا فشاراا  داوطیبانه از سو  ایئت تأثیرقانون گیار  و نیز 

منابع مواد  تأثیرعمیکرد و  ،اارویه پایشبرا   بایستی ااسازماندر نتیجه به  .کندمییشان ااخروجیو  اا

                                                 
1- User-friendly 
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اتخاذ کنند. مدیران  را«  ز گهواره تا گور»رویکرد ، نهایی  و بازیافت محصوتت واراایی   حفاظت  تاخامسزنجیره

محصول  تکوینو مسائل محیطی مرتبط با طراحی به اادا  محیطی سازمان را آرکارا بیان کنند و  بایستیاررد 

 :بپردازندبه مواد زیر را  ئل ردننادر جهت 

 اا  ساخت؛فرآیندمصر  انری  در  ادف کااش

   انری  حین استفاده از محصول؛مصر ب کااش

 ؛بند  و بسته ساخت حینس مواد ضایعاتپ کااش 

 ار و تخییه ضایعات و پسمانداا؛ات مضر بر محیط به واسطه انتشتأثیرت کااش یا حی  

مراحل تودید و مونتایسبرا  مثال از طریق کااش گوناگونی غیر ضرور  در مواد و  هینه ساز ث ساده ساز  یا ب

 اجزا  مورد استفاده ؛

 اا  تأمین کنندگان؛رویه امچنینو  خریدار  ردهو تجهیزات  اجزابهبود عمیکرد مواد، ج 

 ؛ساخت فرآیندکاربرداا برا  محصوتت جانبی  رناسایی چ 

 ؛ ااآن  آور جمعتسهیل  فاده رده س واست  اجزامواد و  بازیافت فرآیندکارگیر  به ح 

 ؛میسر رود بدون نیاز به جایگزینیسازگار   ارتقاگام انت تا محصوت  حفظ و پیوستگی گستره   

 ؛غیر ضرور  9حی برا  فرسودگیاو ارائه طر نوساز و عمر محصوتت با طراحی برا   1قابییت دوام گسترشد 

 ؛و انبارش ندازه و بهبود  ذخیرهوزیع با کااش اذ افزایش در کارآیی ت

 .اا  مرتبط با واراایی محصوتت فرسوده یا مصر  رده ساز جمیه ازینهااکااش ازینه یا نمودنر محدود 
مراجعه  قوانین مربوطهو  12991ایزو -به استاندارد میی ایران یطیمح ستیزبرا  راانمایی بیشتر در خصو  ادزامات  -یادآوری

 د.کنی

 4و فروش کاالها 8ترویج    4-6

 

 
 

 

 

                                                 
1- Durability 

2- Obsolescence 

3- Promotion 

4- Product launch 

2-6-9 

 ترویج محصول

2-6-3 

2معرفی محصول
 

2-6-2 

 پشتیبانی و

 استفاده نهایی
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 کلیات    4-6-9

 اا فعادیت .ترویج و معرفی محصول تعهد رده استکه منابع کافی برا   اطمینان حاصل کنند بایستیمدیران 

اطمینان  بایستی محصول به خوبی مورد توجه قرار گیرند و مدیران نیز تکوین اتمامپیش از  بایستی ترویجی

اا  معرفی محصول و فعادیت اودیه، ترویجاا  تزم برا  ورود  ،محصوتت تکویناا  فرآیندحاصل کنند که 

 را فراا  می آورند.        ترویج بعد 

 محصول ترویج 4-6-2

قرار  ثیرتأتحت  اا آنارزش   زنجیرهذاتی محصوتت و یا  اا تجربه کیی مشتر  از محصوتت به واسطه جنبه

 موارد زیر بایستی برا  سازماندای ترویج محصول در نظر گرفته روند: .ردیگ یم

 

           ؛ادف تبییغات

           ؛ترویجی اا ب مقاتت و نورته

          ؛پ بسته بند  

 کاربراا  دستورادعمل  ت 

          ؛اا ئه و عرضه در فرورگاهاث ار

          ؛نمایشگاای  اا محیط ج 

 ؛فروش کارکنانظاار،ادب و دانش  چ 

 محصول؛خدمات پس از فروش و   انداز راهنصب و و تحویل  کارکنانحرفه ا  بودن و تخصص  ح 

 خدماتی. اا سایر کارکرداا و تسهیالت مرتبط امچون خطوط کمک رسانی تیفنی و کارگاه   

ا  که بصورت یک بگونه .موارد پافشار  کنند ار تمامی اینبر حفظ کیفیت محصوتت در کن بایستیمدیران 

  کییت دوجانبه جیاب دیده روند.

با ایجاد ارتباط با  بایستیمحصول  ترویج کوچکتر که تودید محصول را بر عهده دارند، اا برا  بازاراا و تجارت 

بران نهایی امچون بزرگتر امراه بارد،برا  مثال ارتباط نزدیک با افراد  که محصوتت را به کار اا ررکت

امچون توزیع  رسانند،اا میفرورگاه اا قفسه بهو یا افراد  که محصوتت را  داندمیخرده فروران تحویل 

 کنندگان.

 جدیدمحصول  معرفی  4-6-8

موفقیت  .باردمیمحصول  عمر  یک محصول جدید یا بهبود محصوتت فعیی تنها بخشی از چرخه پدیدآور 

از آن در بازار بستگی دارد که در طول عمر محصول  اثربخش پشتیبانیمحصول و  ثربخشا معرفیامچنین به 

محصوتت بهبود  مجدد معرفیمحصوتت جدید و  معرفیاطمینان حاصل کنند که  بایستیمدیران  .داد یمر  

منصوب  وینتکطراحی و  در اوایلفرد   بایستیو  روددخیل انجام میتمامی افراد   مجدانهمشارکت با  یافته

معرفی برا  ازینه  بینی تزمپیش پرویه  بودجهدر  بایستی بارد. بحرانی  مرحیهتا ناظر بر این  رود
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 معرفیبه ویژه در صورتی که  رود، اخیاز افراد مسئول در این حیطه  تعهدات بایستی .محصوتت انجام رود

 دارندگان مجوز ،نمایندگان ررکا،ا  تابعه، اررکتز  رده و ریمحصول در کشوراا  متعدد  در جهان برنامه

 .ذینفع دخیل بارند اا طر و سایر 

 وارهایی نهاییمحصوالت و  پشتیبانی 4-6-4

اا  رقبا پایش می مدیران بایستی اطمینان حاصل کنند که پاسخ مشتریان به محصوتت و در واقع واکنش

آیا این مشتریان از مزایا و  رودتا تعیین  گرددمحصول  رامل بررسی نحوه استفاده مشتریان از بایستیامر روند. 

  بهره می گیرند. یحامنافع کامل طر

بیشتر را امچون  اا تکویناز  پشتیبانیمنابع کافی برا   بایستیمدیران  در سایه باز خورد این مشتریان،

 .دفراا  آورنتصحیح و بهبود عمیکرد محصول برا  افزایش رضایت مشتر   زدایی،ارکال

مدیران بایستی اطمینان حاصل کنند که  زیرساختی سازمانی وجود دارد تا پشتیبانی از مشتر  را در سطحی 

.برا  مثال این امر ممکن است با دپارتمان خدمات به مشتر  حاصل رود که ممکن است ضرور  فراا  آورد

فنی بارد که  "میز کمک"امل مشتر  و یا در مورد محصوتت پیچیده تر ،ربه  رامل خط تیفنی کمک رسانی

 .روندمیبه واسطه کارکنانی با دانش عمیق از محصول مدیریت 

 قطعاتو  مصرفی برا  اقالمتدارک امچنین و به ارائه پشتیبانی فنی در محل مشتر  نیاز امچنین ممکن است 

ان یا تأمین از طریق گیر  دربارۀ میزان این منابع و موجود بودن آنها در سازممسئودیت تصمی  ارد.بیدکی 

 بارد.پیمانکاران بر عهدۀ مدیران می

بازیافت  یا وارااییدر خصو  و کاربران برا  مشتریان  بایستیراانمااا  مناسبی در صورت ضرورت، 

ساجزا  قوانین خاصی تحت  ناک بوده وخطرموجود  اجزا محصوتت فراا  رود به ویژه در موارد  که 

 /دمونتایو بازیافت واراایی در پایان عمر برا در حال حاضر قوانین بسیار   بارند.عات  اا، مایادکترونیک، باتر 

اطمینان حاصل کنند که محصوتتی که ررکت  بایستیمحصوتت وجود دارند و مدیران اجرایی اررد بسیار  

 .روندمی واراایی و طبق قانون و مسئوتنه طبق قانون کندمیعرضه به بازار  اا آن

 و ارتباط ریزیرحط 4-7

  
 کلیات    4-7-9

2-3-9 

 ااتدوین طرح

2-3-3 

 ارتباطات 

  اا و اادا طرح

2-3-2 

 ارتباطات خارجی
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تجار   ریز طرحمدیریت طراحی در طول چرخه  و مسائل اامطمئن روند که تمامی طراحی بایستیمدیران 

به این اطالعات سازمان مستند رده و   راابُرد طرحو اینکه نتایج سنجش و بررسی در  روندمیمشخص 

 .رودمیمنتقل  همربوط کارکنان

 محصولیسازمانی،تجاری و  هایطرح تدوین 4-7-2

 اا مشخص کننده روری بارند که در آن تقاضا  بازار و پیشرفت بایستیمشارکتی و تجار   اا طرح

  اابازاراا و مکانیکجا جمع خوااند رد.صنایع،  محصوتت عرضه رده توسط سازمان  گسترهتکنودوییکی در 

مشخص روند. ظهور بازاراا  جدید و  کامالً بایستی ،اا متمرکز روندباید درآنو توجهات  خاصی که منابع

  چرخهارزیابی موقعیت محصوتت و خدمات فعیی در  با بایستی محصوتت جار  تقاضااا  بادقوه ینیب شیپ

اا  تواند رکا یل میاین تحی رود. بررسیاا آتی آن گردش مادیمنافع و  بنابر ایناا و مورد انتظار آن عمر

مشخص و  بایستی ااو تهدید ااطراحی،فرصت اا و قوت ااضعفبادقوه در عمیکرد سازمان را آرکار کند. 

 ریز طرحفعیی و   گستره برکه  روند تدویناین اطالعات ممکن است در سند مجزا  دیگر   بررسی روند.

 .تمرکز داردرده محصوتت و خدمات سازمان 

  ی سازمانیحاطراهداف و برنامه  ،راهبُرد اطالعات در خصوص تقالان  4-7-8

 کارکنانو منتقل روند.مدیران اجرایی و  مستند اثربخشکه به طور  ارتقا خوااند یافتدر صورتی  ااطرح ارزش

سانی از اطالع ر تواند یممنافع قابل توجهی  از مسیر و اادا  آگاه بارند و اماانگ کار کنند. کامالً بایستی

به  ااو خبرنامه کارکنان اا اصیی طرح بواسطه آگاای دادن گروای، کنفرانس اا خصیصهدقیق درباره 

 حاصل رود. کارکنان

آگاه روند و نیز برا  انتشار  اادر قبال اجرا  موفق طرحخود فرد   اا از مسئودیت بایستی کارکنانتمامی 

 ی صورت گیرد.اای، تالشکندمیکمک  اا آنیجاد روحیه تیمی در و ا کارکنانبرنامه ا  از وظایف که به ترغیب 

 ارتباطات خارجی 4-7-4

حائز ، کیی سازمان اا راابرد ذینفع خارجی درباره مقاصد و  اا طر و سایر  ارانیگاطالع رسانی به سرمایه

ن از ررد و پیشرفت آتی که آمادگی دقیق برا  اطمینا خوااد کرد ن امر اطمینان مجدد ایجادای .باردمیاامیت 

سانطباق تجارت با محدودیت اا  محرمانه ا   و حس رورنی از مسیر تبدیل این مقاصد  انجام گرفته و رفافیت 

 اا وجود دارد.به واقعیت
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 ممیزی و ارزیابی 4-3

 

 
 

 

  کلیات   4-3-9

 ممیز این امر نیازمند  .درومیکه توسط سازمان ران اجرا  مدیران مسئول ادایت کیفیت کار طراحی استند

چنین  .باردمی اا  تابع و نمایندگانررکتتسهیالت،  مختیف، اا توسط دپارتمان رده ارائهمرتب محصول 

 اابا استاندارد اا آنو نیز مطابقت  اا  خالقانهبرا  اجرا  ایده 1فرد  اا خالقیت و مهارت بیارزیا ییااممیز 

مدیریت  اا  اجراییروشو  یحاطر بازنگر توسعه یابد تا  ا دورهبه طور  بایستی ممیز  ازد.سمیسر میرا 

مطبوع بودن آن و  امین مورد در خصو  تسهیالت نیزسامچون مکان،محیط کار، گیرد.طراحی را در بر

   به کار می رود.تجهیزات

 کننده کنترل اجراییهای روش   4-3-2

ا  در اختیار اا  اجراییروشطراحی  اا اطمینان حاصل کنند که سازمان برا  پورش فعادیت یبایستمدیران 

-روشرسمی نیز وجود دارته بارد که این  روریبوده و  رورن بایستی اا  اجراییروشاین  «9مادکیت»د.دار

 تأییدو  بازنگر  اصالح، تغییر و تودید، فرآیند و سپس برقرار روند. تأییدو  بازنگر بواسطه آن  اا  اجرایی

پیشنهاداتی  در خصو  ارائه کارکنانبه مدیران و  کمکامگام با راانمااایی برا   بایستی اا  اجراییروش

 آرکارا بیان رود. برا  بهبود و توسعه،

 های اجراییروشو  هافعالیت ممیزی  4-3-8

-زمانی پرویه و زمان اا و در آن مقیاس مناسب و صحیح بارند بایستیمرتبط  اا بازنگر و  ا دوره ممیز 

 اا طوتنی بوده و تغییرات کمی در طول این دوره ر  داد.در صورتی که زمان تقدم و مقیاس نسبتاًتقدم  اا 

یا سه مااه  مااه رشبازنگر  اا   و تغییرات بسیار  در محصوتت صورت گیرد،زمانی پرویه کوتاه بارند 

و با ارائه پاسخ در زمان اا  کوتاه تر، کنترل بیشتر و کامل تر  را میسر سازند. بایستی نقش قو  تر  دارته 

این ممیز  بایستی در برنامه طراحی سازمان گنجانده رود و کارکنان حاضر در کار طراحی در آن ررکت دارته 

                                                 
1- Craftsmanship 

2- Ownership 

2-3-9 

 کنترل 

 اا  اجراییروش

2-3-3 

 اا  اجرایی و روش

 اا  ممیز فعادیت

2-3-2 

اا  ارزیابی فعادیت

 طراحی
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میان نفراتی که بارند. نتایج و خروجیها بایستی به طور رسمی مستند روند و در درون سازمان و به ویژه در 

 جهت بهبود عمیکرد بر رو  این اطالعات کار می کنند؛ به گردش در آیند.

 موارد زیر را پورش داند: بایستی ااممیز 

 بند  ، راانما  استفاده برا  کاربران وسبرا  مثال بستهبا محصولمرتبط  اا ادف محصوتت و خروجی

 اا  ترویجی ؛دفترچه

 ؛انباراا  ادارات، ،اانمایشگاه داخیی و خارجی کارگاه ، اا ب تسهیالت س امچون محیط

 فرعی؛ اا پشتیبانیپ تجهیزات و سایر وسایل کمک طراحی سسخت افزار  و نرم افزار   و 

 در صورت امکان ، مشتریان و رقبا  کیید ؛ و تأمین کنندگانطراحی و مدیرت طراحی اا  اجرا  روشت 

به صورت خرید  هسخواه درون سازمانی بارد، خوا طراحی و مدیریتی طراحیربه دانش و تج اا،مهارتث دامنه 

 رجی؛منابع پیشنهادات خا آموزش، استخدام، ،خدمت 

 و خدمات مرتبط؛ ااخروجیت رقبا و ج محصوت

 ؛جدید  رونداا و  ااتکوینموجود و نوظهورسبرا  بررسی  اا تکنودوی چ 

 ؛برا  اطمینان از سازگار  و مطابقت  اایهتأییدو  ااانطباقنی مستندات،سیعداخیی و خارجی   ااح استاندارد

   اثر بخشی کاربرد منابع سازمان.

 طراحی هایارزیابی فعالیت 4-3-4

و اثر  اا آنارتباط مستمر  بررسیبرا   ا دورهبه طور  بایستی آن، اا و برنامه راابُرداا اادا  طراحی سازمان،

. طراحی محصول را دربرگیردمدیریت متعدد  از  وجوه بایستیرزیابی در سطح سازمانی روند.ابازنگر  بخشی 

 عبارتند از: اامه  ترین ارزیابی

 نائل ردنا و سازمان و یا نحوه اطراحیاادا  ویژه میزان برآورده ردن هب طراحی، اا اا  فعادیتخروجیادف 

 دستاورداا؛به 

اا  تأمین منابع، پرداختن به ادزامات طراحی، فعادیت مل کنترل پیشرفت،س را طراحیدر کیی سازمان ب برنامه 

اا  کار  سازمان، ترخیص اثربخش محصول و تقویت موقعیت طراحی در ادغام اثربخش طراحی وسایر حوزه

 سازمان ؛

و  مشی خط،  راابُرداز  پشتیبانیویژه در خصو  نتایج مادی و هب عمیکرد سازمان، دربرنامه طراحی  سه پ 

 اادا .

در  اجرا رود که ممکن است بهبود نواحیبه منظور رناسایی  بایستینهایی  بازنگر ،در تکمیل پرویه

 منافعی حاصل کند. دنبال رده، اا در خصو  اادا  و استراتژ بعد  در طراحی   گیار هیسرما

با ت .روندمیو منتشر مستند درستی  به ،آموزندمیاا از نتایج ارزیابی مطمئن روند که آنچه آن بایستیمدیران 

 کمک کند. غیر ضرور  کار دوبارهدر جیوگیر  از تکرار خطا و  بایستیچنین تجربیاتی  ارتراک گیار 

نهایتا،عمیکرد مدیرانی که  تر  صورت گیرد.اثربخشیا رناخته روند تا کاراا   ینیب شیپ بایستیمشکالت 

 .ارزیابی رود بایستیمسئول طراحی استند 
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 پروژه در سطحتولیدی  محصوالت احی مدیریت طر   5

 طراحی فرآیندبرقراری     5-9

  .پردازدمی اند،بحث رده 2مجزا از مسائل سازمانی که در بند  مدیریت طراحی در سطح پرویه، بند بهاین 

ن امر ارائه اد  از ای است. رده دادهنشان  2در رکل  رده ساختهمحصوتت پرویه برا  طراحی  عاممدل یک 

ممکن  .باردمیمدیریت پرویه طراحی  فراا  کردن زمینهاصیی طراحی و  اا بینش در خصو  خود فعادیت

اامیت نسبی و  دارته بارد.وجود تر مشروح یمدد تکوینخا ،نیاز به  اوضاع و احوادیاست برا  محصول و 

 .باردمی ضرور  معموتًاین مدل  زا اج تکرار میانممکن است تا حد  متفاوت بارد و  ااتوادی فعادیت

 

 
 طراحی در سطح پروژه فرآیند  -1شکل 

 

امر تصدیق که در پایین نمودار ارائه رده است،  .است ردهفاز تقسی   3به  فرآیندکه این  داد یمنشان  2رکل 

 نشان دانده امکان گیر به فاز بعد می بارد.

تجار  و امکان  قابییت سود دای به تحقیق در خصو  و سپس رودیمآغاز  ااایدهاستخراج با  اا: فعادیت1فاز 

 پرویه پیشنهاد  می پردازد. سنجی
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محصول را  مشخصاتارجح را برمی گزیند و  یمفهومطراحی  ،کندبرقرار میادزامات کیی محصول را  9فاز 

 .کندمی استخراج

-تکنودوی و  ااایدهاز برخاسته  اا ریسک ، در حادیکهکندمی تبدیل طراحی تفصیییاین مشخصات را به  3فاز 

 .روندمی مدیریت آورانهنو اا 

 .داد یمطراحی را به سو  تودید پیش می برد و محصول را در مرحیه فروش قرار  2فاز

 محصول می پردازد. کنارگیار  و وارااییبه  کرده و نهایتاً پشتیبانیمحصول را  3فاز

  تصمی  بگیرند. بعد ران وجود دارد تا درباره اجرا  فاز این فرصت برا  مدی در پایان ار فاز

 بند بیان رده است. این  ادامهراانمایی درباره مدیریت ار فاز در 

عنوان مهندسی ا   تحتمواز  با ا  صورت گیرند که  توانندمی فرآیندبرخی عناصر این  امکان،در صورت 

 موجود بارند. فعادیتدر آغاز ار  بایستییی از ادزاماتی است که . این امر نیازمند درک کرودمی نامیدهنیز  1زمان

کار امزمان  .باردمی فرآینددر بخش اا  مواز   سنگ نشانه ااامگام ساز   جنبه چادش برانگیز کار امزمان،

 .باردمیحائز اامیت  ااگیر تصمی در  مسئوتنحضور تمامی و است  اثربخش ینیازمند ارتباط

موجب رود، اما تصمیمات را کمی  نسبتاً اا طراحی ممکن است تنها ازینه فرآینداحل اودیه در حادیکه مر

اا  زمانی و اا  مشخص،  برنامهحلاا و راهآور پرویه را به فنکه  روندمیاتخاذ  در این مرحیه ا کیید 

زمانی و   برنامهمشخصات،  :باردمیتعادل میان سه محرک اصیی نیز حائز اامیت . کندمی یزماایی مازینه

موفقیت  نتایجی برا  کسب اایدر این تعادل در طی این پرویه، فرصت ااریسکآگاای از  .متعهد رده منابع

 .مراجعه کنید 19به رکل . سدر پی خوااد دارت آمیز را 
 

 های اصلی پروژهتعادل بین محرک -91شکل

 

                                                 
1- Concurrent engineering 
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-بارد که در آن مکرراً بهبوداا پیشنهاد میمی« مشخصاتدغزش از »یک تأثیر رناخته رده بر مدیران طراحی 

در یک یا چند مورد از  کنترل دقیقی توسط مدیران طراحی اعمال رود و ار تغییر  بایستی این ددیل بهروند. 

 امراه بارد.ا  ادحاقیهبا ید ا بااین محرک ا

 است. رده ارائه 2991ایزو -میی ایران در استانداردو تکوین کیفیت طراحی  تکوینادزامات مدیریت 

 .استموجود  BS 6079نیز در استاندارد مدیریت پرویه در خصو  بیشتر  اا راانمایی

 طراحی محصول هایمدیریت پروژه   5-2

 کلیات   5-2-9

 11مختصر  از وظایف اصیی مدیران در رکل  طراحی راانمااایی ارائه میداد. اا این بند برا  مدیران پرویه 

 است. رده دهدانشان 

 

 طراحی در سازمان. اا سایر پرویه در برابر ااادف موافقت با ادویت

 ب اطمینان از سیست  کنترل مستندات

 کیی طراحی فرآیندپ اطمینان از درک مدل/

 ااریسکت ثبت 

 طراحی اا ث تهیه طرح پرویه برا  فعادیت

 م گیرندی که می توانند به طور امزمان انجااایج مشخص کردن فعادیت

 طراحی مورد نیاز برا  پرویه گروه ایجاد چ 

 گروای و تیمی اا ح اطمینان از مشخص بودن مسئودیت

   مشخص کردن و کسب منابع برا  ار گونه آموزش تزم

 .باردمیرغیی برا  گروه که متناسب با طرح پرویه  اا بسته تدویند 

 پرویه به مسئول فتپیشر ذ ارائه گزارش

 .برون سپار  خوااد ردکه چه کار  ر تعیین این

 .اثربخش اا گیر تصمی و  اتز اطمینان از ارتباط

 ااپیشرفت و ازینه پایشی کنترل و 

 زمانی و ازینه  اا س تطبیق داده

 یا پیمانکاران متخصصان استفاده از  تأیید یاش انتخاب 

 ااطر و سایر  ه  کانون اصیی بودن برا  ارتباط میان گرو

 بارد.نان از اینکه طراحی نهایی مطابق با مشخصات طراحی میض اطمی

 اا  بهبود.  گزارش نهایی، ارزیابی عمیکرد پرویه و ثبت آموخته اا  مه  و فرصتط تهیه
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 وظایف اصلی مدیران پروژه طراحی -99شکل 

 پروژه ریزیطرح 5-2-2

می عناصر تزم برا  برقرار  ادزامات و اجرا  تما رناساییمدیران پرویه نیاز به  ،پرویه ریز طرحبه منظور 

 را 1بحرانیمسیر بتوان برقرار رود تا  بایستی اا آنطراحی و تودید دارند.ماایت دقیق تمامی وظایف و ارتباطات 

از بسته رود میپیشنهاد  به مدیر پرویه به طور مواز  انجام گیرند. بایستیوظایف  در صورت امکان، .کردترسی  

 .کنداستفاده پرویه  ریز طرحر  برا  نرم افزا

 رامل موارد زیر بارد: بایستی ریز طرح سازمان دای رود تا پیشرفت در آن حاصل رود. بایستیاین کار 

رو  کار و از این  تزم برا  اجرا اا رایستگیامکار  حرفه ا  تزم که رامل رناسایی برقرار  فضا  ادف 

 .باردمیطراحی  اا گروه تعیین ترکیب

انبار، اطالعات فنی، ابزار آتت، فضا  کار ، ،تکوینابزاراا  تجهیزات و نیاز به سایر منابع سامچون  رناساییب 

 افزار رایانه و نرم

به منظور و تاریخ رروع و پایان برا  وظایف  خا  اا   9سنگ نشانه تاریخ اا  کیید  برا رناسایی   پ

 کار. فتسنجش پیشر

و یا رد تقاضا برا   تأییدزمان اتخاذ تصمیمات برا   تأییدپرویه و در صورت امکان ،  اات تعیین ازینه

 پرداخت.

 .کنترلث تعیین ساختار اطالعات مدیریتی تزم برا  اادا  

مراجعه  2-2-2سبه بند  اندرده محافظت فکر  ایجاد رده در طول پرویه، اا داراییج حصول اطمینان از اینکه 

 .کنید 

افراد  که مرتبط و عالقه مند به پرویه  .باردمیمرتبط  اا نیازمند اطالعاتی از تمامی دپارتمان ، ریزطرح

 بازاریابی، موضوعات، آگاه بارند.که این گیارد،می تأثیر اا آنتمامی موضوعاتی که برکار  از بایستیاستند 

ن از کیفیت و مدیریت پرویه را در بر فنی امچون اطمینا وظایفو  ساخت، خرید، کارکنان مسائل مادی، فروش،

 و مشتریان را نیز در بر گیرد. تأمین کنندگانممکن است  ریز طرح گیرد.می

 انتخاب گروه طراحی   5-2-8

کاراا  اودیه را انجام  غیر رسمی و نیمه وقت، بصورتتعداد کمی از کارکنان ممکن است  در مراحل اودیه پرویه،

و وظایف خاصی رروع به کار می  ااگروه طراحی با افراد متخصص و نقش رودمی یدتأیزمانی که پرویه  داند.

 پرویه را ایجاد خوااند کرد. هبخشی از گرو اغیبمشارکت دارتند افراد  که در کار اودیه  ،برا  استمرار کنند.

جدید  تی محصولخوبی از قواعد عیمی ذادرک  مجموعاًکه رود انتخاب گروه پرویه به نحو   است حائز اامیت

دارته  آمدروز انش، دمرتبط اا تکنودوی قابل اجرا و  اا استاندارد در خصو پیشنهاد  دارته بارند و 

                                                 
1- Critical path 

1- Milestone 
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این امر  .رامل رودی با آگاای تزم درباره بازاریابی و تجارت را کارکنانامچنین  بایستیین گروه ا .بارند

 فعیی و پیمان کاران فرعی صورت گیرد. کارکنانوزش توسط آم ،ااسازمانبا تجمیع متخصصانی از سایر  تواند یم

تواند با معرفی مدیر این امر می بارد. اثربخشراید جداساز  نقش مدیران از رابران فنی  بزرگ، اا در گروه

فنی به بهترین نحو  اا و مسئول جنبه «1نگهبان طرح»پرویه در مدیریت روزانه پرویه و طراح فنی به عنوان 

-باقی افراد را میبارد تا استمرار کار حفظ رود. گروهطراحی در  فرآینددر کل  بایستیطراح اصیی  گیرد.انجام 

 توان در صورت نیاز به تخصصشان به گروه اضافه کرد و یا پس از اتمام کارران از گروه خارج کرد.

 حفظ ارتباطات خوب   5-2-4

 ویه و در اختیار دارتن اطالعات به روز برا  ادامه کاررانپر وجوهدرباره تمامی  گروهحصول اطمینان از آگاای 

دای رود و سازمان بایستیطراحی  گروهجیسات  به منظور تسهیل ارتباطات آزاد، .باردمیعهده مدیر پرویه  بر

 کمتر از ده نفر بارد و بایستیبه طور ایده آل تعداد ررکت کنندگان در جیسه به منظور افزایش ارتباط و کارآیی 

 بایستیمدیر پرویه  اگر اختال  فکر  میان اعضا وجود دارته بارد، به افراد نیز فرصت یکسان داده رود.

ما بقی برقرار  ارتباط با   کننده ترغیب  بایستیطراحان  مسئودیت نهایی در اتخاذ تصمی  را بر عهده بگیرد.

 .ردیگ یمصورت  اایحاطر بازنگر و روه گبارند که چه رسمی و چه غیر رسمی از طریق جیسات  گروهدر افراد 

 ثبت و ضبط رود. تواند یماا  مه  ارتباطات رسمی و غیر رسمی خروجی

به طور قانونی در ار مسیر  در ساختار  بایستیارتباط . با خطوط مدیریت ارتباه روند بایستیخطوط ارتباطی ن

 سازمان انجام گیرد.

 کنترل طراحی  5-2-5

 فرآینداز  رورمند یکنترد ،یحادارته بارد.کنترل طر کنترلبر آن  بایستیپرویه  فتیشرومدیر پرویه در حین پ

این  که رامل بردارته روندضرور  طراحی  اااد  این است گام .باردمیآن  اا طراحی و ورود  و خروجی

-که طراحی نمی روندمی کنترلثبت و به نحو  اطالعات  این کهو گیار  ، تصدیق و صحهبازنگر  موارد است:

بارد تا از مدیریت صحیح  کنترل پیکربند تحت  بایستیاطالعات طراحی  نهایتاً .مورد مصادحه قرار گیردتواند 

 .مراجعه کنید  19993ایزو -سبه استاندارد میی ایران طراحی اطمینان حاصل رود

برآورده ردن تمرکز پرویه بر دن باقی مانمدیران پرویه بایستی به طور جد  پیشرفت پرویه را جهت اطمینان از 

انحرا  از  برا  جیوگیر  از اتال ،کنند.  پایشمشخصات طراحی در خصو  عمیکرد، ازینه و برنامه زمانی 

 اصالح رود. سریعاً بایستی یحاطر

طبق سیست  مدیریت کیفیت به طور  بایستیکار   مستنداتتوزیع وضعیت و حفظ رده و  بایستیتزم  سوابق

 .مراجعه کنید  29991ایزو -سبه استاندارد میی ایرانکنترل رود سیستماتیک

استفاده مدارک   پرویه سبرا  مثال رماره یا کد مرجع  بایستی بر رو  به منظور ردیابی و کنترل، یک رناسه

 رود.

                                                 
1- Keeper of the design 
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 یحاطر بازنگریانجام    5-2-6

 بایستیمدیر پرویه   ،2مرحیه از رکل س به عنوان مثال در پایان ار  طراحی فرآینددر  اا  مه سنگ نشانهدر 

 بایستیاا بازنگر این  .کند ریز طرحمناسب و رایسته  کارکنانی از طراحی را با سیستماتیکرسمی و  بازنگر 

 مشخص روند. طرح پرویهدر 
 داد.راانمایی بیشتر  در خصو  بازنگر  طراحی ارائه می 13292  استاندارد میی ایران رماره -یادآوری

  صحیح مشخصات و اعالم موافقت با اجرا  تغییرات تزم صحیح و اجرا فتبررسی پیشر ،یحاطر بازنگر د  ا

طراحی بوده و افراد دیگر  که متخصص فنی استند  گروهبا حضور  بایستی بازنگر  طراحیجیسات  .باردمی

فرعی و حتی مشتریان در مراحل ، پیمانکاران  تأمین کنندگاندر بیشتر موارد حضور  نیز حضور دارته بارند.

به  بازنگر  طراحیزیرا در  بارد،نمی  فتپیشر بازنگر مشابه با  بازنگر  طراحی .باردمیبسیار مفید  مناسب،

حداقل یک افته قبل از  بایستیتا مسائل عمیکرد  در پرویه. ررکت کنندگان  رودمیمسائل فنی پرداخته 

 :باردمییافت کنند.این دستور کار رامل موارد زیر را در بازنگر  طراحیدستور کار  جیسه،

بادقوه رکا  در مشخصات طراحی که نیاز به  اا کاستی ،ااریسک فنی، اا سراه حل بازنگر  اا ادف حیطه

 اصالحی استند. اقدامی که نیازمند اایحیطه امچنینو ترمی  دارد  

 دارند. گیر تصمی ب مراحل و موضوعاتی که نیاز به 

 مستقر میبارند. اا آنی که اطالعات فنی مرتبط در اای حیطهپ

و به تهیه رود طراحی  بازنگر در  ا جیسهصورت بایستیردیابی در خصو  تصمیمات اتخاذ رده  یتبرا  قابی

دقایقی از  در طول عمر مفید محصول در فاییی حفظ روند. بایستیاین مدارک  مسئودیت در قبال محصولسبب 

راد مسئول در فتاریخ دار اختصا  داده رود که رامل اسامی ا اقداماتبه بیان فهرستی از  بایستیجیسه نیز 

 مدیر پرویه بارد.پایش تحت  بایستی اقداماتپیگیر  این  .باردمیخصو  حصول اطمینان از رضایت کامل 

 ریسکمدیریت   5-2-7

 :باردمیکه رامل چندین مرحیه  ردبامیمه   اا ریسک مدیریت کردنو  رناسایی ریسکاد  مدیریت 

 .آن پایشو  با ریسک تحییل، ارزیابی، برخورد اادا  و سپس رناسایی، در خصو  توافق

اجرا  مدیریت  با مدیریت کیی پرویه یکپارچه رود. بایستیگسسته و مجزایی نیست و  فرآیند ریسکمدیریت 

حضور دارته بارند. مدیریت  فرآیندبه طور فعال در  یبایستنیز  اا آنپرویه بوده و  گروهبه عهده  بایستی ریسک

ارتباه گرفته  رودمیامنیتی که در سطح مهندسی انجام گرفته  اا ریسکبا ارزیابی  بایستین ریسک

  اند. رده ارائهدر مرحیه ا  آغاز رود که راه حل   بایستیامنیتی  ریسکرود.ارزیابی 

در رکل  رده  ارائه  فرآینداست. مدل  رده  ارائه 3291  ان رمارهاستاندارد میی ایر در مشروح اا راانمایی 

 برگرفته از این استاندارد است. 19
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 مدیریت ریسک پروژه فرآیند - 92شکل 

 

تدوین را  ریسکرا در رروع پرویه آغاز کرده ، طرح مدیریت  ریسکمدیریت  اا فعادیت بایستیمدیر پرویه 

 را بپرسد. 13در رکل  رده ارائهاا  مدیر پرویه باید سوال ل پرویه ادامه داد.و اجرا  آن را در طول ک نموده

 

 
 مدیریت ریسک سوال های -98شکل 
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 اطالعات فنی در دسترس قرار دادن   5-2-3

مطمئن رود که اطالعات فنی در دسترس گروه طراحی قرار گرفته اند. این اطالعات ممکن  بایستیمدیر پرویه 

 طراحی بارد. اا تجار  و سایر داده اا داده برگ ،اارویه مشخصات، ر قانونی، استاندارداا،است رامل ابزا

 :روندمیاز یک یا چند مورد از منابع زیر حاصل  معموتًچنین اطالعاتی 

 ادف اینترنت          

 ؛ب کتابخانه داخیی یا آرریو 

 ؛آموزری  ،موسسه سعمومی، خارجی اا پ کتابخانه

     ؛ اطالعاتاه ت پایگ

         ؛استاندارد اا ث  راانما  فعادیت

           ؛ تأمین کنندگانج 

 .ن و منابع اختصاصیچ متخصصا

عهده مدیر پرویه  رب خیر، یا  اند رده بازنگر  یحاطر هحصول اطمینان از اینکه چنین اطالعاتی پیش از انضمام ب

 .باردمی

 امپیوتر محورصحیح ک هایاب ابزارانتخ   5-2-1

طراحی  اا اطمینان حاصل کند که مسئودیت انتخاب کاربرداا  کامپیوتر  مناسب و بسته بایستیمدیر پرویه 

انتخاب  پیکربند مدیریت ابزاراا  مهندسی و طراحی با کمک رایانه، ابزاراا   ،ابزار مدل ساز ، تکوینابزار س

بند  بدست آوردن چنین ابزاراایی زمان اند.رده تعریف به خوبیافزار  سخت افزار  و ابزاراا  تکوین نرم

پس از ارائه  بایستینیز  کارکنانروند و  گیار صحهو  آزمون ،رود تا این ابزاراا بتوانند نصب دایسامان بایستی

-ایلطراحی و ف اا کنترل و ذخیره ایمن داده اا  اجراییروش آرنا روند. اا آنبا نحوه کارکرد  ،طراحابزار به 

بواسطه  بایستیفنی  تأییدآموزش نحوه به کارگیر  ابزاراا  جدید و  رود. تأییدو  تعیین بایستیپشتیبانی  اا 

، کندمیطراحی که طبق مشخصات عمل ن ریسک سیست  فراا  رود. تأمین کنندگانمتخصصین داخیی یا 

این امر امچنین ممکن است ازینه و زمان  کااش یابد. ا رایانهو مدل ساز  ساز  ربیهاز  با استفاده تواند یم

 محصوتت پیچیده و جدید را کااش داد. تکوین

 نرم افزار تکوینمدیریت  5-2-91

 گروهمطمئن رود که  بایستیمدیر پرویه  .باردمینرم افزار اغیب بخش اصیی از نقش مدیر پرویه  تکوینمدیریت 

اا  و روش درک رده است کامالًنرم افزار  تکوین فرآیندو اینکه  خود داردمتخصصین نرم افزار را در  طراحی،

نرم افزار ممکن است در چندین جنبه از طراحی  . 1مراجعه کنید TickITاجرا  مربوطه وجود دارندسبه راانما  

 قابل اجرا بارد:

 ؛خارجی با محصول واسطادف به عنوان 

                                                 
 دریافت کنید. www.tickit.orgتوانید از وبسایت این راانما را می -1



33 

 

 ؛ساز جمیه خود تشخیصی  1تعبیه ردهل سیست  کنتر برا  مثال محصول، جدایی ناپییرب به عنوان بخش 

 .محصول نهایی برخی وجوهاز  مجاز اودیه  اا طراحی ، امچون نمونه فرآیندپ تسهیل خود 

سنگ و  اااطمینان حاصل کند که فعادیت بایستیمدیر پرویه  در صورتیکه نرم افزار برا  محصول مناسب بارد،

 گیار صحهو  بازنگر رامل  بایستیاین امر  .روندانجام میرویه نرم افزار در کل طرح پ تکوینتزم  نشانه اا 

 رجوع کنید. ISO/IEC  90003  استاندارد می توانید به طراحی نرم افزار برا  بارد.

 مدیریت پیکر بندی    5-2-99

و  ثبت این مدیریت، .کندمیرا اعمال  یحااست که کنترل فنی و اجرایی بر طر  ا ررته مدیریت پیکربند 

  را فراا  می آورد. «طراحی تاکنون»مدیریت 

استند که در کنار ا   پیکربند  اقالم، اقالمکنترل روند . این  بایستیاست که  اقالمیمرحیه اول رناسایی 

بازتاب می  قی ثبت رده و بر تکمیل  پیکربند  قی سپس موقعیت ار  کامل محصول را معین می کنند. یحاطر

را مجاز  اقالم پیکربند در جایگاه مناسب قرار گیرد تا تغییر در  بایستی پیکربند ییر سیست  کنترل تغ یابد.

 فرآینداین  س در خصو  نرم افزار  اینکه،و مهمتر نهایتاً رمرده و کنترل تزم برا  طراحی را به اجرا در آورد.

کنترل  » این کنترل .روندیمی از طراحی را ثبت کند که در طراحی به کار برده ااینسخه بایستی پیکربند 

 .باردمیطراحی  «نسخه

 مراجعه کنید. 19993ایزو -استاندارد میی ایرانبرا  راانمایی بیشتر در خصو  مدیریت پیکربند  به 

 پروژه هایکنترل هزینه 5-2-92

دجه در بر مخارج طراحی در مقابل بو پایشبرا   اا  اجراییروشاطمینان حاصل کند که  بایستیمدیر پرویه 

اختصا  بودجه ا  برا  ار مرحیه  توصیه رده در دسترسی به این جایگاه، روش جایگاه مناسب قرار گرفته اند.

بنابراین  پرویه این تسهیالت را فراا  می آورند. ریز طرحکه بیشتر ابزاراا   باردمیاز برنامه طراحی 

با صر  ازینه توسط مدیران و کشف اینکه چه موقع  اا آنمقایسه  به عنوان عایدات پرویه، ااازینه  آور جمع

زمانی  اا در فرجه بایستیازینه و زمان  اا رو داده آسان خوااد بود.از این ،روندمیاز طرح منحر   ااازینه

  در کل پرویه ارزیابی روند. بارندمیافتگی  معموتًمقرر، که 

 رود. شپایدر عین حال  بایستی ااو ازینه اودیه مخارج مواد

 ر  دادن در دسترس مدیر پرویه بارد. به محض بایستیطراحی  اا ار تغییر  در ازینه

 

 کنترل هزینه تولید 5-2-98

مورد توجه  بایستیو موارد زیر نیز دقت ارزیابی و کنترل رود  در طول برنامه طراحی با بایستیمحصوتت ازینه 

 قرار گیرد:

 ؛ادا  ازینهطراحی برا  دسترسی به ا راابُردادف 

                                                 
1- Embedded 
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 ؛ب رویکرد طراحی

 ؛پ انتخاب مواد

 ؛ت تحییل ارزش

 ؛تودید مناسب با طراحی و حج  اا ث انتخاب روش

 . کسب و کار فرآیندبرا  تعیین عوامیی که به ارزش می افزایند.سمهندسی مجدد  فرآیندج تحییل 

 پروژه پیشرفتگزارش    5-2-94

این   محتوا و اندازه تعداد، پرویه منتشر کند. یشرفتباب پ درگزاررات کتبی منظمی  بایستیمدیر پرویه 

 پرویه بارد. ذینفع در مرحیه آغازین اا طر تمامی  مورد توافق بایستیگزاررات 

مدیر  انحرا  واقعی و بادقوه از طرح پرویه و دتیل چنین انحرافاتی را مورد تاکید قرار داد. بایستیاین گزاررات 

 حصول اطمینان از انجام اعمال اصالحی برا  حل مشکالت بارد.مسئول  بایستیپرویه 

 

 فاز  شناسایی محصول جدید 5-8

 

 
 

  کلیات   5-8-9

و این منابع ممکن  و خارجی بسیار  وجود دارته بارد ممکن است منابع داخیی جدید، اا برا  رروع پرویه

 اا درخواست ،تکنودوی فشار  کشش بازار، مواردمه  ترین این  .ه بگیرندسرچشماست از ار جایی از سازمان 

 .کندمیمحصوتت جدید ایجاد  تکوینی برا  اایمشتر  و ار موقعیت سازمانی است که فرصت

 ارائه محصول جدید  5-8-2

برا  ارائه  یبایستار رخصی در سازمان  مناسب نیاز به رناسایی دارند.  ااایدهبه عبارت کیی تر،فرصت و 

ا  رو به بات و ا  روبه پایین به  بایستیمحصوتت جدید ترغیب رود و چنین ابتکاراتی   ااایدهگزارش درباره 

 است. رده ارائه 12چک دیستی از ارائه محصوتت جدید در رکل  طور سیسیه مراتبی منتقل روند.

رامل گزاررات ماموریتی درباره تحقیق  تواند یم به دنبال دارته بارد که بایستیاین عوامل مطادعات دیگر  را 

 خدمات و فعادیت رقبا بارد. گارانتی، بازار،

3-3-9 

 ارائه محصول جدید

3-3-3 

 طرح پیشنهاد  پرویه

3-3-2 

 سنجیمطادعات امکان
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پیشنهاد  پرویه  اا طرح کردنرناخت این مورد بارد که فرصتی برا  رسمی  بایستیاین مرحیه  خروجی

 وجود دارد.   

 .ادف  پرس و جو از مشتر 

 .ب  پاسخ نیاز دریافتی بازار

 .دودتی فرامین پ  ابتکارات و

 جدید است. تکنودوی  تکوینت  یافته پژواش که احتمات مرتبط با 

 .ث  تفکر خالق از ار منبعی

 ررکت که فرصتی برا  طراحی مجدد محصول فرآا  آورد. داراییج  تغییر در 

 .محصوتت فعیی اا  موجود درک  و کاستییا  ااخرابیچ  مشکالت، 

 .رقبا یا کااش سفارراتح  کمبود فروش در مقایسه با 

 .طرح تکوینمحصوتت موجود با ساده ساز ، توجیه و  تکوین   

 فروش، دتتن و غیره. کارکنان، مشتریان، اابازنگر د  رکایات و نقطه نظراا، 

 .منتشر رده از پژواش بازار  اا ذ  یافته

 .جدید اا حق اختراعر  کاربرداا  

 .ان و مشاوران، افراد عیمی، دانشمندمخترعانز  

 .جدید اا رویهاستاندارداا و مقررات، ی  قوانین، 

 .س  تمایالت اقتصاد 

 .اا  پیشنهاد  مشتریان ساز جمیه طرح پیشنهاد  اا ش  طرح

 .محصوتت رقبا بهبود یا   مشااده، تقیید 

 .یطیمح ستیز ط  مسائل

 .سازمان و رقبا  انداز یا وجههچش ظ  تغییر در 

 .حصول برا  نزدیکی به مشتریانم ارتقاع  

 .غ  نیازاا  رفاای جامعه

 .   افزایش اوقات فراغت

 .ک  تجربه و درک مستقی 

 .گ  تغییر محیطی

 .موجودل  مواد جدید 

 .کنندگان مصرم  تغییر در رفتار/سبک 

 طراحی جدیدشود هایمنجر به پروژه تواند یمبرخی اقدامات آغازین که   -94شکل 
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 تهیه طرح پیشنهادی  5-8-8

برا  پییرش نقطه نظراا  پیشنهاد  تهیه رود. این طرح  بایستیمحصوتت جدید  تکوینطرح پیشنهاد  برا  

 جزئیات زیر را در برگیرد: بایستی

 ؛منابع در دسترس بودنادف  

 ؛محصولفعیی  بردار بهرهبا  افزاییا ب  

 ؛انجامبرا   قبول قابلرده و  ینیب شیپزمانی  اا برنامهپ  

 .منابع طراحی موجود بودنت  

عمیکرد مادی قیاس رود، این  اا با بازگشت سرمایه تزم یا سایر سنجش بایستیرده  برآوردازینه و منابع 

 و مطابق با اادا  سازمان بارد.بارد تعریف ابتدایی از محصول جدید دارته یک  بایستیطرح پیشنهاد  

 2-3مراجعه کنید به  که بعدا ظاار خوااد رد. باردمین، مشخصات محصول این طرح پیشنهاد  برا  پرویه

تواند رده می تعریفآن بارد که معیار  بایستیاین مرحیه  خروجیاگر طرح پیشنهاد  پرویه مناسب بارد، 

 ارزیابی طرح کیی محصوتتامر، مدیران ارزیابی رود. این  توسط بایستیرود. طرح پیشنهاد  پرویه  برآورده

 مورد انتظار و برخی از مالحظات زیر را در بر خوااد گرفت:

 ؛ادف  اادا  پرویه

 ؛ب  اجزا  بازار  برا  محصوتت پیشنهاد 

 ؛پ  نیاز به متغیراا  محیی یا متغیراا  بازار 

 ؛ت  تقاضا  بادقوه

 ؛مشخصات طراحیث  

 ؛یطیمح ستیزج  مالحظات 

 ؛انجامچ  مراحل و زمان بند  

 ؛پرویه اا ح  ازینه

 ؛   ادزامات سرمایه

 ؛د  ادزامات پیمانکار 

 ذ  ادزامات مستندساز 

 .، منابع و بازگشت سرمایهگردش مادی درپرویه  سه ر  

، ااسنگ نشانهتحقیق،  متدودوی محصول، ادزامات و  حرامل جزئیات مشرو بایستیطرح پیشنهاد  پرویه 

 .بارد اامنابع مادی و ازینه ،زمانی اا برنامه
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دارند، موضوعات   بیشتر سنجیامکانمطادعات و تحقیق، برا  آن که دسته ا  از مفاای  محصوتت که ارزش 

 مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی روند. بایستی 13بیان رده در رکل 

-یم، نیاز به تغییرات در طرح پیشنهاد  و یا تصمی  به ترک این طرح استمراررسمی  تأییداین مرحیه،  خروجی

 ، منابع تزم را برگزینند.مطادعات فتبرا  پیشر بایستیرود، مدیران  تأیید. اگر پرویه بارد

 بردار  مشخصات عمییاتی سبهره  1

 مراحل پرویه  تجزیهپرویه و طرح   9

 محصول عمرچرخه   3

  بردار  بادقوه در آیندهبهرهو مرز  ناحیهسرامل  1جمعیتیآمارگیر    2
 رقابت  3

 بخش بازار و داد وستد.  6

 اندازه بازار  3

 منطقه ا  مختیف بازار. اا نیاز برا  گونه  3

 .کنندگان استفادهمشتر  و استاندارداا    2
 استفاده کننده اا رده/ تجربه ینیب شیپمشتر    19

 و تجربه  سرامل مهارت کارکنانادزامات   11

 در دسترس بودن کارکنان  19

 ادزامات تکنودوی   13

 ارزیابی ریسک  12

 ساخت فرآیندت ادزاما  13

 ابع تودیدادزامات من  16

 کنندگان. تأمینمنابع تودید موجود در داخل سازمان و   13

 مواد مورد نیاز  13

 ادزامات بودجه، منابع مادی مورد نیاز و در دسترس  12

 بازگشت سرمایه یا دیگر ادزامات مادی  99

 ااو ازینه ااقیمت  91

 برا  تحویل محصول و قابییت استفاده   زمانیبرنامه  99

 قابییت اطمینان و قابییت نگهدار   93

 سهودت استفاده  92

 خرید فراوانی  93

 سرعت پاسخگویی به بازار و نیازاا  تجار  سازمان  96

 ااضمانت  93

 محصول ادزاماتنیازاا  ویژه و   93

 یطیمح ستیزمالحظات   92
 قانون گیار   39

 سیاسی بازار -مالحظات اجتماعی  31

 اارویه انطباق با استاندارداا  مربوط  39

 نصب اا ، تحویل و محدودیتحمل و نقل  33

                                                 
1- Demographics 
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  انداز راهعدم  و  انداز راه  32
 امکان بازیافت و واراایی  33

 هنگام تنظیم پیشنهاد مورد توجه قرار گیرند. بایستیچک لیستی از عواملی که  -95شکل 
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 انجام یک مطالعه امکان سنجی  5-8-4

اادا   در راستا پیشنهاد  ماندگار و مناسب است و آیا  تکویناد  از این مرحیه بیان این مطیب است که آیا 

است؟ خروجی تحقیق ثابت خوااد کرد که برآورده کردن ادزامات محصول عمیی    طراحیبرنامهمان و طبق ساز

 . کندمیاست و با اادا  سازمان مطابقت 

 آورده رده است. 16اا استفاده کند در رکل تواند در این مرحیه از آنابزاراایی که مدیر پرویه می

 .کنندگان و توزیع کنندگان تأمینفعیی،  اا ادف  ممیز  یک محصول از نظر توانایی
 ب  تحقیق بازار 

 پ  تحییل رقیب

 ترازیابیت  

 ورودث  رناسایی موانع 

 ج  تحییل ازینه سود

DCFس مبادغ تنزیل ردهح  
1  

  ریسک   تحییل 

 گیر تصمی  اا د  درخت

 اا  زمانی و سنگ نشانهبرنامهذ  

 ر  ارزیابی پرویه

 مراجعه کنید  BS 6079سبرا  اطالعات بیشتر به استاندارد  ربکه پرویه ریز طرح اا ز  تکنیک

 ها استفاده کند.سنجی از آنهنگام مطالعات امکانابزاری که مدیر پروژه می تواند -96شکل 

که مورد  را جهت رسیدن به اادا  به  گزارری بر پایه مطادعه امکان سنجی آماده کند، بایستیمدیر پرویه 

طرح توسعه پیشنهاد  تهیه کند. سواتت بیشتر  ممکن است به وجود بیاید که مطادعه امکان سنجی را وسییه 

پاسخ داده روند. در پایان این  فرآیندقبل از حرکت به مرحیه بعد   بایستیتصحیح خوااد کرد. این سواتت 

رته بارد. اگر نتیجه این بارد که اطمینان کافی برا  تعهد منابع برا  تودید محصول دا بایستیمرحیه، سازمان 

 قرار بگیرد یا به کیی راا رود. بازنگر مورد  مجدداً بایستیانجام پرویه امکان پییر نیست، 

 محصولتعریف  فاز 5-4

 

 

                                                 
1- Discounted Cash Flow 

3-2-9 

 ادزامات تحییل وتحقیق

3-2-3 

 ایجاد و انتخاب مفهوم

3-2-2 

تدوین مشخصات 

 محصول
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 کلیات 5-4-9

مورد نیاز  تمشخصا بایستیمرحیه تعریف محصول  خروجی. رود مستقر بایستیمحصول  اا  مشروحویژگی

. این در انطباق با آن چارچوب بارندانتخابی  اا کامیی بارد که در نهایت چارچوبی توصیف کند که تمام راه

را دیکته کند.  ااراه حل بایستیاما ن . مقرراترا تعریف کندسبرا  مثال  ااادزامات و محدودیت بایستی مشخصات

 روند. خاصی مستثنا اا یا راه حل مورد  از رویکرداا، ممکن است برخی مواقعدر 

و تحویل  تکوینبر  بایستیاصوت از نقطه نظر مشتر  تعریف رود. مرحیه بعد   بایستیتا این مرحیه  فرآینداین 

 به مشتر  تمرکز کند. قبول قابلمحصول 

  الزاماتتحلیل و تحقیق  5-4-2

. تحقیق بر رو  این که کدام فرصت ریف کندتعرا  حاصل رده جزئیات فرصت بایستیمدیر پرویه در این مرحیه 

عمومی برا  محصول جدید انجام گیرد. برا   ا وظیفه یادزاماتبرا  فراا  کردن  بایستیتواند مناسب بارد می

 مثال:

 ؛کیید  وظایفادف  

 ؛ااب  توصیف و رس  بیوک دیاگرام

 ؛کردحرکت  بایستیکدام محصول به سمت  داندمیکه نشان  ااییبیانیهپ  

 ؛، رنگ، گرافیک و غیره ظریف کار رکل، س گرافیکیتی/زیبایی رناخمالحظات ، ارگونومیت  توجه به 

 کند؛ محدودکه ممکن است محصول را  اختراعث  حق 

 ؛ج  مالحظات واسط کاربر

 ؛چ  مالحظات طراحی فراگیر

 ؛یطیمح ستیز مسائلح  

 ؛ادزامات طول عمر   

 ؛قابییت اطمیناند  سطح 

 ؛و غیره یمیایی، ربرا  استحکام، ضدآب بودن، روک، ارتعاش، رتاب، دماسعمییاتی و محیطی  زاماتادذ  

 ؛ خا  درجهمواد  با برا  مواد سبرا  مثال  ادزاماتر  

 ؛ظااریا  انجام وظیفهچه در کاربرد،  ااز  سازگار  با سایر محصوتت یا سیست 

 ؛ساخت راابُردی  

 با مشخصات چگونه انجام خوااد رد؛ انطباق آزمون عیین این که، برا  تراابُرد آزمونس  

 ؛ش  معیاراا  پییرش مشتر 

 .محصول وارااییبرا   راابُرد   

و انتخاب  رناساییمختیف است. بنابراین  اا ار راه حل طراحی به طور اجتناب ناپییر یک توافق مابین عامل

آورده رده  13  وابسته بارد، رامل برخی که در رکل بهترین گزینه ممکن است به ارزیابی مالحظات زیاد

 است.
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 اا  دخیلریسکادف  

 .ترتیب دادآن را  توان یمآیا  و این کهادزام حفاظت انحصار  ب  

 پ  ترتیبات سازمانی مورد نیاز

 اا  اجرایی ادزامیروشت  

 ث  تکنودوی  مورد نیاز

 ود است.ج  این که آیا اطالعات در عمیکرد جار  و قبیی موج

 بازار ادزاماتچ  

  صنعت اا و رویهح  عر  

    انطباق با استاندارداا  مربوط 

 د  ادزامات طراحی فراگیر

 ذ  منابع فیزیکی

 اار  منابع مادی و ازینه

 احتیاطی اا و سرمایه پشتیبان ز  منابع

 تحقیق ادزاماتی  

 ارتباط سداخیی و خارجی   اا س  رکل

 سوابق ادزامیش  

 میدانی و غیره اا آزمون، اا، مدلااآزمونرامل  تصدیق   

 ض  قانون گیار 

 ااو ضرب ادعجل اا، تاریخبند  ط  زمان

 معرفی به بازارظ  تاریخ 

 ع  توزیع و فروش

 و پشتیبانی محصول رسانیغ  خدمات 

   ارزش پول، سود و بازگشت سرمایه 

 مادی سازمان اا ق  توانایی

 از الزامات ارزیابی محصول چک لیستی -97شکل 

 ایجاد و انتخاب مفهوم 5-4-8

. ایجاد مفاای  تعداد  گزینه برا  چگونگی طراحی استتودید محصول  فرآیند بردر این مرحیه است که تاکید 

و مشخصات طراحی محصول را برآورده  ادزاماتکه  دارتمتعدد   اا توان گزینه. میکندمیمحصول فراا  

 . کندمی

زیاد  اا گزینه بایستیدای کند. در آغاز، ن ذانی برا  ایجاد مفاای  سازمانیک جیسه طوفا بایستیپرویه  مدیر

در   ا ررتهچند  اا طراحی محصول و مشخصات مطرح رود. این بهترین روش در گروه ادزاماتبرا  تحقق 

-مرحیه خییی مه  تر از کیفیت آن در این رده ارائه اا راحت و ساده است. کمیت ایده اا حال کار در محیط

، نظراا یطوفان ذان اا که در طول جیسه داد یمنشان  13. رکل استست. پیدا کردن نظرات اصیی زمانبر اا

 .روندمیچگونه ایجاد  ااو گزینه
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 های طوفان ذهنیها در طول برگزاری جلسهایجاد ایده  -93شکل 

 

اا  طراحی از قبیل مقایسه، ترکیب، کند رامل تحییل ارزش و روشتوفان فکر  کمک می فرآیندابزار  که به 

 فکر جانبی، وارونه ساز  و روش ددفی است. 

 ا  با ار منبعی بایستی ارزیابی رود تا تعیین رود که آیا: ار ایده

   معیاراا  دیگر تجار  مثل برنامه تجار  سازگار است.و امه راابُردااادف  با اادا  سازمان و 

 پتانسیل تزم را برا  برآورده کردن اادا  تجار  و فنی با جزئیات آورده رده در طرح پرویه دارد. ب 

 تواند با تمام منابع، اادا  تودید و توزیع که در طرح پرویه آورده رده است، ساخته رود.پ  می

در طرح  رده مشخصی ماد اا اقتصاد  یا ازینه اا ت  منجر به بازگشت سرمایه و سود برا  توجیه ریسک

 .رودمی تجار 

از که  ییااگزینهدر صورت امکان . رناسایی رود  مختیف رده مفاای  تکویناز  بایستیمنتخب   یک گزینه

رامل دسته  فرآیندمورد استفاده در این  اا . تکنیکرا ترکیب کنید استند تأییدمختیف مساده مورد  اا جنبه

کننده امه  تأمینیک گزینه منتخب بارد که  بایستیاست. نتیجه این مرحیه  بند ، رتبه بند  و تحییل ریسک

 توصیف رده در طراحی محصول بارد. ادزامات
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 محصول مشخصاتتدوین  3-2-2

محصول  ا وظیفه دادن مشخصات کامل را برا  گسترش تا کنون اطالعات گردآور  رده بایستیمدیر پرویه 

 سته به نوع محصول طراحی رده متفاوت خوااد بود. بوا این اطالعاتسازمان دای کند. 
 معرفی 

 معیاراا  مادی 

 ادزامات 

  بردار بهره مُداا 

 ررایط محیطی 

   عمیکرد معیاراا 

 عمیکرد عمییاتی 

 ایمنی 

  ساختقابییت 

 آمادگی 

 قابییت اطمینان 

 قابییت دوام 

  وفق پییر 

  فیزیکی خوا 

  واسط ادزامات 

  ساختادزامات 

  پشتیبانیادزامات 

 پشتیبانی اا  یست س 

  نگهدار 

 آموزش 

  و بسته بند  زنیبرچسب 

 حمل و نقل 

 ایمنی 

 و استاندارداا مقررات 

 گیار تصدیق و صحه 

 ازینه 

  عمرادزامات پایان 

 واراایی 

 دمونتای 

 بازیافت 

  
 مراجعه کنید Fپیوست  BS 7373-2: 2001به استاندارد  -یادآوری

 در مشخصات محصول اجزای معمول -91شکل 
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 استفاده رود: مشخصاتبرا  ایجاد  تواند یماا  زیر فرآیند

 ا  تعیین مناسب بودن یا نبودن آن؛ادف  در نظر گرفتن ار موضوع بر

 ب؛مطیو و عناصر صرفاً ب  تفاوت قائل ردن بین عناصر ضرور  و

 رفتن تمامی موضوعات از دید مشتر ؛پ  در نظر گ

 ت  مستند کردن جزئیات ار موضوع.
 ی نیز استخراج کرد.فدر صورت امکان جزئیات باید کمّی روند، گرچه بتوان منافع را از توصیفات کی -9یادآوری

 .صورت امکاندر  ااکمیّت تمامی برا  روادار ث  در نظر گرفتن 
 عموماً روادار  تنگ تر ازینه بیشتر  به امراه دارد. -2یادآوری

 .آورده رده است BS 7373-2مشخصات در استاندارد  راانمایی بیشتر در خصو  فراا  آوردن -8یادآوری

  که گزینه داد یمکامل بارد که جزئیات فنی را توضیح  ا وظیفهیک مشخصه  بایستی  این مرحیه نتیجه

  را تعریف اامثل آیین نامهس ااو محدودیت زاماتدا بایستی مشخصات. این رده باید آن را برآورده کندانتخاب 

 .کندمیرا ادایت  اااه حلر تکوینکند که 

توسط  بایستیکه مناسب و ماندگار است. پرویه  رودمیدر نهایت یک راه حل طراحی دست یافتنی رناسایی 

 رود. تأییدیا رااساز  کامل به طور کامل ارزیابی رود و به صورت رسمی  دنظریتجدمسئول برا  ادامه، 

 تعهد گردد. تکوینبرا  مراحل طراحی و  منابع تزم بایستیرد،  تأییداگر راه حل نهایی 

 تکوینطراحی و  فاز 5-5

 

  
 

 کلیات   5-5-9

را   ا ررتهطراحی چند  گروهمورد نیاز، یک  اا با تاکید بر تجربه و مهارت بایستیمدیر پرویه در این مرحیه 

به صورت رورن و واضح و موافقت  بایستی گروهضا  ردن طراحی ایجاد کند. نقش ار یک از اع برا  عهده دار

-کار مشارکت نخوااند دارت و فعادیت به صورت پیوسته و امیشگی در گروهرده مشخص رود. امه اعضا  

 پرویه آورده رود. ریز طرحدر  بایستی اامقطعی آن اا 

3-3-9 

 مشخص کردن

 معمار  سیست   

3-3-3 

 ااتصدیق نوآور 

3-3-2 

 پدیدآور  

 طراحی تفصییی
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در نظر گرفته رود.  بایستیکار کل چرخه از قبیل مصر  انری  و نگهدار  و تعمیرات از زمان رروع  اا ازینه

و زمان  متوسطعمییاتی، دوام، عمر  اا مختیف ازینه اا بخش اا تمام ازینه در خصو  بایستیمدیر پرویه 

 اا  ذینفع توافق کند.با طر استفاده 
 .مراجعه کنید 69339-3-3آ  ا  سی -  عمر به استاندارد میی ایرانیابی چرخهبرا  راانمایی در خصو  ازینه -یادآوری

 معماری سیستم مشخص کردن   5-5-2

برا  محصوتت  .رودمیاطمینان حاصل کند که معمار  سیست  در این مرحیه تعیین  بایستیمدیر پرویه 

دوام بسیار مه  است. برا  مثال برا  رسیدن  ، این مرحیه در نایل ردن به یک طراحی باآتت نیمارپیچیده یا 

ممکن است به طراحی در ابتدا نیاز  اامایول 1یا افزونگیمتقابل خطا، امبستگی  روادار ا به ایمنی مورد نیاز ی

حاصل  اطمینان تا توجه رود بایستیممکن است به ثمر نرسند.  یحادارته بارد، در غیر این صورت اادا  طر

 .مسامحه صورت نگیرد  انداز راهایمنی در طول ساخت و در خصو   ارگز کهرود 

تکوین رود تا ساختاریافته  و حنینکه معمار  سیست  تعیین رد، طراحی محصول بایستی به به محض ا

ستجس  طراحی، طرح طراحی یا فضایی  آرایشرا به صورت انتخاب رده   طراحی اا  موجود در گزینهخصیصه

اا را نشان ن ظاار آناا و موارد که باید ساخته روند و امچنی.  این امر باید نوع رابطنشان داد آرایش عمومی 

 داد.

استند،  تفصیلیا اجزایی که آماده برا   اااین بارد که محصول در چارچوب مایول بایستیحاصل این مرحیه 

 ایجاد گردد.

 هانوآوری تصدیق 5-5-8

ش قبل از صر  تال نوآورانهکه آیا تکنودوی  و کاربرداا   است طراحی برا  اطمینان از این فرآینداین مرحیه از 

توجه بیشتر به و از دحاظ فنی قابل اجرا استند.  اند ردهدرک  از دحاظ نظر  ااآن کارگیر بهتوجه برا  قابل 

طراحی مورد نیاز است چرا که در این بخش خا کمبود تجربه پیش بینی عمیکرد را  فرآیندبخش اا  نوآورانه 

 دروار می سازد.

دور از صالح  مدیران تأییدیده یا تکنودوی  ثابت نشده بدون قرار دادن طراحی محصول جدید بر رو  ا اساس

پیشنهاد  است. اگر واقعا ایچ ابتکار  درباره محصول  اا راه حل گیار صحهاست. این مرحیه فرصتی برا  

 حی  رود.  تواند یمپیشنهاد  نبارد این مرحیه 

وجود دارد، مخصوصا وقتی که  ن ممکنمزایا  زیاد  برا  تبدیل مفاای  طراحی به واقعیت در کمترین زما

 اا انگام انتخاب بین راه حل اابه اخی تصمی  دارند. امچنین آزمونی از طراحی نیاز به اایاصول یا بخش

یا کار تجربی یا  آزمایشگاایررایطی برا  ربیه ساز  کامپیوتر ،  بایستی. مدیر پرویه کندمیجایگزین کمک 

 استند. ینیب شیپخص رود که مفاای  ابتکار  مطابق با نمونه ساز  فراا  سازد تا مش

                                                 
1- Redundancy 
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به صورت  سدر صورت وجود ده رده در محصول جدیدنجانگ اا که نوآور  کندمی تأییدنتیجه این مرحیه 

 رضایت بخش کار می کنند.

 

 تفصیلیطراحی  5-5-4

در این مرحیه  بایستی ااساخت و تحویل آن اا روشو  اا  اجراییروشاجزا  منحصر به فرد محصول و 

تودید و مشخصات تضمین   نامهنظامو ابزار،  ااروند. این مرحیه نیاز به طراحی مارین رناسایی و مشخص

 امچنین این مرحیه بایستی رامل طراحی مستندات مربوطه بارد. کیفیت دارد.

امزمان با مرحیه نهایی  که آزمون و تصدیقاطمینان حاصل کند که طراحی توسط برنامه  بایستیمدیر پرویه 

 مراجعه کنید.  3-6-3 بندرده است. سبه  تصدیق رودمیاجرا  تفصیییطراحی 

قبل از مرحیه  که سفاررات ررکت استجایی که اجزا زمان زیاد  برا  به ثمر رسیدن احتیاج دارند، نیاز 

 . مراجعه کنید  6-3سبه بند  آغازین تودید قرار گیرد

. توافق بر استتعریف رده روش تودید و تحویل محصول اطمینان حاصل کند که  ستیبایمدیر پرویه امچنین 

 این که آیا :

 یاکرد؛ تعریف رده برا  خود تودید خوااندکنندگان محصوتتشان را با توجه به طراحی و مشخصات  تأمینادف  

 یاودید خوااند کرد؛ت طراحی تفصییی که سازمان می خواادکنندگان محصوتتشان را مطابق با  تأمینب  

تودید تخصصی خودران را  دیو پایبند بارند مشخصات طراحیبه کییات رود که کنندگان انتظار می تأمینپ  از 

 ؛به کار بندند

کنندگان برا  ایجاد قطعات ویژه مورد استفاده  تأمینبا   راابُردمشارکت  تواند یمیک انتخاب جد  و مناسب 

 رد. در آخرین تکنودوی  موجود با

 آمده است. 99در رکل  طراحی تفصیییمرحیه منتج از  ی از اطالعاتاایمثال
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 مشخصاتادف  

 . داندمیکه محصول نهایی را تشکیل  اامجموعه تفصییی اا یا نقشه ااب  مدل

 .داندمیرا تشکیل  ااقطعات که مجموعه تفصییی اا یا نقشه ااپ  مدل

  یطیمح ستیزمواد س رامل مالحظات  مشخصاتت  

 تودید سرامل تجهیزات تودید  فرآیندث  مشخصات 

 .مونتای  اافرآیندو اا ج  دستورادعمل

 چ  صورتحساب مواد و دیست کاتاا.

 رده. تأییدکنندگان  تأمینح  

 .رده داده   قطعات ترجیح 

 اجزا  اد . اا د  ازینه

 و قطعات. ااذ  مشخصات رکل دای به مجموعه

 اد .دازه ر  اامیت و ان

 .تفصییی عمیکرد ز  معیاراا  

 قابییت اطمینان. ینیب شیپی  

 .بازار بهمعرفی محصول س  تاریخ 

 محصول. آزمونش  مشخصات 

 .آزمونتجهزات  ادزامات   

 .تصدیقض  سوابق 

 .گیار صحهط  سوابق 

 .مورد کاربردبا استاندارداا   انطباقفنی و اظهارنامه   پروندهظ  

 طراحی تفصیلیعات به کار رفته در اطال -21شکل 
 

برا  منابع، تودید،  اااز محصول با مستندات و دستورادعمل تفصییییک طراحی  بایستینتیجه این مرحیه 

-ر کنندگان، مشت تأمین، راانمایی کارمنداننهایی محصول برا   وارااییو پشتیبانی برا   بردار بهرهتحویل، 

 .بارد اا  ذینفعطر و دیگر  اا

  فاز ساخت 5-6

 

 

 

3-6-9 

ساخت نمونه اا  اودیه 

 و دسته اا  امتحانی

3-6-3 

تصدیق انطباق با 

 مقررات

3-6-2 

 ساخت

3-6-3 

 بازاریابی و فروش
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 کلیات 5-6-9

تجهیزات تودید   انداز راهکیی تودید محصول، تا پایان مرحیه طراحی و زمان  اا از ازینه درصد 23 معموتً

، دایرکل چون محل و ساختمان، یاایبرا  بخش معموتًا  سرمایه اا افتد. این ازینهمحصول اتفاق می

 ی روند.تجهیزات، مواد خام به کار م

تودید و تحویل تعیین رده قبیی در حال اجرا استند.  اا طرحاطمینان حاصل کند که  بایستیمدیر پرویه 

بایستی تهیه رده و تکوین یافته دای و دیگر تجهیزات تودید و تجهیزات نگهدار  مانند خرید، رکل یمنابع

 به بازار محصولمعرفی ببینند. بازاریابی و  استخدام رده و آموزش بایستی مورد نیاز یکارکنان. دیگر بارند.

 مراجعه کنید  6-2 به بندد. س ودای رسازمانبررسی و  بایستی

 فراا  آوردن محصول کامل بارد. قابییتخروجی این فاز بایستی 

 امتحانی هایو دسته اولیه هاینمونهساخت   5-6-2

طراحی مفید خوااد  فرآینددر مراحل مختیف  تکوین محصوتت، نمونه اودیه و دیگر 1تهیه مدل مطادعه معموتً

و ممکن است رامل موارد  کندمی آزمونرا  رده ارائهبود. این کار، عمیکرد و زیبایی مشخصات رناختی محصول 

 زیر بارد:

در طول مراحل  معموتً اا. اینداندمیرا نمایش  رده ارائهفیزیکی محصول  اا مطادعه، در فرم اا ادف  مدل

 . روندمی  طراحی ساخته دیهاو

این که آیا  آزمونبرا  و نه فرم آن وظایف محصول پشنهاد  بارنداز    وجوایتجربی که نمایندهب  تجهیزات 

   ؟یا خیر کندمیکار  رودطور که انتظار میآن رده ارائهراه حل طراحی 

عمیکرد  تأیید، ممکن است برا  ددانمیاودیه که تقریبا محصول نهایی را نمایش  اا نمونه آزمونپ  

تودید برا   فرآینداودیه ممکن است در مراحل مختیف  اا ا  از نمونهمشخصات طراحی استفاده رود و مجموعه

 مختیف محصول تودید رود.  وجوه آزمون

ا  طراحی در ررایط مشخصات خود استفاده رود سبر تصدیقبرا   تواند یمیافته، گهگاه  تکوین اا ت  نمونه

مونتای ، مقبودیت مشتر ، قابییت اطمینان، قابییت نگهدار  ، یا برا  ارائه به یک آسانی ، ا وظیفه مثال عمیکرد

 مورد قبول. اا آزمونمستقل برا  استاندارداا  از پیش تعیین رده یا  آزمون

تودید  بایستیت محصوت -و یا پیش امتحانی اا ،دستهساخت، بازرسی و آزمون فرآیند تصدیقث به منظور 

 روند.

 با مقرراتتصدیق انطباق    5-6-8

رود. سبه  تأییداز ار دحاظ  اا آنقرار گیرند تا عمیکرد  تصدیقو  آزمونمورد  بایستیاودیه محصول  اا نمونه

عنوان مثال عمیکرد ایمنی، کیفیت، قابییت اطمینان و ادزامات قابییت نگهدار  به دست آمده اند.  این بخشی از 

تواند اتفاق بیفتد، بطوریکه  تمام جزئیات در آخر انتخاب، آزمون و مورد تأیید پرویه است که کاراا امزمان می

                                                 
1- Mock-up 
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 معموت مشتریانبا  ترجیحاًمیدانی  عمر تسریع رده و آزمون اا  به صورت آزمون تواند یم آزمون گیرد.قرار می

 انجام گیرد.

بایستی به سر   و ارزیابی آزمونمدیریت نگهدار  و  ،ان قابییت اطمیندرباره  مشروحبرا  راانمایی 

امچنین  و ارجاع داده رود 19321 و استاندارد میی ایران رماره 69399آ  ا  سی  -استاندارداا  میی ایران

 . اراره رود 69396-9آ  ا  سی -میی ایران در خصو  قابییت نگهدار  تجهیزات باید به استاندارد

ول و کشوراایی که این محصول در آنجا به فروش خوااد رسید تزم است که محصول با باتوجه به طبیعت محص

  ایمنی مکانیکی، ،قرار گیرد.سبه عنوان مثال ایمنی ادکتریکی آزمون دمور همربوطرسمی توجه به استاندارداا  

 رود.  آور جمع فنی  پرونده دراستاندارداا آن و مدارک انطباق با غیره  سازگار  ادکترو مغناطیسی و 

 راید در نظر گرفتن مکان مستقل یا مرکز استاندارد مستقیی برا  آزمون محتاطانه بارد.

 محصول ساخت  5-6-4

 رود که محصول با گیر تصمی  بایستیو در مورد این  باردمیاز مه  ترین مالحظات  ساختانتخاب منابع 

 :رود ساخته زیر یک از منابعکدام 

 ؛وجود در سازمانادف منابع تودید م

 ؛باردمیجدید   گیار هیسرماب منابع تودید جدید و یا افزایش یافته که نیازمند 

 کنندگان دست دوم پیشنهاد رده است؛ تأمینپ منابع تودید خارجی که توسط 

 .باردمیکنندگان  تأمینجدید، یا درون پرویه و یا توسط   گیار هیسرمات منابع خارجی جدید که نیازمند 

از مورد توافق  بایستیو اگر چنین نبارد مدیر پرویه  روداتخاذ میسطح سازمانی تصمی  در طور ایده آل، این  به

 گرفتن منابع تودید اطمینان حاصل کند.قرار 

اما مسئودیتی برا  برنامه ساخت  .باردمیطراحی تا تودید محصول  تحویل آسان و مناسبمسئول پرویه مدیر 

تودید آن به مشکل بر خواای  که تحقیقات در مورد جزئیات طراحی نشان داد که در  مانیزبه ار حال  .ندارد

و یا در عمیکرد محصول مشکالتی زا به صورت غیر قابل دسترس بارند زمانی مورد نیاز اج اا در براهخورد، 

 بایستین مدیر پرویه بنابرای فنی بارد. اا پشتیبانیمحتمل است که بخش تودید نیازمند  امر این ،بوجود آید

از انجام  بایستیسازمان  طراحی استفاده کند. گروه اا پشتیبانیبرا  حل کردن مشکالت مربوط به تودید از 

  و حل ردن فعییس پرویه فعییطراحی ، قبل از به پایان رسیدن تعهدات  گروهدیگر توسط تمام  اا پرویه

 مشکالت مربوط به تودید آن ، اجتناب کند.

زمانی که محصول  بارد. آسان نسبتاً بایستییی مدل به طور کامل انجام رده بارد،تحویل محصول راحل قباگر م

و در تودید آن نیاز به مهارت و ظرافت  رودمیتودید کیی د و یا محصودی بارد که به صورت نبار و مورد  بزرگ

از مسیریابی صحیح برا  رسیدن به رود تا  بررسیو  ریز طرحبه دقت  بایستیاست، تمامی تدارکات تحویل 

 مقصد اطمینان حاصل رود.
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 بازاریابی و فروش محصول  5-6-5

گرچه عمده کار طراحان در این مرحیه به پایان رسیده است، اما قطعا تزم است پشتیبانی فنی خود را سدر این 

 طول عمر محصول ادامه داند. ممرحیه  و پس از آن در تما

 نکات زیر را در نظر بگیرد: بایستیمدیر پرویه  ،رودمیمعرفی به بازار اد  آماده  زمانی که محصول برا 

 ؛تبییغات از جمیهمحصول  ترویجادف 

 بازاریابی آزمایشی؛ب 

 معرفی محصول به بازار؛پ 

 اا؛یا مشتر  و ااآموزش نمایندگی ت 

 ؛آموزری اا برگزار  سمیناراا و کارگاه ث 

 ؛حل مشکالت اا و روشفنی  اا ارائه توصیه ج 

 ؛از مشتریان پشتیبانی چ 

 فروران؛خردهتوزیع محصول در بین  ح 

  فروش قرار گرفته است و ااسازماناطمینان حاصل کند که اطالعات محصول در اختیار  بایستیمدیر پرویه 

 در مورد عمیکرد محصول آگاای کامل دارند. ااآن کارکنان

محصول توسط مشتر ، در راستا  پیشرفت و بهبود محصول و مشخص کردن  فروش و استفاده از  طی مرحیه

 رود.  آور جمع بایستیطراحی آینده محصول ، تجربیات مصر  کنندگان درباره محصول 

 دیگر برقرار رده است.مانند: اا اطمینان حاصل کند که ارتباطات مؤثر با بخش بایستیمدیر پرویه 

 ؛سازندگان و پیمانکارانادف  

 ؛  فروشااسازمانو  عمده فرورانن ،   توزیع کنندگاب

 ؛شتریان و مصر  کنندگانپ  م

 ؛ساز نوو  پشتیبانی اا ، بخشفروش  خدمات پس ازت  

 ؛ج  نمایندگان فروش

 ؛محصول وارااییچ  تسهیالت 

 .باردمیمحصول در بازار  حفظ توانمند خروجی این بخش 
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 و پایان پشتیبانی فاز  5-7

 

  
 

 کلیات 5-7-9

در زمان اا  مقتضی مدیر پرویه به ددیل ارزش بات  دانش فنی خود، بایستی به بخش اا  پشتیبانی نیز کمک 

اا  پیشنهاد  برا  به روز رسانی محصول ررکت پشتیبانی از طرح فرآینددر  تواند یمکند. به ویژه مدیر پرویه 

تیل و تصمیمات در مورد طراحی اودیه و اصیی آگاای دارد و می تواند از فرضیات ارتباه دارته بارد چون او از د

 کسانی که در طراحی اودیه نبودند جیوگیر  کند.

 مدیریت به روز رسانی طراحی  5-7-2

 خرابیاطالعات برا  رناسایی نقاطی که احتمال خطا و   آور جمعمحصول و  آزمون بایستیتودید کننده 

تا  رودمیاین کار موجب  از این امر اطمینان حاصل نماید. بایستیدارند را ادامه داد و مدیر پرویه نیز  درازمدت

 احتمادی گردد. مشکالتبه سرعت انجام گیرد و موجب کااش و یا حی   یاصالح داماتقا

 کار برد.توان برا  بهبود بهساخت را می ده حینرآور  جمعتجارب و آمار 

 تواند منجر به بازخورد رود موارد زیر است:که می یمشکالت انواع مسائل و

 ؛اا در ساختکار اا و دوبارهادف  خرابی

 ؛میزان ضایعاتب  

 ؛پ  انحرا  از مشخصات طراحی

 ؛اا حین آزمون داخییت  خرابی

 ؛آمار  فرآیند لث  نتایج کنتر

 ؛ج  بازدای ساخت

 ؛اا  محصولچ عدم انطباق

 .میز اا  مح عدم انطباق
 

3-3-9 

 به روزرسانی طراحی

3-3-3 

 حمایت از مشتر 

3-3-2 

 واراایی
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 از مشتری پشتیبانی 5-7-8

و حداقل این است که  باردمیطبیعت محصول ار آنچه بارد ارائه نوعی از خدمات پس از فروش تزم و ضرور  

 از مشتر  ، خط تیفنی برا  کمک به مشتریان فراا  می نماید. پشتیبانیبخش 

  زمینه امچنین دردانش فنی باتتر است. محصوتت پیچیده نیازمند مرکز کمک رسانی فنی، رامل کارکنان با 

که قطعا  نیاز به تکنسین وجود خوااد دارت سرویس تعمیر و نگهدار  معمول، ارائهتعویض قطعات معیوب یا 

-میو به کارگیر  نیرواا  انسانی آموزش دیده  اا آناین کار نیازمند تدارک قطعات یدکی و در دسترس بودن 

 .بارد

 رود. تأمیناز خود ررکت و یا از منابع خارجی  ندتوا یمکه این منابع 

برا  اطمینان حاصل کردن از فراا  ردن منابع  بایستیاست، مدیر پرویه  ینیب شیپبات قابل  ادزاماتاگر چه 

 ضرور ،تدابیر  را در نظر بگیرد.

دوم طوتنی تر  دست اا و راید با انجام خرید و فروش یابدبه مدت طوتنی ادامه  ممکن است فروش محصول

 رده محصول ادامه یابد. ینیب شیپ عمرتا  بایستیبنابراین خدمات پس از فروش و فروش قطعات یدکی ، رود

  وارهایی 4 -5-7

زمانی که محصول از خط خارج رد، تودید آن ادامه نیافت و یا جایگزین رد، تعهدات قانونی و قرارداد  و 

 ت مصر  استند، به قوت خود باقی خوااند ماند.برا  محصوتتی که انوز در دس ااضمانت

 امچنین ممکن است که تقاضااا برا  خدمات پس از فروش، قطعات یدکی و پرمصر  انوز ادامه دارته بارد.

عوامل مورد توجه در این فاز بایستی در مرحیه امکان سنجی محصول مورد توجه قرار گرفته و در آنها مشخصات 

 عریف رده و در طرح پرویه گنجانده رده بارند.طراحی و مشخصات محصول ت

 : موارد زیر بارد راملتواند می عواملاین 

 ؛گارانتی  1

 ؛واراایی  9

 ؛مدیریت ضایعات  3

 ؛قابییت تجزیه بیودوییک  2

 ؛سرویس و تعمیر و نگهدار   3

 ؛قطعات یدکی تأمین  6

 ؛اامهارت تأمین  3

 ؛ایمنی و امنیت دائ   3

 ؛بازیافت  2

 ؛یطیمح ستیزاثرات اجتماعی و   19

 ؛فروش و انتقال محصول  11
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 ؛ارتقا محصول  19

 .حقوق مادکیت معنو   13

از در نظر گرفتن نیاز برا  ادامه خدمات پس از فروش، مقدار باقی مانده محصوتت، قطعات یدکی و قطعات  پس

 محصوتت فروخته رود. گونه نیابه متخصص خرید و فروش  بایستیپرمصر  

 اا پرویه به بخش دیگر مدنظر بارد، بنابراین مشاوره اا اییاگر فروش باقیمانده دار 11 موردبا توجه به 

به دنبال تعهدات و مادکیت معنو  پرویه بارد و این مه  است که مادکیت معنو  پرویه از دست  بایستیحقوقی 

 خارج نشود زیرا برا  محصوتت آینده ممکن است که مورد نیاز قرار بگیرد.

 

 گذاریتصدیق و صحه فازهای 5-3

  
 کلیات    5-3-9

طور مشروح در نظر گرفته  به گیار اا  تصدیق و صحهمدیر پرویه بایستی اطمینان حاصل کند که فعادیت

گیار  مستند رده و گزارش اا  ، در طرح آزمون و پروتکل اا  صحهرده، در تمام طرح پریه مندرج رده

 ر رده بارند.گیار  در پایان آزمون منتشصحه

 بایستی فرآیندمختیف   ااطراحی انجام گیرد و در قسمت فرآیند  در طول 2سبا توجه به رکل گیار تصدیق و صحه -آورییاد

 . اند ردهدر نظر گرفته  تحت یک بند جداگانهمورد استفاده قرار بگیرند که در این جا 
انطباق محصول با مشخصات فنی، نیازاا   گیار ، مشخص کردن میزاناد  از فعادیت اا  تصدیق و صحه

 BS 7000-4و پیوست ادف استاندارد   BS 7373-2:2001استاندارد  2و  3س به بند  است و ایمن بارد.مشتریان 

 مراجعه کنید.   1996:

 گذاریتصدیق و صحه هایفعالیت ریزیطرح    5-3-2

رویکرد مبتنی بر ریسک را دحاظ نماید که این رامل  تیبایس، مدیر پرویه اابرا  این فعادیت ریز طرحدر انگام 

 .باردمی عواقببر اساس ردت و احتمال  گیار تصدیق و صحهاودویت بند  منابع 

گیار  باید آماده بارند و رخصی با صالحیت باید از ل جزئیات فعادیت اا  تصدیق و صحهاایی رامپروتکل

 رفی رود.طر  مدیر پرویه جهت بازنگر  پروتکل اا مع

 زیر بارد: اا رامل تعریف بایستی ااپروتکل

 ؛آزموناد  از انجام ادف  

3-3-9 

 ریز  طرح

 گیار تصدیق و صحه

3-3-3 

 تصدیق طراحی

3-3-2 

 گیار  طراحیصحه
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 ؛کندمیرا مشخص  ادزاماتبخشی از سند یا ارزیابی ریسک که ب  

 را انجام خوااد داد؛ آزمونچه کسی پ  

 ؛ انداز راهو  آزمونابزاراا  ت  

 ؛آزمونمربوط به کادیبراسیون ابزاراا   رواادث  

 ساز  برا  استفاده، رامل راه انداز  و تنظیمات ج  آماده

 ؛آزمونروش انجام چ  

 ؛آزموناحتمادی در حین انجام  اا ریسکاقدامات احتیاطی به منظور جیوگیر  از ح  

 ؛نتایج مورد انتظار   

 ؛ارگونه تجزیه و تحییل ضرور  در مورد نتایجد  

 .زاماتادقبول ردن و یا رد ردن، با توجه به  معیاراا ذ  

 طراحی تصدیق  5-3-8

انجام  رده مشخصروااد عینی با توجه به ادزامات  آور جمعو  امتحانتوسط  تأیید  است کهممیز  طراحی 

س به  .پردازدمیبرا  تعیین انطباق با ادزامات یک فعادیت معین  امتحان نتایج فرآیندطراحی، به  بازنگر . ردیگ یم

 مراجعه کنید.  BS 7373-2 :2001استاندارد  3بند 

اا  طراحی  فرآینددر ار نقطه ا  از مراحل طراحی زمانیکه قرار است نتایج طراحی منتشر روند یا زمانیکه در 

بعد  ادغام روند، بایستی تصدیق صورت گیرد. فعادیت تصدیق بایستی به صورت وظایف مجزایی در طرح پرویه 

 فاق بیفتند.طراحی ات فرآیندنشان داده روند و در تمام طول 

 رامل این موارد بارند: بایستیبه کار رفته به طور مثال  اا تکنیک

 بازار و غیره.؛ آزمون، آزمون اا طرحمیدانی،  اا آزمونبه وسییه  آزمونادف  

 محاسبه مرتبط؛ گونهمستقل طراحی و ار اا تصدیقب  

 طراحی؛ بازنگر پ  

 ؛ اا  جایگزینمحاسبات طراحی با متدتکرار  ت  تکرار سیعنی

 ث  مقایسه با یک طراحی اثبات رده مشابه.

 طراحی گذاریصحه  5-3-4 

خا  ادزامات  در خصو  اینکهروااد عینی  آور جمعو  امتحانتوسط  تأیید  است کهطراحی  گیار صحه

نطباق طراحی با بایستی اطمینان از ا گیار صحه. ردیگ یمانجام  اند یا خیر،برا  کاربرد مورد نظر برآورده رده

بردار  امتحان یک محصول نمونه از محصول نهایی تحت ررایط بهره فرآیند .ادزامات مشتر  را برقرار کند

در  گیار صحه امچنین ممکن است تعریف رده باید انجام رود تا انطباق با نیازاا  کاربران تعیین رود.

تزم بارد.امچنین    کاربرداا  متفاوت محصولبرا گیار صحهچندین ممکن است مراحل اودیه نیاز بارد و 

 روند. گیار صحه بایستیدر حادت ایده آل، ادگواا و منابع طراحی 
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 زیر انجام گیرد: اا طراحی ممکن است به یکی از روش گیار صحه

 ادف  کاربرد و استفاده؛

 و مشااده؛ بازنگر ب  

 .آزمونپ  

است،  زیست محیطیو  ایمنیحوزه سالمتی،  سک اایی در حوزهگیار  بایستی وقتی که رامل ریراابرد صحه

از  2گیار  باید مستند روند سبه بند اا و نتایج مورد توافق صحهپروتکلاا  خاصی دارته بارد. ویژگی

  .مراجعه کنید BS 7373-3:2001استاندارد 

 ارزیابی و بهبود مستمرفازهای    5-1

 

 
 

 کلیات  5-1-9

رناسایی رده در طراحی،مدیریت  بهبودطراحی و امچنین تمام نقاط  فرآیندمحصول، پرویه و کل  بایستیحال 

 آینده مفید خوااد بود. اا طراحی اساسی سازمان ارزیابی روند. این ارزیابی برا  پرویه فرآیندپرویه یا 

این کار  .بررسی کندده از مشتریان و مدیران باتتر کارایی را با توجه به بازخورداا  رسی بایستیمدیر پرویه 

برا   اا  عام، مقاوم ساز ، تغییر در طراحی  یا ایدهبهبودارائه داد س بهبودیک دید ارزرمند از امکان  تواند یم

  ایجاد کند.محصوتت جدید 

 : یی برا  موارد زیر وجود دارنداامطمئن رود که سیست  بایستیمدیر پرویه 

 ؛تحویلآمار ایش پادف  

 بازخورد مشتریان؛پایش ب  

 ؛و اقدام اصالحیمشکالت رناسایی پ  

 تغییرات بازار؛رناسایی ت  

 کند. ایجادطراحی  فرآینددر محصول و بهبود برا   پتانسییی بایستینتیجه این مرحیه 

 ارزیابی محصول  5-1-2

 در نظر گرفته روند: بایستیی مستقل ی و ارزیابسازمانسه نوع اصیی ارزیابی مشتر ، ارزیابی درون 

3-2-9 

 ابی محصولارزی

3-2-3 

 ارزیابی مدیریت پرویه

3-2-2 

 طراحی فرآیندارزیابی 
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دریافت گردند. این کار اودین اصل در حفظ مشتر  و  بایستیادف  ارزیابی مشتر . بازخورد مشتریان امواره 

عمیکرد بیکه سهودت استفاده ،  فقطمستمر است. این بازخورداا رامل ارزیابی مشتر  از خود محصول سنه  بهبود

 .رودمیمحصول  تحویل، کیفیت و قابییت اطمینان، خدمات مشتر  و حصولپودی ممستندات کاربر، ارزش 

 نر  . این معیاراا رامل این موارد است: است معیارااارزیابی با توجه به خود . این یک سازمانیب  ارزیابی درون 

امات ، ادزبرآورده کردن طرح سازمان، ضایعات، مشارکت در سود، اا، عکس ادعمل رقیبجیب محصولو سطح 

بازیابی ، سهودت در عمیکرد در داخل سازمان و  اا آموزری، بازگشت سرمایه، گزارش رکایات و عکس ادعمل

 میزان اعتبار سازمان خوااد بود.

پ  ارزیابی مستقل. این نوع ارزیابی بر اساس استاندارداا  مستقل است و ممکن است در برخی مواقع یک ادزام 

  مستقل برا  استاندارد محصول بارد. اا یابی ممکن است رامل ارزیابیقانونی بارد. عناصر این ارز

مطمئن  بایستیمدیران پرویه  .باردطراحی  بهبودبرا  بادقوه  ییاایجاد توان بایستیاین نوع ارزیابی  خروجی

مطمئن روند که  بایستیامچنین  ااآن طراحی در ارزیابی طراحی مشارکت می کنند. گروهروند که اعضا  

بایسی اطمینان حاصل  و استارزیابی  برآمده از اجرا  درست و کاملو اقدامات اصالحی مورد نیاز  ااتوصیه

 .کار گرفته خوااند ردبهپیش رو  اا برا  پرویه ااکنند که این آموخته

 ارزیابی مدیریت پروژه  5-1-8

 .کند تدوینی برا  پیشرفت را اایماید و توصیهمدیریت پرویه را ارزیابی ن بایستیپرویه، مدیر پرویه  پایانقبل از 

 چنین سواتتی را در بربگیرد: بایستیمسائل مربوط 

 ادف  آیا به تمامی اادا  رسیده ای ؟ اگر نه، چرا؟

 مناسب بوده اند؟ ااجامع بوده است و آیا برنامه پرویه ریز طرحب  آیا 

 ؟بهبود دادبه صورت مواز   با انجام کارمثالً  د پیشرو  پرویه را ورمیپ  آیا 

استاندارد میی  برا  پشتیبانی از پرویه مناسب و کافی استند؟ سبه طور مثال مطابق با اات  آیا منابع و سیست 

 ؟  2991ایزو -ایران

 ث  آیا کارکنان داخل سازمان و خارج آن دارا  انگیزه و محرک مناسب وکافی استند؟

 ؟است مفید  کار پیمانرارداداا  ج  آیا مشارکت کارکنان طراحی با ق

 ؟است مشاوران چقدر مفید  مشارکتچ  

 ؟است ح  آیا ساختار سازمانی مناسب 

 ؟است کافی   آیا آموزش کارکنان 

 ؟بودند اثربخشد  آیا ابزار و تجهیزات فراا  رده، مناسب و کافی و 

 دارند؟ امخوانیدارد سازمان استان اا به کار رفته مناسب استند و آیا با رویه اا ذ  آیا روش

 ؟آتی بارند اا عمیکرد در پرویه بهبودجهت  وجود دارند که نیازمند توجه یر  آیا مسائی
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 طراحی  فرآیندارزیابی   5-1-4

طراحی ممکن  مدلدر  رده دادهطراحی نشان  پیشرفت بازنگر . انجام رود بایستیطراحی  فرآیندارزیابی خود 

 در پرویه طراحی بعد  در نظر گرفته روند. بهبودکه برا   است نکاتی را نشان داد

و افراد  را که رو  پرویه کار می  سازمان اا  اجراییروشار دو مورد یعنی  بایستیطراحی  فرآیندارزیابی 

 رامل موارد زیر بارد:  تواند یمکنند، امتحان کند. این ارزیابی 

 طراحی؛ اا  اجراییروشادف  

 ؛مستنداتب  سیست  

 ؛یحاطر بازنگر پ  

 ت  سیست  کنترل تغییر؛

 ث  سیست  اطالعات؛

 ؛ااو مسئودیت ااج  نقش

 موجود؛ اا  تکنودویو  اارایستگیچ  

 ؛ااتجهیزات طراحی و مهارت برا  کاربرد آن کفایتح  

 در طراحی و مدیریت پرویه؛ گیر تصمی    اساس 

 ارتباطات داخیی و خارجی در طراحی؛د  

 پرویه؛ ریز طرحت  ذ  سیس

 ممیز ؛ بند ممیز  و زمان اا  اجراییروشر  

 عمیکرد اقتصاد ؛ اا مقیاسز  بازگشت سرمایه یا دیگر 

 :باردیک گزارش از ارزیابی تهیه نماید که رامل موارد زیر  بایستیمدیر پرویه 

، و بازخورد از اانا امخوانیدتیل پرویه،  طرح پیشنهاد ادف  ارزیابی نقاط قوت وضعف درون سازمان، مقایسه با 

 ، مشتریان و خدمات؛ساخت وظایف

  مشخصات؛ و دیگر یحاطرمشخصات پرویه،  طرح پیشنهاد ب  ارزیابی مناسب بودن 

و یافتن  نمی کنند کارکه درست  اا  اجراییروشکه درست کار می کنند و  اا  اجراییروشپ  رناسایی 

 عیل سوء تفاا  یا تاخیر؛

 آینده؛ اا نهاد برا  تغییر در پرویهت  پیش

 مورد توافق. تغییرات اختیار برا  اجرا  اخیث  

طراحی را افزایش داد،  فرآیندا  را که می تواند کارایی مدیر پرویه بایستی در نظر دارته بارد که ار ایده

اا  محصول، کنترل و ازینهتوانند رامل کااش زمان ورود به بازار، کنترل طراحی این موارد می .گزارش نماید

 دست آمده بارد.اا در مصر  و تحییل ارزش بهازینه
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 ورود به بازارکاهش زمان   5-1-4-9

 در جهت کااش زمان ورود محصول به بازار بارد. فواید آن عبارتند از:  بایستی ااامه تالش

 ؛درومیادف  محصول قبل از محصوتت رقیب وارد بازار 

  رتر؛ب  ارائه قیمت ب

آن را در کمترین زمان بازپرداخت کرد و بهره کمتر  پرداخت نمود  توان یمپ  اگر پول قرض گرفته رده است، 

 ش خوااند یافت؛و در نتیجه قیمت محصوتت ا  کاا

 ؛سریع تر رروع روددیگر  اا و طرح بعد  اا برا  مدل می تواندح طرت  

 ؛خشدبهبود بهرت و روحیه ررکت را ر می تواند ث 

 رود:  ریگ اندازهبا این موارد  تواند یمکااش زمان ورود به بازار، 

 محصوتت خا ؛ برا  فرآیندمدل برا   دقیق کامل و طراحیدارتن یک ادف  

 راحت و سریع برا  مدیریت و طراحی؛ گیر تصمی ب  

   استفاده از ابزار طراحی به روز؛پ

  ؛ "کاراا  درست در بار اول"دادن احی. سبا انجام طر فرآیندت  کااش تعداد تغییرات طراحی در 

 ارند؛رامل امه کسانی که چیز  برا  مشارکت د اثربخشاز استعداد و به کار بردن ارتباط   بردار بهرهث  

 ج  استفاده از کار امزمان.

 

 به دست آمدهارزش تحلیل   5-1-4-2

EVA ستحییل ارزش به دست آمده 
سیا ارزش به دست آمده  انجام رده مفید ر   برا  مشخص کردن ارزش کا1

مقایسه این  با ، به کار می رود.ردیگ یمانجام  قرارداد  و چه بصورتدر یک زمان، چه به صورت کار ساعتی 

به صرفه سبه نحو  کارا  طراحیآیا  توان متوجه رد، میرده ریز طرحواقعی و  اا ارزش به دست آمده با ازینه

 برآورد نهایی قیمت ینیب شیپ امچنین امکاناین تکنیک انجام رده است یا خیر.  بند مطابق زمانو   بودن

 .کندمیپرویه را مشخص کل یا  اارده و تاریخ اتمام گروای از فعادیت

ساعت در آن  -واقعی یا نفر اا زمان  که قیمت اا سمثل برگه یتر، سیستماثربخشبه صورت  EVAبرا  انجام 

مورد تا به امروز  فعادیت انجامدرصد  بایستی ترتیبی داد تا. به عالوه، وجود دارته بارد یستیبا، رودمینورته 

که برا   بارندمیمنظ   اا تنها ورود  انجام فعادیتبنابراین، قیمت واقعی و درصد  .ارزیابی منظ  قرار گیرد

-داده ستند. این جداول و نموداراانیاز ا  -دستی یا کامپیوتر  به صورت –جداول و نموداراا  گرافیکی  رس 

از  ر  داده قبول قابل غیرانحرافات اصالحی را در مقابل  اقداماترا فراا  می کنند تا مدیران بتوانند  یکنترد اا 

 :داد یمگرافیکی موارد زیر را نشان  اا خروجیاین انجام داند. برنامه، 

 

                                                 
1- Earned Value Analysis 
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                                                                           ادف  قیمت روز؛

                                                                    ب  پیشرفت تا امروز؛

                                                                  ؛ پرویه زا رده مشخصسیا قسمتی  پرویه پیشرفت کییپ  درصد 

                                            ؛کاراییو یا  ازینهعمیکرد ت  راخص 

 ؛بند زمانعمیکرد  راخصث  

 ج  واریانس قیمت؛

 ؛زمانیچ  واریانس برنامه

 ؛نهاییح  ازینه برآورد رده 

 اتمام کامل. تاریخ   
 .مراجعه کنید BS 6079-2:2002از استاندارد  6-6-6به بند  -9یادآوری

توانستند اا  سنتی کنترل ازنیه است که فقط میبارد و جایگزین روشگیر  عمیکرد میبر اساس اندازه EVA -2یادآوری

 ریز  رده را مقایسه کنند.اا  واقی و طرحازینه
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