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 به نام خدا

 آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

 مرجع تنها 3159 ماه آذر مصوب ،تقویت و توسعه نظام استاندارد قانون 9مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 .دارد هعهد به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و روز رسانی، بهتدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی

نظران مراکز و مؤسسات صاحب ،های فنی مرکب از کارشناسان سازمانهای مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کنندگان، صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف ۀآگاهانه و منصفانفناوری و تجاری است که از مشارکت 

نویس شود. پیشدولتی حاصل میهای دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شود و پس از دریافت ارسال میهای مربوط نفع و اعضای کمیسیوناستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و  ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀنظرها و پیشنهادها در کمیت

 شود.منتشر می

کنند نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نویس استانداردهاییپیش

شود. بدین ترتیب، چاپ و منتشر می ملی ایران بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ،درکمیته ملی طرح

ملی استاندارد مربوط  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقرراتشود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودمی تشکیلایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

و  2(IEC) المللی الکتروتکنیککمیسیون بین ،ISO(3( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشور  CAC(9( کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

های خاص کشور، از آخرین کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندییت میفعال

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت ی حمایت از مصرفبینی شده در قانون، براتواند با رعایت موازین پیشسازمان ملی استاندارد ایران می

محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری 

المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و تواند به منظور حفظ بازارهای بینان می. سازمکند

ها و مؤسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری درجه

ها و محیطی، آزمایشگاهمدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

ها ها اعطا و بر عملکرد آنآن کند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت بهتأیید صالحیت ایران ارزیابی می

المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی  کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« برای ارزیابی و بهبود بلوغالگوی  -هوشمند معهجاهای زیرساخت»  
 

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

 محمد، محمدی

 (ی مدیریتادکتر)

 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند -عضو هیئت علمی

  

  دبیر:

 مهدی، مالکی بیرجندی

 (کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)

تان اداره کل استاندارد اس -معاون استانداردسازی و آموزش

 خراسان جنوبی
  

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 ساره، آقاجانی

 (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

 سازمان ملی استاندارد ایران -کارشناس انرژی و محیط زیست

  

 احمدی بروغنی، زهرا

 )دکتری رایانه و انفورماتیک(

 دانشگاه بیرجند -علمی هیئتعضو 

  

 علی، سعادتی

 (ی مدیریتدکتر)

 سازمان ملی استاندارد ایران -مشاور معاون ارزیابی و انطباق

  

 شفیعی، محمد

 )کارشناسی ارشد حقوق سیاسی(

 استانداری خراسان جنوبی -فرماندار

  

 دانشگاه بیرجند -علمی هیئتعضو  علی محمد نژاد،رستم

 (فناوری آموزشیی )دکتر
  

 مسعود، روانان

 (اشت محیطکارشناسی ارشد بهد)

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان  -رئیس اداره بازرسی

 جنوبی
  

 افسانه ، عرفانیان

 (مدیریت یکارشناس)

 

 کارشناس مستقل
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 )اسامی به ترتیب حروف الفبا( اعضا:

 

 سمت و/یا محل اشتغال:

  

 عین قالیی، محمد رضا

 )کارشناسی ارشد شیمی تجزیه(

 حفاظت از محیط زیست ایرانسازمان  -معاونت انسانی

  

 قاضی زاده، مهدی

 (ITارشد  ی)کارشناس

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند –رئیس گروه زیر ساخت 

  

 مرآتی، فرهاد

 )کارشناسی علوم ارتباطات(

 اداره کل استاندارد خراسان جنوبی -روابط عمومی

  

رعنا، نوروزی   

(کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)  

شهرداری تهران -زیست شهرداری  ستاد محیط  

  

 یزدان پناه رستمی، علی 

 )کارشناسی ارشد عمران(

 شهرداری تهران  - 291رئیس کمیته متناظر 

  

 نژاد، حامدوحدت

 )دکتری رایانه و انفورماتیک(

 دانشگاه بیرجند -عضو هیئت علمی

  

 ویراستار:
 

  معصومه، پورشیجانیصادقی

(ستزیعلوم محیط دکتری)  

 اداره کل -های کیفیترییس اداره تایید صالحیت و سامانه

 استاندارد گیالن

 



 0399 سال )چاپ اول( : 05095ایران شمارۀ  ملیدارد استان

 و

 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتارشیپ

 ح مقدمه

 3 هدف و دامنه کاربرد 3

 3 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحات و تعاریف 1

 9  امعهجزیرساخت  بلوغالگوی اساس  5

 9 مطالب کلی هانواعن    5-3

 9 پیشرفت جدول معیار    5-2

 4 جامعه های ارزیابی زیرساختجنبه    5-1

 5 شناسیمرور اجمالی بر روش    5-5

 33 امعهجزیرساخت  بلوغالگوی     5-9

 33 ین جدول معیار پیشرفتودالزامات و راهنمایی برای ت 9

 33 کلیات   9-3

 32 راهنمایی برای تعیین اهداف   9-2

 32 هاشناسایی مشخصهت و راهنمایی برای الزاما   9-1

 31 رهنمودهایی برای تعیین معیار سطوح بلوغ  9-5

 39 راهنمایی برای ارزیابی و بهبود 9

 39 کلیات  9-3

 39 برای ارزیابی  راهنما   9-2

 34 برای بهبود راهنما   9-1

 35  یابیارز هایاز جنبه یمفهوم هاییفتوص دهنده()آگاهی پیوست الف

 23 امعهجزیرساخت  بلوغالگوی توضیح جزئیات برای تعاریف  دهنده()آگاهی پیوست ب

 29 (ACT)پیشرفت هایی از جدول معیارهای مثال دهنده()آگاهی پیوست پ

 18 امعهج یرساختز یبهبود مستمر برا دهنده()آگاهی پیوست ت

 19  نامهکتاب
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 گفتارپیش

نویس آن در که پیش« برای ارزیابی و بهبود بلوغالگوی  -هوشمند ۀجامعی هازیرساخت»استاندارد 

عنوان استاندارد ملی ایران ای بهالمللی/منطقهنداردهای بینهای مربوط بر مبنای پذیرش استاکمیسیون

 شصت و دویستتهیه و تدوین شده، در  9شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9شده در مورد الف، بند روش اشارهبه

تصویب شد. اینک این  33/84/3155مورخ  محیط زیستاجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد هشتمین  و

و تحقیقات صنعتی ایران،  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1استناد بند یک مادۀ استاندارد به

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193مصوب بهمن ماه 

ساختار و شیوۀ  -)استانداردهای ملی ایران 9اردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ استاند

های ملی و جهانی در زمینه شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتنگارش( تدوین می

شد و هر پیشنهادی که لزوم تجدیدنظر خواهند  صورتدر صنایع، علوم وخدمات، استانداردهای ملی ایران 

برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه 

 ید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. بنابراین، باقرار خواهد گرفت. 

تهیه و « معادل یکسان»روش بهای زیر المللی/منطقهناین استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بی

باشد و معادل یکسان استاندارد و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میتدوین شده 

 ای مزبور است:المللی/منطقهبین

ISO 37153: 2017, Smart communitiy infrastructures- Maturity model for assessment and 

improvement 
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 مقدمه

 برای توسعۀ 2818ای ما: دستور کار تحول در دنی»، 3(UNپایدار سازمان محلل متحد ) دستور کار توسعۀ

از این دستور کار  تصویب رسید.در نیویورک به 2839رهبران دنیا در سپتامبر  ۀوسیلکه به« پایدار است

های ضمن کاهش پیامد مخرب فعالیت ،هدف خرد 395و  2 (sSDG) یدارپا ۀتوسعکالن هدف  39 یقطر

 33. است 2818تا سال  ترویج رفاه و تندرستی ،فقر دادن بهپایاندنبال بهزیست، انسانی در حوزۀ محیط

اشاره « و پایدارباال  یاورتاب فیتدارای ظر 1جامعساخت شهرهای »به  طور مستقیمبه ،آن اهدافهدف از 

 .دارد

برای ایده، تجارت، فرهنگ، کانونی » عنوانبهامع جو، شهرها و (SDGs) یدارپا ۀتوسعکالن هدف  با توجه به

مختلف دنیا به سرعت مناطق شهرها در  کهدر عین حالی گیرد. قرار می «اجتماعی ۀتوسع [و]علم، کارایی، 

 شوند.جهه میموا های عادالنه و پایدار، با چالشحلراه از طریق خودکنند، برای رفع نیاز شهروندان رشد می

از قبیل انرژی، آب، حمل و نقل، پسماند زیاد  امعهجهای ا در زیرساختهبا رشد جمعیت شهری، خواسته

های عمده مانند رشد های آتی بر اساس گرایشنیز در دهه 5(ICTخواهد شد و فناوری اطالعات و ارتباطات )

شده از سوی سازمان . بر اساس گزارش ارائهخواهد داد چنان به رشد ادامهجمعیت و افزایش شهرنشینی، هم

-رمایهس ، کلاست کهعنوان شده  «2818زیرساخت »در خصوص  ،9(OECDتوسعه و همکاری اقتصادی )

 ،های جدیدزیرساختموجود و  امعهجبهبود زیرساخت منظور به ،زیرساخت تجمیعیمورد نیاز برای گذاری 

 ( خواهد بود.2818تا  2838در دوهه اخیر ) (USD) تریلیون دالر 91بیش از طور تقریب به

 باشد، ضمن امعوهای جو فعالیتکرد این است که پشتیبان عملامعه جهای توسعه مناسب زیرساختاساس 

اهداف کالن توسعه  39 پشتیبان پیشرفت در تمام و غلبه کنند شهری یبر تنگناهاکند می کمک کهاین

توصیه داشته باشد.  برای رفع مشکالت شهری هکمک به جامع در تواند نقش مهمیچنین میهم .خواهد بود

 از استاندارد مناسب زندگی برای همه ساکنین شهر،کمک در خدمات با کیفیت باال  ۀعالوه بر ارائشود می

های شهری فعالیت زیستیمحیطپیامد و برای کاهش باشد کارآمد نیز از لحاظ اقتصادی  امعهجزیرساخت 

 تالش کند.

های نبهدر تمام جکه ، به نحوی دهندتوسعه  را امعوجور موثر زیرساخت طبتوانند به معجواکه ی آنبرا 

را نسبت به  امعهجزیرساخت  بلوغسطح فعلی  دبتوانکه ابزاری  داشتن، دنبهبود مستمر داشته باش عملکردی

الگوی ، یک فرایندیچنین برای مفید خواهد بود. کند، گیری آینده اندازه مطلوبمورد نظر های پیشرفت

و  هادستورالعمل ،بلوغالگوی  د. یکشومیعنوان یک ابزار کارآمد و موثر شناخته به ،طور وسیعبه ،بلوغ

عملکرد از طور قابل اعتماد و پایدار برای رسیدن به سطح متناظر فرایندهای مورد نیاز در هر سطح را به
                                                 

1 - United Nations 

2 -Sustainable Development Goals 

3 - Cities inclusive 

4 - Information and Communications Technology 

5 - Organization for Economic Cooperation and Development 
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 ISO/IECاستاندارد  ۀکه در مجموع 3(CMM)سازمانی قابلیت بلوغ الگویمثال، دهد. برای مطلوب شرح می

 .کنداجرا میافزار نرم هتوسع ۀدر زمین کارکرد رااین  ه،ارائه شد 15504

ها یا را مانند چارچوبی برای دولتالگوی بلوغ قابلیت سازمانی  نیز یک ISO 18091استانداردهایی مانند 

 کنند.محلی ترویج می جوامع

و یک رویکرد استانداردسازی برای  دهدرا شرح می 2(CIMM) امعهج زیرساخت بلوغالگوی  ،داین استاندر

 به همۀ الگوی بلوغ زیرساخت جامعه. الگوی بلوغ زیرساخت جامعه استبا استفاده از  ،ارزیابی و بهبود

سهم  و امعهجزیرساخت  قابلیت همکاری متقابلو  ی، فرایندیسطح عملکرد کند تامی کمکنفعان ذی

که را مشخص کنند داف برای پیشرفت اه تا موقعیتکند میها کمک ه آنب .درک کنند امعهجخودشان را در 

 امعهجهای موجود در سطح فعلی زیرساخت شکاف کمک به شناساییگذارها و هدایت سرمایه منجر به

که از سطوح بیان کرد،  ایصورت مفهومی مانند مجموعهتوان بهرا می الگوی بلوغ زیرساخت جامعه .شودمی

و  5نشان داده شده است. جزئیات در بند  3در شکل  چهبر سطوح زیرین بنا شده است، همانند آن سطح هر

 .شودداده میشرح  9

 

 
 (CIMMالگوی بلوغ زیرساخت جامعه )شده از مفهوم بیان -0شکل

های از مشخصهمند جامع و نظامبر اساس یک تصویر  این مهم است که ر،مستم هایبرای ترویج بهبود

الگوی بلوغ  را برای ارزیابی مندنظامگیری شود. بنابراین، این استاندارد یک چارچوب زیرساخت تصمیم

 .نمایدارائه می امعهجهای زیرساخت مشخصه حسببر ،بلوغپنج سطح مرجع  مشتمل بر، زیرساخت جامعه

اما  ،شودمختلف استفاده  جوامع ۀبرای مقایسمکن است م عهالگوی بلوغ زیرساخت جامارزیابی با استفاده از 

و موضوع واحد، با استفاده از تعریف  امعۀجبین وضعیت فعلی و آتی زیرساخت در یک  ۀتواند برای مقایسمی
                                                 

1 - Capability maturity model 

2 - Community infrastructure maturity model 

0سطح   

2سطح   

3سطح   

4سطح   

0سطح   

 سطوح 

 بهبود

وغ
 بل
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« اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخستفاده قرار گیرد. برای مثال، در مورد انیز  ارزیابی ۀدامن

(PDCA)3 ریزی و بررسی مفید طرح ۀتواند در مرحلاین استاندارد میویژه به، امعهجزیرساخت  ۀعاز توس

 منظوربه فرایند،و بررسی  قابلیت همکاری متقابلکند تا عملکرد و روند فعلی، باشد، به کاربران کمک 

 مطلوب را ارزیابی کنند. بهبودهایدستیابی به 

 کند:زیر پشتیبانی مینفعان طور خاص، این استاندارد از ذیبه

 شهروندان -

 ها؛برای بهبود کیفیت زندگی آن -

 امعهجصاحبان زیرساخت  -

 بندی شود؛اولویتبهتر است های عملکرد زیرساخت مشخصهکدام که شناسایی این -

 د؛باشبهبود در اولویت بهتراست  فنی عملکردی ۀجنب کدام کهشناسایی این  -

 امعهجکنندگان زیرساخت تامین -

 با الزامات مشخصی منطبق است؛ امعهجتولیدات زیرساخت  کهنای تعیین -

 ؛امعهجتولیدات و خدمات آتی زیرساخت  ۀشناسایی سمت و سوی توسع -

 امعهجزیرساخت  ها یا متصدهایروَرکا -

 ؛کنندکه در آن فعالیت می امعهجتعیین عملکرد فعلی زیرساخت  -

 تعیین فرایندهای بهبود عملکرد مناسب؛ -

 گذارانسرمایه -

عملکرد را ی از های زیرساخت، بهترین سطح مطلوبگذاریکه کدام نوع سرمایهعیین اینت -

 کند؛برآورده می

 دولتی هگیرندتصمیمنهادهای ن شهرها یا طراحا -

 ؛هابندی زیرساختکردن اولویتریزی شهری و مشخصارزیابی برنامه -

 نفعانتمام ذی -

های که عملکرد حداکثر باشد و هزینه هامعجگذاری در زیرساخت برای اطمینان از سرمایه -

 حداقل باشد؛ حیات ۀچرخ

 ؛زیستو محیط امعهج های ساکنین، مدیرهایبرای ترویج هماهنگی از نیازمندی -

 .جوامع اوریتابپایدار و  ۀبرای ترویج توسع -

 

 

                                                 

1 - PDCA: Plan, Do, Check, Act 
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 برای ارزیابی و بهبود  بلوغالگوی  –هوشمند ۀجامعهای زیرساخت

 هدف و دامنۀ کاربرد 0

ارزیابی عملکرد  در بلوغالگوی یک  برایو راهنمودهایی  الزامات، اساستعیین  ن استانداردیااز تدوین هدف 

در را  هاچنین سهم آنمه .است هوشمند ۀجامعزیرساخت)های(  قابلیت همکاری متقابل، یفرایندفنی و 

 .نمایدمیبیان های آتی رای بهبودرهنمودهایی را بو  جامعه

 :رای موارد زیر کاربرد دارداین استاندارد ب

   تنها به انرژی، آب، حمل و نقل، پسماند و فناوری اطالعات است اما جامعهانواع زیرساخت  ۀهمشامل  -الف

 شود؛محدود نمی       

 صورت چندتایی؛به جامعههای انواع زیرساخت یا به صورت تکی جامعهانواع زیرساخت  -ب

 ؛اقتصادی ۀتوسع ۀهای جغرافیایی، اندازه، ساختار اقتصادی، مرحلمکان نظر از، صرفجوامعانواع  ۀهم -ت

 برداری،طراحی، ساخت و ساز، بهره ریزی/برنامه مانندزیرساخت )حیات  ۀچرخ اجرا ازقابل تمام مراحل  -ث

 (.کردن از فرایند مصرف()خارج انحالل     

 شود.عنوان یک نوع زیرساخت در نظر گرفته میسبز، نیز بهزیرساخت های طبیعی، مانند استفاده از سامانه -ادآوریی

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده است.صورت الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند.ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعدی آن تجدیدنظرها و هاصالحییخ انتشار ارجاع داده شده باشد، که به مرجعی با ذکر تار صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 اجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:استفاده از مر

2-1 ISO/TS 37151: 2015, Smart community infrastructures – Principles and requirements for 
performance metrics. 
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 0و تعاریف اصطالحات 3

 رود:کار میتعاریف زیر به ودر این استاندارد، اصطالحات 

3-0  

 بلوغالگوی 

maturity model 

ای را مرحلهیا پیشرفت  توسعهسطوح ای از که مجموعه ارزیابی یا چند مدل)های(ز یک اشده گرفتهگوی ال

 باشد.می جامعه)های( های ارزیابی از زیرساختمقولهگر که نشانکند میمعرفی 

3-2  

 بلوغسطح 

maturity level 

 جامعهزیرساخت  بلوغهای خصهکه مشدارد  جامعهزیرساخت  بلوغالگوی یک اشاره به مقیاس ترتیبی از 

 .کندتعیین می را مورد استفاده بلوغالگوی  ۀارزیابی در محدودمورد 

3-3  

 پیامد

impact 

های زیرساخت منتج به که ر یا سودمند،مضّ اعم از، جامعه سائلو دیگر م زیستتغییر در اقتصاد، محیط

 .شودمی جامعه

3-4  

 جدول معیار پیشرفت

achievement criteria table 

ACT 

. این دآیدست میهح بوسطیک از هایی که در هر شده برای مشخصهجدول جمعیتی با الزامات از پیش تعریف

 است. جامعه زیرساخت بلوغالگوی اخذشده از  بلوغها و سطوح ای از مشخصهشامل مجموعهجدول 

                                                 

 و http://www.iso.org/obp هــای گــاه در وب IEC و ISOی کــار رفتــه در اســتانداردها  اصــطالحات و تعــاریف بــه   -3

http://www.electropedia.org/ در دسترس است. 

http://www.iso.org/obp
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3-0  

 هجامعزیرساخت  بلوغالگوی 

community infrastructure maturity model 

CIMM 

 جامعهرا برای ارزیابی زیرساخت  بلوغسطح متداول تعاریف ، که جامعهدر زیرساخت رفته کاربه بلوغالگوی 

 .نمایدارائه می

3-6  

 عملکرد

performance 

 .است گیریقابل اندازه ۀنتیج

 ی یا کیفی مرتبط باشد.های کمّتواند به یافتهعملکرد می -0یادآوری

ها، طرحها، نویسان، پروژه، برنامههاراهبردشامل ) ، تولیداتهافرایندها، ریت فعالیتتواند به مدیعملکرد می -2یادآوری

 ها مرتبط باشد.ها یا سازمانخدمات( سامانه

 [ISO 37101: 2016استاندارد  3.29]منبع: زیربند 

3-7  

 فرایند

process 

حصول که منجر به نحوی به ،تندهس در حال وقوع ایشدهروش تعریفکه بهوقایع ها یا ای از فعالیتمجموعه

 .دنشومیمورد انتظار  ۀنتیج

با آن اما  شودرا شامل میشده تعریف فرایندبه معنی مستندشده نیست. یک  در این زمینه لزوماً «شدهتعریف» -یادآوری

 نیست.منطبق 

 [ستیادآوری اضافه شده ا -یافته، تغییرISO 15944-1: 2011استاندارد  3.35]منبع: زیربند 
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3-8   

 پذیری()کنش قابلیت همکاری متقابل

interoperability 

  این که بتوانند منظوربه این خدماتاز استفاده  و یکدیگرخدمات از  یافتو دربرای ارائه  هاتوانایی سامانه

 کار کنند.با یکدیگر  طور موثربه

 است. جامعههای زیرساختمعنی بهدر این زمینه  «هاسامانه»-0یادآوری

 داده و دانش است. عات از قبیلدر این متن شامل اطال «خدمات» -2یادآوری

تعریف تجدید نظر شده است و  دراندکی : تغییریافته، ISO 210017-1 :2015 استاندارد 2.30: زیربند منبع]

 .[اضافه شده است 2و  3یادآوری 

3-9  

 هجامع

community 

 ها و روابط هستند.ها، فعالیتاز مسئولیتترکیبی گروهی از مردم با 

 دارای مناطق جغرافیایی است. جامعهدر متن این استاندارد،  - یادآوری

3-05  

 هجامع زیرساخت

community infrastructure 

 .کندیم یبانیپشترا  هجامعیک  یهاتیو فعال اتیعملکه  یو خدمات زاتیامکانات، تجه ازهایی سامانه

، باشـد یم 3(ICT) اطالعات و ارتباطات هاییو فناور پسماندآب، حمل و نقل،  ،یشامل انرژ جامعه یهارساختیز -0یادآوری 

 شود.ها نمیاما محدود به این

3-00  

 هوشمند ۀجامعزیرساخت 

smart community infrastructure 

 ۀتا به توسعد نشومی هداشتنگهو  ، عملیاتیطراحییافته  ارتقاء وریاعملکرد فنبا  که جامعههای زیرساخت

 کند.کمک  جامعهاوری تابر و پایدا

                                                 

1- Information and Communication Technologies (ICT) 
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 [ISO/TS 37151: 2015 استاندارد 3.3زیربند  منبع:]

3-02  

  پایداری

sustainability 

 

ی، اجتمـاعی و اقتصـادی اسـت کـه در آن نیازهـای      محیطـ زیسـت های جهانی، شامل جنبهنظام از  وضعیتی

 د. گردمیامین ، تشانازین نیه ساختبرآورد درهای آینده کنونی، بدون به خطر انداختن توان نسل

  

سـه  عنـوان  هـا بـه  آناز وابسته هستند و اغلب  گریکدیبه یو اقتصاد یاجتماع ،یمحیطستیز یهاجنبهکنش برهم -0یادآوری

 شود.یم یاد یداریبعد پا

 .است (مراجعه کنید 31-1به زیربند )پایدار  ۀف توسعمنظور از پایداری، اهدا -2وریآیاد

 [  ISO Guide 82:2014راهنمای 3.1]منبع: زیربند 

3-03  

 پایدار ۀتوسع

sustainable development 

ی، اجتماعی و اقتصادی کنونی، بدون به خطر انداختن توان محیطدر آن نیازهای زیست ای کهتوسعه

 د. گردمی تامین، شانن نیازیه ساختآینده برای برآورد هاینسل

 ت.گرفته شده اس 3از گزارش برونتدلند -یادآوری

 [ISO Guid 82:2014 راهنمای 3.2 زیربند منبع:]

                                                 

1 - Brundtland 
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3-04   

 حیات ۀچرخ

life cycle 

از منابع  هیمواد اول 2استحصال یا 3بساکتاخدمات( از ایمحصول ) امانۀس کی هم پیوستۀبه و درپیپی مراحل

 است. ییتا دفع نها یعیطب

 [ ISO 14044; 2006 استاندارد 3.1زیربند منبع:[

3-00  

 )متریک( سنجه

metric 

 تعریف شده است.گیری و مقیاس اندازه گیریروش اندازه

 ]است. حذف شده 2و یادآوری 3یادآوری  :یافتهتغییر، ISO/IEC 14598-1: 1999 استاندارد منبع:[

3-06  

 مشخصه

characteristic 

 .ویژگی متمایز شده است

 [ISO17566:2011 استاندارد 2.2زیربند  منبع:[

 هجامعزیرساخت  بلوغالگوی  اساس 4

  مطالب کلی ناعنو    4-0

قابلیت همکاری و  فرایندارزیابی عملکرد،  شناسیدر خصوص روش یهایودو رهنم این استاندارد الزامات

 بلوغالگوی بر مبنای پنج سطح  1هجامعیک  سطح کلهای اولویت ها درآنسهم و  جامعهزیرساخت متقابل 

 کند.می معرفیسطوح این رای ب را و نقاط بهبود ارائه کرده (CIMM) جامعهزیرساخت 

                                                 

1- Acquisition  

2- Generation 

3 - Community-wide 
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 .مورد استفاده قرار گیردو تدوین  باید 3(ACT) پیشرفتجدول معیار  ، یکبرای ارزیابی و بهبود

 دوینچگونگی ت 9 بند .کندرا ارائه می، شامل تعاریف و الزامات کاملشناسی روش یک از اجمالیمرور  5بند 

-جدول برای ارزیابی و بهبود را شرح میاستفاده از گی چگون 9 بند .دهدرا شرح میجدول معیار پیشرفت 

 دهد.

 ( ACTجدول معیار پیشرفت ) 4-2

 :شامل هدف ۀجامعزیرساخت)های(  جدول معیار پیشرفت

-آنسهم یا  جامعهزیرساخت)های( قابلیت همکاری متقابل  و فرایندبرای ارزیابی عملکرد،  یهایمشخصه -

 ؛جامعهها در 

 شخصه؛مهر  ۀشددرج اهداف وجیهت -

 ؛هامشخصه ۀگانپنج حوسط -

 .کندمیتعریف را هر سطح ، که هامشخصهبرای این  هااز معیار یریفاشرح یا تع -

کند. برای جزئیات میارائه  را جامعهزیرساخت)های(  بلوغاز  مرجعسطوح  ،جامعه زیرساخت بلوغالگوی 

 ید.مراجعه کن 1-5-9 و 9-5 هایزیربند به بیشتر

 هایی را ازمثال پاست. پیوست  3جدول شده درارائهرئوس مطالب  ،عیار پیشرفتجدول م اصلی ساختار

 ارائه نموده است. جامعهبرای زیرساخت جدول معیار پیشرفت 

                                                 

2- Achievement Criteria Table (ACT) 
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 (ACT) از جدول معیار پیشرفت یاصلساختار  -0جدول 

 اهداف هامشخصه
 سطح

0 2 3 4 0 

CH1  هدفCH1 Def. Def. Def. Def. Def. 

CH2  هدفCH2 Def. Def. Def. Def. Def. 

CH3  هدفCH3 Def. Def. Def. Def. Def. 

... ... ... ... ... ... ... 

 مشخصات است. ۀدهندنشان CH3و  CH1  ،CH2 - 0یادآوری

مطابقت داد. این باید  بلوغالگوی هایی است که در هر سطح از توصیفی از معیارها برای مشخصه ۀدهندنشان Def.(“definition”) - 2یادآوری

 .شودتوصیفی بیان  هایسنجه، کیفی یا یکم صورتد بهتوانتعریف می

 امعهجهای ارزیابی زیرساخت جنبه 4-3

 :دکنشرح زیر ارائه میبه راجامعه این استاندارد دو جنبه از ارزیابی زیرساخت)های( 

 )برای مثال: هجامع)های( زیرساخت قابلیت همکاری متقابلو  فرایندارزیابی فنی: ارزیابی عملکرد،  -

 نیروگاه تولید برق(:یک ظرفیت  

 برای مثال: نرخ ) هجامعکل های اولویت در هجامعزیرساخت)های(  مشارکت : ارزیابییارزیابی مشارکت -

 (.گرفته است سازی قرارراه ۀکه تحت تاثیر پروژ هجامعبیکاری 

مقامات نظارتی و  ،هامتصدی ،رهای برای کاروَمفیدی مانند یک ابزار ارزیاب ۀتواند ایدارزیابی فنی می

 باشد.جامعه زیرساخت  در هایهفروشند

-بنگاهدولتی و  هگیرندتصمیمنهادهای عنوان یک ابزار ارزیابی برای مفیدی به ۀتواند ایدمی یارزیابی مشارکت

 توسعه باشد. های

 ارزیابی است. ۀدو جنب مفهومی ۀرابط 2مطالب جدول ناوعن

 استاندارد 1-9، به زیربند هجامعبرای عملکردهای زیرساخت  هجامعسائل برای جزئیات مربوط به م -0یادآوری

 ISO/TS 37151:2015  ید.نمایمراجعه 

 .کندمیارائه تفاوت بین ارزیابی فنی و مشارکت  را برایجزئیات بیشتری  الف پیوست -2یادآوری

 جوامعها بین و اولویت آنمسائل دیهی است، بمواجه است. آن با  هجامعکه  هستندتنگناهایی  ،هجامع سائلم -3یادآوری

 کند.مختلف فرق می
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 های ارزیابیبین جنبه ۀرابط -2جدول

 ارزیابی مشارکتی ارزیابی فنی

ها )عملکرد، فرایند و مشخصه

 قابلیت همکاری متقابل

 (هجامعزیرساخت 

 کل سطح جامعهمسائل  در هجامعهای زیرساخت مشارکت

 3پیامد

)برای مثال تولید 

 (هجامعناخالص یک 

 2پیامد 

)برای مثال نرخ 

 (هجامعبیکاری یک 

 1پیامد 

)برای مثال نرخ فقر 

 (هجامعیک 

]…] 

 الف ۀمشخص

 ()برای مثال: ظرفیت خدمات

*** *   

 ب ۀمشخص

گذاری سرمایه )برای مثال: سود

 (خدمات

** **   

 ث ۀمشخص

)برای مثال: انتشار گازهای 

 ای حاصل از خدمات(گلخانه

* ***   

[…]     

 شده در ستون است.فهرست پیامدشده در ردیف و وابستگی بین عملکرد زیرساخت فهرست ۀدرج ۀکنندمشخص «*»تعداد  -0یادآوری

 تغییر یافته. ،ISO/TS 37151استاندارد  2از جدول برگرفته  -2یادآوری

 

 شناسیروشبر مرور اجمالی  4-4

ارزیابی زیرساخت)های(  یاجرای روشیک ، (ACT) جدول معیار پیشرفتیک  ینودشامل ت ناسیشروشاین 

 اجمالی مروری 2است. شکلهدف  ۀجامعزیرساخت  بلوغبرای بهبود سطح  یاجرای روشیک و  هدف ۀجامع

 برای ییاجرا مراجعه کنید(. یک روش 9و  9بندهای  یشتر به)برای جزئیات ب داشته است شناسیروش بر

 شرح داده شده است. 9 ارزیابی و بهبود در بند
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جدول معیارهای  -ت

پیشرپیشرفت   

ارزیابی و بهبود -ث ث( ارزیابی و بهبود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است هااختالف فاصلهبهبود برای پر کردن  اقداماتبه معنی  "++++" -یادآوری

 شناسیبر روش اجمالی مرور -2شکل

ها و مشخصه

 هاآن هایویژگی
 گیریاندازه هدف حال حاضر  L1 L2 L3 L4 L5 اهداف

PF1 

 عملکرد

 ++++ 1سطح  2سطح   .Def. Def. Def. Def. Def 0هدف عملکرد

PF2 2هدف عملکرد Def. Def. Def. Def. Def.   1سطح  1سطح - 

PF3 3هدف عملکرد Def. Def. Def. Def. Def.   1سطح  2سطح ++++ 

… ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[  ]...[ ]...[ ]...[ 

PR1 

 فرایند

 ++++ 1سطح  2سطح   .Def. Def. Def. Def. Def 0فرایندهدف 

PR2  2 فرایندهدف Def. Def. Def. Def. Def.   1سطح  2سطح ++++ 

PR3  3 فرایندهدف Def. Def. Def. Def. Def.   1سطح  1سطح ++++ 

… ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[  ]...[ ]...[ ]...[ 

IO1 

قابلیت 

همکاری 

  متقابل

کنش هدف 

 0 پذیری
Def. Def. Def. Def. Def. 

 ++++ 1سطح  3سطح  

IO2  کنش هدف

 2 پذیری
Def. Def. Def. Def. Def. 

 ++++ 1سطح  2سطح  

IO3  کنش هدف

 3 پذیری
Def. Def. Def. Def. Def. 

 ++++ 1سطح  3سطح  

… ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[ ]...[  ]...[ ]...[ ]...[ 

روش اجرایی-پ  

هاب( مشخصه  

 زیرساخت جامعۀ هدف -الف

ظرن  

 

ی( و شارکت)فنی یا م تعیین هدف، جنبه ارزیابی

  زیرساخت)ها( جامعۀ هدف

های متناسب با هدف مورد نظرانتخاب مشخصه  

بر اساس الگوی بلوغ زیرساخت  تدوین جدول معیار پیشرفت

 (CIMMs) جامعه
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 هجامعخت زیرسا بلوغالگوی  4-0

ح مرجع وبا سطجامعه زیرساخت)های( الگوی تصویرکلی از یک  [CIMM]جامعه زیرساخت  بلوغالگوی 

الگوی بلوغ زیرساخت در یک  بلوغطوح را برای س تعریف و توصیف عمومی 1 دهد. جدولارائه میرا گانه پنج

 دهد.را نشان می (CIMMجامعه )

 ه است.نمود وردهآبر را ترات سطوح پایینشود که الزمهر سطح فرض میدر  -یادآوری

 (CIMMالگوی بلوغ زیرساخت جامعه )از یک  تعریف عمومی -3جدول 

 شرح تعریف سطح

 است کردن نیازهای آینده برآورده در مستمر بهبود به صورت سازی پایداربهینه 9

 نیازهای آینده شروع شده است حرکت به سوی طور نسبیبه یافتهبهبود 5

 ای مشخص استکردن نیازهای فعلی به شیوهوردهابر شدهوردهبرا 1

 اندورده نشدهآاند اما برنیازها شناسایی شده شدهوردهطور نسبی برابه 2

 هنوز شروع نشده است ابتدایی 3

 

 جدول معیار پیشرفت تدوینالزامات و راهنمایی برای  0

 کلیات 0-0

طراحان  )برای مثال: متخصصان، مشاوران/ کاربرها شود،توصیه می ،جدول معیار پیشرفتیک دوین برای ت

 د:نده ( مراحل زیر را انجامجامعههای زیرساخت رهایکاروَ /انشهر یا مالک

 ؛کنیدتعیین را هدف  جامعۀهای ارزیابی و زیرساخت ۀهدف، جنب -الف

 مراجعه کنید(؛ 1-9)برای جزئیات بیشتر به زیربند  کنید انتخابرا  هدف با اسبهایی متنمشخصه -ب

 کنیدتعریف را  CIMMsزیرساخت  بلوغالگوی مطابق با  ،بلوغح پنج سط هر یک ازهایی برای مشخصه -پ

 مراجعه کنید(. 5-9 زیربند ت بیشتر به)برای جزئیا      

 .کنیدمرتب  معیار جدولدر یک  را بلوغو سطوح  هامشخصه -ت

ارزیابی  جدول برایاز این کاربران ممکن است  سایرد، ش تدوینپیشرفت جدول معیارهای  کهپس از این

 استفاده کنند.شان ینیازها

های زیرساخت تازیرساخت  قسمت یک ، کاربران ممکن است ازهدفهنگام انتخاب زیرساخت)های( 

 انتخاب کنند.را  ، هر چیزیچندگانه
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 راهنمایی برای تعیین اهداف 0-2

 :موارد زیر را انجام دهندن کاربرابهتراست برای تعیین اهداف ارزیابی، 

 د؛یرا تعیین کن )برای مثال: شهر، استان، کشور، منطقه( هدفجامعۀ  -الف

 ؛کنید بندیاولویت و شناسایی : بیکاری، فقر، تراکم جمعیت(مانند) هدفجامعۀ  را در سائلم -ب

 ،دیایی و تحلیل کنشناسرا  امعهجشده بندیاولویتسائل بر م آن هایپیامدو جامعه ( یزیرساخت)ها -پ

 در شده تعیینجامعۀ  و ببند زیردر شده شناساییجامعۀ  زیرساخت)های(در  و بهبودارزیابی  از هدف -ت

 .کنیدمشخص را  الف زیربند       

 کاربران به مستندات زیر مراجعه کنند:ممکن است هدف  امعوج با توجه به، مسائل جامعهبندی برای اولویت

 ملی خاص؛ ۀتوسع ۀسازمان ملل متحد یا یک برنام( SDGs)پایدار ۀاف کالن توسعاهد، ملتبرای یک  -

 ایمنطقه ۀتوسع ۀسازمان ملل متحد یا یک برنام (SDGs)پایدار ۀاهداف کالن توسعبرای یک منطقه،  -

 خاص؛

 .ی خاصشهر ۀتوسع ۀسازمان ملل متحد یا یک برنام( SDGs)پایدار  ۀاهداف کالن توسعبرای یک شهر،  -

در ها آن هایبندیو اولویتها روبرو است. بدیهی است این مسائل با آنجامعه تنگناهایی هستند که جامعه، سائل م -دآورییا

 .متفاوت استمختلف  امعوج

 هاشناسایی مشخصهبرای الزامات و راهنمایی  0-3

 کلیات 0-3-0

 یابی انتخاب کنند.ارز ۀهدف ارزیابی و جنبرا مطابق جامعه های زیرساخت)های( مشخصه باید کاربرها

شده در ارائهمطابق با الزامات های فنی را ، کاربران باید مشخصهجامعهی زیرساخت)های( برای ارزیابی فن

 انتخاب کنند. ISO/TS 37151استاندارد 

با  را (هاسنجهیا  هاشاخص)ترجیحا  کل سطح جامعههای مشخصهباید  ارزیابی مشارکتی، کاربرها برای

 ،انداز جامع، از طریق چشممتعدد جامعۀهای زیرساخت اعی، با در نظر گرفتن عملکرد کلمهای اجتارزش

 .انتخاب کنند

( که توسط سازمان ملل در SDGs)پایدار  ۀبه اهداف کالن توسع کاربرانبهتراست هایی، برای چنین مشخصه

 کنند.مراجعه هر کشور  برایملی  ۀاهداف توسعبه شده یا پذیرفته 2839

 .دست آیدبهها از مقررات، استانداردهای صنعتی و ویژگیبتواند  بیشتریهای مشخصه است ممکن

 است. هاشناسایی مشخصه نحوهیک مثال از مطالب کلی رئوس  5جدول 
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 ها مشخصه شناسایی ۀمثالی از نحو -4جدول

 هااهداف مشخصه هامشخصه نفعانراهنمای نیازهای ذی نفعانراهنمای ذی هدف

یک  بلوغیابی و بهبود ارز

هدف جامعۀ  هایزیرساخت

آب، حمل  انرژی، :)برای مثال

فناوری  ،پسماند  ،و نقل

 ((ICT) اطالعات و ارتباطات

 مانندشهروندان )

-حامیمالکان، ساکنین(، 

، رهاحان، کاروَا، طرها

 و غیره هاهکنندتامین

، مقرون قابلیت دسترسی

 مانندبودن، )به صرفه

دی، اقتصاداری پای

 (زیستیمحیطاجتماعی، 

 3هدف  3مشخصه 

 2هدف  2مشخصه 

... ... 

 

 هاهای اضافی برای مشخصهتوصیه 0-3-2

 بلوغبندی سطح تعریف طبقه برایهای مناسب انتخاب مشخصهدر های زیر برای کمک به کاربران توصیه

 ه شده است.ارائ

 دارای موارد زیر باشد: یک مشخصهشود، توصیه می

 باشد؛گیری قابل اندازه ارزیابی هایروشانواع  سایر یا ممیزی، پایش، یعنی از طریق باشدداشته  سنجه 

 که کاربران از  شودمیود )پیشنهاد نمبندی هدرجمبادرت به  ،گیری از آنتوان با بهرهبه آسانی ب

 ها راآنمشکل است تا  ازیر ،نمایندخودداری بندی برای طبقه «آن / یااینیا » یا مواردی شبیه« بله/خیر»

 .(؛دادقرار سطح مقیاس پنج در 

  باشد میّسرو درست یق نتایج دق آوردندستهبامکان. 

ها مشخصه ستمربهبود م کاربران درتواند به عملی میمصادیق های انتخابی بر اساس بازنگری و تجدیدنظر مشخصه -ورییادآ

 کمک کند. ،اشته باشدها دای که تناسب بیشتری با نیازهای آنگونهبه

 بلوغح وسطمعیار برای تعیین هایی رهنمود 0-4

 کلیات 0-4-0

معیار  از هاییتوصیف، شدهآورده در زیربندهای زیرکه کلی  هایتوصیفمطابق با  کاربرانشود توصیه می

را ( ACTجدول معیار پیشرفت )که  را داشته باشند ،شدهشناسایی ۀبرای هر مشخص بلوغ ۀگانسطوح پنج

 .کردخواهد تکمیل 

 کاربران:شود توصیه می، بلوغبرای تعریف سطوح 

  قابلیت همکاری متقابلیا  فرایندعملکرد،  :سه ویژگی براساسرا  شدههای شناساییهر یک از مشخصه -الف

 مراجعه کنید(؛ 2-5-9)برای جزئیات بیشتر به زیربند  دکننبندی طبقه       
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ممکن است برای  باشند. چرا که هاهبه دنبال تدوین مشخص برای هر سه ویژگی،که  نیست کاربرانالزامی برای  -0یادآوری

 .انجام مناسب نباشد

 کنید  تدوین بندیمرجع برای هر طبقه بلوغهای مدلاساس بر را  برای هر مشخصه معیار پنچ سطح -ب

 .مراجعه کنید( 5-9جزئیات بیشتر به زیربند  )برای     

قابلیت در زیرساخت آب  مانند( مراجعه کنید 2-9زیربند به ) بستگی داردجامعه  ئلاسبه م ویژگی انتخاب هر -2یادآوری 

 شود.لحاظ می همکاری متقابل

 هامشخصه ویژگی 0-4-2

 بلوغسطوح کاربران شود توصیه می، جامعهزیرساخت)های( ( ACTجدول معیار پیشرفت )یک  برای تدوین

 تعریف کنند. قابلیت همکاری متقابلو  فرایندعملکرد،  هایرا مطابق با مشخصه

استفاده جامعه برای ارزیابی عمکردهای زیرساخت)های( که شود گفته میمواردی به های عملکرد مشخصه

 شوند، برای مثال:می

 ؛جامعهخدمات زیرساخت ی از حوسط -

 د.نشوینسبت داده مجامعه  عملکردمستقیم به  طوربه هایی کهجنبهسایر یا  محیطیریستاثرات  -

 شود، برای مثال:در ارزیابی استفاده می فرایندهای مشخصه -

 /هاتوسط مدیربرداری که بهره و داشتنگه، عرفیم امعه مانندج هایزیرساختی هافرایند سطوح -

 شود؛می ا انجامهر/ کاروَمجرها

 جامعهخدمات زیرساخت  پایشریزی، مدیریت و طرحهایی برای فعالیت. 

مواردی هستند که برای ارزیابی چگونگی عملکرد عناصر مختلف  همکاری متقابل قابلیتهای مشخصه

 تواند برای همکاری و کمک به یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال:زیرساخت می

 ؛جامعه یکچندگانه های ، تنظیم و هماهنگی زیرساختمشارکت 

 ؛جامعهمختلف درون یک  مسائل و خدمات/ هنگی خدمات زیرساخت، تنظیم و همامشارکت 

 امعوجبا سایر ابط ور. 

 تعریف معیار 0-4-3

 کلیات 0-4-3-0

ارائه  آنویژگی به باتوجه برای هر مشخصه از معیار پنج گانۀ سطوح بلوغ  تعریفی کاربرانشود توصیه می

 مراجعه کنید(. 2-1-5-9)برای جزئیات بیشتر به زیربند  نمایند

 :از راهنمایی زیر استفاده کنندها ویژگی ۀها برای همین مشخصهتدومنظور بهکاربران بهتراست عالوه بر این، 
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استفاده  هامتغیر ازکاربران بهتراست ، مشکل استعدد ثابت  استفاده از یک ،یک معیاررای توصیف اگر ب -

 ؛کنند

را  قابلیت همکاری متقابلیا  فرایندعنوان عملکرد، بندی بهقابلیت طبقهطور واضح به اگر یک مشخصه -

 را تعیین کنند.ترین مناسب ،کاربران مطابق با هدف ارزیابیشود توصیه می ،دندار

برای  مراجعه کنید )توضیحات مفصل ب، به پیوست خاص بلوغسطوح  برای تشریحتفصیلی  هایراهنماییبرای  -یادآوری

 است(. شده ارائه CIMMتعاریف 

  هامشخصه ویژگیاز طریق  بلوغسطوح  0-4-3-2

کاربران معیارهای سطوح بهتراست ، قابلیت همکاری متقابلیا  یفرایند، یعملکردامل ش ،آنویژگی بسته به 

 د.کنن تدوینویژگی هر زیر برای  بلوغهای الگوبر اساس را هر مشخصه  ۀپنج گان

 قابلیت همکاری متقابلو  فرایندعملکرد،  یهامشخصه برای بلوغهای مدل ترتیب بههب 9و  9، 9های جدول

شود. جزئیات می را شاملجامعه فنی و مشارکتی در حل موضوعات  ۀهر دو جنب «نیازها»شود، که مربوط می

 شده است.آورده  ببیشتر در پیوست 

تعریف شده است، که از  9های عملکرد در جدول برای مشخصه (CIMM) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی 

 است. شده گرفته 1جدول از جامعهزیرساخت  بلوغ عمومی الگوی
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 های عملکردبرای مشخصه (CIMM) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی  -0جدول 

 شرح تعریف سطح

 شودمیورده آبربرای نیازهای آینده و ظرفیت کیفیت  پایدارسازیبهینه 9

 کندمیورده آبر راینده توسعه آغاز شده است که نیازهای آ یافتهبهبود 5

 کندمیورده آبرجاری های و ظرفیت برای نیاز کیفیت شده برآورده 1

 کندورده نمیآاما نیازهای فعلی را بری کارکرد دارد کیاز نظر فیز شدهبرآورده طور نسبیبه 2

 دی نداردزیرساخت کارکر ابتدایی 3

 

الگوی تعریف شده است، که از  9در جدول  فرایندهای برای مشخصه CIMM)) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی 

 .شده استگرفته  1عمومی در جدول  جامعهت زیرساخ بلوغعمومی 

 فرایندهای برای مشخصه (CIMM) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی  -6ول جد

 شرح تعریف سطح

مثال  یبا منابع مناسب )برا هافرایندبهبود مستمر  یبرا ییاجرا هایروش پایداری سازبهینه 9

 شودی( انجام میعیطب ی،مال ی،انسان

 شودی اجرا میصورت کمّها بهیندفرا یافتهبهبود 5

 شوداند و اجرا میها تعریف شدهفرایند شدهتعریف 1

 انداما فرایندها تعریف نشده ،شدهشناسایی فرایندنیازهای مربوط به  شدهمدیریت 2

 است یافتهن استقراری فرایند ابتدایی 3

 

تعریف شده  9در جدول  کاری متقابلقابلیت همهای برای مشخصه (CIMM) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی 

 .شده است گرفته 1جدول  جامعهزیرساخت  بلوغعمومی  الگویاست، که از 
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 قابلیت همکاری متقابلهای برای مشخصه CIMMجامعهزیرساخت  بلوغالگوی  -7جدول 

 شرح تعریف سطح

 دارد جوددر محل و قابلیت همکاری متقابلاز  مستمربهبود  سازی پایداربهینه 9

 شودمی ایجاد قابلیت همکاری متقابلیابی برای دستمتداول کاری  ۀبرنام یافتهبهبود 5

 برقرار استتعریف و  جامعههای زیرساخت سراسردر  مشارکتارتباط و  شدهبرآورده 1

 ودشمی ارزیابی جامعههای زیرساختاز طریق  مشارکتارتباط و  رایب هانیاز شدهارزیابی 2

 ف نشده استاما تعری

 کنندطور مستقل عمل میها بهزیرساخت ابتدایی 3

 برای ارزیابی و بهبود راهنمایی 6

 کلیات  6-0

جدول معیار یک  ۀوسیلبه هدفجامعۀ زیرساخت)های(  بلوغارزیابی  را در خصوصهنمایی ار این بند

ها آن مشارکتو امعه جزیرساخت)های(  قابلیت همکاری متقابلو  فرایندعملکرد، بهبود  و( ACTپیشرفت )

 دهد.میارائه را  کل سطح جامعه هایدر اولویت

 ارزیابی برایهنمایی ار 6-2

 :زیر را تهیه کنندهای اجرایی روش حداقل برای ارزیابیکاربران بهتراست 

 ،هدفجامعۀ های مرتبط با زیرساخت)های( ، برای مثال تحلیل سیاستکنیدتهیه را  ضروریاسناد  -الف

 .هدفجامعۀ بق مربوط به وضعیت فعلی زیرساخت)های( سوا        

 انتخاب کنید. هدفجامعۀ یا زیرساخت  9را مطابق با بند  وبلمط( ACTجدول معیار پیشرفت ) -ب

 کرده و در بیارزیا( ACTجدول معیار پیشرفت )را مطابق با هر مشخصه در  هدفجامعۀ زیرساخت)های( -پ

 گیری کنید.صمیمب آن تمورد سطح ارزیابی مطلو     

 کنید.ثبت نتایج ارزیابی را  -ت

به دنبال ایجاد یک  9مطابق بند  کاربرانبهتراست د، اشموجود نببرای آن  معیار پیشرفت هایجدولاگر 

 جدول مناسب باشند.
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 برای بهبود ییهنماار 6-3

 تحلیل برای بهبود 6-3-0

 :دزیر را تهیه کننهای اجرایی روش کاربران برای بهبودشود توصیه می

 د.برای بهبود را تنظیم کنی مطلوبهر مشخصه  از هدفسطح  -الف

 .کنیدشناسایی و تحلیل  ،های فعلی مورد ارزیابیو وضعیت مورد نظر هدفبین سطح  ۀفاصلاختالف  -ب

 .دکنیرا تدوین  ایسنجهیا طرح ،  هدفها و رسیدن به سطح منظور پرکردن شکافبه -پ

-به( PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀاجرایی را مطابق با چرخ هایاین روش کاربرانبهتراست 

 ای انجام دهند.طور دوره

را نشان  بهبوداهداف  کهی اسنجهکه این .کنیداستفاده ( ACTجدول معیار پیشرفت )از همان  ارزیابی و بهبوددر  -یادآوری

جامعه زیرساخت)های( انداز آینده ها است، به چشماخصبخشی از یک شاخص یا گروهی از ش ،تمام یک شاخصآیا ، دهدمی

 بستگی دارد.

یک از شده و ارزیابیطرح سنجی، قابلیت کارکرد و اثر شود که امکانبهبود، توصیه می طرحیک  ۀهنگام تهی

-چنین توصیه میشود. هماستفاده که آیا طرح با موفقیت اجرا شده است برای قضاوت ایندر طرح  3محک

 طرح مقایسه شود. ۀبا هزین اثره گردد ک

 اجرای بهبود 6-3-2

 های بهبود وجود دارد از قبیل:ابزارهای مختلفی برای اجرای طرح

 افزار یا تجهیزات فیزیکی،های عملکرد، تبادل/تعمیرات سختبهبود مشخصه -

 ها؛بر اساس پایش داده داشتنگهیک فعالیت پیشرفته ، اجرای فرایندهای بهبود مشخصه -

عملی بین انواع مختلف  ۀها و استفادداده ، افزایش اشتراکقابلیت همکاری متقابلهای مشخصهبهبود  -

 زیرساخت)ها(.

 و اثرات مطلوب میزان دستیابی بهانجام گیرد تا  یابیششود یک ارزتوصیه میپس از اجرای طرح بهبود، 

 .بررسی شودمورد نظر 

 آتی نگه دارند.برای تحلیل  را ارزیابی ۀمرحلطرح بهبود در هر  جزئیات اسناد کاربرانبهتراست 

 کند.ارائه می جامعهمر زیرساخت)های( تبرای بهبود مس ،از اجرای عملی ساسی رامثال ایک  تپیوست  -یادآوری

                                                 

1 - Benchmark 



 0399 سال )چاپ اول( : 05095ایران شمارۀ  ملیدارد استان

35 

 پیوست الف

 دهنده()آگاهی

 های ارزیابیهای مفهومی از جنبهتوصیف

 کلیات 0-الف

 آن فنی و مشارکتی هایدهد و ارزیابیارائه میهدف عه جاماز زیرساخت  راتوصیف مفهومی  3-شکل الف

 است. کل سطح جامعههای اولویتو جامعه برای نیازهای زیرساخت 

برای ی دهی فعالیتاست. خدمات آن دهیو خدمات رکاروَ ،زیرساخت فیزیکییک شامل جامعه زیرساخت 

 با سایرهدف جامعۀ ست. زیرساخت ا زیرساخت فیزیکی و عملیات آن در رابطه باتر بیشمقادیر خلق 

 .تعامل دارد جامعههای زیرساخت

 ارزیابی ۀجنب دو 2-الف

های زیرساخت گذارد. فعالیتاثر می جامعه یاهزیست، ساکنین و مدیربر محیط جامعهزیرساخت های فعالیت

 گذارد.میاثر  کل سطح جامعهاقتصاد زیست/اجتماع/بر محیط چنینهمجامعه 

است و دیگری ارزیابی جامعه عملکرد زیرساخت خود . یکی ارزیابی وجود دارد های ارزیابیدو جنبه برا

 .است کل سطح جامعه هایاولویتدر جامعه ساخت زیر مشارکت

 3-. در شکل الفشودمیاشاره  «ارزیابی مشارکتی»به و سپس  «ارزیابی فنی» نخست به ،این استاندارددر 

شده و داده نشان  «نیازها»به سمت  «هدفجامعۀ  زیرساخت» از ن پهنیک پیکا وسیلۀبه ارزیابی فنی

 کل سطح جامعهاولویت »به سمت  «هدفجامعۀ  زیرساخت»از  پهنپیکان  یکوسیلۀ بهارزیابی مشارکتی 

 .شودمیداده نشان  «یا اقتصاد زیست، اجتماعمحیط در

 هاگانه برای ارزیابیهای سهمشخصه 3-الف

 هایدر اولویتیا سهم آن جامعه رزیابی عملکرد زیرساخت ا در ،های عملکردمشخصهه مربوط بهای سنجه

-توصیه می. شودمینشان داده  «PF»با ها آن 3-. در شکل الفگیردمی قرار استفاده مورد کل سطح جامعه

 ISO/TS 37151، ابتدا از استاندارد جامعه زیرساختدر مورد ارزیابی فنی های عملکرد مشخصهها سنجهشود 

 انتخاب شود.

در  مشارکتیا جامعه یرساخت ز مدیریت برای ارزیابی قابلیت ،فرایندهای مشخصهمربوط به های سنجه

 .شودمینشان داده  PRبا 3-در شکل الفها آن. گیردمیقرار استفاده مورد  کل سطح جامعههای اولویت
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جامعه زیرساخت اثر جمعی قابلیت یا رای ارزیابی ب قابلیت همکاری متقابلهای مشخصه مربوط بههای سنجه

نشان داده  IOا ب 3-در شکل الفها آن د.گیرمیقرار استفاده مورد  امعهج سطحهای لویتوا ها بهکمک آنیا 

 .شودمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنما:

PF   عملکرد 

PR   فرایند 

IO   قابلیت همکاری متقابل 

 نتایج ارزیابی  های پهنپیکان

 های فیزیکیکنشبرهم  های باریککانپی
 

منظور ارزیابی یک رود. بهکار میهها بزیرساخت سایربا  مجزا یک زیرساختکنش بین برهماین شکل برای ارزیابی  -یادآوری

تواند مینشان داده شده است  طوری کههمان ،هدف امعۀزیرساخت ج به صورت کل، از چند زیرساخت متشکل ۀپیچید ۀسامان

 .چین به چند تا تعمیم داده شودا نقطهب

 گستردهیک مفهوم در  امعهجهای مثالی از تصویر فعالیت 0-شکل الف

 

 سایر

 مناطق

 

 (CIA) 

  امعهج در سطحهای اولویت 

 زیست، جامعه یا اقتصاددر خصوص محیط

 (CIA) و ارزیابی آن امعهزیر ساخت ج

 نیازها
 هایمدیر

امعهج  

زیستمحیط ساکنین  

 

ارزیابی 

 مشارکتی

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی فنی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

هدف های جامعۀساخت رزی  

 کارور

 زیرساخت فیزیکی

دهیخدمات  
 

 

 

امعۀ دیگرهای جساختزیر  

 کارور

 زیرساخت فیزیکی

دهیخدمات  



 0399 سال )چاپ اول( : 05095ایران شمارۀ  ملیدارد استان

23 

 

 پیوست ب

 (دهندهآگاهی)

  (CIMM) جامعهزیرساخت  بلوغالگوی توضیح جزئیات برای تعاریف 

زیرساخت  بلوغوی الگاز بیشتری  ، تعاریفجدول معیار پیشرفت خلق یکاز کاربران در حمایت در راستای 

ر دعناصر کلیدی  متشکل از قابلیت همکاری متقابلو  فرایندهای عملکرد، مشخصه برای (CIMM) جامعه

کلیدی تعاریف عناصر  همچنینو جامع زیرساخت  بلوغالگوی اصلی  . تعاریفشودمی ارائهاین پیوست 

 .شودمیشرح داده  1-و ب 2-، ب3-در جدول بترتیب به قابلیت همکاری متقابلو  فرایندعملکرد، 
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 عملکردیهای مشخصه یهای فنی و مشارکتی براراهنمایی برای ارزیابی 0-جدول ب

 کلیدیعناصر 

 بلوغسطح 

 0سطح 

 )ابتدایی(
 2سطح 

-طور نسبی برآوردهبه)

 (شده

 3سطح 

 (شدهبرآورده)
 4سطح 

 دیافته()بهبو
 0سطح 

 پایدار( ۀشدسازی)بهینه

 0جدول 

(0-4-3-2) 

 کارکردیزیرساخت  

 ندارد

کارکرد دارد فیزبکی  از نظر

رضایت نیازهای فعلی برای اما 

 بخش نیست

و ظرفیت برای  کیفیت

رضایت  فعلینیازهای 

 بخش است

توسعه آغاز شده است تا 

 نمایدورده ابرنیازهای آتی را 

 نیازهایبرای ظرفیت و  کیفیت

 استبخش آتی رضایت

 ارزیابی فنی

 وضعیت کارکرد
 زیرساخت کارکردی

 ندارد

مسائل پایدار بدون  کارکرد زیکی داردیف کارکرد

 بحرانی

پایدار و بهبود بدون کارکرد 

 بحرانی سائلم

استفاده از هیچ مشکلی در بدون 

کارکرد  ،پیشرفته هایوریافن

 شدهپایدار و بهینه

 الزامات خدمات
-رضایت و ظرفیت کیفیت ندارد یدهخدمات

را  ی فعلییازهان است و بخش

 دهدپوشش می ینسبطور به

رضایت  و ظرفیت کیفیت

تمام نیازهای و  بخش است

 دهدرا پوشش میفعلی 

و ظرفیت رضایت یفیت ک

را  نیازهای آتیو بخش است 

 دهدپوشش می ینسبطور به

 بخشرضایتو ظرفیت  کیفیت

طور بهرا ازهای آتی و نی است،

 دهمیپوشش ل کام

ارزیابی 

 مشارکتی

ری با همکا

کل های اولویت

  سطح جامعه

 مشارکت بهتوجه 

 شودنمی

 امعهجیازهای فعلی ن

 شودمیشناسایی 

مشارکت در نیازهای فعلی 

 بحرانیمسائل بدون  امعهج

کل سطح های آتی اولویت

شده و بهبود شناسایی جامعه

 ها شروع شده استبرای آن

کل های آتی مشارکت در اولویت

 دارد سطح جامعه
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 یفرایندهای مشخصه یهای فنی و مشارکتی براراهنمایی برای ارزیابی 2-دول بج

 عناصر راهنما

 بلوغسطح 

 0سطح 

 )ابتدایی(
 2سطح 

 )مدیریت شده(
 3سطح 

 شده()تعریف
 4سطح 

 )بهبودیافته(
 0سطح 

 پایدار( ۀشدسازی)بهینه

 6جدول 

(0-4-3-2) 

 نشده ایجادی فرایند 

 است

 فرایند نیازهای مربوط به

اما  شود،می شناسایی

 فرایندها تعریف نشده است

-و اجرا می ها تعریففرایند

 شوند

ی اجرا ها به صورت کمّفرایند

 شوندمی

های اجرایی برای بهبود روش

ها با منابع مناسب فرایندمستمر 

)برای مثال انسانی، مالی، 

 شودطبیعی( انجام می

 ارزیابی فنی

 مدیریت و 

 عملیات

نشده،  شناسایینیازها 

های مدیریت طرحو 

 قانونمند نیست

و  شودمینیازها شناسایی 

های مدیریتی و طرح

اما  ،قانونمند استعملیاتی 

 شودکامل اجرا نمی

های مدیریتی و طرح

های طرححداقل و  عملیاتی

برای پیکربندی،  یمدیریت

-نگهو خطرپذیری ر کار، 

 شودمی ایجاد شتدا

ساس بر اعملیات مدیریت و 

موثر  صورتی بهیل کمّلتح

بر پیشرفت ؛ شوندمی ایجاد

-می اساس تحلیل ارتقاء داده

 شود

بهینه بر عملیات مدیریت و 

-یابی کارایی و بهرهشمبنای ارز

-بهینه فرایند، شودمی ایجادوری 

از  استفاده با ییارآسازی ک

 شودمیاجرا وری پیشرفته افن

 دهیخدمات
-برای خدمات انیازه

 اندنشدهناساییدهی ش

دهی نیازها برای خدمات

اما کامل  ،شودمیشناسایی 

 شوداجرا نمی

دهی تعریف و اجرا خدمات

 دشومی

 تحلیل دهی پایش وخدمات

 شودمی

باعث  ستمرطور مهبدهی خدمات

وجود آمده ههای بافزایش ارزش

 شودمی

ارزیابی 

 مشارکتی

مشارکت در 

کل های اولویت

 سطح جامعه

توجهی  امعهج ازبه نی

 شودنمی

شناسایی  جامعهنیازهای 

ها برای و طرح شودنمی

 مشارکت قانونمند است

 طرح جامع(یک  )مانند

 رای مشارکت باب ییهاطرح

-می ایجاد امعهجنیازهای 

 شود

بندی در اولویت مشارکت 

ی صورت کمّبه امعهجسراسر 

-بهبرای بهبود آن یا و/است 

سنجش و انعکاس ی صورت کمّ

  شودمیداده 

-بهبود مستمر اجرا می فرایند

 درهای شود؛ مشارکت در اولویت

 مستمرطور به سطح جامعه

 شودداده میبهبود و  سنجش
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 قابلیت همکاری متقابلهای مشخصه یهای فنی و مشارکتی براراهنمایی برای ارزیابی 3-جدول ب

 عناصر راهنما

 بلوغسطح 

 0سطح 

 )ابتدایی(
 2سطح 

 (ابی شدهارزی)
 3سطح 

 (بخشرضایت)
 4سطح 

 )بهبود یافته(
 0سطح 

 پایدار( ۀشدسازی)بهینه

 7جدول 

(0-4-3-2) 

طور ها بهزیرساخت 

 دکننمیکار مستقل 

از  مشارکتارتباط و  براینیازها 

 امعهجهای زیرساختطریق 

گیرد اما مورد ارزیابی قرار می

 تعریف نشده است

از  مشارکتارتباط و 

های یرساختزطریق 

تعریف و ایجاد  امعهج

 شودمی

 حصولبرای  کاری جامع ۀبرنام

 ایجاد قابلیت همکاری متقابل

 شودمی

قابلیت همکاری  ستمربهبود م

 در جای خود قرار دارد متقابل

 ارزیابی فنی

 مدیریت و

 عملیات

 هازیرساخت از طریقمشارکت  است بدون مشارکت

قرار ارزیابی مورد  امعوجیا و/

اجرا جداگانه صورت بهاما  تهگرف

 شودمی

یق راز طمشارکت 

 امعوجیا ها زیرساخت

 شودمی ایجادتعریف و 

خدمات از و  یکپارچهمدیریت 

 امعوجها یا طریق زیرساخت

 شوندمی ایجاد

خدمات از  ۀمدیریت یکپارچ

-به امعوجیا  هاطریق زیرساخت

 یابدبهبود میمستمر طور 

ه اشتراک اطالعات ب و مقیاس  دقت

 شودگذاشته نمی

یا و/ها اطالعات بین زیرساخت

ها به تبادل داده از طریق امعوج

 شوداشتراک گذاشته می

مبنای بر عملیات 

و ها گذاری دادهاشتراک

 شودمی ایجادها فرایند

های ملیات بر مبنای سامانهع

 شودمی ایجاداشتراکی 

های عملیات بر مبنای سامانه

ترین تهشرفیاشتراکی با پ

 یابدمیها بهبود مستمر وریافن

ارزیابی 

 مشارکتی

در  مشارکت

های اولویت

کل سطح 

 جامعه

هیچ توجهی به 

-نمی امعهجنیازهای 

 شود

-شناسایی شده امعهجنیازهای 

 شودتدوین میها طرحاند و 

هایی برای مشارکت طرح

 ایجاد امعهجدر نیازهای 

 شودمی

کل سطح اولویت در  مشارکت

 کیفی ایی کمّصورت به جامعه

انعکاس  در بهبود آنو  سنجش

 شودداده می

-بهبود مستمر اجرا می فرایند

 درهای در اولویت مشارکتشود؛ 

ه صورت مستمر ب سطح جامعه

 یابدمی و بهبود سنجش
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 پیوست پ

 (دهندهآگاهی)

 (ACT)هایی از جدول معیار پیشرفت مثال

 کلیات   0-پ

 دهد.نشان می راجامعه های برای زیرساخت( ACTجدول معیار پیشرفت ) هایی ازاین پیوست مثال

 هایی برای زیرساخت تامین برقمثال  2-پ

 (ACT) پیشرفتمونه جدول معیارهای یک نموارد اصلی برای  0-2-پ

تامین  هایزیرساخت ،هدف هنگامی که زیرساخت ،( ACTجدول معیار پیشرفت )هایی از این زیربند مثال

 اینبرق )انتقال و توزیع( و تولید برق است.  ۀشبکیک برق شامل  ۀنماید، که شامل سامانرائه میااست را برق 

 .نهاده شده است بنا 9و بند  5-5در زیربند شده  شناسی تشریحروشمطابق با مورد 

ات ضیحاز تومثالی  3-شود. جدول پموارد زیر تعیین می( ACTجدول معیار پیشرفت ) یکتهیۀ برای 

 ؛دهدنشان میموارد زیر را  مربوط به

 ارزیابی است.هدف  زیرساخت)های( «هدف زیرساخت» -

 است.جامعه ارزیابی زیرساخت)ها( در منظور از  «از ارزیابیهدف » -

 .شوندمیاستفاده ( ACTجدول معیار پیشرفت )افرادی هستند که در  «کلیدینفعان ذی» -

 پیشرفتعمده برای جدول معیارهای کلیدی ز ارزیابی و ذینفعان هدف ا هدف،شرح زیرساخت  0-جدول پ

 شرح مورد

 )تولید و شبکه( زیرساخت تامین برق هدف زیرساخت

زیست برای زیرساخت تامین یا محیط امعهجهای ساکنین، صنعت، کردن درخواستوردهآبر هدف از ارزیابی

و هماهنگی  اوریتابخدمات،  وری عملیاتی، پایداریهرهبکیفیت خدمات، برق که شامل 

 های مجاوربین ناحیه

 هگیرندنهادهای تصمیمشهری یا  طراحان، امعهجصاحبان زیرساخت  /رهاهروندان، کاروَش کلیدینفعان دی

 دولتی

 

 ( ACTجدول معیار پیشرفت )رد فرعی برای هر مشخصه در امو 2-2-پ
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جدول معیار که  شود. توصیه میشودمی تشکیل متعددهای مشخصهاز ( ACTجدول معیار پیشرفت )

-مشخص ISO/TS 37151در استاندارد که  نیاز 35حداقل  با شدهاستنتاج هایبا مشخصه( ACTپیشرفت )

 پیکربندی شود. هر مشخصه دارای موارد زیر است:شده، 

 ؛شودمشخص می ISO/TS 37151بر حسب استاندارد  «نیازها»حداقل  -

 .شودمشخص می ISO/TS 37151برحسب استاندارد  «عملکرد ۀخصمش»عنوان به «مقوله» -

 شود: میتعریف  های زیربندی مشخصهطبقه عنوانبه «هاویژگی» -

 .قابلیت همکاری متقابل ۀ، یا مشخصفرایند ۀعملکرد، مشخص ۀمشخص

 آید.میدست هب( ACTجدول معیار پیشرفت )هدف  از «مشخصهاز هدف » -

 شود.به آن مراجعه می هدفهستند که هنگام ارزیابی زیرساخت  یهاینجهس «مرجعهای سنجه» -

جدول معیار های پیکربندی هایی از مشخصهمثال 1-2-2-و پ 2-2-2-، پ3-2-2-زیربندهای پدر 

 و  2-2-2-، پ3-2-2-. در زیربندهای پشده استارائه  یرساخت تامین برقزبرای ( ACTپیشرفت )

 هایردیف. شوندمیانتخاب  قابلیت همکاری متقابلیی از عملکرد، فرایند و هاترتیب مثالبه 1-2-2-پ

 شرح داده شده است. 2در شکل  dجدول مربوط به 

 برق ۀسامانسطح کیفیت یک  0-2-2-پ

 .شودمیائه را «برق ۀسامانهای سطح کیفیت مشخصه»موارد فرعی  2-جدول پدر 
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 برق ۀسامانت از سطح کیفی ۀموارد فرعی برای مشخص 2-جدول پ

 عملکرد یپایدار قابلیت دسترسی ویژگینیاز/مقوله/

 سامانه برق شامل مدیریت و عملیاتفیت یک برای شناسایی سطوح کی هدف از مشخصه

 استاندارد Aبه پیوست ) است هر مشتری برایدر هر سال  هوقفمتوسط مدت زمات  - مرجع ایهسنجه

 ISO/TS 37151:2015 مراجعه کنید) 

استاندارد  Aبه پیوست ) است در هر سال برای هر مشتری هقفومتوسط تکرار  -

ISO/TS 37151:2015 مراجعه کنید) 

 شودمرجع دور می از بسامد چه مقدار سامانهیک  های واقعیبسامد -

 شودولتاژ واقعی دور میاز چه مقدار  سامانهیک  ولتاژ واقعی -

 بلوغگانه سطوح معیارهای پنج

 رحش   سطح

منابع،  هایشامل خطرپذیری پایدار است ستمرطور مبه وضعیت آیندهبا توجه به  نیرو ۀسامان 9

 اضطراری  لمسائسائل مربوط به و م یمحیطزیست هایخطرپذیری

تجدید پذیر و نوسان/ انرژی اتصال به  شامل نزدیک پایدار است ۀبا توجه به نیازهای آیندنیروی  ۀسامان 5

 ع تقاضاتغییرات سری

اجتماعی اثر  های اقتصادی وکه بتواند بر فعالیت بحرانی نیست سائل کیفیتپایدار است و م نیرو ۀسامان 1

 بسامد، ولتاژ، تنظیم تامین و درخواست(  کنترل)برای مثال  نامطلوب بگذارد

 امعهججتماعی در اهای اقتصادی و منفی بر فعالیت پیامدهایاز قبیل  ،یمربوط به تامین پایدارسائل م 2

 وجود دارد

 نشده استدار اکثر مناطق برق 3

 0برق پیکربندی شبکهافزونگی  2-2-2-پ

 د.کنرا ارائه می« برق افزونگی پیکربندی شبکه»های مشخصه ده برایششناساییفرعی موارد  1-جدول پ

                                                 

1 - Grid configuration redundancy 
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 «برق افزونگی پیکربندی شبکه»موارد فرعی برای مشخصه  3-جدول پ

 فرایند افزونگی یاورتاب ویژگیله/نیاز/ مقو

مقدار چهو شده است ساخته  برق شبکه گیافزونپیکربندی ه گونچکند مشخص می هدف از مشخصه

 شود حفظ و کیفیت شبکه منبع تغذیهدرخواست برای  شود تاانجام میمطلوب عملیات 

 مرجعهای سنجه

 (غیره و ،N-1وضعیتبراورده کردن ) برق ی پیکربندی شبکهگافزون -

 زمان قطع برق به علت مسائل تجهیزات/امکانات -

 عملیاتزمان قطع برق به علت مسائل  -

 بلوغگانه از سطوح معیارهای پنج

 شرح   سطح

 ،ستمرطور موثر برای پایداری مو به شدهایجاد برای عدم قطع برق  یسازوکارگزینی خودکار یا راه 9

 یابدمیبهبود طور مستمر به ،رای اثربخشی و کارایی بیشتربسازوکار  .شودمی ادارهو مدیریت 

با  برق سامانه طور موثرد و بهگیرمیقرار  پایش و تحلیلمورد  ،برق های برق و وضعیت شبکهنیروگاه 5

 دبرسبه ثبات  تا کندکار میشده و مدیریت استفاده از این اطالعات

مدیریتی و عملیاتی یا قوانین برای  سازوکار. خوردار استفزونگی و ساختار محکمی بربرق از ا ۀسامان 1

 کندو کار میشده مدیریتها پایداری شبکه برق وجود دارد و مطابق آن

یا ظرفیت خط انتقال کافی  N-1افزونگی کافی یا ساختار قوی برای بازیابی مانند شرایط برق  ۀسامان 2

 برخوردار نیست

 شودتوجه نمیبرق  ۀسامانبودن یا قوی گیبه پیکربندی افزون 3

 

 کارایی مدیریت و عملیات برای حفظ تعادل 3-2-2-پ

ارائه شده « کارایی مدیریت و عملیات برای حفظ تعادل»شده برای مواردی فرعی شناسایی 5-در جدول پ

 است.
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 «عملیات برای حفظ تعادلی مدیریت و کارای»موارد فرعی برای مشخصه  4جدول پ

 قابلیت همکاری متقابل عملیاتی کارایی عملیاتی کارایی ه/خواصنیاز/ مقول

از طریق تعادل بین تامین و درخواست حفظ  سطح مدیریت و عملیات برایشناسایی  هدف از مشخصه

 شودانجام میخطوط ارتباطی بین مناطق مختلف 

 های مرجعسنجه

 به هم پیوسته ق با خطوط ارتباطی بر ۀمقدار مبادل -

 برق  ۀسامانهای کل برای مدیریت و عملیات در یک هزینهروند  -

 به هم پیوسته خطوط ارتباطی  محدویتوجود آمده در اثر به اقتصادی ضرر -

 بلوغگانه از سطوح معیارهای پنج

 شرح   سطح

 یاثربخش سنجش ، بابرقتامین  برای کنترلپایدار و کارامد  دهیتاعملیات خدم ستمربهبود م 9

 دست آمده است.وابسته به های برقشرکتبا مشارکت  هاآن عملیاتو  مدیریت

و توافق دراز مدت  ستمرپذیرفته شده است. برای استفاده م جوارهممناطق  ۀوسیلبهو  شده استترویج 

 این شرایط پیش نیاز است.

 بای که ت کمّیرمدی ۀوسیلهای مختلف بهناحیهی در رتباطخطوط او تقاضا از طریق  عرضهبین تعادل  5

 تحلیل  نتایج حاصل ازاز روی یا  دست آمدهبه های دقیقبینیبر اساس پیش ،مدیریت یکپارچه

 آمده استدست به و تقاضاها برقهای تمام تولیدکنندهدر عرضه  اضا وتقهای داده

های احیهبا ن یارتباطخطوط و تقاضا از طریق  هعرضقوانین منصفانه و یکپارچه برای تعادل بین  1

محدویت ها بدون بین برخی ناحیهبرق برداری برای شبکه . مدیریت و بهرهاست شدهمشخص مختلف 

 دست آمده استهمبنای این قوانین ب بر

-هی مختلف بهابا ناحیه وط ارتباطیاز طریق خطبرای تعادل بین عرضه و تقاضا برداری مدیریت و بهره 2

 برقبود تامین مکی با موارد دربرداری محدویت در استفاده یا بهره دارای برق ۀسامان دست آمده است.

 است. مواجه و غیره

 ساخته نشده است برق ۀشبک 3
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 پیوست ت

 (دهنده)آگاهی

 امعهجبهبود مستمر برای زیرساخت 

 کلیات  0-ت

، شودمیرائه اجامعه عملی برای بهبود مستمر زیرساخت)های(  اجرایمنظور بهاساسی  ۀدر این پیوست اید

 زیر است: شناسیروش که شامل دو

 یعنی، هدفجامعۀ های زیرساختو سطح هدف قراردادن سطح فعلی منظور به: یک ابزار بلوغالگوی  -الف

 ؛2«چه که باید باشدآن» و 3«چه که هستآن» از تعاریفاستفاده 

فعلی  بلوغهبود مستمر از سطح : یک ابزار برای ب1«(PDCA) اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ -ب

 .است شده استفاده 5«اجرا گیچگون» دادننشانیعنی برای است )باال(  هدف بلوغشده به سطح ارزیابی

به کاربران کمک خواهد کرد که  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀو چرخ بلوغالگوی درک روابط بین 

 مد انجام دهند.آصورت موثر و کارمستمر را بههای بهبود فعالیت

 بلوغالگوی و  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ   2-ت

  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ 0 -2-ت

اس آن بر اس INSO-ISO 9001د مفهوم کلیدی است که استاندار «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ

ترین ی یکی از مهمفرایندین دارد که رویکرد اشاره بر ا INSO-ISO 9001. استاندارد شودمیریزی پایه

 های بهبود مستمر است.فعالیت

-صورت زیر شرح میبهطور خالصه را به (PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخاین استاندارد 

 دهد:

-هب جامعه)های( زیرساختکه نتایج مطابق با عملکرد اهداف و ایجاد یک طرح برای اینتعیین  :ریزیطرح

 آید.میدست 

 ؛شوذمی تعریف در طرح ی کههایسازی فعالیتپیاده :اجرا

                                                 

1 - AS-IS 

2 - TO-BE 

3 - PDCA: Plan, Do, Check, Act 

4 - HOW-TO 
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به  فرایندکه ، و تصدیق اینجامعهها در مقابل عملکرد زیرساخت)های( فرایندگیری ش و اندازهپای بررسی:

 ؛برسدنتایج مطلوب 

 .است اتاماقدانجام ها و برای بهبود عملکرد زیرساختقاط راهنما ندست آوردن به اقدام:

، کفایت و سازگاری بهبود مستمر برای «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀتوانند از چرخکاربران می

 خود در زیرساخت)ها( استفاده کنند. بلوغو در نهایت ارتقاء سطح جامعه اثربخشی زیرساخت)های( 

 بلوغالگوی  2-2-ت

 شود:سه هدف طراحی می برای ،به عنوان یک ابزار مفید بلوغالگوی طورمعمول به

 ؛شودبرده میکار هبجامعه فعلی زیرساخت  بلوغسطح  هدف توصیفی: برای ارزیابی-

 مطلوب را شناسایی کرد؛ بلوغن سطح تواکه چگونه می دهدهدف تجویزی: نشان می-

 است. محکهدف تطبیقی: بر اساس نتایج -

 بلوغالگوی و  «اقدام -یبررس -اجرا -یزری¬طرح» ۀروابط بین چرخ 3-2-ت

صورت زیر شرح توان بهرا می بلوغالگوی و  (PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀروابط بین چرخ

 داد:

 ای تکراری برای باالبردنیک روش بهبود عملکرد چهار مرحله «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ 

 است. بلوغسطح 

   گانه بر مبنای سطوح پنججامعه زیرساخت)های( سنجش ی ارزیابی است که برا الگوییک  بلوغالگوی

که چه و تصمیم اینسطح مورد نظر درست و تشخیص شکاف توان برای تنظیم شود. میاستفاده می

 مورد استفاده قرار گیرد. ،باید بهبود پیدا کند هاسنجهمقدار 

 -به کاربران کمک  نهایتدر  منجر به بهبود مستمر و «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀتکرار چرخ

 را ارتقاء دهند.جامعه های زیرساخت بلوغکند تا سطح می

در  بلوغدر بهبود سطح  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ کاربردمثالی را از چگونگی  3-شکل ت

 کند.ارائه میجامعه زیرساخت)های( 
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 دهدرا نشان می بلوغیک سطح  شکل هر منطقه بیضی 3-در شکل ت -0ورییادآ

برای  توانچنین میبلکه هم کرداختصاصی استفاده  بلوغبرای سطح  تواننه تنها می (PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخاز  -2یادآوری

 استفاده نمود. آناز  ،بلوغارتقای سطوح 

 دامات بهبود برای اق (PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخ 0-شکل ت

 قدامات بهبودابرای  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچگونگی استفاده از چرخ  3-ت

 هاروش 0-3-ت

در برای اقدامات بهبود  «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀیک روش متداول برای استفاده از چرخ

 شده است:زیر ارائه شرح بهجامعه زیرساخت)های( 

 ؛(ACT) پیشرفت بر اساس یک جدول معیار، هدف)های( در زیرساخت تشخیص نقاط ضعف -الف

 سطح بلوغ

وغ
 بل

ح
سط

 

سطح بلوغ یک تعیین  :مثال
برای زیرساخت)های( مطلوب 

 هدف؛

کمک به شناسایی منابع 

نتایج به  برای رسیدنحداقل 

برای سطح بلوغ  یحداکثر

 . .هدف

مثال:ایجاد زیر ساخت)ها(، 
 بازسازی

مثال: اقدام بهبود شامل ارتقای تجهیزات، تعمیر، آشنایی 

پیشرفته، آموزش نیروی انسانی،  شتدانگه هایبا فناوری

... 

 شودبررسی مثال: 
ه سطح زیرساخت بهبود ب

 .ه استدیسبلوغ مطلوب ر
ه شناخت ضعف کمک ب

 شده است زیرساخت)ها(
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( ACTجدول معیار پیشرفت )بر اساس عملکرد زیرساخت)ها(  کاربراناست  بهترکه را چه آنشناسایی  -ب

 ؛دهندبهبود 

 شود؛نیازهای کاربران می برای که چه تغییراتی منجر به بهبود موثرتعیین این -پ

 برای بهبود؛ ،تغییر اقدامات -ت

 سب است.اکه اقدامات منبررسی این -ث

 «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀبرای اجرای چرختفصیلی پیشنهادات  2-3 -ت

 تمرکز بر روی تغییرات  0-2-3-ت

 ضروری برای بهبود عملکرد تغییراتاجرای  ، آزمون وتوسعه برای تغییر است. تواناییهر بهبودی نیازمند 

توانند اقدامات زیر را کاربران می (PDCA) «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀرای چرخهنگام اجاست. 

 برای تغییرات انجام دهند.

 استفاده از جایگزین؛ -

 پیدا کردن و حذف کردن تنگناها؛ -

 استفاده از اتوماسیون؛-

 مناسب؛ هایگیریاستفاده از اندازه-

 های اصلی و اهداف؛فرایندتمرکز بر -

 ؛شانهای عملیاتیبرای بهبود توانایی رهاکاروَیت هدا -

 ؛داشتنگهسازی بهینه -

 .ی بهبودهابینیپیش -

 هاآوری دادهجمع  2-2-3-ت

ها توجه ویژه آوری دادهبه جمع کاربرانشود طوری که در شکل زیر نشان داده شده است، توصیه میهمان

 داشته باشند:

 ؛دشو تدوینآوری و ابزارها های جمعروش د وراهبرها، آوری دادهقبل از جمع -

 د؛شو آوری هر عنصر داده تدوینیک طرح مستند خوب با مراحل دقیق برای جمع -

 :، مانندشود گذاریصحه هاداده -

به منظور یکسان در طول زمان  طور کاملبههای گیری ار روشها با بهرهعناصر دادهآوری جمع -

 ؛هاداده راز درستی و اعتباحصول اطمینان 

 های گم شده؛داده برخورد مناسب با برای یاصالحسازوکارهای  گیری ازبهرهها وبررسی داده -
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طور بهآسان پیشرفت گذاری اطالعات، درک برای اشتراک گرهااستفاده از ابزار کمکی، از قبیل نمایش -

 هدف ؛ پایه تااز  ،موثر

 .«اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀچرخکل در طول زمان برای شده انتخاب یهاثبت نتایج داده -

 هاگیریپایش و اندازه 3-2-3-ت

گیری در هر سطح اندازهنتایج ردیابی پایش و . قابلیت است «بررسی» ۀمرحل ،گیریپایش و اندازه ازهدف 

پایش  ی بهاکاربران توجه ویژهشود توصیه می بنابراین ،به کاربران در ارزیابی عملکرد کمک خواهد کرد بلوغ

  داشته باشند: ،است نشان داده شدهدر زیر چه که آن مانندگیری اندازه و

  ؛گیری اهدافپایش و اندازه-

 برای اطمینان از نتایج معتبر؛ گیریاندازههایی برای پایش و روش-

 گیری؛اندازه اقدامپایش و بندی زمان-

 گیری.ندازهاز پایش و احاصل نتایج تحلیل و ارزیابی  بندیزمان-

 «اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀبرای اقدامات بهبود بر اساس چرخ ،یک مثال از یک برگه 3-جدول ت

 دهد. نشان می

 مثالی از برگه برای اقدامات بهبود 0-جدول ت

 برای بهبود هدف هایمشخصه

 مشخصه نام

 (سنجه)

 واحد

 (در صورت وجود)

 اختالف فاصله سطح هدف سطح فعلی

      

 اقدامات بهبود

 («PDCA اقدام -بررسی -اجرا -ریزیطرح» ۀ)بر مبنای چرخ

 ()اجرا (ریزی)طرح

 )اقدام( )بررسی(
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