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ج

به نام خدا
سازمان ملی استاندارد ایرانآشنایی با 

ایـران، صـنعتی و تحقیقـات استانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحقانون3مادة یکبندموجببهایرانسازمان ملی استاندارد
عهـده بهرااستانداردهاي ملی (رسمی) ایراننشروتدوینتعیین،که وظیفۀاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوب

.دارد

نظران مراکـز و مؤسسـات علمـی،    صاحب،هاي فنی مرکب از کارشناسان سازمانهاي مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه
شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه بـه شـرایط تولیـدي، فنـاوري و     پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می

-کننـدگان، صـادرکنندگان و وارد  صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکننـدگان، مصـرف  ۀگاهانه و منصفانتجاري است که از مشارکت آ
نویس استانداردهاي ملی ایران بـراي  شود. پیشدولتی حاصل میهاي دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان

ملـی  ۀکمیتـ شود و پس از دریافـت نظرهـا و پیشـنهادها در    رسال میهاي مربوط انفع و اعضاي کمیسیوننظرخواهی به مراجع ذي
شود.به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می،مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب

ه کمیتـ کننـد در نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه مـی صالحذيو نفعذيهاي که مؤسسات و سازماننویس استانداردهاییپیش
شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملـی تلقـی   چاپ و منتشر میملی ایرانبررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد،ملی طرح

اسـتاندارد  در سازمان ملـی که ملی استاندارد مربوطۀکمیتتدوین و در 5رةاستاندارد ملی ایران شمامقررات شود که بر اساس می
به تصویب رسیده باشد.شودتشکیل میایران 

و IEC(2(المللـی الکتروتکنیـک  کمیسـیون بـین  ،1(ISO)المللی استانداردایران از اعضاي اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار
در کشور فعالیت 5(CAC)کمیسیون کدکس غذایی4است و به عنوان تنها رابط3(OIML)شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

هاي علمـی،  هاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتکند. در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمنديمی
شود.گیري میالمللی بهرهفنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بین

کننـدگان، حفـظ سـالمت و    بینی شده در قانون، براي حمایت از مصـرف رعایت موازین پیشتواند باسازمان ملی استاندارد ایران می
محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از اسـتانداردهاي  ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

تواند . سازمان میکندب شوراي عالی استاندارد، اجباري ملی ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصوی
. کنـد بنـدي آن را اجبـاري   المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهـاي صـادراتی و درجـه   به منظور حفظ بازارهاي بین

اوره، آمـوزش، بازرسـی،   مشـ ۀها و مؤسسات فعـال در زمینـ  کنندگان از خدمات سازمانبه استفادهبخشیدنهمچنین براي اطمینان 
وسـایل  )الیبراسـیون (کها و مراکز واسنجی محیطی، آزمایشگاهمدیریت کیفیت و مدیریت زیستهايسیستمگواهی ممیزي و صدور

کنـد و در  ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایـران ارزیـابی مـی   گونه سازماناستاندارد اینسازمان ملیسنجش، 
المللی یکاهـا،  کند. ترویج دستگاه بینها نظارت میها اعطا و بر عملکرد آناز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنصورت احر

واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملـی ایـران از دیگـر    
.استسازمانوظایف 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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د

اردیون فنی تدوین استاندکمیس
»هایی براي مدیریت پیکربنديراهنمایی-هاي مدیریت کیفیتسیستم«

(تجدیدنظر اول)
محل اشتغال:سمت و/یا رئیس: 

فراتی، حسن
)دولتی، مدیریت منابع انسانیدکتري مدیریت(

سمنانعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دبیر:
شعبانی، محسن

)، تحولارشد مدیریتکارشناسی(
سمناناستان کارشناس اداره کل استاندارد 

)(اسامی به ترتیب حروف الفبا: اعضا
اسفندي، محمد رضا

)، مدیریت اطالعات سیستمارشد مدیریتکارشناسی(
و حسـابرس ارشـد امـور    پیام نـور دامغـان  مدرس دانشگاه

مالیاتی

آبادي، احسانحسن
)، طراحی کاربرديارشد مکانیککارشناسی(

سمناناستان کارشناس اداره کل استاندارد 

ا...روح، عباسیخدام
)، حالت جامدارشد فیزیککارشناسی(

اداره کـل  هـاي ، اوزان و مقیـاس شناسـی ئیس اداره اندازهر
سمناناستان استاندارد 

خرم، محسن
)، تولیدارشد مدیریت صنعتیکارشناسی(

سمناناستانکارشناس اداره کل استاندارد

مرادي، احمد
)مالی،ارشد مدیریتکارشناسی(

کارشناس اداره کل استاندارد استان سمنان

:ویراستار
ا...روح، عباسیخدام

)، حالت جامدارشد فیزیککارشناسی(
اداره کـل  هـاي شناسـی، اوزان و مقیـاس  رئیس اداره اندازه

استاندارد استان سمنان
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ه

فهرست مندرجات
صفحهعنوان

پیش گفتار
مقدمه

و
ز

1دهدف و دامنه کاربر1
1مراجع الزامی2
1اریفاصطالحات و تع3
2مسئولیت پیکربندي4

2اختیاراتها و مسئولیت4-1
3مرجع تعیین تکلیف4-2

3فرآیند مدیریت پیکربندي5
3کلیات5-1
3بنديریزي مدیریت پیکرطرح5-2
4بنديشناسایی پیکر5-3

4خدمت و انتخاب اقالم پیکربنديتوانمنديیا کاالساختار 5-3-1
4اطالعات پیکربندي5-3-2
4پیکربنديخطوط مبناي 5-3-3

5کنترل تغییر5-4
5کلیات5-4-1
5سازي نیاز براي تغییرمدونآغاز، شناسایی و 5-4-2
6ارزیابی تغییر5-4-3
6تعیین تکلیف تغییر5-4-4
6و تصدیق تغییربرداريبهره5-4-5

7تشریح وضعیت پیکربندي5-5
7کلیات5-5-1
7مدوناطالعات 5-5-2
8هاگزارش5-5-3

8ممیزي پیکربندي5-6
9يپیکربندمدیریتحطرايمحتوورساختا)دهندهآگاهی(لفاپیوست

11نامهکتاب
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و

گفتاریشپ

کـه نخسـتین بـار در سـال     » هایی براي مـدیریت پیکربنـدي  راهنمایی-هاي مدیریت کیفیتسیستم«استاندارد 
بـر مبنـاي   هـاي مربـوط  اساس پیشنهادهاي دریافتی و بررسی و تایید کمیسـیون تدوین و منتشر شد، بر 1387

، اسـتاندارد  7عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند المللی بهپذیرش استانداردهاي بین
ه کمیتـه ملـی   اجالسـی دویسـت و پنجمـین  براي اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 5ملی ایران شماره 

قـانون  3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 04/10/1396استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 
، به عنوان استاندارد 1371مصوب بهمن ماه اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

شود.ملی ایران منتشر می
سـاختار و شـیوه   -(اسـتانداردهاي ملـی ایـران   5ن بر اساس استاندارد ملی ایـران شـماره   استانداردهاي ملی ایرا

هـاي ملـی و جهـانی در زمینـه     شوند. براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحـوالت و پیشـرفت  نگارش) تدوین می
پیشنهادي که براي نظر خواهند شد و هر صنایع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملی ایران در صورت لزوم تجدید

فنی مربوط مورد توجـه قـرار خواهـد    نظر در کمیسیوناصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید
نظر استانداردهاي ملی ایران استفاده کرد.گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید

شود.می1387ال : س10007این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارة 
تهیـه و تـدوین شـده و    » معـادل یکسـان  «المللی زیر به روش این استاندارد ملی بر مبناي پذیرش استاندارد بین

المللی مزبور است:باشد و معادل یکسان استاندارد بینکامل متن آن به زبان فارسی میشامل ترجمه تخصصی 

ISO 10007: 2017, Quality management – Guidelines for configuration management
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ز

مقدمه

نیزوآنازدهستفاادپیشبرويپیکربندمدیریتعموضوازكمشتردركانمیزیشافزارمنظوبهاردستاندااین 
.ستاهشدینوتد،مدیریتسیستمینايگیررکابهطریقازهاآندعملکردبهبوايبرهانمازساکمک به

کند کـه شـامل   ریزي میها و اختیارات را قبل از تشریح فرآیند مدیریت پیکربندي، طرحمسئولیتاین استاندارد 
تشریح وضعیت پیکربندي و ارزیابی پیکربندي کنترل تغییر،ریزي مدیریت پیکربندي، شناسایی پیکربندي، برنامه
است.

و لمحصویکعمرچرخهسراسردراداريوفنیلعملراستودازکهستامدیریتیفعالیتیي،پیکربندمدیریت
.میکنددهستفااو خدمت،لمحصومربوط بهيپیکربندتطالعااوآنيپیکربندشناسایی و وضعیت،خدمت

تماالزابهستیابیدضعیتویابیردوشناساییوکردهونمدرایا خدمتلمحصويپیکربندي،پیکربندمدیریت
کند.آن، تامین میعمرچرخهحلامرهمهدرراصحیحتطالعاابهسترسیددي وعملکروفیزیکی
شده و نیازهاي اجرایا خدمت،لمحصوماهیتوپیچیدگیونمازساازهنداسساابرندامیتويپیکربندمدیریت

.مراحل چرخه عمر خاص را منعکس کند
ISOدرهشدمشخصیابیردوشناساییتماالزانشدآوردهبرايبرندامیتويپیکربندمدیریت 9001: 2015

.دگیرارقردهستفااردمو
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1

يپیکربندمدیریتايبرهنماییهاییراـکیفیتمدیریتيسیستمها

دبررکامنهداوفهد1

ینا. ستانمازسایک دريپیکربندمدیریتازدهستفااصخصودرهنمارائهاراارد،ستاندایناهدف از تدوین 
کاربرد دارد.،دفعتا ایدهمرحلهازو خدمات،کاالهاپشتیبانیايبراردستاندا

میالزاجعامر2

.اســت هـا ارجــاع داده شــده   صورت الزامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به
.شوندمحسوب میبدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد 

ها و تجدیدنظرهـاي بعـدي آن بـراي  اصالحیهکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،در صورتی
هــا ارجــاع داده شـده اسـت،     آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار بــه آن این استاندارد الزام

.آور اســـتهـــاي بعـــدي بـــراي ایـــن اســـتاندارد الـــزام     همـــواره آخـــرین تجدیـــدنظر و اصـــالحیه   
:استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع زیر براي کاربرد این 

نگاواژومبانیـکیفیتمدیریتيسیستمها،1393لسا: 9000ویزاـانیراملیاردستاندا2-1

یفرتعاوتصطالحاا3

ISOاستاندارددرارائه شدهاصطالحات و تعاریف عالوه بر این استاندارد، در ، اصطالحات و تعاریف زیر نیز 9000
را براي استفاده در استانداردسازي، در شناسی هاي اطالعاتی واژهبانکIECو ISOهاي سازمانرود.کار میبه

کنند:داري میهاي زیر نگهآدرس
http://www.iso.org/obp: موجود در ISOسازمانموتور جستجوي برخط-

/http://www.electropedia.org: موجود در IECسازمانالکتروپدیا-

3 -1
بنديپیکر

configuration
5- 3به زیربند (يپیکربندتطالعاادرکهتخدمیا کاالیکبستهواهمبهفیزیکیوديعملکرهايخصوصیت

ست.اهشدتعریف) مراجعه شود
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2

3 -2
يبندپیکريمبناخط

configuration baseline
مانیزمقطعیکدرراتیا خدمکااليهاخصوصیتب،مصو) مراجعه شود5-3به زیربند (يپیکربندتطالعاا

رود.میرکابهتیا خدمکاالعمرچرخهدر طولی است کهیفعالیتهاايبرمرجعیانعنوبهکرده واربرقر

3 -3
يپیکربندقلم

configuration item

. میکندآوردهبررافمصرنهاییدعملکرکه)مراجعه شود1-3به زیربند (يپیکربندیکدرونيامقوله

3 -4
يپیکربندضعیتوتشریح

configuration status accounting
وهشددپیشنهااتتغییرضعیتو،)مراجعه شود5-3به زیربند (ي پیکربندتطالعااسمیرهیدارشگزوثبت

.استمصوباتتغییرايجراضعیتو
3 -5
يپیکربندتطالعاا

configuration information
. استتخدمیاکاالپشتیبانید وکررکا،تصدیق،تحقق،حیاطرتماالزا

يپیکربندمدیریتمسئولیت4

راتختیااوهامسئولیت4-1
مربوط به فرآیند مدیریت پیکربندي هايپاسخگوییرا که شامل یها و اختیاراتمسئولیت،نمازسابهتر است 

:در نظر گرفته شودیرزاردموشود توصیه میتوصیف و تعیین کند. شناسایی،است،
؛تیا خدمکاالماهیتوپیچیدگی- الف
؛تیا خدمکاالعمرچرخهمختلفحلامريهازنیا-ب
؛نددارخالتديپیکربندمدیریتیندآفردرمستقیمرطوبهکهفعالیتهاییبینكمشترهجوو-پ
؛یا نیاز است دخیل شوند)(هستند خیلد،نمازساونبیرودروندرکهزیربطنفعذييهافطرسایر-ت
؛ییاجرايفعالیتهاتصدیقايبرلمسئومرجعشناسایی-ث
.تکلیفتعیینمرجعشناسایی-ج
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تکلیفتعیینمرجع4-2
:کندتاییدموارد زیر راتکلیفتعیینمرجع،تغییریکتصویبازپیشبهتر است 

؛ستالقبوقابلآنتتبعاوداردورتضرهشددپیشنهاتغییر- الف
؛ستاهشديبندطبقهومدونستیدربهتغییر-ب
بخشضایترارفزامنریاوارفزاسخت،شدهمدوناطالعات درتغییرلعمااايبرهشديیزرحطريفعالیتها-پ

. ستا

يپیکربندمدیریتیندآفر5

کلیات1- 5
اثـر بخـش  بـه منظـور  و داري کرده و نگهبرداريبهرهاست یک فرآیند مدیریت پیکربندي را ایجاد، بهترسازمان

بندي را هماهنگ کند.پیکرتیریمدهاي فرآیند فعالیت،بودن آن
نفـع ذيیـا شـرکاي  مشـتریان  آن دسته از شامل(تیا خدمکاالتماالزابريپیکربندمدیریتیندآفربهتر است 

-محتواي آن در نظر گرفته میکه تا زمانی ،مقرراتقانونی و الزامات ، همچنین کاربرد باشدشتهداتمرکز)زیربط
دادهحشرتفصیلبهيپیکربندمدیریتحطردريپیکربندمدیریتیندآفربهتـر اسـت   شـد.  انجام خواهـد شود، 
را تیـا خـدم  کـاال عمرچرخهولطدرهاآندبررکامنهداووژهپرمخصوصدونهمه اطالعات حطریناو شده

.کندتوصیف
يپیکربندمدیریتيیزرحطر2- 5

مدیریتيفعالیتها،ثربخشايیزرحطر.ستايپیکربندمدیریتیندآفرسساا،يپیکربندمدیریتيیزرحطر
مدیریتيیزرحطردادونبر. دکنمیهماهنگ،یا خدمتکاالعمرچرخهلطودرخاصیمینهزدررايپیکربند
ست.ايپیکربندمدیریتحطري،پیکربند

:شامل موارد زیر باشد،صخاتیا خدمکاالیکيپیکربندمدیریتحطربهتر است 
؛شودتصویبوشدهمدون- الف
؛دشولکنتر-ب
؛کندمشخص راد،گیرارقردهستفااردموستاارقرکهيپیکربندمدیریتدونماطالعات-پ
؛هددعجاارنمازسامرتبطمدوناطالعات به،باشدممکنکهجاهر-ت
دريپیکربندمدیریتايجراايبررا(شـامل پاسـخگویی)  راتختیااومسئولیتهاهمـه منابع مـورد نیـاز و   -ث

.کندتوصیف،یا خدمتکاالعمرچرخهسراسر
ركمدچندینازمتشکلیایگردركمدیک ازبخشییا1خود اتکاركمدیکندامیتويپیکربندمدیریتحطر

.باشد

1- Stand-alon
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ندامیتونمازسا.شودمیتهیهه خارجیکنندتأمینوسیله یک بهيمدیریت پیکربندحطر، هاموقعیتبعضیدر
. بگنجانددخويپیکربندحطردرراهاآنیا،کندحفظخود اتکااركمدانعنوبهرا،هاییحطرچنین

.میکندتوصیفرايپیکربندمدیریتحطریکهبالقوايمحتوورساختالفاپیوست
يپیکربندشناسایی3- 5
يپیکربندمقالابنتخااوتخدمتوانمنديیا کاالرساختا3-1- 5

کند.توصیفراتخدمتوانمنديیا کاالرساختاهاآننیدروتتباطاارويپیکربندمقالابنتخابهتر است ا
کهشوندبنتخاابه نحويشده ومشخص،منتخب ایجاد شدهيهارمعیاازدهستفاابايپیکربندمقالبهتر است ا
. دشولکنترگانهاجدندابتوم،لقآنکلیونهاییدعملکرلحصوايبرها،آنفیزیکیو ديعملکريهاخصوصیت
:گیرددر نظررایرزاردمو،بنتخاايهارمعیابهتر است 

؛یکربنديپچرخه عمر- الف
؛مقرراتیقانونی و تماالزاکاربرد-ب
؛یمنیاوهاریسکبرحسب1بحرانمندي-پ
؛یافتهتغییریاجدیدتکوینیاحیاطر،یافتهتغییریاجدیدوريفنا-ت
؛يپیکربندمقالاسایرباكمشترهجوو-ث
؛تکاارتدیطاشر-ج
.تخدموپشتیبانی-چ

ــاییه،شدبنتخاايپیکربندمقالاادتعداســت بهتــر  مقالابنتخااکــرده وبهینهراخــدمتیــا کــااللکنترتوان
ينگرزبایـا خـدمت،  کـاال تکاملباوشدهمنجااممکنفرصتلیناودریا خدمت،کاالعمرچرخهدريپیکربند

. دشو
يپیکربندتطالعاا3-2- 5
ــاویژگـــیت،ماالزالمعمورطوبهتطالعااینا. اســـتديکررکاتطالعااوتعریفشامليپیکربندتطالعاا ،هـ

داري اندازي، نگه(براي راه2هانامهدستن،موآزهايویژگیهاي داده،مدلت،قطعاهايفهرست،حیاطرينقشهها
د.میگیربردرالزامات خاص درباره انهدام و دفع راهمهعالوه به)برداريبهرهو 

و دفربهمنحصراريگذرهشماو نویســی نــامروشو باشــد یابیردقابلومرتبطيپیکربندتطالعاابهتــر اســت 
-نامروشبهتر است همچنین.باشدهامرتبط با آناقالموهاو دادهيپیکربندمقالامناسبلکنترهکنندتضمین
.نظر، مدنظر قرار گیردجدیدتمانند وضعیت ،اطالعات کنترل تغییرگذاري موجود در سازمان وشمارهونویسی 

پیکربنديخطوط مبناي 3-3- 5
.هددمیننشاراتیا خدمکاالتعریفکهستايپیکربندبمصوتطالعااازمتشکل،يپیکربنديمبناخط

1 - criticality
2  - handbooks
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.دهدمیننشاراريجابمصويپیکربند،مبناطخطوینامصوب اتتغییرعالوهبهي،پیکربنديمبناطخطو
مرجعیتاگـردد دیجاات،یا خدمکاالعمرچرخهدريپیکربنديمبناطخطوالزم است،هر زمان کهبهتر است 

.کندتعریفبراي بازنگري،برآورده کردن یک الزام خاصیابیشتريفعالیتهاايبررا
،زنیاردمولکنترجهدربهد،میشوتعریفيپیکربنديمبناخطیکدریا خـدمت کاالآن،درکهجزئیاتیتراز

.داردبستگی
کنترل تغییر4- 5
کلیات1- 4- 5

تماالزا،تغییریکهبالقوثرا.شوندلکنتر،اتتغییرهمهي،پیکربندتطالعاالیهاورنتشااازپسبهتر است 
تأثیرفاقیارزهجاایاديپیشنهاتغییردازشپرايبرزنیاردمولکنترجهدربريپیکربنديمبناخطويمشتر

.شتاگذهداخو
:دبرگیردررایرزاردموو شدهمدون،تغییرلکنتربراي یندآفراین بهتر است 

؛تغییرمدونبراي اطالعات توجیه،توصیف- الف
ي؛بندنمازومنابع،پیچیدگیبرحسبتغییريطبقهبند-ب
؛تغییرتتبعایابیارز-پ
؛تغییرتکلیفتعیینچگونگیتئیاجز-ت
. تغییرتصدیقواجراچگونگیجزئیات-ث

کنند.استفاده می»امتیاز انحصاري«جاي ه ب»اتانحراف«یا» هاچشم پوشی«مانند اصطالحاتیها از برخی از سازمان-یادآوري

تغییرايبرزنیازيسادونموشناساییز،غاآ2- 4- 5
ــت   ــن اس ــک ممک ــک یايمشترن،مازساتوسطتغییری ــارجیکنندتأمینی ــودزغاآه خ ــت  . ش ــر اس همهبهت

، مدونان اطالعات وبه عن) دشوجعهامر2-4بندزیربه(تکلیفتعیینمرجعبهتسلیمازپیشتغییريهادپیشنها
.دشوداريو نگهشناسایی

:دبرگیردررایرزتطالعااالمعمو،تغییريهادپیشنهاشود توصیه می
هـا و  جزئیات عنوان (عنـاوین) آن شاملکندتغییرستاارقرکهمرتبطیتطالعااويپیکربند) مقالا(قلم-الف

وضعیت بازنگري جاري؛
ه؛شددپیشنهاتغییرضیحتو-ب
؛گیرندارقرتغییریناتأثیرتحتستاممکنکهيپیکربندتطالعاایامقالاسایر تئیاجز-پ
آن؛تهیهیخرتاودپیشنهایناتهیهنفعذيفطر-ت
؛تغییرلیلد-ث
. تغییريبندطبقه-ج

شوند. نگهداري،مدونبه عنوان اطالعات،هاتکلیفتعیینومرتبطتتصمیما،تغییردازشپرضعیتوبهتر است 
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بهمنحصرعدد شناسـایی است که یکاردستانداروشیکازدهستفاا،تغییرزيسادونمايبرلمعموروشیک
.تخصیص می دهد.یابیردوسهولت شناساییايبرد،فر
تغییرارزیابی3- 4- 5
5 -4 -3 -1

توصـیه  . دشونگهـداري مدونبه عنوان اطالعات ومنجااه،شددپیشنهااتتغییربهطمربويیابیهاارزبهتر است 
د:برگیردررایرزاردمووبودهتغییريبندطبقهوتیا خدمکاالپیچیدگیسساابریابیارزهرمنهداشودمی
ه؛شددپیشنهاتغییرفنیيهامزیت- الف
با تغییر پیشنهاد شده؛ي مرتبطیسکهار-ب
ها؛هزینهويبندنمازبرنامه،اردادقربرتغییر هبالقواثرات-پ
تاثیر بالقوه تصویب نکردن تغییر پیشنهاد شده.-ت
5 -4 -3 -2

:شوددر نظر گرفتهنیز یرزملاعو،تغییراتتأثیرتعیینايبربهتر است 
مرتبط؛مقرراتو ونیالزامات قانکاربرد - الف
؛هاآندمجدشناساییبهزنیاويپیکربندمقالايپذیریضتعو-ب
ي؛پیکربندمقالابینكمشترهجوو-پ
؛سیزرباونموآز،ساختيهاروش-ت
؛خریدهاوديموجو-ث
؛تحویلبهطمربويفعالیتها-ج
ي.مشترپشتیبانیتماالزا-چ
تغییرتعیین تکلیف4- 4- 5

به(تکلیفتعیینمرجعکهدشوو نگهداريبرداريبهره، دیجاايیندآفر،تغییرتکلیفتعیینايبربهتر است 
،هشددپیشنهاتغییريبندطبقهبه کرده ومشخص،هشددپیشنهاتغییرهرايبررا) دشوجعهامر2-4بندزیر

.کندتوجه
ــت   ــر اســ ردمورایابیارز،تکلیفتعیینمرجع،گرفتارقریابیارزردموهشددپیشنهاتغییرینکهاازپسبهتــ

.کنديتصمیمگیر،تغییرتکلیفتعیینبهنسبتودادهارقرينگرزبا
ودرونزیـربط نفعذييهافطرعطالابهوشـده نگهـداري  ،مدونبه عنوان اطالعات ،بهتر است تعیین تکلیف

د.شوهساندرنمازسابیرون
تغییرتصدیقوبرداريبهره5- 4- 5
:ستایرزاردموشامللمعمورطوبههشدتصویبتغییریکايجرا

؛زیربطنفعذييهافطرايبرمنتشر شدهيپیکربندتطالعاااتتغییر- الف
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.گیرندمیارقرتغییرتأثیرتحتکهنمازساونبیرودرونزیربطنفعذييهافطرتوسطشده ت انجاممااقدا-ب
مـدون این بازبینی بـه عنـوان اطالعـات    و شدهتصدیق،مصوباتتغییرباقنطباا،برداريبهرهازپسبهتر است 

براي ردیابی، نگهداري شود.
تشریح وضعیت پیکربندي5- 5
کلیات1- 5- 5

تطالعااوتیـا خـدم  کـاال بهطمربويهاارشگزووناطالعات مـد بهمنتج،يپیکربندضعیتوتشریحفعالیت
د.شومیآنيپیکربند

ثربخشاآینــدفرزينمندسااتووپشتیبانیرمنظوبهرايپیکربندضعیتوتشریحيفعالیتهانمازسابهتــر اســت 
.هددمنجاا،یا خدمتکاالعمرچرخهسراسردر،يپیکربندمدیریت

ونمداطالعات 2- 5- 5
5 -5 -2 -1

ــان ــد،تغییرلکنترويپیکربندشناساییي فعالیتهادر زم ــات م يپیکربندضعیتوتشریحبهطمربووناطالع
لحادريپیکربندثربخشامدیریتویابیردقابلیــت ،شفافیتبهمنجــرونایــن اطالعــات مــد. شدهداخودیجاا

: هستندیرزاردموجزئیات شامللمعمورطوبهها آنشد. هداخو،يگیرشکل
دروتغییریخچهرتا،تجدیدنظرضعیتو،مؤثريیخهارتاان،عنو،شناساییرهشمامانند(يپیکربندتطالعاا-الف

؛)ییمبناخطدر هرآنگرفته شدنبر
؛ساخت)ضعیتویال محصوحیاطر،قسمترهشمامانند(تیا خدمکااليپیکربند-ب
؛جدیديپیکربندتطالعاارنتشااضعیتو-پ
. اتتغییردازشپر-ت
5 -5 -2 -2

تهیهايبرزمالنیدروروابـط ومتقابلاتعـ جاارکهدشوثبتايگونهبهي،پیکربندمنتج ازتطالعاابهتر است 
.د)شوجعهامر3-5-5بندزیربه( شناسایی کندرازنیاردمويهاارشگز
5 -5 -2 -3

ويپیکربندمقالا،تغییرلکنترايبرايپایهتـامین ويپیکربندتطالعااچگیریکپاحفظايبرشودپیشنهاد می
:کهدشواريدهنگمحیطیدرهطمربوتطالعاا

دوناطالعات م،هادادهي،کامپیوترارفزامنروارفزاسختبراي لمثاايبر(باشدمتناسبزنیاردمویطاشربا-الف
؛)هانقشهو

دد؛گرمحافظت،زمجاغیرتغییردر برابر از بین رفتن یکپارچگی یا -ب
تمهیدات الزم اندیشیده شده باشد؛مترقبهحوادث غیر براي بازیابی در زمان -پ
؛باشدمناسب ، در دسترس و براي استفاده استالزمکه زمان هرکجا و هر -ت
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.زدسامیسرراخوانیزبا-ث
هاگزارش3- 5- 5

تکتکندامیتوهاییارشگزچنین. دبوهداخوزنیاردمويپیکربندمدیریتمقاصدايبرمتنوعیيهاارشگز
.هددپوششراتیا خدمکاالیا کل يپیکربندمقالا

:ستایرزاردموشاملیلمعمويهاارشگز
؛صخايپیکربنديمبناخطدرمندرجيپیکربندتطالعااازفهرستی- الف
؛هاآنيپیکربنديمبناطخطوويپیکربندمقالاازفهرستی-ب
؛تغییریخچهرتاوتجدیدنظرريجاضعیتوتجزئیا-پ
؛فاقیاريهازهجااواتتغییرردمودرضعیتويهاارشگز-ت
قابلیت ردیابی وقسمت و يهارهشماعنوان مثال (بهشدهتحویل و نگهداريپیکربندي وضعیتجزئیات -ث

ها)آنتجدیدنظرضعیتو
ممیزي پیکربندي6- 5

طبقيپیکربنديهايممیزآن،يپیکربندتطالعااوتماالزاباتیـا خـدم  کـاال قنطبااتعیینايبربهتر اسـت  
.دشومنجاا،ونمدییاجرايهاروش

:دداردجوويپیکربنديممیزعنودولمعمورطوبه
بـه  بنـدي،  یـک قلـم پیکـر   دسـتیابی بررسی رسـمی بـراي تصـدیق    : این یک ديعملکريپیکربنديممیز-الف

است؛آن، هاي کارکردي و عملکردي مشخص شده در اطالعات پیکربنديخصوصیت
-خصوصیتبه بندي، یک قلم پیکردستیابیبررسی رسمی براي تصدیق این یک بندي فیزیکی:ممیزي پیکر-ب

آن، است.مشخص شده در اطالعات پیکربنديفیزیکیهاي 
الزام گردد. هدف از ممیزي پیکربندي این ،تواند پیش از پذیرش رسمی یک قلم پیکربنديمی،ممیزي پیکربندي

هـا متـأثر   هاي تصدیق، بازنگري، آزمون یا بازرسی شود، اما از نتـایج ایـن فعالیـت   شکلسایر جایگزین،نیست که
خواهد شد.
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لفاپیوست
)دهندهآگاهی(

يپیکربندمدیریتحطرايمحتوورساختا

تکلیا1-لفا

، بـه  امحتومـورد درهنماییهاییراطوري ساختار یافته باشـد کـه عـالوه بـر     يپیکربندمدیریتحطربهتر است 
نیز بپردازد.7-لفاتا2-لفايبندهاموضوعات ارائه شده در 

ايمقدمهبخش 2-لفا

در باشـد. عمومیتطالعااارائـه ايبرايمـه مقدش بخشامل یک کهخواهد داشتزنیايپیکربندمدیریتحطر
: شودپرداخته مییرزینوعنابه لمعمورطوبهبخشینا

؛يپیکربندمدیریتحطردبررکامنهداورمنظو- الف
ح؛طرینانظرردمويپیکربند) مقالا(قلمویا خدمتکاالفتوصی-ب
ي؛پیکربندمدیریتمهميفعالیتهامانیزسمقیادربارههنماییراجهتايبرنامه-پ
؛يپیکربندمدیریتيهااربزاتوصیف-ت
؛)نکنندگاتأمینيپیکربندمدیریتيهاحطرلمثاايبر(مرتبطمدوناطالعات -ث
. هاآنروابط داخلی ومرتبطمدونت اطالعاتفهرس-ج

هامشیخط3-لفا

رانکنندگاتأمیني ومشترباهشدفقاتويپیکربندمدیریتيمشیهاخط،يپیکربندمدیریتحطربهتر است 
ارائـــه،یرزاردمومانندرا اردادقردررجمنديپیکربندمدیریتيفعالیتهاايبرمبناییکــرده و نبیاتفصیلبه

: کند
؛مرتبطمدیریتیيفعالیتهاويپیکربندمدیریتهشیوباره درمشیهاییخط- الف
؛زیربطنفعذييهافطرراتختیااومسئولیتهان،مازسا-ب
؛زشموآوصالحیت-پ
؛يپیکربندمقالابنتخااايبرهاییرمعیا-ت
؛هاارشگزلکنترویعزتووب،تنا-ث
. شناسیواژه-ج
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يپیکربندشناسایی4-لفا

:هددحشرتفصیلبهرایرزاردمو،يپیکربندمدیریتحطربهتر است 
؛دونماطالعاتسایروهاویژگیي،پیکربندمقالاتفکیک ساختار - الف
؛اتخاذ شوداتتغییروفاقیاريهازهجاا،نقشهها،هاویژگیايبرکه بایداريگذرهشماگذاري وقراردادهاي نام-ب
؛تجدیدنظرضعیتوشناساییروش-پ
ــده ودیجاادبایکهيپیکربنديمبناطخطو-ت ــدکهيپیکربندتطالعااعنوومانیزيبرنامههاش هگنجاندبای

؛دشو
؛یابیرديشناسههاسایریاهالسریارهشماتخصیصودهستفاا-ث
. يپیکربندتطالعااهاي مرتبط) براي تعریف کننده فرآیندهاي ترخیص (شامل همه روشوناطالعات مد-ج

تغییرلکنتر5-لفا

:هددحشرتفصیلبهرایرزاردمويپیکربندمدیریتحطربهتر است 
-ذييهافطرسایردرمربوطهمرجعبا) دشوجعهامر2- 4بندزیربه(نمازساتکلیفتعیینمرجعطتباار- الف
؛نفع
؛ارداديقريپیکربنديمبناخطدیجااازپیشات،تغییرلکنتربرايوناطالعات مد-ب
يهازهجااو ) هکنندتأمینیايمشتربـراي هشددپیشنهااتتغییرشامل(فرآیندياتتغییربرايییهاروش-پ

. فاقیار

يپیکربندضعیتوتشریح6-لفا

:هددحشرتفصیلبهرایرزاردمو،يپیکربندمدیریتحطربهتر است 
مـدون اطالعـات  دیجااايبرالزميهادادهو بایگـانی اريدهنگ،دازشپر،سـازي ونمدآوري،جمعيهاروش-الف

ي؛پیکربندضعیتوتشریح 
. يپیکربندضعیتوتشریحيهاارشگزهمهقالب برايوامحتوتعریف-ب

يپیکربنديممیز7-لفا

:هددحشرتفصیلبهرایرزاردمو،يپیکربندمدیریتحطربهتر است 
؛وژهپرمانیزيبرنامههادرهاآنگرفتنمنجااوپیکربندي که باید انجام شوديهايممیزتفهرس- الف
؛ممیزي پیکربندي مورد استفادهمدوناطالعات -ب
؛نمازساو بیروندرونزیربطنفعذييهافطرجعامرها و مسئولیت-پ
.پیکربندييممیزيهاارشگزايبرقالبیتعریف-ت
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