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چیست؟
پایه اي ترین و اصولی ترین  •

ابزار ارتقا بهره وري سازمانی 

)سوزوکی(است

پایه و اولین گام نظامهاي جامع  •

TPMبهره وذي همچون 
پایه و اولین گام نظامهاي جامع  

TPMبهره وذي همچون 

TQM،TQC وJIT
بسیار فراتر از پاکیزه سازي  •

ساده است
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پاكيزه سازي 

انضباط

پاكسازي 
)ساماندهي(

نظم و
ترتيب

انضباط

استانداردسازي 
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ساماندھي نظم و ترتیب پاكیزه سازي

استانداردسازي

5S

در یک نگاه

ساماندھي نظم و ترتیب پاكیزه سازي

انضباط

5S
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روشهدفردیفردیف

ساماندهی

SEIRI-SORT

نظم و ترتیب

SEITON-SET IN ORDEER

استفاده از نقشه کارگاه-1

تعیین اقالم مبتنی بر فکر-2

  چیزنامگذاري و جایگزاري همه-3

استفاده از برچسب قرمز

رفع آلودگیها و منشا آنها

پاکیزه سازي کامل محیط

استقرار اقالم در بهترین مکان

حذف اتالفها

تشخیص ضروري از غیر  

ضروري و دور ریختن اشیا 

زاید

پاکیزه سازي

SEISO

پاکیزه سازي  

بازبینی و رفع عیب

S اول

S سوم

S دوم

5Sخالصه اي از اصول 

شکل دهی عادات صحیح و  

انضباط فردي و گروهی در 

رعایت استانداردها   

استاندارد سازي وضعیت 

قبلی   Sحاصله از اجراي سه 

براي حفظ وضعیت

پاکیزه سازي کامل محیط

پاکیزه نگهداري محیط

بهبود نگهداري اقالم

انضباط و نگهداري

SHITSUK

E

استاندارد سازي

SEIKETSU

STANDARDIZE

SEISO

SHINE

-تکرار و عادت زایی

فرهنگسازي

آموزش و تکرار آن

ممیزي و کنترل

استانداردهاي تعیین-1

قبلی Sاجرایی سه 

بهره گیري از مدیریت  -2

دیداري

بازبینی و رفع عیب

پیشگیري از آلودگی

رنگ آمیزي

S پنجم

S چهارم

S سوم
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 5Sتاریخچه 
در گذشته بحث پاکیزه سازي وجود داشته است ولی فاقد  -1

.نظام بوده است

در ابتدا .(در ژاپن طرح شد 1985در سال  5Sاولین بار نظام -2

.اول بود Sنیز محدود  به سه 

کتاب  .(در ژاپن چاپ شد1986اولین کتاب در سال -3

)کایزن عملی:سوزوکی

توجه نمود کشور 5Sاولین کشوري که پس از ژاپن به نظام -4 توجه نمود کشور 5Sاولین کشوري که پس از ژاپن به نظام -4

سنگاپور بود

در کشورهاي غربی معرفی و رواج یافت 5S، 90از دهه -5

در کشورهاي آسیایی رواج سریعی  5Sدر سالهاي اخیر نظام -6

یافته است

در ایران معرفی شده   5Sشمسی ،نظام  1370از اواسط دهه -7

سازمان به استقرار ان  50و پیش بینی می شود حدود 

مبادرت نموده باشند

   www.alpacademy.ir
       09128953848



با سایز سیستمهاي سازمانی5Sارتباط 

سیستم انبارداري•

سیستم برنامه ریزي تولید•

سیستم حمل و نقل•

سیستم تحویل کاال• سیستم تحویل کاال•

سیستم استقرار تجهیزات و  •

ماشین آالت

سیستم ارزیابی کارکنان•

سیستم پیشنهادها    •

...و •
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؟شروع شود 5Sچرا بهتر است جنبش کایزن با 

.براي مبتدیان آسانتر است5sفعالیتهاي •

کارکنان پاکیزه گی را دوست دارند و بیشتر  •

مشارکت می کنند

منحصر به مدیران نبوده    5sدر مورد اینکه مزایاي •

و به نفع کارکنان نیز هست،کسی تردید نمی کندو به نفع کارکنان نیز هست،کسی تردید نمی کند

نیاز به هزینه چندانی ندارد•

.سریعتر نتیجه می دهد و صف شکن است•

.نتایج بسیار مشهود و شوق برانگیز است•

در تغییر پارادایم سازمان از بی تفاوتی و رکود به •

.   تحرك و بهبود طلبی بسیار موثر است
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سیماي سازمانهاي مشکل دار

.کارکنان ظاهري خسته و آشفته دارند•

.کارکنان صمیمی نیستند•

.غیبت از کار،باالست•

کارکنان پیشنهادي براي اصالح و پیشرفت کارها  •

.ارائه نمی نمایند.ارائه نمی نمایند

.ها به چشم نمی خوردQCCفعالیتی در زمینه •

.ضایعات،دوباره کاري و بزگشتی باالست•

.تجهیزات و محیط کار ،کثیف و آلوده اند•

.ابزار و اقالم بدون نظم و ترتیب پراکنده اند•

موجودي انبار و حجم کاالي نیم ساخته باالست•

تعداد حوادث باالست•
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5Sآفت ساده نگري به 

را به پاکیزه سازي 5Sنباید نظام  

و رنگ آمیزي محدود دانست  

،چرا که این نظام، همراه با  

کایزن،تکنیک حل مسئله و  

،چرا که این نظام، همراه با  

کایزن،تکنیک حل مسئله و  

اتالف زدایی منشا مزایاي  

بسیاري براي سازمان خواهد  

بود
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پنج چراي مدیریت

.اگر كارگري خاك اره را بر روي زمین بریزد احتماالً با سؤالت زیراز طرف مدیریت مواجھ خواھد شد: مثال

چرا خاك اره را روي زمين مي ريزي؟ :1سؤال 

.زيرا زمين لغزنده شده است: پاسخ    

چرا زمين لغزنده شده است؟: 2سؤال 

ن ريخته است: پاسخ    
ٓ
.زيرا روغن روي ا

82/12/18 13

ن ريخته است: پاسخ    
ٓ
.زيرا روغن روي ا

چرا روغن روي زمين مي ريزد؟: 3سؤال 

.زيرا دستگاه روغن ريزي دارد: پاسخ    

چرا دستگاه روغن ريزي دارد؟: 4سؤال 

.زيرا روغن از كاسه نمد دستگاه نشت مي كند: پاسخ    

چرا كاسه نمد نشتي دارد؟: 5سؤال 

.زيرا الستيك واشر خراب است و نياز به تعمير دارد: پاسخ    
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5Sنکاتی در باره استقرار نظام 

.وجود ندارد 5Sهیچ ره میان بري براي اجراي - 1

نبایستی اقدامات اجرایی با حمالی همراه باشد- 2

بایستی  5Sاز چاشنی رقابت در استقرار نظام - 3

.بهره جست.بهره جست

کارکنان را بایستی به همفکري و ارائه پیشنهاد  - 4

تشویق کرد5sدر ایجاد 

ساده بنظر برسد ولی چندان هم  5sشاید اجراي - 5

آسان نیست و کمتر سازمانی تا نهادینه سازي  

کامل نظام پیش رفته است   
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مزایاي آراستگی و نظم و ترتیب در خانه

بخشد، تماشاى تکرارى مىنظم و ترتیب مخصوص بھ منزل صفا و رونق و زیبایى-1
.بخش و دلپذیر خواھد بودمسرتخانھ نھ تنھا موجب مالل نمی شود بلکھ

بیھوده تلف نمی شود دارى را آسان می کند، اوقات کدبانوى خانھانجام کارھاى خانھ-2
زیرا بھ ھر چیز احتیاج پیدا کرد می داند کجاست، براى پیدا کردن آن معطل نمی شود 

.را وامانده و خستھ نمی گرداندپذیرد و خانم ، در نتیجھ کارھا بھ آسانى انجام مى

خانھ حکایت می کند، رونق و صفاى محیط مرتب منزل کھ از ذوق و سلیقھ کدبانوى-3
.مند می سازد مرد را بھ خانھ و زندگى عالقھ

ھر کس آنرا ببیند از چنین خانھ مرتبى اسباب آبرو و سرافرازى خانواده بوده و -4
.آفرین خواھد گفتبرد و بھ ذوق و سلیقھ کدبانوى خانھزیبایى آن لذت مى

با خرید و تھیھ اسباب لوکس زندگى زیبا نمی شود بلکھ نظم زیبایى مي آفریند-5
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مزایاي آراستگی و نظم و ترتیب در خانه

بندى نموده براى ھر نوعى از آنھا جاى مخصوصى انتخاب نماییداسباب و لوازم منزل را درجھ•

ھمھ ظرف ھا را یک جا روى ھم نریزید، ظرفھایى را کھ مورد احتیاج ھمیشگى است در دسترس •
خورى شربتشیرینى خورى و آجیل خورى را در یک جا قرار دھید، ظرف ھاىقرار دھید ،اسباب

اسباب چایخورى،اسباب و ظروف جاى مخصوص داشتھ باشند، یک جا را اختصاص بدھید بھ
قدرى مرتب باشد کھ غذاخورى را در یک جا قرار بدھید، بھ طور خالصھ اسباب و لوازم زندگى بھ

آنھا را بدانند بھ طوریکھ اگر در شب تار ھم خود شما و شوھرتان و فرزندانتان جاى مخصوص
.خواستید آنھا را پیدا کنید، بتوانید مستقیما بھ سراغ شان بروید.خواستید آنھا را پیدا کنید، بتوانید مستقیما بھ سراغ شان بروید

ھر کاری را بھ موقع انجام دھید و حتی االمکان انجام کاری را بھ بعد موکول نکنید،بھ این ترتیب •
.ھیچ وقت کارھا روی ھم انباشتھ نمی شود

ھا انضباط، براى اینکھ خودشان را بیگناه معرفى کنند، شوریدگى منزل را بھ گردن بچھوالدین بى•
ھا از پدر و مادر تقلید می کنند،اگر پدر و اشتباه است زیرا بچھمی گذارند، در صورتیکھ این موضوع

ھا در آغاز امر با رعایت نظم وترتیب مخالف باشند آنھا ھم منظم تربیت می شوند ،بچھمادر منظم
نامنظم داخلى را مشاھده نمودند از آنھا لیکن وقتى اوضاع.نیستند بلکھ بدان اظھار عالقھ می نمایند

.درس زندگى می آموزند
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مزایاي آراستگی و نظم و ترتیب در خانه

پول و اوراق بھادار از قبیل چک و سفتھ و اسناد و مدارک را درجاى محفوظى بگذارید کھ در •
است در اثر غفلت از بین بروند و ضررھایى بھ شما ھاى کوچک نباشد، زیرا ممکندسترس بچھ

کردن بعد از عمل سودى ندارد ،عالج واقعھ را قبل از وقوع باید کرد، وارد گردد،زدن و تنبیھ
.گناھى ندارد، تقصیر از جانب مادری است کھ اشیاء ارزشدار را در دسترس او قرار داده استبچھ

ھاى کوچک بچھبگذارید کھ دستداروھا و مواد خطرناک و سمى را حتى نفت و بنزین را در جایى•
است در اثر نادانى آنھا را بخورند و بیمار شوند ،احتیاط کردن ضرر ندارد بدانھا نرسد، زیرا ممکناست در اثر نادانى آنھا را بخورند و بیمار شوند ،احتیاط کردن ضرر ندارد بدانھا نرسد، زیرا ممکن
در خاتمھ یادآور می شوم کھ البتھ .احتیاطى صدھاخطر در کمین شما استلیکن در اثر غفلت و بى

بحدی کھ از شما و شوھرتان سلب آسایش کند ،اگر از حد متعارف نظم و انضباط خوب است لیکن نھ
بھ وسواسی گرى و سلب آزادى منجر می شود کھ خود یکى ازمشکالت بعضى گذشتو عادى
.سبب جدایى وافتراق واقع شودھا بشمار می رود و ممکن استخانواده

روى در ھرحال بھتر است، نھ بھ قدرى بلکھ میانھدر ھیچ کارى افراط و تفریط خوب نیست•
روى حساب باشد نھ آنقدر در حفظ انضباط زیادهو بىانضباط باش کھ اوضاع زندگیتان شوریده بى

.وسواس منجر شود و راحتى را از شما بگیردکن کھ بھ
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معرفی مدلی تجربی براي ساختار اجرایی و  -3

5Sگامهاي استقرار نظام 
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5Sساختار اجرایی نظام 

5Sدبیر خانه 5Sکمیته راهبري 

نظارت بر تیمهاي اجرایی- 1

تصمیم گیري در مورد اقالم - 2

غیر ضروري مهم تیمها

تصمیم گیري  در مورد - 3

5Sبودجه اجرایی 
تهیه و تصویب استانداردهاو - 4

دستورالعمل اجرایی

تصمیم گیري در زمینه - 5

انگیزش تیمها
پس از    5Sاجراي مستمر - 1

استقرار

با ( ممیزیهاي ماهانه- 2

5Sتیمهاي اجرایی 
با ( ممیزیهاي ماهانه- 2

)همراهی سایرین

گزارش دهی و اطالع - 3

رسانی

مدیریت فعالیتهاي - 4

فرهنگسازي و آموزش

انجام فعالیتهاي 

اجرایی استقرار نظام  

5S بر مبناي کار

تیمی
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5Sفرآیند استقرار نظام 

توجیه و آموزش 
مدیران ارشد

تشکیل کمیته راهبري
و کمیته هاي اجرایی 

مستند سازي از وضعیت موجود 

توسط تیمھا) 5Sقبل ازاجراي (

دوم Sاول و اموزش  Sآدیت عملکرد تیمها براي 

اول Sآدیت مستند سازي وآموزش عملیاتی پیاده سازي 

تعیین محدوده پروژه

)انتخاب واحدهاي پایلوت(

آموزش کلی و مقدماتی 
به اعضا تیمها  5Sنظام 

پنجم Sآموزش و اجراي اقدامات 

سوم Sدوم و اموزش  Sآدیت عملکرد تیمها براي 

دوم اول و اموزش  آدیت عملکرد تیمها براي 

چهارم Sسوم و آموزش و اجراي  Sآدیت تیمها براي 

پرزنتیشن نهایی و انتخاب تیمهاي برتر
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و روشهاي پیاده 5Sنظام sآشنایی با پنج -4
سازي آنها
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رئوس فعالیتهاي گام مستند سازي
مرزبندي و تعیین محدوده فعالیت  -1

)واحدهاي منتخب براي اجرا(تیمها

تشکیل و اعالم موجودیت تیمهاي اجرایی و -2

تعیین نقشهاي تیم بین اعضا

ترسیم نقشه و لی اوت محل فعالیت واحدها-3

ترسیم نمودار فلشی عملیات-4

قبل و بعد  از  (عکسبرداري از زوایاي ثابت-5

ترسیم نمودار فلشی عملیات-4

قبل و بعد  از  (عکسبرداري از زوایاي ثابت-5

  5Sاجراي 
قبل و بعد  از  (فیلمبرداري از وضعیت واحدها -6

)5Sاجراي 

لیست برداري از تمام اقالم و موجودیهاي  -7

واحدها

5Sتهیه و نصب تابلوهاي مدیریت دیداري -8
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   S  ساماندهی: اول

شناسایى اقالم ضرور از غیرضرور

طبقه بندى اشیا و دسته بندى

  تعیین اولویت نگهدارى براى  تعیین اولویت نگهدارى براى

اشیا

  ذخیره سازى مناسب

برحسب نیاز

دور ریختن اقالم زاید
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ساماندهی:اولSرئوس فعالیتهاي 

شناسایی اقالم غیرضروري بر مبناي اولویت نگهداري اشیا و جداسازي ان ):جداسازي اقالم ضروري از غیر ضروري(ساماندهی
از اقالم ضروري

مضار وجود اقالم غیر ضروري•

مالکهاي تفکیک اقالم ضروري از نیمه ضروري و غیر  •

ضروريضروري

)RED TAG(تکنیک برچسب قرمز•

موانع فرهنگی پیشاروي ساماندهی•

ریشه یابی دالیل انباشته شدن اقالم غیرضروري•

اولSاستانداردسازي عملیات •

اول توسط تیمها و تعیین اقدامات Sممیزي اجراي •

اصالحی

انتخاب تیم برتر •
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مضار وجود اقالم غیر ضروري در محیط

کند کردن عملیات- 1

اشغال فضاي مفید- 2

معطلی سرمایه- 3

استهالك اقالم مفید- 4 استهالك اقالم مفید- 4

أیجاد اتالف وقت براي جستجوي - 5

اقالم ضروري

ناآراسته و شلوغ کردن محیط کار- 6

گم شدن اقالم ضروري- 7

افزایش حوادث و مشکالت أیمنی- 8
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اولSفرآیند انجام 

تشکیل جلسه تیم و تقسیم کار براي انجام اقدامات

مطلقا غیر

بسیار ضروري-ضروري
ضروري -
نیمه ضروري -
کمتر ضروري-

:لیست برداري از تمام اقالم ،بررسی آنها و تفکیک به

مواد اولیه یا 
کاالي در جریان 

ساخت اضلفی

خراب تعمیر 

ناپذیر

خراب تعمیر 

ناپذیر
اسقاطی و از 

رده خارج

برچسب قرمز بزنید
برچسب زرد بزنید

جهت تعمیر PMاعالم به 

اعالم به برنامه ریزي

جهت اقدام اصالحی 

غیرضروریها را جدا کنید

تعیین تکلیف اقالم غیر ضروري به یکی از حاالت

به محوطه برچسب

قرمزها ببرید 

آیا تیم 
اختیار 

تعیین تکلیف
دارد؟

فروخته شودبلی

بازیافت شود

به تامین کننده برکردانده شود

به دیگران اهدا شود

دور ریخته ششود

نگهداري تا تعیین تکلیف

جابجا کردن به مکان مناسب تا تعیین تکلیف

اعالم به 
کمیته راهبري

جهت تعیین 

تكلیف

خیر
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نوعتعدد استفاده  در واحد زمانردیف

کمتر از یکساعت، 

یکبار استفاده شود

از یکساعت تا یکروز 

یکبار استفاده شود

نیمه ضروري

ضروري

بسیار ضروري

از یکروز  تا یکماه

یکبار استفاده شود

اول

سوم

دوم

راهنماي تشخیص اقالم ضروري از غیر  

ضروري  

   غیر ضروري

کمتر ضروري

ماه یکبار  6بیش از 

استفاده شود

از یکماه  تا ششماه

یکبار استفاده شود

یکبار استفاده شود

پنجم 

چهارم

مورد استفاده آن 

مشخص نیست

مطلقا غیر  

ضروري
ششم
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چرا اقالم غیر ضروري انباشته می شوند؟

نقص در سیستم برنامه ریزي تولید- 1

نقص در سیستم مکانیابی ماشین آالت  - 2

انتخاب نادرست مکتن انبارها- 3

یا  QCمشکالت کیفی و برگشتی محصوالت - 4

مشتري

یا  QCمشکالت کیفی و برگشتی محصوالت - 4

مشتري

ضعف در سیستم سفارش مواد اولیه یا قطعات- 5

تغییر در طرح تولید یا محصوالت- 6

عادت غلط تکثیر و نگهداري مازاد مدارك- 7
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اول در منزلSصادیقی ازم

لباسھاي اضافي-1

داروھا-2

ابزار قدیمي-3

فنگ شویي-4 فنگ شویي-4

انباریھا-5

مواد غذایي-6

مبلھاي تخت (استفاده چندگانھ از ابزار موجود بھ جاي خرید ابزار-7
میزھاي مشترك-تخت خوابھاي چند طبقھ- پلیھ ھاي كمدشو-خوابشو
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Sنظم و ترتيب: دوم

 قراردادن اشیا در مكان
مناسب

تعیین محل صحیح

تعیین نحوه استقرار در محلتعیین نحوه استقرار در محل

رعایت مقررات استقرار

نتایج

  پیدا کردن اشیا به سادگى

)مکان(

 زمان(یافتن اشیا به سرعت(
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نظم و ترتیب:دومSرئوس فعالیتهاي 

تعیین بهترین مکان براي اقالم ضروري:نظم و ترتیب

مالك تعیین مکان-1

آموزش اتالفها-2

اصل بهترین یک-3

نامگذاري،نشانه  (مدیریت دیداري-4 نامگذاري،نشانه  (مدیریت دیداري-4

گذاري،تهیه شناسنامه  

..)واحدها،تجهیزات و 

دوم Sمزایاي -5

FIFOبهره گیري از روش -6
دوم Sاستانداردسازي عملیات -7

دوم توسط تیمها و تعیین   Sممیزي اجراي -8

اقدامات اصالحی

انتخاب تیم برتر-9
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مبناي تعیین مکان اقالم

تعدد استفاده در واحد زمان•

فیزیک جنس و بهتري حالت قرار گرفتن  •

اقالم هم خانواده  -اقالم سنگین،پایین باشند(

)یکجا باشند)یکجا باشند

ایمنی•

)…دما،نور و (استانداردهاي نگهداري•

آراستگی و چشم نوازي•

   www.alpacademy.ir
       09128953848



مکانیابینوعتعدد استفاده  در واحد زمانردیف

کمتر از یکساعت، 

یکبار استفاده شود

از یکساعت تا یکروز 

یکبار استفاده شود

میز (در محل کار و در نقطه کانونی

قرار دهید و پس از ) یا تابلو ابزار

استفاده به جایش برگردانید

در دسترس خود قرار داده یا 

با خود حمل کنید

نیمه ضروري

ضروري

بسیار ضروري

از یکروز  تا یکماه

یکبار استفاده شود

اول

سوم

دوم

راهنماي تشخیص اقالم ضروري از غیر  

ضروري  

در محل کار و در نقطه کانونی قرار 

دهید و پس از استفاده به جایش 

برگردانید

   غیر ضروري

کمتر ضروري

ماه یکبار  6بیش از 

استفاده شود

از یکماه  تا ششماه

یکبار استفاده شود

یکبار استفاده شود

نگهداري نکنید یا دور از 

دسترس و در انبار نگهداري  

نمایید

دور از دسترس و در انبار 

نگهداري کنید

پنجم 

چهارم

مورد استفاده آن 

مشخص نیست

مطلقا غیر  

ضروري
ششم

برگردانید

نگهداري نکنید
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واحد حقوق

چیدمان قبل از بهبود
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واحد حقوق

چیدمان بعد از بهبود
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در آشپزخانه دوم Sصادیقی ازم

وسایل و اشیا را در كابینت ھاي قسمتي از آشپزخانھ قرار دھید كھ از آن وسایل استفاده مي - 1
براي مثال قوطي ھاي ادویھ را در كابینتي نزدیك اجاق گاز و ظروف مخصوص آماده كردن . كنید

...مواد اولیھ غذا را در كابینت ھاي زیر كانتر و 

براي مثال قوطي ھاي ادویھ، قاشق و .موارد شبیھ ھم را در یگ گروه كنار ھم قرار دھید     .2
. چنگال ھا ئ ظروف دیگر را كنار ھم در جاي مناسب قرار دھید

مواردي را كھ از آنھا بیشترین استفاده را در طي روز مي كنید در دسترس ترین فضا و در     .3
ھرچھ میزان استفاده از وسیلھ اي كمتر است آن را در قسمتي عقب تر قرار . سطح دید قرار دھید

براي مثال ادویھ ھایي از قبیل نمك و فلفل و ھم چنین چاي خشك را باید در دم دست ترین .دھید
.فضا قرا ردھید

بھ صورت ساالنھ بھ پاكسازي آشپزخانھ از وسایلي و عناصر بالاستفاده بپردازید و آن ھا را     .4
. از آشپزخانھ بیرون بریزید

. اشیائ ریز و كوچك را در ظروف بزرگ تر مانند قوطي ھا قرار دھید    .5
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دوم Sمزایاي 

سهولت پیدا کردن اقالم•

)ثانیه 30زیر (سرعت پیداکردن اقالم•

هماهنگی بین کارکنان  در نامیدن اقالم•

هماهنگی بین کارکنان  در تعیین مکان اقالم• هماهنگی بین کارکنان  در تعیین مکان اقالم•

بهبود ایمنی•

بهبود فرآیند•

بهبود لی اوت•

آراستگی و دلپذیرتر شدن محیط•
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5Sیک بهترین است و کاربرد آن در نظام :اصل

یک ساعت جلسه- 1

یک صفحه گزارش- 2

یک دقیقه مکالمه تلفنی- 3

یک پرونده براي هر موضوع- 4

یک نام براي نامیدن اقالم توسط همه - 5

یک پرونده براي هر موضوع- 4

یک نام براي نامیدن اقالم توسط همه - 5

یک مکان براي قرار دادن هرچیز- 6

یک کپی از هر نامه  - 7

انجام یک کار در هر زمان- 8

وجود مدارك یک کار روي میز- 9

یکبار بررسی نامه وارده- 10
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دومSمدیریت دیداري در 
عنوان قسمتهاي کاري•

عنوان ابزار و ماشین االت•

عنوان کارکنان ،سمت و وضعیت حضور آنها  •

لی اوت استقرار ماشین االت و کارکنان در قسمت•

خط کشی مسیر رفت و آمد و محدوده کاري •

ایستگاهها

ترانس پارنت کردن دربهاي کمدها و کشوها• ترانس پارنت کردن دربهاي کمدها و کشوها•

دیده شدن ساین بردها و لیبلها از دور•

استفاده از بولتنهاي زنده و بزرگ•

استفاده از برچسبها،نمایه گذاري و نشانه  •

جهت باز و بسته کردن شیرها، جهت باز و بسته کردن (گذاري

تسمه ها و زنجیرها،میزان حرارت، قطر، ولتاژ، جهت،نوع 

محلول لوله ها،هشداردهنده،نکات بحرانی،جاي پیچها،میزان 

)…دقت ابزار و 

تعیین میزان میزان مجاز انبارش اقالم در انبارها یا  •

أیستگاههاي کاري
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  پاکیزه سازي:سومSرئوس فعالیتهاي 

پاکیزه سازي و پاکیزه داري محیط کار و تمامی اقالم:پاکیزه سازي

مزایاي پاکیزه بودن محیط کار•

پاکیزه داري،تعهد اخالقی نسبت به ابزار کار•

مبارزه با منشا آلودگیها در پاکیزه سازي•مبارزه با منشا آلودگیها در پاکیزه سازي•

5Sمیزي و اصول آن در رنگ آ•
TPMو  PMپاکیزه سازي پایه •
سوم Sاستانداردسازي عملیات  •

سوم توسط تیمها و تعیین اقدامات  Sممیزي اجراي •

اصالحی

انتخاب تیم برتر •
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سوم Sمزایاي 

تاثیر مثبت بر بهداشت محیط کار•

تاثیر مثبت بر بهداشت روانی محیط کار•

قبلیSرفع نواقص اجراي دو •

پیشگیري از خرابی و از کار افتادگی  •

ماشین آالت
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موارد پاکیزه سازي
پاکیزه سازي دستگاهها•

پاکیزه سازي کف کارگاه  •

پاکیزه سازي دیوارها،پنجره ها•

پاکیزه سازي کمدها،کشوها•پاکیزه سازي کمدها،کشوها•

پاکیزه سازي ابزارها•

پاکیزه گی کارکنان و لباس کاري انها•

پاکیزه سازي مکانهاي عمومی•

. ..و •
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TPMتاثیر پاکیزه سازي در 

در پاکیزه سازي منشا آلودگی رفع می شود و نه  •

آلودگی

پاکیزه سازي همراه با بازبینی نقاط بحرانی  •

)…اتصاالت،روغن خورها و (. دستگاهها همراه است )اتصاالت،روغن خورها و (. دستگاهها همراه است

پاکیزه سازي فرآیند تشخیص و تصحیح مشکالت •

).قبل  از تبدیل شدن به مسئله(

فهم درون و بیرون هر چیز ،از نتایج پاکیزه سازي  •

صحیح است
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سومSاصول رنگ آمیزي در 

استفاده فراگیر از رنگ و رنگ آمیزي محیط•

استفاده از رنگهاي شاد و روشن•

استفاده از رنگهاي ببري براي هشدارها و خطر•

با  (رنگ آمیزي دستگاهها و لوله هاي ماشین آالت •

)رنگهاي متفاوت بر حسب نوع محلول

استفاده از زمانهاي توقف کار براي تجدید رنگ آمیزیها•
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رنگ شناسی ژاپنی

آب                      آبی•

بخار                      قرمز تیره•

هوا                      سفید•

گاز                      زرد روشن• گاز                      زرد روشن•

اسید                   بنفش یا خاکستري•

روغن                   قهوه أي•

برق                     قرمز  یا زرد روشن •
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تعهد نامه پاکیزه گی به روایت اوسادا

:من تعهد میکنم•

.چیزي یا جایی را حتی االمکان کثیف نکنم•

ریخت و پاش ننمایم•

هر چیزي را بالفاصله پس از کثیف شدن  •

تمیز نمایمتمیز نمایم

نوشته ها و رنگ آمیزیهاي کهنه را  •

بازنویسی و رنگ نمایم

از نظر پاکیزه نگهداري ،محل کار همچون  •

خانه خود بدانم

خود را مسئول تمیزي محیط کار خود بدانم•
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نکاتی در زمینه پاکیزه سازي

تمام کارکنان از هر رده مسئول پاکیزه گی  •

محیط کاري خویش هستند

پاکیزه گی می بایستی با ابزار مناسب انجام •

شود تا مفرح بوده و مشقت بار نباشد

نیروهاي خدماتی بر پاکیزه سازي مکانهاي •

عمومی متمرکز گردند

نیروهاي خدماتی بر پاکیزه سازي مکانهاي 

عمومی متمرکز گردند

پاکیزه گی فعالیتی مستمر است  •

در پاکیزه گی اصل بر جلوگیري از آلوده  •

شدن است  
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سوم در منزلSصادیقی ازم

وجود برنامھ مشخص و معین براي نظافت خانھ-1

كولر-ظرفشویي- لباسشویي-تلویزیون-اصول نگھداري یخچال-2

بھره مندي بھینھ از نور در خانھ-3

تزیین خانھ-4

اصول رنگبندي در خانھ-5

وجود سیستمي براي كنترل و تعمیرات در خانھ-6
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استانداردسازي:چهارمSرئوس فعالیتهاي 

قبلیSاستاندارد نمودن وضعیت حاصله از اجراي سه :استانداردسازي

تعیین چگونگی،زمان و مسئولین انجام دوره اي•

قبلی Sاقدامات سه  

بهره گبري از مدیریت دیداري در استاندارد سازي•بهره گبري از مدیریت دیداري در استاندارد سازي

با ترکیب استانداردهاي قبلی5Sتهیه آیین نامه اجرایی •
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تعهد نامه پاکیزه گی به روایت اوسادا

sدر استانداردها بایستی زمانهاي انجام دوره اي •
ها مشخص باشد

پنج دقیقه أي روزانه 5sانجام •

هفتگی 5sانجام •

با مشارکت (اساسی دوبار در سال 5sانجام •

)همه،تعطیلی کار و بصورت برنامه ریزي شده و جذاب
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  انضباط:پنجمSرئوس فعالیتهاي 

فردي و گروهی براي انجام دقیق،درست و ) أیجاد آگاهی و تعهد(زمینه سازي :انصباط 

بموقع استانداردها توسط کارکنان

آموزش•

فرهنگسازيفرهنگسازي•

)خود ممیزي و ممیزي رسمی(ممیزي•

ایجاد عادات صحیح•
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5Sنقش مدیریت ارشد در نظام 
و شرکت در همایشها و بازدیدها 5sمطالعه و کسب آگاهی از تئوري •

مناسب براي استقرار نظام ،اعطاي اختیارات )فرد یا واحد(تعیین مسئول•

مناسب و حمایت از وي

الزام مدیران میانی به نقش پذیري و تشکیل تیمهاي اجرایی•

در جلسات مدیریتی و گردهمایی 5sابراز حمایت عملی و واقعی از نظام •

کارکنان و حضور در جلسات موردي نظام

آموزشها،هزینه هاي عملیاتی،خرید ابزار (تامین نیازمندي هزینه أي•

)پاکیزه سازي ،بهره گیري از مشاور ،بودجه انگیزشی)پاکیزه سازي ،بهره گیري از مشاور ،بودجه انگیزشی

آزاد کردن وقت مورد نیاز کارکنان براي انجام فعالیتها•

جسارت در تصمیم گیري تعیین تکلیف اقالم غیر ضروري مهم و سایر  •

5sپیشنهادهاي دست اندرکاران 
پیگیري و دنبال کردن پیشرفت پروژه از مسئولین•

ارزیابی :با سایر سیستمهاي مدیریتی5sپیوند سیستمی نظام •

… مدیران،واحدها و کارکنان و 
ثبات قدم و اجتناب از تعجیل در نهادینه سازي نظام•
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5Sنگاهی بر نتایج و مزایاي استقرار نظام -5
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S5مزایاي نظام 

اتالف زدایی -1

زمانی با کاهش 

زمان دسترسی به زمان دسترسی به 

اقالم
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5Sمزایاي نظام 

بهبود وضعیت تعمیر و -2

و )PM(نگهداري

جلوگیري از خرابیها و 

و )(نگهداري

جلوگیري از خرابیها و 

توقفات ناخواسته 

ماشین آالت
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5Sمزایاي نظام 

بهبود بهره وري  -3

تجهیزات و ابزار آالت 

بدلیل استفاده  

صحیح،مکانیابی 

بدلیل استفاده  

صحیح،مکانیابی 

صحیح،بازگرداندن پس 

از مصرف به مکان مقرر 

و جلوگیري از گم شدن  

آنها
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5Sمزایاي نظام 

بهبود کیفیت محصوالت  -4

و خدمات  

از آنجاییکه پاکیزه گی     از آنجاییکه پاکیزه گی     

محیط کار اولین شرط  

.کیفیت است
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5Sمزایاي نظام 

تقویت کار تیمی-5

چرا که عملیات اجرایی 

نظام در قالب فعالیت

چرا که عملیات اجرایی 

نظام در قالب فعالیت

تیمها صورت می پذیرد
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5Sمزایاي نظام 

بهبود روحیه کارکنان  -6

بدلیل آراستگی ،زیبایی  

و دلپذیر تر شدن محیط  

کار

و دلپذیر تر شدن محیط  

کار
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5Sمزایاي نظام 

افزایش ایمنی و پیشگیري  -7

از حوادث

بدلیل بازرسیهاي ادواري،رنگ     

آمیزیها،هشدارها،مشخص کردن  

بدلیل بازرسیهاي ادواري،رنگ     

آمیزیها،هشدارها،مشخص کردن  

مکانهاي خطر،حساسیت پوشش 

کارکنان،حساسیت به حفظ  

دستگاهها،حساسیت به رعایت 

...استانداردها و 
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5Sمزایاي نظام 

نهادینه سازي انضباط ،-8

نظم و ترتیب و رعایت  

استانداردها در میان  

کارکنان

استانداردها در میان  

کارکنان

   www.alpacademy.ir
       09128953848



5Sمزایاي نظام 

تاثیر مثبت بر -9

بازدید کنندگان
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5Sمزایاي نظام 

شکستن حال و  -10

هواي رکود و ایجاد  

پارادایم بهبود جویی  

در میان کارکنان  

پارادایم بهبود جویی  

در میان کارکنان  

سازمان
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5Sمزایاي نظام 

کاهش ضایعات و دوباره کاریها- 11

با مکانیابی صحیح  براي اشیا،مواد  (

خام،محصوالت و حذف اقالم غیر ضروري و

با مکانیابی صحیح  براي اشیا،مواد  (

خام،محصوالت و حذف اقالم غیر ضروري و

  )کاهش حجم قطعات و محصوالت نیم ساخته
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5Sمزایاي نظام 

  JITاز دیدگاه 5Sمزایاي - 12

حذف موجودي غیرضروري طي • حذف موجودي غیرضروري طي •
فرآیند

حذف انبارش غیر ضروري•

كاھش ملزومات غیرضروري•

آشكارسازي مشكالت در كارگاه•
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5Sسایر مزایاي نظام  

سهولت شمارش و انبار گردانی•

ایجاد اشتیاق در کارکنان براي ماندن  •

در محیط کاردر محیط کار

ایجاد شناخت مطلوب کارگاهی و درك •

محیط کار
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5Sنتایج نظام  

محیط کار آراسته•

ابزار و اقالم آراسته•

همکار آراسته•

رفتار آراسته• رفتار آراسته•

پندار آراسته•

فرآیندهاي آراسته•
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