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بی ضک دستيابی بِ تَليذ بيطتز ٍ هحصَل باكيفيت بزتز اس اٍلَیتّای ٍاحذّای صٌعتی ٍ تَليذی است،
اها اجزای كار بْتز ٍ یا دستيابی بِ فزایٌذی كِ در آى كاال یا هحصَالت بِصَرت كيفی تَليذ ضَد ،فزآیٌذ
سادُای ًيست .هتخصصاى تَليذ ّوَارُ بز ایي ًكتِ تاكيذ دارًذ كِ پاكيشگی هحيظ كارً ،ظن ٍ تزتيب در
لزاردادى ٍسایل ٍ تجْيشات ،دستزسی آساى بِ ابشار ٍ جلَگيزی اس درّن ریختگی هحيظ پيزاهَى اس عَاهل
بسيار هَحز در رضذ كيفی ٍ كوی فزآیٌذ تَليذ است .اگز در هحيظ كار اس فٌاٍریّای ًَیي استفادُ ضَد اها
تفكز كایشًی (بْبَد هستوز) -كِ بز ًظام آراستگی ساسهاًی) (5Sتاكيذ دارد  -در هذیزاى ٍ كاركٌاى ٍجَد
ًذاضتِ باضذ ،ساسهاى هَفك بِ تَليذ هحصَالت با كيفيت ًخَاٌّذ ضذ ٍ تٌْا هٌْذسی كاتالَگی در فزایٌذ
كار جاری ضذُ است.
اجزای فعاليتّای  5Sدر اصل جٌبطی است كِ بِ ایجاد هحيظ كاری ساسهاى یافتِ ،هزتب ،پاكيشُ،
استاًذارد ضذُ ٍ با اًضباط هٌجز هیگزدد .سيستن  5Sتالضی است كِ بایذ در تواهی بخصّای یک ساسهاى
ٍ با هطاركت ّوِ افزاد آى تحمك یابذ .اجزای ایي فعاليتّا باعج بْبَد ٍ پيطزفت عوليات اجزایی ضذُ ٍ
اداهِ پيگيزی آى در هحيظ كار تاحيزات هخبت سیز را بِدًبال دارد:
 در هحيظ هزتب ٍ آراستِ ،اًگيشُ ٍ ضَق اًساى افشٍدُ هیضَد.
ً ظن ٍ ساسهاًذّی ،حول ٍ ًملّا را كَتاُ ،اتالف ٍلت را هاًع ،كار را سادُ ،دستزسی بِ الالم
هَرد ًياس را آساى ٍ باسرسی ٍ كٌتزل را هيسز هیساسد ،در ًتيجِ باسدّی ٍ بْزٍُری باال هیرٍد ٍ
ّشیٌِّا كاّص هییابذ ٍ عوليات تكزاری ٍ هَاسی حذف هیگزدد.
 هحيظ كار ایوي ضذُ ٍ تا حذ سیادی اس حَادث ًاگَار كاستِ هی ضَد.
 حجن سزهایِ ّای راكذ كاّص هی یابذ.
 چٌاًچِ ّزكس عادت كٌذ كِ خَدش هحيظ ٍ ابشار كار خَد را تويش ًگْذارد ،اس ساعات بيكاری
كاستِ ضذُ ٍ كارآئی افزاد افشایص هی یابذ.
 اجزای  5Sرا ًویتَاى تٌْا بِ كارگزاى سفارش كزد ،بلكِ ایي ٍظيفِ ّوِ ًفزات ساسهاى هیباضذ
كِ با تالش ٍ دلگزهی بزای بِ ًتيجِ رسيذى با ّن ّوكاری كٌٌذ.
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سبصهبًذّی دس ػبم تشيي هفَْم آى ػجبست است اص ًظن دادى ثِ کلیِ اجضای يك سبصهبى جْت ًیل ثِ اّذاف .اص
ديذگبُ  5Sسبصهبًذّی ثِ هؼٌبی تطخیع ؾشٍس اص غیش ؾشٍس ،اتخبر تػویوبت لبقغ ٍ اػوبل هذيشيت
اٍلَيتّب ثشای سّبيی اص غیش ؾشٍسیّبستً .وًَِّبيی اص اجشای ايي  Sسا هی تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
 دٍس سيختي اضیبيی کِ ثِ آًْب ًیبص ًذاسيذ (جوغ آٍسی ٍ ثبيگبًی هٌبست سٍصًبهِ ّب ٍ غَستجلسبت)
 سفغ ػیَة ٍ خشاثیْب (تؼویش هلضٍهبت اداسی ،تجْیضات فٌی ٍ خَدسٍّبی هَسد استفبدُ)
 هجبسصُ ثب ػلل آلَدگیّب (استفبدُ اص دستگبُّبی تَْيِ هكجَع ،هوٌَع کشدى استؼوبل سیگبس دس هحل
کبس ،حول ٍ ًمل هٌبست غزا ،استفبدُ ثْذاضتی اص رخیشُی آة)
 ثبصثیٌی پَضصّب ٍ هحفظِّب ثِ هٌظَس پیطگیشی اص ػلل آلَدگی (ثستِ ثٌذی هٌبست لكؼبت دس اًجبس،
استفبدُ اص دسصگیش دس پٌجشُّب ٍ دسپَش ثشای فبؾالةّب)
 تویض کشدى هحل کبس (ضستطَی هشتت ثب هَاد ؾذػفًَی کٌٌذًُ ،ظبفت دس اًجبس ،جوغآٍسی سٍغيّبی
هستؼول)
 جلَگیشی اص آلَدگیّبی کف سبليّب (ضستطَی هٌظن سبلي تؼویشگبُ ،هطجك ًوَدى جبيگبُّبيی کِ
آلَدُ کٌٌذُ ّستٌذ هثل تؼَيؽ سٍغٌی ٍ ًمبضی)
 حزف آلَدگیّبی گشد ٍ غجبس (استفبدُ اص تَْيِی هكلَة دس اًجبس ٍ سبلي تؼویشگبُّب ،استفبدُ اص
فیلتشّبی غبفی َّا)
 سبصهبًذّی اًجبسّب ( استفبدُ اص سیستنّبی ًَيي اًجبسداسی)

ًظن ٍ تشتیت ساّی است ثشای يبفتي ٍ ثكبس ثشدى اضیبی هَسد ًیبص ،ثذٍى اًجبم جستجَّبی ثیَْدُ .ثذيي هٌظَس
ثبيذ ّوِی ٍسبيل هَسد ًیبص سا دلیمبً ضٌبسبيی کشدُ ٍ کبسکشد ّش يك اص آًْب سا ًیض هطخع ًوبيینً .وًَِّبيی
اص اجشای ايي  Sسا هی تَاى ثػَست صيش فْشست ًوَد:
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 اضیبيی سا کِ غبلجبً استفبدُ هیکٌین ،دس هحل کبس لشاسدادُ يب ثب خَد حول کٌینً ( .ػت اثضاس آالت ثش
سٍی ثَسدّبی هخػَظ دس تؼویشگبّْب ،تجْیض هیضّبی افشاد ثِ هلضٍهبت اداسی)
 اضیبيی سا کِ ثِ ًذست استفبدُ هی کٌین ،دس جبيی دٍس اص دستشس لشاس دّین( .استفبدُ اص سیستن ثبيگبًی
هٌبست ثِ قَسی کِ سَاثك کبسی سبلّبی گزضتِ دس جبّبی دٍستشی لشاس گیشد)
 اضیبيی سا کِ استفبدُ ًویکٌین دٍس ثشيضين (دٍس سيختي ثشگّبی صائذ)
 استمشاس ّش چیض دس جبی هطخع ٍ هخػَظ ثِ خَد (استفبدُ اص فبيلّب ٍ لشاس دادى هلضٍهبت اداسی
دس جبی خَد ،استمشاس اثضاس آالت ٍ تجْیضات دس جبی هٌبست دس تؼویشگبُّب پس اص استفبدُ)
 آٍسدى ٍ ثبصگشداًذى ّش چیض دس حذالل صهبى (يبفتي سَاثك اص ثبيگبًی ،سَْلت دستشسی ثِ اثضاس دس
تؼویشگبُ)
 ػالهت گزاسی هحذٍدُّب ٍ هحل استمشاس اضیبء (ًطبًِّب ٍ ػالئن هشثَـ ثِ تؼویشات دس سبلي
تؼویشگبّْب ،هطخع ضذى هحل استمشاس خَدسٍّبی ضشکت)
ً ظن ٍ تشتیت دس تبثلَی اػالًبت (ًػت پالکبسدّبی تجلیغبتی ضشکت دس جبّبی هٌبست)
 قشاحی اػالًبت ثِ ًحَی کِ خَاًذى آىّب آسبى ثبضذ (استمشاس هٌبست هبًٌذ دس هؼشؼ ديذ ثَدى،
قشاحی صيجب ٍ خَاًب ثَدى)
 استمشاس کبسکشدی هَاد ٍ لكؼبت دس لفسِّب ٍ ًظن ثخطی ثِ اثضاسّب ٍ تجْیضات.
 جذا ًوَدى لكؼبت هؼیَة اص ثمیِ دس اًجبسّب ،چیذى لكؼبت دس پبلتّبی اًجبس هكبثك ثب اغَل اًجبسداسی،
استفبدُ اص سيستن FIFO

پبکیضُسبصی ػجبست است اص دٍس سيختي صٍائذ ٍ پبکیضُ کشدى اضیبء اص آلَدگیّب ٍ هَاد خبسجی .پبکیضُسبصی
ًَػی ثبصسسی است .ثبيذ ثش ايي ثبٍس ثَد کِ پبکیضُسبصی تٌْب تویض کشدى هحل کبس ٍ لَاصم هَجَد دس آى ًیست،
ثلكِ پبکیضُ سبصی اهكبى اًجبم ثبصسسی ٍ ثبصثیٌی سا ًیض ثبيستی فشاّن آٍسدً .وًَِ ّبيی اص اجشای ايي  Sسا
هیتَاى ثِ غَست صيش فْشست ًوَد:
 آسبىسبصی ٍ پبکیضُسبصی ٍ ثبصثیٌی (ثبصسسی ٍ ثبصديذ هذيشيتّب اص هجوَػِی تحت پَضص خَد)
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 هسئَلیتّبی توبهی افشاد ثشای پبکیضگی هحل کبس (حفظ ًظبفت ٍ پبکیضگی هحیف کبس ّش يك اص
پشسٌل)
 اًجبم ثبصثیٌی ٍ پبکیضُسبصی هستوش جْت سفغ هطكالت جضئی
 پبکیضُ کشدى هحلّبيی کِ اص چطن افشاد ثِ دٍس است (صيش هیضّب ،گَضِّبی اتبق ،صيش هلضٍهبت اداسی
ٍ تجْیضات فٌی)
 فؼبلیتّبی الصم تَام ثب هسبثمبتی ثشای تویض کشدى ّش چِ ثْتش (دس ًظش گشفتي يك هؼیبس دس اسصيبثی
ًوبيٌذگیّب ٍ تؼییي ٍاحذ ًوًَِ دس ضشکت ٍ اختػبظ يكی اص پبساهتشّبی اسصيبثی هبّیبًِ پشسٌل ثِ
اهش پبکیضگی هحل کبس)

استبًذاسدسبصی ػجبست است اص کٌتشل ٍ اغالح دائوی ،سبصهبًذّیً ،ظن ٍ تشتیت ٍ پبکیضگی .تبکیذ اغلی دس
استبًذاسدسبصی هتَجِ هذيشيت استً .وًَِّبيی اص اجشای ايي  Sسا هیتَاى ثِ غَست صيش فْشست ًوَد:
 استفبدُ اص ػالئن ٍ ًطبًِّب (دس سبلي تؼویشگبُّب ،اًجبس ٍ دفبتش اداسی)
 ػالهتگزاسی هحذٍدُّبی خكش ٍ يب هشالجت خبظ (دس اًجبس هَاد ضیویبيی ،تجْیضات ثب فطبس کبسکشد
ثبال)
 ػالئن ًطبىدٌّذُی جْت ٍ ساٌّوب (جْت حشکت خَدسٍّب دس تؼویشگبُ ٍ استفبدُ اص تبثلَی ساٌّوبی
ٍاحذّبی قجمبت دس هؼبثش ٍسٍدی سبختوبىّب)
 ثشچستّبی ًطبًذٌّذُی لكؼبت اغلی (استفبدُ اص ثشچستّبی ٍيژُ ضشکت اص لجیل َّلَگشام ،ثبسکذ
ٍ )...
 سًگّبی ّطذاس دٌّذُ
 ػالين هشثَـ ثِ تجْیضات خبهَش کٌٌذُ (ػالئن هشثَـ ثِ صًگ خكشٍ ،سبيل ايوٌی ٍ ساٌّوبی اص
سیستن اقفبی حشيك)
 توْیذات پیطگیشی اص خكب ٍ اضتجبُ (آهَصش پشسٌل دس خػَظ ثشٍص خكش ،تذٍيي دستَسالؼولّبی
کبسی ثشای استفبدُ اص اثضاس آالت ٍ تجْیضات ٍيژُ)
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 ثشچست هَاد حسبس
 ثشچستّبی ًطبىدٌّذُی هیضاى دلت اثضاس (ًػت هیضاى دلت تجْیضات ٍ تبسيخ اػتجبس ٍ کٌتشل ثشای
آىّب)
 استمشاس اضیبء ثِ ًحَی کِ ثتَاى اص آىّب سشيؼبً استفبدُ ًوَد ٍ آًْب سا کٌتشل کشد.

اًؿجبـ ػجبست است اص آهَصش ػبدات ٍ تَاًبيیّبيی جْت اًجبم يك ٍظیفِ خبظً .كتِی اغلی دس اييجب
ايجبد ػبدات دسست ثِ جبی ػبدات ًبدسست است .ايي کبس سا ثبيذ اص قشيك آهَصش ضیَُّبی دسست اًجبم کبس
ثِ افشاد ٍ توشيي دادى آًبى دس ايي صهیٌِ ،آغبص ًوَدّ .وچٌیي ايي توشييّب اص قشيك ٍؾغ همشسات ٍ پیشٍی
جذی اص آًْب تحمك هیپزيشدً .وًَِّبيی اص اجشای ايي  Sسا هی تَاى ثِغَست صيش فْشست ًوَد:
 توشيي ًظن ٍ تشتیت (آهَصشً ،ظبست هستوش ،اسصيبثی ٍ پبداش ثِ پشسٌل جْت ًظن ٍ اًؿجبـ)
 توشيي ٍلت ضٌبسی (آهَصش ،استفبدُی ثْیٌِ اص صهبى ،ثِخػَظ دس ثخص تؼویشات دس سبليّب ٍ
ثشلشاسی جلسبت)
 پَضیذى کفص ايوٌی
 توشيي الذاهبت ؾشٍسی (استفبدُ اص تجْیضات ايوٌی)
 تَجِ ثِ صيجبيیْب ٍ سػبيت ظَاّش (استفبدُ اص لجبسّبی کبس هٌبست دس تؼویشگبُ ٍضشکت)
ً گشش هذيشيت ثِ فؿبّبی ػوَهی (ايجبد فؿبّبی سجض ٍ يب اهكبًبت سفبّی دس هحل کبس )...
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