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 درباره ما 
 مرکز آموزش مجازی آکادمی آلپ به عنوان معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت 

در کشور، با توجه به مجوزات و اعتبارت ملی و بین المللی و ارائه معتبرترین گواهینامه های ملی و بین المللی پایان  

دانش پژوهان، توسط تیمی از اساتید دانشگاهی و متخصصین صنعت، با عنایت به الطاف بیکران الهی  آموزشی به    دوره

دوره های مجازی )غیر حضوری(    .واالی جوانان ایرانی در راستای توسعه فعالیت های دانش بنیان بنا شده است  و همت

حاضر تعداد زیادی از  است، بطوری که در حالاین مرکز با استقبال فارسی زبانان در سراسر کشور و جهان روبرو شده 

جهان می باشند    دانش پژوهان این مرکز، ایرانیان مقیم در سایر کشورها و همچنین غیر ایرانیان فارسی زبان در سراسر

شغلی و تقویت    که از آموزش های این مرکز بهره مند و موفق به دریافت گواهینامه های معتبر بین المللی جهت ارتقاء

مهمترین هدف مرکز آموزش مجازی آکادمی آلپ، تالش در جهت توسعه آموزش های    .ومه علمی و مهارتی می شوندرز



Alpacademy 
Training, Certification 

 

www.alpacademy.ir 
 

 

 
 

09124946590 

09128953848 
09124946590 @alpacademy.ir 

 
الکترونیکی برای پیشرفت و ارتقاء روز افزون، از کوچکترین روستاها تا بزرگترین شهر ها برای عموم فارسی زبانان  

 جهان می باشد. 
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  در کشور و صنایع غذایی مرکز آموزش تخصصی مدیریت کیفیت و معتبرترین برترین

 

 در سازمان ها 5Sنظام آراستگی محیط کار 

 و نحوه پیاده سازی آن

 برگزارکننده : آکادمی آلپ

 مدرس : دکتر بهروز بهروزی 



:مدرس دوره

بهروز بهروزي ـ دکتراي مهندسی صنایع

:آخرین رزومه در حال فعالیت

531682مدرس دانشگاه دولتی پیام نور تهران با کد استادي  -1

.مشاور ساختار سازمانی شرکت سنگ آهن مرکزي بافق -2

رکت یت کیفیت شمدرس و مشاور برنامه ریزي استراتژیک ـ مدیریت دانش و سیستمهاي مدیر -3
.انگلستان U.R.Sپارمیدا صنعت نمایندگی 

.مدرس شرکت ملی حفاري ایران، شرکت نفت مارون اهواز -4

.سرممیز سیستمهاي مدیریت کیفیت و تحلیل گر سازمان ها -5

سرممیز تعالی سازمانی شهرك هاي صنعتی استان خوزستان -6

مشاور مدیریت دانش شهرك هاي صنعتی استان خوزستان -7



:اهداف دوره

سازمان در کار محیط آراستگی نظام جایگاه و کیفیت مدیریت مفاهیم با آشنایی  - اول فصل

  نظام کلی مفاهیم با آشنایی – دوم فصل

   کار محیط آراستگی نظام اصول با آشنایی – سوم فصل

   کار محیط نظام سازي پیاده و اجرایی ساختار با آشنایی چهارم فصل

  کار محیط آراستگی نظام ممیزي با آشنایی - پنجم فصل



فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مقدمه

 مهم موضوعات به درنهایت و دارد داللت کار محیط آراستگی نظام تشریح به که است اي دوره رو، پیش در دوره
 مهم اقدامات برخی ، 5S نظام اهمیت اجرایی، هاي روش با دوره این در .نمود خواهیم بیان را آن اصول به مربوط

 و کاربردي هاي مثال به و گرفت خواهیم یاد باهم را نظام این ممیزي و سازي پیاده چگونگی سازمان، در آن
.پرداخت خواهیم دوره این در کارگروهی

.ازیمپرد می سازمان در کار محیط آراستگی نظام جایگاه و کیفیت مدیریت مفاهیم با آشنایی اول فصل

.شود می مطرح نظام این کلی مفاهیم دوم فصل

.شود می ارائه کار محیط آراستگی نظام اصول توضیح سوم فصل

.شود می مطرح کار محیط نظام سازي پیاده و اجرایی ساختار چهارم فصل

.شد خواهد مطرح نظام این ممیزي انجام پنجم فصل



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:پیشگفتار

 اصول حصحی اعمال اقتصادي، رشد اصلی منابع از یکی پیشرفت، حال در و پیشرفته از اعم کشورها تمامی در
 عوامل فعالیت بکارگیري با که شود می قلمداد صنعتی و تولیدي هاي فعالیت ویژه به مختلف هاي حوزه در مدیریت

.شد خواهد وري بهره افزایش به منجر تولید

 در که پذیرد می صورت سازمان سطوح تمامی در آن دانشی نیروهاي وسیله به معموالً  بزرگ هاي سازمان نیازهاي
 شرایطی رد .دارد همراه به را اقتصادي توسعه و رشد براي مناسب بستر یک ایجاد در سعی زمانی، مختلف هاي برهه

 موقعیت کسب و وفقیتم این دنبال به پیوسته نیز صنایع در عملی و علمی فلسفه است، تغییر حال در پیوسته بازار که
.گیرد می نشات ها سازمان سطح در رقابتی

 مهمترین تواند می آن به دادن اهمیت و دانش گسترش با )5S(کار محیط آراستگی نظام و سیستم خصوص این در
.باشد مدیریت این موضوع



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:یادآوري

 و نامه پایان و تحقیق ـ مقاله ـ کتاب : شامل که دارد وجود زیادي منابع ،5S یا کار محیط آراستگی نظام حوزه در
.است آورده وجود به را دانشی و تجربی مجموعه معموالً که باشد می ها سازمان در تحقیق هاي روش

:نمود اشاره زیر در شده مطرح منابع به توان می جمله از

کردان فاطمه خانم از تجهیزات نگهداشت در 5S نقش -1

فرد صادقی ناصر آقاي از 5S سیستم اساس بر منزل و کار محیط ساماندهی -2

تسوچیا کازوئو از سازمان در 5S سوپر هاي فعالیت مهندسی -3

طاعتی ناصر آقاي از ساده زبان به 5S کار محیط آراستگی نظام -4



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

 در و شد بترقا عرصه وارد مدیریت ادبیات وارد بعد به دوم جهانی جنگ از کیفیت مدیریت مستحضرید که همانطور
 نشد صنعتی و تولید جریان در یعنی .)میالدي 1950(.کرد کار به شروع قطعات بازرسی و کیفیت کنترل حوزه از واقع

 امر این علت .دبپرداز کیفیت کنترل موضوع به و باشد داشته وجود سیستمی باید که شد الزم امر این ها کارخانه
 ویژه مرکزت که است محصوالتی به مربوط عیوب حذف و آماري کیفیت کنترل بنام است امري واستلزام و وجوب

.داد قرار توجه مورد را صنعتی مدیریت و صنایع مهندسین

 پذیرش دودح تعریف با و کردند می شناسایی را معیوب محصوالت و قطعات تولید، خطوط از گیري نمونه با واقع در
.دادند می انجام را الزم پذیرش مطالعه مورد جامعه به مربوط آماري توزیع و پایین و باال

 خود، محصوالت اقتضاي به هرکارخانه در که اهواز سازي لوله شرکت محصوالت در ظاهري عیوب وجود مانند
.کنند می کنترل و تعریف خود، استانداردهاي مطابق را عیوب



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

 یا کیفیت تضمین مبحث میالدي، 1960 سال اوایل در کیفیت، کنترل موضوع از چندسال گذشت از بعد
QUALITY ASSURANCE قرار شسنج مورد را نهایی محصول کیفیت، مهندسین و شد کیفیت مدیریت وارد 

 در سازمان اصلی دبرن عنوان به و برسد است الزم که کیفیتی آن به باید و نمانده عقب کیفیت مبحث از تا دادند می
 غیره و هبودب و نوآوري مشتریان، از نظرسنجی مشتري، صداي مانند بحثهایی که بود زمان این در .شود گرفته نظر

.شد وي نیازهاي و مشتري به ویژه نگاه و شد مطرح

 سازمان ايفرآینده به ویژه صورت به آن نگاه که گردید مطرح کیفیت مدیریت موضوع میالدي، 1970 سال اوایل از

QUALITY.بود MANAGEMENT. ینا به مربوط فرآیندهاي بلکه محصوالت تنها نه قطعات، تنها نه یعنی 
.شوند می مدیریت و بررسی نیز موضوع

: جمله یک در یعنی

.فرآیندها باید چابکی الزم در این خصوص را داشته باشند



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

 یا موقع به یلتحو و مشتري نیازهاي و تولید فرآیندهاي با منعطف کامالً باید که بود معنی این به سازمان چابکی
JIT ردهاياستاندا به مربوط الزامات دوران این در .باشد اتوماسیون صورت به کامالً نقل و حمل فرآیندهاي یا و 

.شد بحث وارد مشتریان مندي رضایت به مربوط هاي سیستم و 9001 ایزو به مربوط

 کیفیت مدیریت بحث شد، کیفیت مدیریت عرصه وارد 1990 سال در و دوران این از پس مهم و بعدي موضوع

TOTAL یا فراگیر QUALITY MANAGEMENT د،فرآین و محصول و قطعه تنها نه یعنی .گرفت قرار مدنظر 
 به که هایی سیستم از خیلی و ERPقطعات، تامین .شد گرفته درنظر هم انسانی نیروي بحث و سازمان کل بلکه

 مدیریت بودن فراگیر عرصه در بتوانند تا شدند اي ویژه و خاص اهمیت داراي شوند می محسوب سازمان اهرم نوعی
.باشند داشته وري بهره افزایش براي وافر تالش ، کیفیت



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

 تا ودش می عمل طوري آن مختلف هاي بخش در و شود می گرفته درنظر کل صورت به سازمان کل بخش، این در
 خصوص ینا در فرآیندها و سازمان یادگیري .شود گرفته درنظر خصوص این در بخش مهمترین و کیفیت بهترین

.باشد قسمت این بخش مهمترین از تواند می

 حتی و استراتژیک مدیریت بحث که شده کیفیت مدیریت داستان وارد دمینگ و EFQMبالدریج، مالکوم هاي مدل
.نمود استفاده و داد ربط فراگیر کیفیت مدیریت به توان می را دانش مدیریت مباحث

.دهستن پذیر انعطاف صورت به مدیریت دانش که شده وارد جدیدي موضوعات کیفیت مدیریت مبحث در



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

جامعه

سازمان ها

فرآیندها

محصوالت

قطعات

2022200019901980197019601950

QC

QA

QM

TQM



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:مختصر تاریخچه

.نمایند حفظ را خود جایگاه توانسته امروز به تا و اند شده مطرح کیفیت موضوعات در متفاوتی ابزارهاي

: که هست این موضوعات این در اساسی سئوال اما

»کیفیت چیست؟« 



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:کیفیت تعریف

 هاي منانج توسط کیفیت مورد در تعریف ده از بیش شاید .دارد وجود کیفیت درخصوص زیادي تعاریف امروزه
.میکنیم ذکر اینجا را آنها از برخی که اند شده مطرح مختلف استانداردهاي و مختلف دانشمندان مختلف،

:کیفیت استانداردي تعریف -1

.مشتریان هاي خواسته و الزامات ماهیتی، هاي ویژگی سازي برآورده از سطحی

 جمع جا یک در را دارند نیاز آنها به مشتریان که هایی خواسته و مشخص هاي مایهت با ویژگیهایی سري یک یعنی
.بدهیم پاسخ مشتریان نیازهاي به بهتر تا کنیم می

 می تعریف فائتمت کیفیت این مشتریان، نیازهاي اقتضاي بنابه محصول هر در و هست نسبی موضوع یک کیفیت
.شود



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:کیفیت تعریف

هستند؟ چی ماهیتی هاي ویژگی

 انتقال که رسدنمیپ فروشنده از مشتري لوله، مبحث در مثال .پرسد نمی فروشند از مشتري محصول، خرید در که آنچه
.است اي ماده چه به مربوط سیال

هستند؟ چی الزامات

.محصول کیفیت از اطمینان حصول براي المللی بین و ملی سازمانی، استاندارد بندهاي و قوانین

هستند؟ چی مشتري هاي خواسته

.خدمات یا محصول متقاضی درخواست مورد نیازهاي

 باشد، نمشتریا نیازهاي کننده برآورد و مناسب الزامات با مناسب ماهیتی هاي ویژگی داراي که را هرآنچه یعنی
.شود می نامیده محصول کیفیت



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

TIME

Big Q

انتخاب طرح اولیه

طراحی محصول

طراحی فرآیند

تولید و ارائه محصول

صداي 
مشتري

محصول 
جدید

Little Q

Organization Process 



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:کیفیت تعریف

:قبل صفحه نمودار توضیح

 فرایندهاي مطابق سازمان در چدید محصول دریافت لحظه تا سازمان به مشتري نیاز اعالم لحظه از

 در و هدد قرار سنجش مورد را نهایی محصول و شود دیده کیفیت قالب در باید ها فعالیت تمامی سازمان،

.گیرند قرار بررسی مورد کیفیتی جنبه از مختلف تمامی

 امر این لتع .شود می فرآیندها بقیه به نسبت بیشتري دقت مشتري، به محصول ارائه و تولید هنگام در

LITTLE(محدوده این در که است این Q( و تکیفی مدیریت کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل نگاه از 

.است پرداخته حوزه این توسعه به فراگیر کیفیت مدیریت



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

:بهبود هاي نظام نقش و ایگاهج



:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

)5S (کار محیط آراستگی نظام تاریخچه

.است بوده نظام فاقد ولی است داشته وجود سازي پاکیزه بحث گذشته در -1

.بود اول S سه به  محدود نیز ابتدا در(.شد طرح ژاپن در 1985 سال در 5S نظام بار اولین -2

)عملی کایزن:سوزوکی کتاب(.شد چاپ ژاپن در1986 سال در کتاب اولین -3

بود سنگاپور کشور نمود توجه5S نظام به ژاپن از پس که کشوري اولین -4

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

است یافته سریعی رواج آسیایی کشورهاي در5S نظام اخیر سالهاي در -6

  آن استقرار به سازمان 50 حدود شود می بینی پیش و شده معرفی ایران در 5S ،نظام شمسی 1370 دهه اواسط از -7

.باشند نموده مبادرت







:فصل اول

5Sمقدمه اي بر نظام آراستگی یا 

.دهید قرار مدنظر را زیر موارد بندي، گروه ضمن لطفا :اول تمرین

.بنویسید کاغذ روي کالس در شده ارائه مطالب به توجه با را زیر اصطالحات -

.بنویسید کیفیت تعریف از را خود برداشت -1

.بنویسید استانداردي پذیرش پایین و باال حدود از را خود برداشت -2

:بنویسید را زیر اصطالحات معادل -3

QA

QC

QM

TQM



دوم فصل 

مفاهیم اولیه



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام مفهوم

.است وري بهره شالوده واقع در که است کار محیط در همه براي پرثمر و راحت ایمن، زندگی یک آغاز -1

 و ظمن حفظ و استانداردها و مقررات برقراري و کار محیط آراستگی و ساماندهی براي اي یافته سازمان روش -2
. کارها صحیح انجام براي الزم انضباط

3- 5S، ايبر الزم اصول نگهداري و هنجارها قواعد، حفظ کار، محیط سازماندهی به مند نظام رویکردي و نگرش 
.باشد می کارها درست انجام

 هب کارها انجام جهت در عملیات سازي ساده هاي روش بکارگیري با و کار محیط سازماندهی با رویکرد این -3
.نماید می اقدام موثرتر و تر ایمن تر، ارزان تر، سریع تر، آسان نحوي

:باشد می زیر ژاپنی حروف از برگرفته 5S عنوان -4

SEIRI,SEITON, SEISO , SEKITSU, SHITSUKE



:فصل دوم مفاهیم اولیه

5S اولیه مفاهیم جدول

اصطالح ژاپنیمعادل انگلیسیمعنیمفهوم

ساماندهی و تفکیک اقالم ضروري و غیر 
ضروري و رفع آلودگی و تعمیر سریع

و  تفکیک
تعمیر

Sorting OutSeiri

ترتیب و سازماندهی اقالم ضروري و شفاف سازي
تنظیم

Systematize Seiton

ز سپیدي، تمیزي و بازبینی و پیشگیري ا
آلودگی

Sweep , Shipping Seisoتمیزي

Standardize Sekitsuتتداوم و تثبیاستانداردسازي و مدیریت دیداري

تعلیم و خود انضباطی و مشارکت همگانی
انضباط

Self – Discipline Shitsuke



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام مفهوم

 است علت همین به و گیرد می نشات افراد خود درون از 5S برنامه اجراي براي محرکه نیروي ،5S در مهم نکته

  .آید می حساب به موفقیت کسب براي حیاتی عامل ،انضباط و تعلیم که

 سوق پسندیده عادات از پیروي به آنان تا دهد آموزش اي گونه به را افراد باید ،انضباط و تعلیم اینکه دیگر نکته

.شوند داده

JITو TQMTPM,، TQC: مانند ي روپایه و اولین گام نظامهاي جامع بهره 



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام فلسفه

 که ستا الزم نتیجه در .آید می وجود به ضایعات و تلفات بردن بین از طریق از وري بهره شد، بیان که همانطور

 .نمود تفااک آن آثار و عالئم رفتن بین از به فقط نهاینکه و برود بین از کامالً خصوص این در مشکالت ریشه

 این هب باید مهمتر همه از و االجراست الزم و ضروري امري افراد کلیه مشارکت موفقیت، یک ایجاد براي همچنین

.برسند و وفقیتم به تا باشند داشته اتحاد و تعامل همدیگر با باید و نیستند کاملی موجودات ها انسان که رسید باور



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام فلسفه

 که است هایی سیستم سالمتی همچنین و آرامش حفظ ها، سازمان در آن وجود فلسفه و نظام این اهمیت نتیجه در

 صنایع در اطمینان ایجاد باعث وري بهره این تا شوند مجموعه یک در وري بهره افزایش باعث تواند می خود نوبه به

.شوند مشتریان نیاز مورد تولیدات و

 ویژگی و ها اولویت یکسري داراي خود نوبه به سازمانی هر در 5S نظام به مربوط اهمیت و موضوعات این بنابر

.بگیرد قرار مدنظر باید که هست هایی



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام اهمیت

 مدیریت در اصلی هاي گام از یکی که شد اذعان شد، داده توضیح اول فصل در که کیفیت مدیریت توسعه روند در

 باید هستیم، ريو بهره بردن باال قصد اگر تولید خط یک در که معنا بدین .بود تجهیزات اطمینان قابلیت کیفیت،

 توقفات همه ییعن .باشند داشته تعمیر به نیاز و شوند خراب کمتر که کنیم نگهداري و تنظیم طوري را تجهیزات

 قابلیت مانیکهز بنابراین .پرداخت آن به باید فقط که نیست موردي تنها این زمان، مرور به اما .شوند حذف ها دستگاه

.شد خواهد کمتر نیز تجهیزات توقفات نیز آن تبع به ببریم، باال را تجهیزات اطمینان



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام اهمیت

 یعنی یایمن تولیدي، از اعم و خدماتی از اعم فرآیندي هر در .گیرد می قرار بحث مورد ایمنی به مربوط بعدي بحث

 نتیجه در میکند یداپ کاهش نیز سوانح تعداد دهیم، افزایش را فرآیند ایمنی وقتی.است سوانح از پیشگیري یا و کاهش

 .رفت خواهد باال خدمات ارائه وکیفیت و سازمان خدمات یا و تولید نرخ

 ضایعات و تلفات کاهش باعث وري بهره افزایش که است 5S نظام اصلی فلسفه که است وري بهره بعدي، مورد

.شد خواهد وري بهره سمت به ویژه توجه نتیجه در .شود می



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام اهمیت

قابلیت اطمینان تجهیزات

بهره وري

ایمنی

کیفیت

از بین بردن تلفات و ضایعات

پیشگیري از سوانح

حذف توقف هاي تعمیرات



:فصل دوم مفاهیم اولیه

چیست؟ 5S نظام اهمیت

 و وانحس کاهش خدمات، یا تولید راندمان افزایش باعث وري بهره و ایمنی تجهیزات، اطمینان : بعد سه افزایش

 صورت هب خدمات ارائه نرخ یا تولید نرخ نتیجه در داشت خواهد همراه به را تولیدي تجهیزات توقفات کاهش حوادث،

.نامند می کیفیت را بعد سه این .کرد خواهد پیدا افزایش محسوسی

 توانند می عدب سه این در تولیدي ضایعات و تلفات کاهش و تولید راندمان افزایش سیستم، خطاهاي کاهش یعنی

.باشند فرآیند یک اصلی کیفیت میزان کننده کامل



:فصل دوم مفاهیم اولیه

است؟ 5S نظام با تقدم حق چرا

.است تر آسان بهبود هاي برنامه اولیه مراحل در آن اجراي -1

.است همگانی اي عالقه یافته سامان و پاکیزه کار محل به عالقه -2

.است درك قابل و مالحظه قابل افراد همه براي آن نتایج -3

.نمود خواهد ایجاد را جدیدي فضاهاي و ها حوزه -4

.داد خواهد کاهش را اتالف هاي زمان -5

.رساند می خود حداقل به را دستیابی و دسترسی هاي فاصله -6

.داد خواهد افزایش را تجهیزات و آالت ماشین عمر دوره -7

.نماید می تبدیل کارکنان براي تر ایمن و تر سالم مکانی به را کار محل -8



:فصل دوم مفاهیم اولیه

است؟ 5S نظام با تقدم حق چرا

.افتد می اتفاق کمتر اشتباه و خطا -9

.شوند می منضبط بخود خود افراد همه -10

.است اندك برنامه این اجراي هزینه -11

.شود می حاصل کنندگان مصرف رضایت -12

.شد خواهد میسر بهتر، کار انجام با افراد خالقیت -13

.کارکنان غرور احساس و شرکت وجهه بهبود -14

.یابد می افزایش سازمان کلی عملکرد و کارکرد -15

.آمد خواهد بوجود نشاط با و عملکردي و کارکردي اطمینان با و مناسب محیط -16



:فصل دوم مفاهیم اولیه

اساسی و اولیه سئوال چند به پاسخ

ندارد؟ کاربرد دیگر مناطق در و است خاصی کشور یا مکان یک مختص 5S بکارگیري آیا -1

ندارد؟ کاربرد ها بخش و صنایع سایر در و است خاصی بخش مختص 5S بکارگیري آیا -2

 و ترجمه کشور /هرمنطقه فرهنگ مطابق 5S هاي روش و ابزارها مفاهیم، کلیدي، عبارات است الزم آیا -3
) شود؟ بومی بعبارتی ( شود؟ باخوانی

؟هستند چه شما کار محیط هاي چالش ترین عمومی و ترین مهم ترین، اصلی -4

است؟ کدام شما کاري محیط در بهبود هاي برنامه و تغییرات برابر در مقاومت عامل ترین اصلی -5

است؟ کدام شما کاري محیط در بهبود اقدامات برنده پیش عوامل ترین مهم و ترین اصلی -6

است؟ کجا شما کار محیط و شرکت در عملکرد بهبود هاي برنامه شروع نقطه بهترین شما نظر به -7



:فصل دوم مفاهیم اولیه

اساسی و اولیه سئوال چند به پاسخ

.است استفاده حال در و شده صادر دیگر هاي کشور به و است ژاپن کشور مختص -1

)صنایع (.شود می استفاده تولیدي فرآیندهاي در هم و )ها بانک(خدماتی فرآیندهاي در هم .خیر -2

.شوند تعریف بومی صورت به هاS مفهوم و معنی باید بله -3

.است چالش مهمترین سازمانی فرهنگ.است متفاوت سازمانها همه در مختلف مشکالت و مسائل -4

.یابی ازعارضه بعد سازي پیاده و انسانی نیروي براي مختلف هاي روش تعیین و سازمانی فرهنگ -5

 کار اهیمت توضیح و سازمان گیرنده تصمیم مدیران حمایت -6

.شود می شروع سازمان پایین عملیاتی سطوح از و شود شروع خودمان اتاق از و خودمان کار محیط از -7



:فصل دوم مفاهیم اولیه

.بنویسد را خود کار محل جداگانه صورت به هرگروه : 2 تمرین

 را متسال و ایمنی حوزه نظر از هدف منطقه از مطلوب تصویر .نمایید انتخاب را ) خود کار محل (هدف منطقه یک
.کنید تعریف ذهنی صورت به

 رتصو به را ذهنی تصویر و باشد باید هایی ویژگی چه داراي شما هدف منطقه یا کار محل خواهدي می یعنی
.نمایید ایجاد مطلوب

....بعدي اسالید در بیشتر توضیح



:فصل دوم مفاهیم اولیه

.بنویسد را خود کار محل جداگانه صورت به هرگروه : 2 تمرین

:بنویسید زیر هاي مقوله قالب در را مطلوب تصویر

  کار انجام و وییپاسخگ سرعت – مصرفی لوازم کیفیت – اداري ملزومات – کار نتیجه کیفیت – سالمتی و ایمنی
 دارينگه – کار انجام هاي روش – اطالعات سازي شفاف و توزیع – نظافت و شادابی نظم،:پیرامونی شرایط –

 و افراد و مستندات و مصرفی لوازم ملزومات، چیدمان نحوه – مستندات و مدارك بازیابی توانایی و سوابق مدارك،
 مرتب اب فوق عوامل همه سازي شفاف – مراجعین با برخورد نحوه – یکدیگر با همکاران برخورد نحوه – تجهیزات

.عوامل سازي

.نگهدارید بندي نتیجه براي خود نزد و نموده ترسیم گروهی و چداگانه صورت به را فوق موارد



فصل سوم

5Sتشریح اصول   



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

:مقدمه

 هایی آمادگی و الزامات یکسري به نیاز خاصی، نظام یک یا و مدیریتی سیستم یک تشریح براي ها سازمان همه در

 در آن سازي پیاده مایحتاج تهیه همچنین و ها روش و ها دستورالعمل تدوین و جاري امور در تسریع که دارد

  .دارد نیاز اصلی و کلی حمایت به سازمان،

 .شد خواهد تقدیم حضورتان کاربردي هاي مثال با همراه ترتیب به را 5S به مربوط اصول تشریح به فصل، این در

  .دش خواهد مطرح عملی تکلیف صورت به نیز بهتر مطالب ارائه براي عملی کارگاه نیز اصل هر پایان در



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک اول، اصل

 عادلم و است سریع تعمیر و آلودگی رفع و ضروري غیر و ضروري اقالم تفکیک و ساماندهی اصل، این مفهوم

SORTING اصل، این انگلیسی OUT باشد می. 

 کم را ودمانخ پیرامون اشیاء به تعلق باید که است اصل این در .پردازیم می خاص خیلی موضوعات به اصل این در

 انجام را عموضو این شک بدون و نظر دقت با باید علمی کامالً صورت به ضروري غیر اقالم کردن حذف در و کنیم

.داد



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:گیرد می قرار مدنظر اصل این در زیر موارد

ضروري غیر اقالم ایجاد علل و منابع شناسایی -1

ضروري غیر اقالم بروز از جلوگیري براي مناسب راهکارهاي تدوین و بینی پیش -2

کار محیط ضروري اقالم فهرست تدوین -3

اقالم و اشیاء دهی نظم -4

ها آلودگی حذف -5

عیوب اصالح / تعمیر -6

اشتباهات و معایب بروز علل یابی ریشه -7



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

دهیم؟ نظم را کار محل چگونه  -  SEIRI : تعمیر و تفکیک



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

اداري محیط در 5S کنترلی فهرست

معیارهاي ارزیابیموارد کنترلی

SEIRI: تفکیک و تعمیر 
 قرار آن در اسناد و ها پرونده و ها نقشه قبیل از ضروري غیر و نامرتبط مراجعها قفسه -1

.باشد نگرفته

.باشدن آن روي پرسنلی گزارشات و ها کتابخانه :قبیل از مراجع از اضافی هاي بخشمیزها -2

.شوند می شناسایی نگاه یک با نامرتبط مستندات و اقالمبصري کنترل -3

استانداردهاي و  -4
دستورالعمل ها

.اند شده نصب خود جاي در ها دستورالعمل

.باشند پاکیزه و روز به نمایشگرها سایر و ها ساعت ها، تقویمنمایشگرها و تابلوها -5



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:پاکسازي اجرایی مراحل

  :اول گام

.کنید پیدا را اقالم این و بپردازید غیرضروري اقالم جستجوي به کار محیط در خود همکاران اتفاق به

:مهم نکته

.بیاید در قانون صورت به اینکه براي بگیرید درنظر خود براي استاندارد یک حتما

.دروز اگر از چیزي استفاده نکردید، باید از محل کار خود دور نگهداری 30مثالً 



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:پاکسازي اجرایی مراحل

.ببندید بکار را )ارزیابی و پاکسازي معیارهاي(جداسازي و تفکیک مدیریت :دوم گام

روش نگهداريمیزان استفادهاولویت

کم
.به نحو مناسبی از دور خارج کنید.استفاده نشده اند اقالمی که در یک سال گذشته

.درمکانی دورتر نگهداري کنید.دماه گذشته فقط یکبار استفاده شده ان 12تا6اقالمی که درطول 

متوسط
.ماه گذشته فقط یکبار استفاده شده اند 6یا2اقالمی که درطول 

یک مکان مرکزي نگهداري کنید در
.اقالمی که بیشتر از یکبار در ماه گذشته استفاده شده اند

زیاد

.اقالمی که یکبار در هفته استفاده می شوند

 در محل کار خود نگهداري کنید یا با خود
.حمل نمایید

.روز استفاده می شوند اقالمی که هر

.استفاده می شوند اقالمی که هر ساعت



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:پاکسازي اجرایی مراحل

  :سوم گام

.دهید انجام را قرمز برچسب زدن عمل و کنید نگاه خود اطراف به

در محیط  هدف این موضوع، شناسایی تجهیزات ازکارافتاده، از رده خارج یا شکسته
.کاري است



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:پاکسازي اجرایی مراحل

قرمز زدن برچسب از نمونه

:مکان:                                                            تاریخ

:شرح اقالم

:وضعیت از دور خارج کردن

.دور ریخته شود.......................................... تا تاریخ  □

.انتقال داده شود.................................... براي تعمیر به  □

:تایید کننده:                                                         تهیه کننده



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:پاکسازي اجرایی مراحل

  :چهارم گام

:روش اجرایی از دور خارج کردن را مشخص کنید

.کنید وارسی را خود کاري محیط کنارهاي و گوشه همه -1

.بگیرد برعهده را تایید مسئولیت کسی چه کنید مشخص -2

.دهید انتقال دیگري بخش یا واحد به را آن مدرك، یا شی بودن استفاده قابل درصورت -3

.بازگرداند باید مکانی چه به را مواد و منابع نیاز مازاد اقالم کنید مشخص -4

.بفروشید سازمان از خارج به یا بریزید دور را استفاده غیرقابل و زائد اقالم -5



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:سازمان در S1از صادیقیم

اضافی ابزارهاي -1

 مصرفی کاالهاي و مواد -2

قدیمی ابزار -3

شویی فنگ -4

انباریها -5

غذایی مواد -6

ابزار خرید جاي به موجود ابزار از چندگانه استفاده -7



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEIRI : تعمیر و تفکیک

:3 تمرین

.دهید انجام زیر صورت به دقیقه ده مدت در را تفکیک معیارهاي تدوین : اول اصل گارگاهی کار

 و نموده شناسایی و بندي دسته را خود کاري منطقه در حاضر هاي موجودیت و اقالم تمام -1
.کنید نیبی پیش را الزم اقدام و کنید تدوین را ضروري از غیرضروري تفکیک معیار هردسته براي

.نمایید تعریف خود کار محل در را شغل هر ضروري اقالم فهرست -2



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEITON :ساماندهی و ترتیب دوم، اصل

 می SYSTEMATIZE آن، انگلیسی معادل و است سازي شفاف و ضروري اقالم سازماندهی اصل، این مفهوم

.باشد

 چه عنیی .نمود اي ویژه توجه اقالم از هرکدام اولویت و ترتیب به باید و حکمفرماست ترتیب و نظم اصل این در

.کرد ادهاستف و داد قرار ارزشیابی مورد بهتر را آن کاربرد و شود استفاده آن از بهتر تا دهیم قرار کجا در را چیزي



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEITON :ساماندهی و ترتیب

.باشند یدسترس قابل آسانی و سرعت به که نحوي به مشخص و مناسب مکان در نیاز مورد اشیاء و اقالم قراردادن

:موضوع این نتایج

زمان اتالف از پیشگیري -1

اقالم بکارگیري و بازیابی تسهیل -2

FIFO یا خروج اولین ـ ورود اولین اصل کاربرد از اطمینان -3

آسان کار و تولید جریان سازي هموار -4



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEITON :ساماندهی و ترتیب

:هستند زیر صورت به داد انجام اصل این در توان می که مهمی اقدامات

جابجایی و حرکت براي مناسب مکان در مواد و اقالم استقرار -1

FIFO اساس بر بازیابی براي اقالم انبارش -2

درست و مناسب مکان در اقالم و اشیاء همه استقرار -3

مناسب عالئم و ها برچسب از استفاده با اقالم کلیه وضعیت تعیین -4

 عمومی ابزارهاي از خاص ابزارهاي جداسازي -5

استفاده تواتر حسب بر اقالم استقرار -6
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SEITON :ساماندهی و ترتیب

:هستند زیر صورت به داد انجام اصل این در توان می که مهمی اقدامات

 سایر و نگر از استفاده با بازیابی و کنترل هاي زمان کاهش براي عینی و چشمی جستجوي و کنترل تسهیل -7
عینی مشاهده قابل ابزارهاي

مناسب هاي جداسازي بدون اقالم استقرار و انبارش عدم -8

ایمنی لحاظ از ناپایدار موارد و اقالم تثبیت -9

وحوادث غیرعادي شرایط براي الزم نشانه و عالئم تعیین و بینی پیش -10

 تجهیزات براي الزم تجهیزات و شرایط و فضا بینی پیش -11

مشخص و واضح نحو به ایمنی
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کار محل ساماندهی نحوه – SEITON :ساماندهی و ترتیب
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SEITON :ساماندهی و ترتیب

:نمود بیان زیر صورت به توان می را کار محل دهی سازمان اصل هفت

  انبارش و نگهداري محل در FIFO وارده اولین از صادره اولین روش سازي پیاده -1

نگهداري محل در هرقلم به مشخص مکان تخصیص -2

مناسب هاي اعالن و ها برچسب با آن استقرار محل و کاال هر سازي مشخص -3

.باشد می لحداق آنها بازیابی زمان و گیرد می انجام سهولت به آنها بصري کنترل که نحوي به اقالمی استقرار -4

.گیرد انجام سرعت و سهولت به پرمصرف اقالم جابجایی و اقالم به دستیابی که نحوي به اقالم استقرار -5

عمومی وسایل از خاص تجهیزات و ابزار جداسازي -6

  مصرف محل نزدیکی در تندگردش /پرمصرف تجهیزات و ابزار استقرار -7



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEITON :ساماندهی و ترتیب

:شامل دهند می یاري را چیدمان طرح که اصولی

سازمان بندي اولویت نظام شناسایی -1

کار محل در اقالم کلیه مصرف دوره و فیزیکی مشخصات شناسایی -2

:پذیرد می صورت زیر موارد اساس بر نیز چیدمان طرح تدوین

  عملیات منطقی توالی -1

اقالم فیزیکی مشخصات -2

اهمیت -3

تطابق -4

  تعادل -5



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEITON :ساماندهی و ترتیب

:سازي مرتب در اجرایی نکات

.شود داده قرار خود سرجاي در منظم و مرتب باید چیز همه کار محل در -1

 تفادهاس تا دهید قرار خود درجاي مشخص و منظم طور به است، نیاز مورد که را اقالمی فقط یعنی قراردادن خود سرجاي -2

.شود آسان آنها از

.گیرند قرار هستید، نیازمند ها آن به واقعا که مدارکی و وسایل فقط باید ها قفسه در -3

.دهید قرار باالتر را تر سبک وسایل و تر پایین را تر سنگین وسایل ها، قفسه در اقالم چیدمان موقع در -4
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SEITON :ساماندهی و ترتیب

:سازي مرتب در اجرایی نکات

.کنید گذاري عالم را مختلف وسایل نگهداري هاي مکان -5

.بنویسید را اقالم نام کشی، خط محل یا باال قسمت در و بکشید خط رنگ با را وسایل نگهداري محل دور -6

.کنید ترسیم خود کار محل کف در و مشخص را خاصی جاي متحرك، وسایل براي هم و دستگاه براي هم -7

 انبتو راحت که مسیري عرض اندازه به افراد تردد توانایی و زمین روي بر افراد مرور و عبور راههاي گذاري عالمت -8

.گذشت
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SEITON :ساماندهی و ترتیب

آنها کننده مشخص رنگهاي و مواد نوع

رنگ شناسی ژاپنینوع ماده

آبیآب

قرمز تیرهبخار

سفیدهوا

زرد روشنگاز

بنفش خاکستريالکل /اسید

قهوه ايروغن

زرد روشن/  قرمزبرق
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SEITON :ساماندهی و ترتیب

ها کارخانه در دوم S از صادیقیم

 فسق مثال براي .کنید می استفاده وسایل آن از که دهید قرار کارگاهها از قسمتی هاي قفسه در را اشیا و وسایل -1

... و تعمیرات کمدهاي کنار مخصوص کمدهاي در و کارگران محل به نزدیک جایی در را آچارها به مربوط

 مناسب درجاي مصرفی مواد و آچار هاي هاي قفسه مثال براي. دهید قرار هم کنار گروه یگ در را هم شبیه موارد 				.2

 .دهید قرار

 .دهید قرار ها قوطی مانند تر بزرگ ظروف در را کوچک و ریز اشیاء  .3



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

:3 تمرین

.گذاري شناسه هاي روش و بندي اولویت نظام تعیین :دوم اصل کارگاهی کار

.کنید مدون را آن امور انجام براي بندي اولویت نظام و کرده بررسی را )کاري(نمونه فرآیند -1

)فردي حفاظت وسایل تحویل درخصوص مثال(

.کنید نتدوی نیز را شرایط آن براي بندي اولویت نظام و کنید بینی پیش را منتظره غیر و عادي شرایط -2

دارد؟ هماهنگی بندي اولویت نظام با استقرار نحوه و چیدمان طرح آیا -3

 ابلوهايت ( .کنید مدون و کرده بینی پیش را بصري و رنگی هاي شناسه از استفاده و سازي شفاف هاي روش -4
)سازمان در رنگی عالئم و هاي قفسه و راهنمایی



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEISO :تمیزي سوم، اصل

SWEEP ن،آ انگلیسی معادل و است آلودگی از پیشگیري و بازبینی تمیزي، سپیدي، اصل، این مفهوم ,

SHIPPING باشد می.

 راندمان بردنباال و تجهیزات براي زیادي بسیار کمک تواند می که است اصولی مهمترین از یکی اصل، این

  .باشد داشته آنها

 احساس نیز دست با تماس طریق از و نشود دیده چشم با اي لکه و غبار هیچ که است این SEISO استاندارد

.نگردد
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SEISO :تمیزي

:نمایید دقت سازي پاکیزه خصوص در زیر مفاهیم به

.اشیاء هاي جنبه تمامی قبال در مسئولیت پذیرش براي است تعهدي سازي پاکیزه -1

.است بازبینی و بازرسی نوعی سازي پاکیزه -2

.شود می قلمداد 5Sکار محیط آراستگی نظام کانون اصلی جوهره سازي پاکیزه -3

.است شکیبائی و حوصله صبر، نیازمند سپیدي و سازي پاکیزه -4

.سازد می تر روشن اطرافمان محیط به نسبت را ما دیدگاه سازي پاکیزه -5

.است گیري اندازه و ارزیابی قابل سازي پاکیزه -6

  .است ریزي برنامه و بینی پیش به نیازمند که است اقدامی سازي پاکیزه -7



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEISO :تمیزي

:هستند زیر موارد شامل تمیزي از حاصل نتایج

.آسان عینی کنترل امکان -1

.شده خارج رده از تجهیزات و آالت ماشین بکارگیري از اجتناب -2

.کار کننده تسهیل و ایمن شرایط در کار محیط حفظ -3



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEISO :تمیزي

: نمود بیان زیر صورت به توان می را هستند تمیزي راستاي در که اقداماتی از برخی

همگانی روزانه نظافت -1

روزانه نظافت براي زمانی مدت تعیین -2

ماشین هر متصدي و مسئول تعیین -3

بازرسی و نظافت ترکیب -4

 ابلق العملهاي دستور از استفاده با و آشکار و واضح اي شیوه به روزانه نظافت موارد اعالم و ایجاد -5
مشاهده

 انتشارو ایجاد عوامل از پیشگیري و بحرانی موارد و نقاط پاکسازي براي الزم تجهیزات و ابزار تامین -6
.غبار و گرد و آلودگی
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SEISO :تمیزي

: نمود بیان زیر صورت به توان می را هستند تمیزي راستاي در که اقداماتی از برخی

آلودگی از پیگیري -7

  آنها انتشار و بروز منابع و ها آالینده شناسایی -8

ها آالینده حذف یا و کنترل -9

آسان بازبینی امکان ایجاد -10

بازبینی راه از مشکالت شناسایی -11

تمیزي و پاکیزگی تمیزي، تثبیت -12

زا بیماري عوامل و کارکنان بیماري از پیشگیري راهکارهاي بینی پیش -13
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SEISO :تمیزي

چیست؟ آلودگی

.است یازندگی و کار محیط شرایط به مربوط که محیطی آلودگی -1

.هواست در معلق ذرات به مربوط که معلق ذرات و هوا آلودگی -2

آن معلق ورسوبات قالیبافی مانند است مکانهایی به مربوط که روسوبات و غبار گردو آلودگی -3

.هاست کارخانه به مربوط سروصداي به مربوط که صوتی آلودگی -4

هاآلودگی نوع این به چشم عادت و خوانی مانندنقشه هایی کارخانه به مربوط تصویري آلودگی -5

دارند همراه به را اتمی تشعشعات که تجهیزاتی و ها سازمان به مربوط که شیمیایی آلودگی -6

شود شامل را عامل این تواند می صنعت در آب از استفاده میزان به توجه با که آب آلودگی -7
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SEISO :تمیزي

چیست؟ آلودگی

.صنعتی هاي محل در آلوده بهداشتی هاي سرویس مانند جمعی و فردي بهداشت نکردن رعایت -8

آلوده هاي پساب مانند .شوند می داده انجام که هایی فعالیت در هرصنعت خاص هاي آلودگی -9
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SEISO :تمیزي اصل اجراي براي کلی مراحل

موجود تجهیزات / فعالیت دامنه و محدوده تعیین -1

نگهداري محیطی شرایط تعیین -2

آلودگی مصادیق تعیین -3

آلودگی بروز علل تعیین -4

آلودگی از پیشگیري براي هاي روش تعیین -5

آلودگی رفع هاي روش تعیین -6
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SEISO :تمیزي اصل اجراي براي کلی مراحل

آلودگی رفع ابزارهاي تعیین -7

پاکسازي هاي برنامه زمابندي -8

)...و لیست چک(پاکسازي کنترلی ابزارهاي تدوین و تهیه -9

ها برنامه اجراي -10

ها برنامه ارزیابی -11

ها برنامه اصالح -12
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اداري محیط در 5S کنترلی فهرست – SEISO :تمیزي اصل

معیارهاي ارزیابیموارد کنترلی

SEISOیا  تمیزي: اصل سوم

.تمیز و براق باشندکف اتاق و راهروها

.پنجره، قفسه،پرده و میزها عاري از گردوغبار باشندگرد و غبار

.اشدمسئولیت نظافت و پاکیزگی معین و به صورت چرخشی به صورت نظافت و بازرسی می بپاکیزگی

.سیستمی براي جمع آوري ، جداسازي و از بین بردن کاغذهاي باطله وجود داشته باشدمدیریت ضایعات

.نظافت و گردگیري به عنوان بخشی از امور روزمره به همراه بازرسی انجام می شودنظافت روزانه
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  SEISO :تمیزي اصل

سازي پاکیزه اصول

 پیدا کثیفی فرصت که دهید انجام طوري را اقالم و تجهیزات سازي مرتب همیشه .نباشید محیط کثیفی منتظر -1

.نکنند

.بگذارید کنار سازي پاکیزه براي را دقیقه 7 تا 5 معادل روزي حداقل -2

  .بپذیرید را خود اطراف محیط نظافت و سازي پاکیزه مسئولیت باید همکارانتان و شما -3

.گیرد می قرار استفاده مورد عمومی و مشترك اماکن براي فقط نظافتچی :یادآوري

.کنید قلمداد عادي صورت به را موضوع این و نیندازید زمین روي را چیزي هرگز -4
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  SEISO :تمیزي اصل

:یادآوري

.با تخصص نظافت عمومی هستند 5Sدر کشور ژاپن، گرانترین شغل مربوط به مهندسین 
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  SEISO :تمیزي اصل

سازي پاکیزه اجرایی نکات

 تمیز ار تجهیزات و ها ماشین همچنین و کف و دیوارها و سقف ریختگی، درهم و شلوغی کردن برطرف از پس -1

.کنید

)عتیصن جاروبرقی اصطالح(.کنید استفاده مکنده و دمنده از توانید می غباروآلودگی، بردن ازبین براي -2

 مترمی را آنها شود، ها آلودگی تجمع محل است ممکن که تجهیزات و لوازم در ترك و شکاف وجود درصورت -3

  ..نمایید

.کنید رنگ امکان درصورت یا و نیاز درصورت کاري، تمیز صورت در را ها ماشین -4



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

  SEISO :تمیزي اصل

سازي پاکیزه اجرایی نکات

.کنید تمیز را دیوارها جرم و ها آلودگی -5

.بزنید رنگ روشن، رنگ با را ها سقف و دیوارها -6

 یک یا قهمنط یک نگهداري و تجهیزات تمیزي مسئول عنوان به را فردي و تهیه را سازي پاکیزه زمانی برنامه -7

.نمایید تعیین معین، نگهداري مکان



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

  SEISO :تمیزي اصل

:سازمان در سوم S از صادیقیم

کار محیط نظافت براي معین و مشخص برنامه وجود -1

آالت ماشین و تجهیزات نظافت و نگهداري اصول -2

کار محیط در نور از بهینه مندي بهره -3

  تهویه هاي سیستم بهبود -4

سازمان در رنگبندي اصول رعایت -5

ها کارخانه و کارگاهها در تعمیرات و کنترل براي سیستمی وجود -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

  SEISO :تمیزي اصل

تمیزي  به مربوط اقدامات برخی

بصري کنترل عالئم از استفاده -1
رنگی کدگذاري -2

مسئولیت هاي برچسب -3
ارتباطات مدیریت -4

بازرسی عالئم -5
نگهداري هاي برچسب -6

ها آالینده سایر و غبار و گرد ارتعاشات، مقابل در پیشگیري -7



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

:4 تمرین

.بازرسی و تمیزي برنامه تدوین :سوم اصل کارگاهی کار

.کنید تعیین همگانی نظافت عنوان به را سال در دوروز

.کنید تدوین مشخص اجرایی دستورالعمل و نظافت برنامه روز این براي

اقدامات الزمزمان انجاموسیله انجامشخص انجام دهندهمکان/ منطقه ردیف



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

:4 تمرین

.بازرسی و تمیزي برنامه تدوین :سوم اصل گارگاهی کار

.کنید ثبت مربوطه فرم در و کرده مشخص را نظر مورد نمونه کار محل

.کنید ثبت مربوطه فرم در را بازرسی و تمیزي نیاز مورد موارد

.کنید مشخص را بازرسی و تمیزي انجام وسایل و مسئولیت زمان،

.کنید اجرا را بازرسی و تمیزي فعالیت



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEKITSU :استانداردسازي چهارم، اصل

  صل،ا این انگلیسی معنی .دارد داللت سازمان در دیداري مدیریت و استانداردسازي بر اصل این

STANDARDIZE باشد می.

 تعیین .شد داده شرح که قبلی S سه اجراي از حاصله وضعیت نمودن استاندارد بر داللت اصل این

  مدیریت از ريیگ بهره ،قبلی S سه اقدامات اي دوره مربوطه مسئولین و انجام زمان ،چگونگی

 خصوصیات از قبلی استانداردهاي ترکیب با 5S اجرایی نامه آیین تهیه ،سازي استاندارد در دیداري

.باشد می اصل این



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SEKITSU :استانداردسازي چهارم، اصل

 و اطانضب و نظم نظم خوردن هم به از جلوگیري و مطلوب آراستگی وضعیت نگهداري و حفظ -1

.کثیفی و آلودگی ایجاد

.راحت و ور بهره صورت به کار محل حفظ -2

:موضوع این از حاصله نتایج

.نظم و پاکیزگی از مراقبت و حفظ -1
.اشتباه عملیات از پیشگیري -2

.خطا نتایج جستجوي و ردیابی امکان تسهیل -3
.درست اقدامات هنجارسازي -4



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

استاندارد تعریف

 منظور به هاآن نتایج و فعالیت هابراي ویژگی یا و ها قواعد،راهنمایی دربرگیرنده است مدرکی استاندارد -1

.است خاص زمینه یک در نظم از مطلوبی میزان به دستیابی هدف با عمومی، و مکرر استفاده

 و الفعلب مشکالت به توجه با مکرر و عمومی استفاده براي است مقرراتی ایجاد عمل کردن استاندارد -2

.است خاص زمینه یک در نظم از مطلوبی میزان به دستیابی آن هدف که بالقوه



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

استاندارد تعریف

اداريدر محیط  5Sفهرست کنترلی 

معیارهاي ارزیابی مواد کنترلی

SEIKITSU: تداوم و هنجارسازي 

.هواي محیط تمیز و عاري از بوي نامطلوب و دود سیگار می باشدتهویه

.شدت روشنایی و زاویه تابش نور مناسب استنور

.محیط پیرامونی دلپذیر و مایه آرامش استمحیط پیرامونی

.تعالئم بصري مناسب و دستورالعمل هاي کاري تهیه و به کار رفته اسکنترل هاي بصري

3Sسه اصل اول و دوم و سوم نظام آراستگی مرتباً استفاده می شود.



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

استانداردسازي اقدامات

 رنگی کدگذاري -1

)پوکایوکه (خطاناپذیرسازي -2

مسئولیت هاي برچسب -3

ها کابل و ها سیم مهار -4

ارتعاش مزاحم، صداهاي غبار، و گرد از پیشگیري -5

بصري عالئم -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

:5 تمرین

5S نظام اجرایی هاي دستورالعمل تدوین :چهارم اصل کارگاهی کار

:باشد داشته را زیر موارد که بنویسید العملی دستور

 شرح واژه، و اصطالحات کاربرد، دامنه هدف، بازنگري، دوره /اعتبار مدت تدوین، تاریخ شماره، عنوان،

  .مستندات و مراجع ، کنترل و اجرا :ها مسئولیت ،)غیره و ها روش ها، اقدام معیارها، موارد،(دستورالعمل



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

  صل،ا این انگلیسی معنی .دارد داللت سازمان در همگانی مشارکت و انضباطی خود بر اصل این

SELF – DISCIPLINE باشد می.

 و ستدر دقیق، انجام براي گروهی و فردي )تعهد و آگاهی یجادا(ساز زمینه ی،باطضان خود و تعلیم

.باشد می کارکنان توسط استانداردها بموقع



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

.است اخالقی بعد یک از بیش چیزي دربرگیرنده انضباط -1

 درنظرگرفته اه حل راه این کارگیري به و یافتن براي تالش و مشکالت به اندیشیدن معنی به انضباط -2
.شود می

.کارایی و کیفیت ایمنی، : شامل نمود سازي پیاده آنها در را انضباط توان می که هایی حوزه مهمترین -3

:نتایج حاصله از انضباط

خودمدیریتی و خودانگیزشی روحیه -1

کارها درست انجام براي الزم اصول نگهداري -2

وري بهره و کیفیت آگاهی سطح ارتقاء -3



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

:عادات ایجاد

.آن شدن بهتر تمرین و صحیح کار تکرار معنی به انضباط -1

.مطلوب عادت ایجاد و نادرست عادت تغییر یعنی انضباط -2

3- 5S بود نخواهد پذیر انجام انضباط بدون.

.بدهید اهمیت هم جزئیات به -4

.نمایید ایجاد خود در را درست عادت -5

.دهید نظم خود کار محل به -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

:آموزش

.آن سنجی نیاز و آموزشی نظام تدوین -1

.سازي فرهنگ و تدثیرگذاري و آموزش هاي شیوه تعیین -2

.آموزشی امکانات تامین و آموزشی ریزي  برنامه -3

.مرتبط افراد و کارکنان به آموزش ارائه -4

.تکمیلی هاي آموزش و بازآموزي ارائه و آموزشی اثربخشی بررسی -5

.منسجم و موثر آموزشی نظام بازبینی -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

:انضباط برقراري

.انکارکن رفتار با آن تطبیق و افراد تربیت و نیرو جذب ازنظر شرکت اساسی ضوابط تدوین -1

.کار محیط انضباط با آشناسازي و کارکنان ضوابط تدوین -2

. کارکنان خدمتی ضوابط و دانش مدیریت تدوین -3



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

:کارکنان سازي آراسته

.کار اداره قوانین و کشوري قوانین مطابق کارکنان آراستگی مصادیق تعیین -1

. کارکنان فردي رفتار ضوابط تعیین -2

. کارکنان جمعی رفتار ضوابط تعیین -3

. رجوع ارباب با رفتار ضوابط تعیین -4

.وظایف و ها مسئولیت در شدن حاضر سروقت و زمانی موعدهاي ضوابط تعیین -5

.فرم لباس ضوابط تدوین -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

در محیط اداري 5Sفهرست کنترلی 

معیارهاي ارزیابیموارد کنترلی

Shitsuke انضباطو  تعلیم

.هیچکس لباس کثیف و غیرمعمول نپوشیده استالبسه سازمانی

.م استو صادقانه و مسیر گفتگو و محاور با رعایت احترام حاک حاکم بودن فضایی صمیمیبرخورد بامراجعان 

.در جلسات و اوقات استراحت توجه ویژه دارند توجه افراد به حضور در ساعات مقرراوقات استراحت و جلسات

.ودبه راحتی با مسئولین به صورت تلفنی می توان صحبت کرد و ارتباط برقرار نماستفاده از تلفن

قوانین و قواعد کامالً واضح و تعیین شده هستندقواعد و قوانین



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

دهیم؟ انجام باید چکاري ممیزي لیست چک تهیه براي

 تواند می تاثیري هچ و چیست ممیزي اصالً که بدانیم باید یعنی .باشیم بلد را ممیزي تعریف باید اول نگاه در

باشد؟ داشته سازمان یک تعالی مسیر در

.کنید توجه زیر نکات به پس



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

شونده ممیزي سازمان نیاز پیش

.5S کار محیط آراستگی نظام سازي پیاده -1

.مربوطه قوانین و ها دستورالعمل تدوین -2

.سازمان قسمتهاي همه از اجرایی هاي تیم تشکیل و راهبري کمیته انتخاب -3

.5S نظام اجرایی هاي تیم و راهبري کمیته به مربوط وظایف تدوین -4

.تجهیزات و فرآیندها و سیستم تغییرات براي گیرنده تصمیم و خبره افراد انتخاب -5

.تاثیرگذار مقررات و قوانین تدوین و حساس موضوعات براي پروري جانشین -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

5S ممیزي لیست چک تدوین

.ممیزي در ارزیابی مورد فرآیند به مربوط دامنه انتخاب -1

. آراستگی منظر از موجود وضعیت شناسایی -2

.موجود وضعیت با مقایسه براي مطلوب وضعیت خصوص در آل ایده سئواالت تعریف -3

.موجود وضعیت و آل ایده حالت در موجود هاي انطباق عدم شناسایی -4

.آل ایده حالت با مقایسه در موجود وضعیت به گذاري نمره -5

.سیستم بودن آل ایده براساس موجود وضعیت دهی گزارش -6



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

.کنید دقت را ممیزي برگه

خوبمتوسطضعیفیاصول نظام آراستگردیف

ر تعداد زیادي اقالم غیرضروري دیرو تعم تفکیک1
.محیط کار وجود دارند

ا اقالم غیرضروري در محیط کار ب
.جمع آوري می شوند تاخیر

اقالم غیرضروري هیچگاه در 
.محیط کار یافت نمی شوند

ن زیادي براي یافت کارکنان زمانمترتیب و تنظی2
.اقالم مورد نیاز صرف می کنند

اقالم مورد نیاز در مکان مشخص 
.هستند ولی غیرقابل دسترس

اقالم مورد نیاز در مکان 
. دمشخص وقابل دسترس هستن

کثیف و نامرتب بودن محیط تمیزي3
ءهمراه با پراکندگی اشیا کاري

تاً محیط کاري و ماشین آالت نسب
)فقط سطح خارجی.(تمیز هستند

محیط کاري و ماشین آالت 
.کامالً تمیز هستند

زي توجهی به نظم و ترتیب و تمیتداوم و تثبیت4
.نمی شود

محیط کاري مرتب و منظم است 
.ولی کامالً تمیز نیست

محیط کاري کامالً  مرتب و 
 منظم و تمیز و عاري از آلودگی

.است

عدم وجود انضباط کاري و عدم طتعلیم و انضبا5
.تعهد افراد به قوانین

ار شروع ک پیروي افراد از قوانین و
به موقع، اما بدون آمادگی کافی

ن آمادگی انجام کار مطابق قوانی
و مقررات و شروع با نظم و 

تمیزي



:5Sفصل سوم تشریح اصول 

SHITSUKE :انضباطی خود و تعلیم پنجم، اصل

.ممیزي لیست چک تدوین :6 تمرین

.نمایید توجه 5S آراستگی نظام اصول به مربوط هاي شماره فرم به

.است شده داده تحویل کاغذي صورت به پیوست



یادي ، پیروزي هاي زامید تنها دلیل ما انسان هاست که می توانیم با وجود شکست هاي متوالی

را کسب نمود و راه را براي موفقیت هاي کلی هموار نمود

به امید دیدار مجدد

ارادتمند شما

بهروز بهروزي 
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست       4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  یزامضاء مم

  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

 است؟ مناسب تولید /کارگاه/محوظه اداري آیا کف سالن  1
ی به صورت چشم سالن کف مناسب بودن بررسی وضعیت

   و میدانی
□  □□□□

 است؟ تمیز تولید /کارگاه/محوظه اداري آیا کف سالن  2
به صورت چشمی و  سالن کف تمیزي بررسی وضعیت

□□□□  □   میدانی

3  
آیا خط کشی ها و عالئم در محوطه مطابق استاندارد قابل 

 رویت و لحاظ شدن هستند؟
□□□□  □  بررسی وضعیت کلی عالئم در محل کار

4  
آیا کف محوطه صاف و رنگ بندي و رنگ شده و تمیز 

 هستند؟
□□□□  □  در محل کار محوطه از نظر رنگبررسی وضعیت کلی 
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست       4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  یزامضاء مم

  
  
  
  

ز روغن وبراده و هرگونه مواد عاري ا یط کارآیا کف مح  1

 خطرآور است؟

وجود مواد خطرزا و محوطه از نظر بررسی وضعیت 

  در محل کار خطرآور
□  □□□□

یا گچ  هرگونه خرابی، نشتی وز عاري ا یط کارمح سقفآیا   2

 است؟پریدگی 
□□□□  □   سقف محیط کاربررسی وضعیت 

□□□□  □  بررسی میزان صداي مجاز در محیط کار آیا محیط کار عاري از هرگونه آلودگی صوتی است؟  3

□□□□  □  بررسی میزان نور مجاز در محیط کار آیا محیط کار داراي نور کافی است؟  4
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست       4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  یزامضاء مم

  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

□□□□  □   در دسترس بودن قطعات و مواد مصرفی بررسی وضعیت ؟آیا قطعات و مواد مصرفی در دسترس هستند  1

ورت منظم در پالت ها و قفسه ها آیا اقالم و قطعات به ص  2

  چیده شده اند؟
□□□□  □  از نظر چیدمان بررسی پالت ها و قفسه ها

3  
ري به موقع از سالن تولید آیا قطعات و مواد اولیه غیرضرو

 خارج می شوند؟
□□□□  □  و نوع استفاده آنهاي و غیرضروربررسی اقالم ضروري 

4  
خته شده به موقع از سالن تولید خارج ول ساآیا قطعات/محص

 می شوند؟
□□□□  □  و نوع استفاده آنهابررسی اقالم ضروري 
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست       4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  یزامضاء مم

  
  
  
  

ید تمیز و عاري سه هاي موجود در سالن تولآیا پالت ها و قف  1

 گی هستند؟از هرگونه آلود

بررسی برنامه هاي نظافت و بازدید میدانی از وضعیت 

  موجود
□  □□□□

در خط تولید برچسب پالت ها و قفسه هاي قطعات و ابزار آیا   2

 ؟الصاق شده اند

ررسی برنامه هاي نظافت و بازدید میدانی از وضعیت ب

□□□□  □  موجود

3  
 يکار ایستگاههاي کاري در خط تولید داراي دستورالعملآیا 

 ستند؟ه
□□□□  □  ایستگاه کاري و سالن تولیدبازدید میدانی از 

4  
آیا طبقه بندي پالت ها بر اساس مصرف مواد و استفاده 

 قطعات صورت گرفته است؟

بازدید از نوع طبقه بندي همراه با بررسی مستندات 

□□□□  □  مربوط به طبقه بندي پالت ها
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست       4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  ممیزامضاء 

  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

د ابزار و میزکار جمع آوري آیا ابزارهاي غیرضروري از کم  1

 اند؟ شده
□□□□  □  S1در فرمهاي وري و غیرضروري ربررسی اقالم ض

آیا کمدها و میزکار و صندلی هاي غیرضروري از محیط کار   2

 جمع آوري شده اند؟
□□□□  □  S1در فرمهاي وري و غیرضروري ربررسی اقالم ض

□□□□  □  بررسی اقالم ضروري و نحوه چیدمان آنها؟ هستندو مرتب  منظمآیا ابزار آالت و قطعات بر روي میزکار   3

□□□□  □  بررسی نیازمندي هاي کارکنان و قوانین ارگونومی آیا صندلی ها مطابق نیاز کارکنان تهیه شده اند؟  4
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 شواهد عینی و نظر ممیز موضوعات مورد بررسی
 امتیاز

10 8 6 4 2 

)  کاربرد ندارد : مرتبط با هیچ الزامی نیست     4)توصیه: مشکلی وجود دارد که اگر رفع نگردد ممکن است در آینده  تبدیل به عدم انطباق گردد. ـ 3) عدم انطباق جزئی: الزام تا حدي برآورده  شده  ـ 2) عدم انطباق عمده: الزام برآورده نشده   ـ  1توضیح : 

  امضاء ممیز

 

1      □  □□□□

2     □  □□□□

3     □  □□□□

4     □  □□□□



نام 

غیرضروريضروريعدم استفادهدرحال استفادهعلت عدم استفادهعلت استفادهتجهیز□دستگاه□کمد□قفسه□ابزار□غیره□

 ( S1 اجراي ) فرم اقالم ضروري و غیر ضروري

□ □ □ □

□ □ □ □

وضعیت ضرورت ضرورت استفاده/عدم استفاده

تأیید کنندهتهیه کننده 

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

وضعیت فعلی
محل استفاده کد مربوطه ردیف

1□ □ □ □

8

3

2

4

5

6

7

□ □ □ □

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□

□

□

□

□□□□

11

12

□

□

□

□ 10

9

تصویب کننده

نام و نام خانوادگی:

تاریخ اجراي کارالصاق مهر



نام 

غیرضروريضروريعدم استفادهدرحال استفادهعلت عدم نقص/ تعمیرعلت نقص/ تعمیرتجهیز□دستگاه□کمد□قفسه□ابزار□غیره□

1□

محل استفادهکد مربوطهردیف
وضعیت ضرورتوضعیت فعلیضرورت رفع نقص/ تعمیر

□□□

 ( S1 اجراي ) فرم اقالم تعمیراتی و رفع نقص

□□

3□□□□

2□□

4□□□□

□□□

6□□

5□

□□

7□□□□

8□□□□

□□□

10□□

9□

□□

11□□□□

12□□□□

نام و نام خانوادگی:

تصویب کننده تأیید کنندهتهیه کننده 

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

تاریخ اجراي کارالصاق مهر



نام 

نیمه سالمسالمتجهیز□دستگاه□کمد□قفسه□ابزار□غیره□

تاریخ اجراي کارالصاق مهر

 ( S2 اجراي )  فرم اقالم ضروري

مسئول نگهدارنده محل دسترسی براي استفاده از دستگاه

تصویب کنندهتأیید کنندهتهیه کننده 

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

12□□

11□□

□

10□□

9□

8□□

7□□

□

6□□

5□

4□□

3□□

□

2□□

1□

اولویت استفادهکد مربوطهردیف
وضعیت فعلی



نام 

نیمه سالمسالمتجهیز□دستگاه□کمد□قفسه□ابزار□غیره□

تأیید کننده

نام و نام خانوادگی:

تاریخ اجراي کار

تاریخ اجراي بعدي

مواد/ابزار تمیزکاري

الصاق مهرتصویب کنندهتهیه کننده 

نام و نام خانوادگی:نام و نام خانوادگی:

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□12

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□11

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□10

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□9

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□8

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□7

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□6

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□5

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□4

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□3

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□2

□□هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□1

کد مربوطهردیف
وضعیت فعلی

مسئول انجام دهنده

 ( S3 اجراي ) فرم نظافت اقالم ضروري

برنامه نظافت و تمیز کاري 

هفتگی□ ماهیانه□سه ماهه □ شش ماهه□  سالیانه□


