


دوره استاندارد سازی
بعنوان استاندارد پایه5Sبا تمرکز بر 

:با مربیگری

آرخلوامین اله منصوری 
1400پائیز 



استاندارد چیست؟

استاندارد به چه دردی می خورد؟

نظر شرکت کنندگان  



؟استاندارد به چه دردی می خورد

ه و  شرکت ها و موسساتی که اقدام به اخذ ایزو می کنند خود را به جامع
ا ارائه  مشتریان متعهد می دانند و در تالش هستند تا محصول و خدمتی ر

تناسب با  نمایند که منطبق با خواسته مشتریان و خود سازمان و بخصوص م
شرایط بین المللی استاندارد  باشد



منظور ما از استاندارد سازی چه چیزی نیست ؟

 گواهینامه دریافت
 پز دادن
 به اجبار پذیرفتن استاندارد
 چون عمه قزی داره ما هم الزم داریم



منظور ما از استاندارد سازی چه چیزی هست ؟

:  تعهد به مشتری که

ما کیفیت را فدای چیزی نمی کنیم 

!!وسالم 



تعاریف از  استاندارد

مه داشتن نظم و مطابق قانون بودن از معانی این کل. استاندارد در لغت ، معنی جامعی دارد

.  هستند

دمات یک استاندارد ، تعیین کیفیت مناسب پذیرفته شده و توافقی برای هر کاال و یا خمفهوم 

.  شرکت در مقیاس جهانی می باشد

ارد سازی تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات در حیطه استانددرواقع 

مصرف قرار می گیرد که به منظور رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت و برای حصول اطمینان

.کننده انجام می پذیرد



انداردهای  با استخواص و ویژگی های یک محصول به اندازه ای که رضایت مشتری را به دنبال داشته باشد ومطابق :کیفیت

تعریف شده باشد

سازمان ارائه دهنده محصول و خدمت:عرضه کننده

یک فرایند را مشتری می تواند مشتری فرایند دیگر باشد یعنی. فرد و یا سازمان دریافت کننده خدمت و یا تولید:مشتری

.دریافت و اقداماتی را روی ان انجام و نهایتا دوباره به مشتری بعدی ارسال کند

روشی که برای انجام یک کار دیده می شود و ممکن است چندین واحد را در بر داشته باشد:روش اجرایی

.روش انجام یک کار که تنها مختص یک واحد کاری باشد:دستورالعمل 

برآورده نشدن یک الزام را عدم انطباق می نامند: عدم انطباق

رفع  الح وقتی موضوعی در سازمان وجود داشته باشد که مطابق با خواسته شرکت نباشد باید با اقدامی اص:اقدام اصالحی

.معلولدر واقع حذف . شود

ISOبرخی اصطالحات مهم استاندارد ها ایزو 



نقش استانداردها در توان صادراتی  

 تعهد به جامعه و مشتریان در قالب الزامات بین اللملی

 با نیاز مشتریان منطبق ارائه محصول و خدمتی

 پایبندی به الزامات و قوانین بین المللیبا توسعه شهرت  برند

  تعهد به تضمین کیفیت و احترام به مشتری

و.....



از کجا شروع کنیم؟

خودمان شروع کنیم از 

:کنیم تفکراتمان را استاندارد ابتدا 
بخشی به تفکراتنظم 

:یعنی بهتر است از نظام آراستگی شروع کنیم ما از نظر 

5S



تمرین یک

آیا سازمان شما بدنبال استانداردسازی بوده  است؟ چرا؟

 چه استانداردی را برای سازمان خود مناسب می دانید؟ چرا

آیا خود را متعهد به اجرای این استاندارد ها می دانید؟
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مجموعه اي از استانداردها و 
فعاليتهايي كه در قالب يك نظام 

مديريتي بر ايجاد محيطي/ فرهنگي
سامان يافته ، مرتب، پاكيزه، زيبا،

دلپذير، خالق، و حفظ آن 
.تأكيد دارد

5Sتعریـف 



؟چیست 5S

كيفيتووريبهرهبهبودبرايمقدماتيواوليهسيستميك
يزندگوكارمحيطريختگيدرهمازپرهيزونظماساسبر

يايمنووريبهرهبهبود،افرادانگيزشبرايعاملي
مستمربهبودياكايزنابزارهاياز
.استمشاهدهقابلفورًاكهنتايجيبا

كمبسياراوليهگذاريسرمايهبهنياز

ژاپنيكلمهپنجاولحروفازبرگرفته



1-Seiri

2-Seiton

(نظم وترتيب)
3-Seiso

(تميزي ونظافت)
4-Seiketsu

(حفظ ونگهداري)
5-Shitsuke

(توسعه فرهنگ مشاركت)

تشخيـص و جـداكردن اقالم ضـروري از 
غيرضروري و دورريختن اقالم غيرضروري (پاكسازي/ ساماندهي)
چيدمان درست ومناسب اقالم ضروري

غيرضروري وتميزكنـار گذاشتن كامل اقالم
كـردن محيط كـار

شرايـطنگهـداري و كنتـرل محيـط كـار در
منـاسب بـراي تـداوم اجـرا

نظافت و انظباط،آموزش ساماندهي، نظم
به كاركنـان بـراي تقويت مشاركت در اجـرا

فصـل اول

5Sاجزاء 



5Sاهداف
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اصالح زیـربناهـا برای معرفی تكنولوژی پیشرفته کایـزن

ورایجاد محیط کاری تمیز، راحت، ایمن و بهره



5Sدکنکمکشمابهتواندمیمواردایندر:

.هستندقسمت عمده اي از فعاليتهاي درحال انجام ، غير ضروري

.محيط كار ، ساماندهي نشده و پر از اقالم غير ضروري است

.بهره وري و كيفيت مي گردنداشتباهات زيادي در انجام كارها رخ مي دهد كه باعث افت

.حجم دوباره كاريها زياد است

1

2

3

4

5

6

7

.االست و ماشين آالت توليدي  وسايل كثيف هستند و درجه خرابي آنها ب( اداري)تجهيزات دفتري 

نور كافي سالنهاي توليدي از/ سقفها، ديوارها، پنجره ها و چراغها كثيف هستند و اتاقهاي كاري
.برخوردار نمي باشند

افتد محلهاي كار ايمني ندارند و حوادث و خسارتهاي زيادي اتفاق مي
.كه ناشي از عدم وجود ايمني در محيط كار است 



هـاي اجرائـي آن ساده بـودهمفاهيـم و تكنيك
.و بـراي همه قابـل فهم و درك است

.اجـراي آن مستقل از اندازه و نـوع تجارت سازمـان است

.نتايج آن خيلـي زود بـراي همه قابل مشاهده است

ها، بطور ناخودآگاه تميـزي، انسان
.نظافت، ايمنـي و راحتـي را دوست دارنـد

برنامـه اجرائـي آن نيـاز به
.گـذاري نسبتاً اندكـي داردسرمايه

خیلی زود توسط سازمانهای مختلف پذیرفته می شود؟5Sچرا 



با را سازمانی که        

موفقیت اجرا می کند

5S

ردبهره وري باالئي دا

در تحويل دقيق است
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Q 5Sاثـرات 



SEIRIتعـريـف  

ساماندهـي/ پاكسـازي 

كنـار گذاشتن اقالم غيـر ضـروري

شناسايـي و جداكردن اقالم غير الزم بـه منظور حذف آنها از محيط كـار

مرتب كردن اشياء بر اساس قواعد يا اصولي معين و از پيش تعيين شده

تشخيص ضروري از غير ضروري و اتخاذ تصميمات قـاطع و اعمال مديريت
.هـا استاولويـت براي رهايـي از غير ضروري



:Seiriمراحل اجرائی 

شناسائي اقالم متعلق به ديگران و وارهائي آنها-1

شناسائي اقالم ضروري و غير ضروري-2

طبقه بندي و وارهائي اقالم غير ضروري-3

Seitonدرمورد اقالم غير ضروري ، عمل مطابق -4



:برخی از اقالم غیر ضروری 

تجهيزات توليدي و اداري، مواد اوليه، وسايل، -1
ابزارها، لوازم برقي و مكانيكي، مواد بسته بندي و 

التحرير شكسته، فرسوده و غير قابل مصرف لوازم 

مواد خارج از رده، تاريخ مصرف گذشته-2

ومنسوخكتب و مدارك بي ارزش، ويرايش -3
يا نسخه هاي اضافي



تمرین دو 

 هم اکنونS1 دقیقه انجام دهید5دستی یا موبایل خود بمدت کیف را برای.

چه تعداد اقالم ضروری و غیر ضروری پیدا کردید؟ آنها را از بین ببرید یا حذف کنید؟

ن تکلیف دارید؟چه تعداد اقالمی پیدا کردید که تکلیفتان با آنها روشن نیست؟ چه تمهیدی برای تعیی
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نظم وترتيب

ايجاد يك نظم و ترتيب 
،بنحوي كه هر چيزي كه مورد

باشد در همان زمان نيازمي 
كه نياز داريم در دسترس 

.باشد
.

راهي براي كاهش 
جستجو

SEITON
چیست ؟



:  موردهريك از اشياء وابزار بايد پرسيده شوند زيرد براي رسيدن به نظم و ترتيب،سئواالت 

(what)؟ (چيز)چه-1
(when)چه وقت ؟ -2
(where)كجا ؟ -3
(why)چرا ؟ -4
(WHo)چه كسي ؟ -5
(How)چگونه ؟ -6

.  به محيط كار را مشخص مي سازددهي جواب اين سئواالت چگونگي نظم 

درنظم وترتیب    «ك»ویك«چ»تكنیك پنج



چيز در استقرارهر 
جاي مشخص 

آنومخصوص 

وباز گرداندن هر آوردن 
تاهچيز در مدتي بسيار كو

كردن اطالعات استاندارد 
(مستندسازي)مكتوب

نشانه گذاري محدوده ها ومحل استقرار اشياء

پوشش ها وقفل حذف 
(مشاهده كاركرد نظم)ها

زودتر وارد هرچيزكه 
شده است ،ابتداء 

.مصرف شود

راهكارهای اجرایی  
برای ایجاد نظم 

وترتیب

1

2

3

6

5

4



Seiton هفت اصل مهم در اجرای

تعيين جاي مشخص براي اقالم

نشان گذاري اقالم و محل آنها با برچسب

قراردادن اقالم درشرايطي كه زمان جستجو براي آنها حداقل باشد

FIFOاستفاده از روش  (اولين صادره از اولين وارده)در انبارها 

قراردادن اقالم درشرايطي كه دسترسي و استفاده از آنها ساده باشد

جداسازي اقالم عمومي و اختصاصي

نگهداري اقالم پراستفاده در نزديكي محل استفاده

1

2

3

4

5

6
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تمرین سه
:خ دهيدپاسسئواالت زيردر گوشي يا لب تاب تان به ،براي رسيدن به نظم و ترتيب

(what)؟ (چيز)چه-1
(when)چه وقت ؟ -2
(where)كجا ؟ -3
(why)چرا ؟ -4
(Who)چه كسي ؟ -5
(How)چگونه ؟ -6
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ينظافت و پاكيزگ

لتميز و پاكيزه كردن كام
محيط كار و اجزاي آن
به نحوي كه هيچ چيز
.دو هيچ جائي كثيف نباش

شناسائي ، بررسي و 
دهاصالح منابع ايجاد كنن

آلودگيها

Seiso

چیست ؟

38
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اولين گام در جهت خودكفائي براي
رفع خرابيها،عيوب و نواقص دستگاهها، 

دفتري/ ابزارآالت و تجهيزات توليدي

شناسائي و رفع مشكالت عادي و جزئي
كه هنوز در مراحل ابتدائي هستند

تميزي محيط كار و ارتقاء
كيفيت ، بهره وري و ايمني

مزاياي
Seiso



Seisoسه سطح در اجراي 

جستجو براي يافتن علل و منشأ ايجاد كننده آلودگيها و -3
بالفعل و تالش براي حذف  اين علل/ نيز خطرات و مشكالت بالقوه

نظافت كامل در گستره سازمان و با-1
نگرش كالن

نظافت جزء به جزء اجزاي محيط كار ، اشياء-2
موجود در آنها و بررسي و كنترل آنها



جستجو براي يافتن
هرآنچه كه محتاج به 

.نظافت است/تميزي

/ ماقال/ اولويت بندي اشياء
اماكن براي نظافت

ودرصورت امكان، )تعريف 
استانداردهاي ( مستندسازي

تميزكاري

انجام عمليات تميزكاري مطابق

برنامه و درقالب كار گروهي

(اتوجه به منشأ ايجاد كننده آلودگيه)

مقايسه نتايج با 
استانداردهاودرصورت 
لزوم،تكرار مراحل فوق

/  اشياء/ اصالح اقالم
اماكن درصورت لزوم  

مراحل اجـرای  

Seiso

1

2

3

6

5

4



توصیه هائی

در انجام 

Seiso

برنامه ریزی
از قبل

احساس  
مسئولیت

توجه به مسائل
شخصی مرتبط

پذیرای نظرات 
تذکر دهنده

یهاتوجه به زیبائ

کار گروهی



تمرین چهار
 چه اقالم ضروری داشتید که بایستی برای استفاده بهینه از ان فکری می اندیشیدید؟

یسید یا هم آیا آنرا تمیز و پاکیزه کردید تا عیوب احتمالی آن پیدا شود؟ آیا برنامه ای برای رفع آن در نظر دارد؟ برنامه را بنو

.اکنون انجام دهید

 ایی دسته مثال در تلفن همراه خود اطالعات مورد نیاز و دم دستی را در فولدره. ضروری را دسته بندی و اولویت بندی کنیداقالم

.بندی کنید
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انجام ساماندهي مطلوب و جلوگيري از بهم خوردن نظم و
نظافت محيط و حفظ سالمت آن بطور مستمر و دائمي

حفظ وضعيت مطلوب و جلوگيري از بهم خوردن
نظم و نظافت محيط

حفظ ميزان معيني از ساماندهي ، نظم ، 
نظافت و استمرار آنها

استاندارد سازي

حفظ و نگهداري

Seiketsu

حفظ ونگهداری



5Sرقابتي كردن اجراي  

5Sمميزي مديريتي از اجراي  

Seiketsuفعالیتهای مهم در اجرای 

در  همة افرادايجاد نگرش  5S

توسعة استانداردسازي و صدور دستورالعمل ها 

ايجاد فضايي دلپذير در محيط كار

ساده سازي فعاليتهاي كنترلي و نمايش دادن آنها



توصیه هائی

در انجام 

Seiketsu

الگوسازی

نگهداری  
موقعیت

م جلوگیری از به
خوردن نظم

کنترل دیداری
وممیزی دیداری

یاستاندارد ساز

کار گروهی



راهكارهای اجرایی برای الگوسازی

عالمت ونشانه هاي تائيد كننده -1

تهيه واستفاده ازبرچسب هاي مختلف-2

رنگهاي هشدار دهنده-3

عالئم نشان دهنده مسئوليت-4

استفاده از پوشش هاي شفاف  -5



تمرین پنجم

ظ نمایید؟فکر می کنید چه نگرشی را در خود و کارمندانتان بایستی ایجاد کنید تا بتوانید نظام آراستگی را حف

به چه آموزشهایی و تمرین هایی نیاز دارید؟

 چه تیم هایی را تشکیل داده و توسعه دهیم؟
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ملكه ذهن شدن  
قواعد و( نهادينه شدن) 

دستورات

و آموزش پاكسازي، نظم و ترتيب
ك تك نظافت به افراد، براي اينكه ت

ر  آنها مستمراً اين كارها را به منظو
دحفظ سالمت محيط كار انجام دهن

ه  تمرين، تاآنجاك
افراد طبيعتاً  

كارشان را درست
انجام دهند

تغيير عادت  
نادرست و ايجاد
عادت مطلوب

آموزش  
توأم با  
ترويج

Shitsuke
توسعه فرهنگ مشاركت



Shitsukeاجرای 

آموزش-1

تقويت روحية كار گروهي/ تيم سازي -2

استفاده از همة افراد در تدوين استانداردها و چك-3
هاي اجرائي و كنترليليست

تشويق و تبليغ رعايت مقررات توسط همة كاركنان-4



Shitsukeسه نكتة مهم در اجرای 

انگشت گذاشتن روي عيب و نقصها بدون تالش درجهت از بين بردن يا تصحيح علل آنها،
.كاري بيهوده است

.انسان براي جايگزين كردن روش آسان بجاي روش درست ، بسيار مستعد است

، يك كارگروهي است ودرگروه، همة اعضاء بايد باهم كار كنند،5Sاجراي فعاليتهاي
.كوچكترين اشتباه نيز مي تواند به معناي شكست باشد. باهم فكر كنند وباهم عمل كنند

بدانيم-1

بياموزيم-2

اطمينان-3
حاصل كنيم



شنونده 
خوبي 
باشيد

فداكار  
باشيد

روحية كار 
گروهي را در خود 

تقويت كنيد

وقت شناس 
باشيد

محيط كاري خود را  
هميشه تميز و 
مرتب نگهداريد

به قوانين 
ايمني احترام  

بگذاريد

خود را در 
موفقيت سازمان

سهيم بدانيد

با مردم با 
د لبخند برخور

كنيد

برخی از اقدامات مفید

در توسعه فرهنگ

(پیشرفته)        

5S

5S
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5Sچند نکته در اجرای 

5Sدرك درست از فلسفة اجراي   1

(تئوري محض كافي نيست)اجراي كار عملي  2

و برنامه هاي آن 5Sحمايت مديريت ارشد از كميتة اجرائي 3

تشويق آنهائي كه قويًا همكاري مي كنند 4

به عنوان يك برنامه دائمي5Sنگرش به  5

عدم تقليد محض و كوركورانه از ديگران 6

در كل سازمان به عنوان يك ارزش5Sفراگير كردن فرهنگ  7



‹‹پرونده هاي آموزشي››سوابق آموزش پرسنل را درقالب -1

.جمع آوري و نگهداري كنيم

سوابق مشاركت-2
كاركنان را درقالب
برگه هاي حضور

و عكسهاي دسته جمعي
جمع آوري و نگهداري

.كنيم

سوابق هزينه هاي انجام شده را -3
درقالب اسناد  و مدارك مالي 
.جمع آوري و نگهداري كنيم

نتايج را درقالب عكسهاي -4
قبل و بعد از اجراء

ويا  سطح كيفيت
( خدمات/ محصوالت) 

و درآمدهاي سازمان ،
طبقه بندي ، جمع آوري و 

.نگهداري كنيم

5S سوابق



5S ممیزی

در سازمان و واحدهاي5Sبراي تعيين درجة اجراي   -
،(5Sزير نظر كميتة )  آن، توسط گروه مميزين 

.  انجام مي گيرد
در مميزي از يك چك ليست آماده شده از قبل                            -

.استفاده مي گردد
به اين مفهوم كه مميز نمي تواند .،مستقل است5Sمميزي   -

.مميزي نمايد( اجرايي/ سازماني)واحد خودرا 



نقاط مستعد براي خطا/ تعيين واحدها-2

گزارش دهي مستقل به مديريت براي تصميم گيري-3

5Sاهداف ممیزی  

تعيين درجة اجراي       در سازمان و واحدهاي آن-1
5S

5Sبهترفراهم كردن توصيه هائي براي اجراي -4

، از طريق ايجاد رقابت بين واحدها5Sايجاد انگيزه براي اجراي  -5



راه های ارتباط با ما 
www.aademc.com: سايت

09120510983:واتساپ 

aademc@: تلگرام

aademc@:   اينستاگرام 



رسالت امروز ما در مسئولیت های اجتماعی 
کنگانمجتمع معلولین کلید بهشت

ته است و  هر کس که تمایل دارد و قلبا اعتقاد دارد که امروز اینجا اتفاقی حضور نیاف
.بچه های بهشت حواله کندبحساامکانش را دارد در همین لحظه به 
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با سپاس از بذل توجه شما 


