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دفتر نظارت و ارزیابی دااگشنه الزرها(ش)
پاییس 1392

ًظام آراستگی5S
S5سش ٍاطُ پٌح ولوِ طاپٌی است .تشخوِ ایي ولوبت ػجبست است
اص:
 Seiri-1یؼٌی سَا وشدى غیش ضشٍسیّب اص ضشٍسیّب
 Seiton-2یؼٌی سبهبى دادى ٍ هشتت چیذى
 seiso-3یؼٌی سپیذی ٍ پبویضگی
 Seiketsu-4یؼٌی سؼی دس حفظ ٍضغ هغلَة
 Shitsuke-5یؼٌی سبصهبىیبفتگی ٍ اًضجبط وبسی
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اّذاف ًظام آراستگی
اخشای  S5ثشای سسیذى ثِ ّذفّبی هتؼذدی اخشا هیضَد .ثشخی اص
هْنتشیي ّذفّب ػجبستٌذ اص
 ایوٌی ٍ ثْذاضت،
 ثْشٍُسی،
 غشفِ خَیی دس ّضیٌِّب،
 ویفیت ٍ پیطگیشی اص خشاثیّب
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هراحل اجرا
سبصهبى هلی ثْشٍُسی طاپي ثشای اخشای S5هشاحل صیش سا پیطٌْبد
وشدُ است.
-1آهبدگی
-2اػالم سسوی هذیش
-3تویضوبسی گستشدُ تَسظ ّوِ وبسوٌبى
-4اخشای (s1سَا وشدى)

-5اخشای سٍصاًِ s3,s2,s1
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کایسى
 وبیضى ( ) KAI + ZEN = KAIZENتشویجی دٍ ولوِ ای اص یه

هفَْم طاپٌی
« تغییش ثِ سوت ثْتش ضذى یب ثْجَد هستوش ٍ تذسیدی است.
 وبیضى ثش ایي فلسفِ استَاس است وِ ثشای ایدبد ثْجَد دس سبصهبى ّب الصم
ًیست ثِ دًجبل تغییشات اًفدبسی یب ًبگْبًی ثبضین  ،ثلىِ ّش ًَع ثْجَد یب
اغالح ثِ ضشط آًىِ پیَستِ ٍ هذاٍم ثبضذ ،استمبی ثْشُ ٍسی سا دس سبصهبى
ّب ثِ اسهغبى خَاّذ آٍسد؛ ثْجَد هستوش ٍ تذسیدی ثب ثْشُ گیشی اص
هطبسوت وبسوٌبى .
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الذاهبت وبیضى
 -1ولیِ فؼبلیت ّبیی وِ ّضیٌِ صا ّستٌذ ٍلی اسصضی تَلیذ ًوی وٌٌذ
( ) Mudaثبیذ حزف ضًَذ .
 -2فؼبلیت ّبیی وِ ثِ ضىلی دس خبی دیگشی ثِ غَست هَاصی اًدبم

هی ضًَذ (  ) Muriثب یىذیگش تلفیك ضًَذ.
 -3آى دستِ اص فؼبلیت ّبیی وِ ثشای تىویل ٍ ثْجَد سغح ویفی

خذهبت الصهٌذ ( ) Muraثِ فؼبلیت ّبی سبصهبى افضٍدُ ضًَذ.
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هشاحل وبیضى
 ًبحیِ ًوًَِ سا اًتخبة وٌیذ . -2گشٍُ ثْجَد ( تین وبیضى ) سا ایدبد ٍ سبصهبى دّی وٌیذ .
 -3دادُ ّبی آهبسی هَسد ًیبص سا دس ًبحیِ ًوًَِ ثب ووه
اػضبی گشٍُ گشد آٍسی وٌیذ .
 -4اػضبی ضشوت وٌٌذُ سا دس وبسگبُ آهَصضی ثب هفبّین ٍ
اثضاسّبی ثْجَد آضٌب وٌیذ .
ً -5ظبم آساستگی (  ) s5سا آغبص وٌیذ .
 -6هَدا ( اتالف ) ّب سا ضٌبسبیی ٍ فْشستی اص آًْب تْیِ وٌیذ .
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هشاحل وبیضى(اداهِ)
 -7تحلیل ػلل سٍیذاد اتالف سا دس ًبحیِ ًوًَِ اًدبم دّیذ ٍ ساُ حلْبیی
سا ثب استفبدُ اص وبس گشٍّی ثیبثیذ.
 -8ساُ حل ّبیی سا وِ ػولی تشًذ اًتخبة وٌیذ .
ّ -9ش ًَع تغییش فیضیىی دس آسایص ًبحیِ ًوًَِ سا ثذٍى فَت ٍلت
اًدبم دّیذ .
 -10ثْجَد اًدبم گشفتِ سا ثِ غَست استبًذاسد دسآٍسیذ .
 -11هَفمیت حبغلِ سا ثِ اعالع سبیش ّوىبساًتبى ثشسبًیذ .
ً -12تبیح ثِ دست آهذُ سا اسصیبثی وٌیذ تب دس هشاحل ثؼذی هَسد
استفبدُ لشاس گیشًذ .
 -13ثِ سشاؽ هطىل ثؼذی ثشٍیذ .
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ضص سيگوا
 Six Sigma یك استراتژي تحَل سازهاًی
 استراتژي تحَلی  ، 6sigmaسيستوی است کِ هَجب تَسعِ ٍ
گسترش هتذّاي هذیریتی ،آهاري ٍ ًْایتاً حل هطكالت ضذُ ٍ بِ
سازهاى اهكاى جْص ٍ تحَل را هی دّذ.
 اصَل ضصگاًِ ضص سيگوا :
 -1توشوض حمیمی ثش هطتشی
 -2هذیشیت ثش اسبع اعالػبت ٍ ٍالؼیبت
 -3توشوض ثش فشآیٌذّب ،هذیشیت ٍ ثْجَد آًْب
 -4هذیشیت پیطگیشاًِ
ّ -5وىبسی ًبهتٌبّی
 -6حشوت ثِ سَی ووبل (غفش خغب)؛ لذست تحول ضىست (خغب
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هٌْذسی هدذد
 هٌْذسی هجذد ،با ّذف ضٌاسایی بْتریي رٍش اًجام یك
هجوَعِ فعاليتّاي خاظ ،فرآیٌذّاي سازهاى را هَرد تجسیِ ٍ
تحليل قرار هیدّذ .براي ایي کِ سيستن برًاهِریسي هٌابع سازهاى
بتَاًذ براي سازهاى سَدهٌذ ٍ اثربخص باضذ ،بایذ دست کن برخی
از رٍشّاي کسب ٍ کار سازهاى تغيير یافتِ ٍ رٍشّاي جذیذي
تَسعِ یابٌذ.
 هٌْذسی هجذد فرآیٌذّاي کسب ٍ کار با پيادُسازي ٍ استقرار
سيستنّاي برًاهِریسي هٌابع سازهاى ،ارتباط ًسدیكی دارد.
هٌْذسی هجذد فرآیٌذّا ،رٍشّاي هختلف اًجام یك فرآیٌذ
خاظ را بررسی کردُ ٍ بْتریي رٍشّا را برهیگسیٌذ.
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ًقص هٌْذسی هجذد
 هٌْذسی هدذد یب ثبصسبصی فشایٌذ ػجبستست اص عــــشاحی دٍثبسُ
فشایٌذّبی وست ٍ وبس ثِ گًَِ ای اًمالثی ثشای دستیبثی ثِ
ثْجَدچطوگیشٍ ،اطُ ولیذی دس تؼشیف یبدضذُ ،فشایٌذ یؼٌی هدوَػِ گبهْب
ٍ فؼبلیتْبیی است وِ اسصضی هطتشی پسٌذ سا هی آفشیٌٌذ .سبصهبًْب دس
گزاس اص ٍظیفِ هحَسی ثِ فشایٌذگشایی ثِ عشاحی هدذد فشایٌذّبی وست
ٍ وبس خَد اص دیذگبُ هطتشیبى هی پشداصًذ .هٌْذسی هدذد ًَػی اثتىبس
ػول است وِ هسئَالى توبم ٍاحذّب ٍ دٍایش سبصهبًی گشدّن هی آیٌذ ٍ
ثِ غَست ّوضهبى دس سبختبس ،فشٌّگ ٍ فٌبٍسی اعالػبت تغییــشات
اسبسی هی دٌّذ تب دس صهیٌِ ّبیی چَى اسائِ خذهت ثِ هطتشی ،ثْجَد
ویفیت ،وبّص ّضیٌِ ٍ سشػت ثخطیذى ثِ اهَس اغالحبت الصم سا دادُ ٍ
دس ًتیدِ ػولىشد سبصهبى ثْجَد یبثذ.
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هذیریت فرایٌذ هحَر
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ػجبستست اص ضٌبخت هذیشیت فشایٌذّبی وست ٍ وبسی وِ ّذفطبى ،ثشآٍسدُ سبختي ًیبصّبی
هطتشیبى است.
سیستن هذیشیت فشایٌذ هحَس ثش خشیبى وبس دس عَل سبصهبى توشوض هی وٌذ .ایي خشیبى وبس
ثب خَاستِ ّبی هطتشیبى ضشٍع ٍ ثب تبهیي سضبیت هطتشی وِ خذهبت ثب ویفیتی سا ثِ هَلغ
دسیبفت وشدُ است ثِ پبیبى هی سسذ.
دسٍالغ فشایٌذ ًطبى هی دّذ وِ چگًَِ وبس دس عَل ًَاحی ٍظیفِ ای داخلی سبصهبى اًدبم
هی ضَد.
هذیشیت فشایٌذ هحَس ،سٍاثظ هطتشیبى سا ثب فشایٌذّبی وبسی ًطبى هی دّذ .دس سیستن
هذیشیت فشایٌذ هحَسّ ،وَاسُ اضتیبق ثشای ثْجَد هستوش دس سبصهبى ٍخَد داسد .دس سبصهبًْبی
فشایٌذ هحَس چَى وبسوٌبى یه فشایٌذ وبهل سا اًدبم هی دٌّذ ٍ ًِ یه خضء وَچه وبس سا،
سضبیت هطتشی داسًذ؛ چشا وِ احسبع هی وٌٌذ وبسی سا ثِ پبیبى سسبًذُ اًذ وِ دس
سبصهبًْبیی وِ صیشسبختْبی فشایٌذی الصم سا داسًذ ػبهل ٍحذت ثخص ثَدُ است.
دفتر نظارت و ارزیابی

ػَاهل حیبتی هَفمیت ثشای گزاس اص هذیشیت ٍظیفِ ای ثِ هذیشیت فشایٌذ هحَس
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 - 1تغییش فضبی رٌّی :یىی اص هطىالت فشاگیش دس سبصهبًْب ثخطی ًگشی
است .ثِ ایي هؼٌب وِ هذیشاى ٍ وبسوٌبى ّش ثخص ثِ خبی تَخِ ثِ هٌبفغ
ول سبصهبى ،تٌْب هٌبفغ ٍاحذ خَد سا دسًظش هی گیشًذ .هثالً ثخص تَلیذ
ثشای پبییي آٍسدى ّضیٌِ تَلیذ ّش ٍاحذ الذام ثِ تَلیذ حـــذاوثش هی وٌذ،
ثذٍى دسًظش گشفتي ایي هسئلِ وِ ایي الــذام هوىي است هَخت اًجبضت
هَخَدی وبال ضَد ٍ سبصهبى دس فشٍش آى هطىل پیذا وٌذ .ســبصهبى ثبیذ
ایي عشصفىش سا تشٍیح وٌذ وِ توبهی هذیشاى ٍ وبسوٌبى اثش وبس ٍ تػوین
خَد سا ثش ول سبصهبى دسًظش ثگیشًذ.
 - 2عشاحی ًمطِ فشایٌذ :فْن فشایٌذ اصعشیك عشاحی ًمطِ فشایٌذ تسْیل
هی ضَد .عشاحی دلیك ًمطِ فشایٌذ ،فشایٌذّب سا ثِ فؼبلیتْبی لبثل اًذاصُ
گیشی تجذیل هی وٌذ ٍ ثشاسبع آًْب هسئَلیتْب تؼییي ٍ ػولىشد عجك آًْب
سٌدیذُ هی ضَد.
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ػَاهل حیبتی هَفمیت ثشای گزاس اص هذیشیت ٍظیفِ ای ثِ هذیشیت فشایٌذ هحَس(اداهِ)

 - 3اًذاصُ گیشی فشایٌذ :اًذاصُ گیشی فشایٌذ ،صثبًی هطتشن ایدبد هی وٌذ وِ
سبصهبى سا لبدس هی سبصد اّذاف استشاتظیه سا ثِ وبسّبیی هَثش دس سغح ػولیبتی
تشخوِ وٌذ .ثِ ثیبى دیگش ،اّذاف ٍاستشاتظی ّب سا ثِ سٌدِ ّبیی ()METRICS
هلوَع تٌضل هی دّذ وِ عجك آًْب افشاد ٍ تین ّب هی تَاًٌذ ػولىشدضبى سا
اسصیبثی وٌٌذ.
 - 4ثِ وبسگیشی سٍضْبی هذیشیت فشایٌذ هحَس :هْوتشیي ایي سٍضْب ػجبستٌذ اص:
 الف) تخػیع هدذد حك تػوین گیشی .اخشای سیستن هذیشیت فشایٌذ هحَس،
هستلضم گزاس اص سبختبس سلسلِ هشاتجی فشهبى دّی ٍ وٌتشل گزضتِ ثِ سٍیىشد
غیشهتوشوض تمَیت وبسوٌبى است .دس ایي سٍیىشد ،اختیبسات وبسوٌبى ثیطتش ٍ
وٌتشل ثش آًبى ووتش هی ضَد.
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سٍضْبی هذیشیت فشایٌذ هحَس
 ة) سبختبس سبصهبًی هتٌبست .سبصهبًْب ثبیذ ًَػی سبختبس ایدبد وٌٌذ وِ
دسػیي ایٌىِ هذیشیت فشایٌذی سا تسْیل هی وٌذ هضایبی تخػػْبی
ٍظیفِ ای سا ًیض حفظ وٌذ .تطىیل تین ّبی هیـــــبى ٍظیفِ ای ثب دادى
حك تػوین گیشی وبفی ثِ آًبى یىی اص ثْتشیي ساّْبی خوغ ثیي ایي دٍ
سٍیىشد است.

 ج) سیستن اًذاصُ گیشی ػولىشدّ .ش سبصهبى ثبیذ یه سیستن اًذاصُ گیشی
ػولىشد عشاحی وٌذ وِ وبسوٌبى سا ثشای فؼبلیت دسخْت ًیل ثِ اّذاف
سبصهبى ثشاًگیضاًذ .ثشای اسصیبثی وبسوٌبى دس ضغلْبی فؼلی ضبى سٍیىشدی
سیستوبتیه ثِ اًذاصُ گیشی ػولىشد هَسدًیبص استّ .ذف سیستن اًذاصُ
گیشی ػولىشد ایدبد استجبط ثیي هطبسوت ّشیه اص وبسوٌبى ٍ هَفمیت
ولی سبصهبى است.
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ضٌاسایی فرآیٌذّاي اصلی ٍ پطتيباًی
 فشآیٌذّبی وست ٍوبس هدوَػِ ای اص فؼبلیت ّب است وِ یه یب چٌذ ًَع
ٍسٍدی سا تجذیل ثِ خشٍخی هی ًوبیذ.
 فشآیٌذّبی وست ٍ وبس ضبهل فشآیٌذّبی اغلی  ،پطتیجبًی ٍ هذیشیتی
است

 فشآیٌذ ػجبست است اص یه سشی فؼبلیتّبی هشتجظ ثِ ّن وِ ثشای
سسیذى ثِ ّذف خبظ اًدبم هیضًَذ .فشآیٌذ سا هیتَاى یه صًدیشُ اسصش
داًست وِ ّش هشحلِ اسصضی ثِ هشحلِ لجل هیافضایذ .ثشاسبع تؼشیف فَق
فشآیٌذّب دس هشصّبی ٍظیفِای هحذٍد ًویضًَذ ٍ ػوَهب" اص ٍاحذّبی
هختلف ػجَس هیوٌٌذ.
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ٍیظگی فشایٌذّبی اغلی
 فشایٌذ اغلی یه ٍاحذ سبصهبًی ًیست
 فشایٌذ اغلی یه سٍش اخشایی ًیست
 فشایٌذ اغلی یه وبسگبُ یب یه ٍاحذ تَلیذی ًیست
 فشایٌذ اغلی یه فؼبلیت ًیست
 دس ٍالغ فشایٌذ اغلی ثش اسبع آسهبى ،استشاتظی ّب ٍ هبهَسیتْبی یه
سبصهبى عشاحی ٍ هطخع هی گشدد ٍ سبصهبى ثشای تبهیي آسهبى ثبیذ
هبهَسیتْب ٍ ثِ تجغ آى فشایٌذّب سا ثِ اخشا دسآٍسد.
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ٍیظگی فشایٌذّبی پطتیجبًی
 پطتیجبًی ٍ حوبیت اص فشآیٌذّبی اغلی.
 تبهیي سبیش ًیبصّبی چشخِ ی وست ٍ وبس هبًٌذ
پشداخت حمَق وبسوٌبى ،گضاسش ثِ ّیبت هذیشُ ٍ . . .
 دس خػَظ تؼذاد ایي فشآیٌذّب هحذٍدیتی ٍخَد
ًذاسد اهب ثبیذ ثِ ایي ًىتِ تَخِ داضت وِ تْیِ
فْشست عَالًی اص آًْب ًگشش فشآیٌذی سا ثِ ٍظبیف
سبصهبًی سَق هی دّذ.
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