
 

 

  

 . پاکیزه سازی3

گردد که ما در محیط تمیز با روحیه بهتر به کار این اصل به آنجا برمی

محل کار، بهبود ظاهر  پردازیم. پاکیزه سازی عبارت است از نگهداریمی

محل کار و مهمتر از آن جلوگیری از کثیف شدن محل کار همچون دور 

پاکیزه  و ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی

   کردن محل  هایی که از چشم افراد به دور است.

 

 . استاندارد سازی4

دائمی سازماندهی ، نظم استاندارد سازی عبارت است از کنترل و اصالح 

 با بازبینی دوره ای  مرحله. که این )سه مرحله قبل(  ، ترتیب و پاکیزگی

فاده از است، تشکیل کمیته های بازرسی )استفاده از چک لیست ها(،

 گیرد.می صورت  هاعالئم و نشانه
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 . انضباط5

انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک 

ادات وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای ع

نادرست است. این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام 

مانند استفاده از  کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه آغاز نمود

 و تجهیزات ایمنی ضروری لباس کار مناسب

 .انضباط فرآیندی حاصل ازآموزش و تکرار وتمرین است

 

 

 

 

اگر فردی با خستگی محیط 

ا کند، فردا خود را آشفته رهکار 

 قتیگردد وصبح زمانی که باز می

بیند، خستگی باین محیط را 

دیروز دوباره در بدنش پدید می 

 .آید
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5s  در تمامی سازمانها
کارخانجات بیمارستان 

دانشگاهها و... قابل پیاده 
 سازی است

 

 /سازماندهیساماندهی .1

مجموعه  عبارت است از شناسایی ابزارهای موردنیاز محل کار ،    

نگه کنیم که چه چیزی باید گامهایی که ما در محل کار مشخص می

داشته شود و چه چیزی نباید نگه داشته شود یا مشخص نماییم که در 

یک مکان چه ابزاری مورد نیاز است و آنها را از ابزارهایی که مورد نیاز 

نیست جدا کنیم. هر منطقه کاری فقط باید شامل اقالمی باشد که برای 

 .انجام کار در آن منطقه نیاز است
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:  نظم و ترتیب
مرتب کردن و 
مشخص کردن 
مکان هر وسیله

:  ساماندهی 
تفکیک ضروری 

از غیر ضروری

:  نظافت
تمیزکاری و 

نگهداری محیط 
به صورت 

همواره تمیز

استاندارد 
تدوین : سازی

دستورالعمل و 
استاندارد برای 
حفظ و تداوم 

آراستگی

فرهنگ : انضباط
سازی برای 
انجام عادت 

افراد به انجام 
صحیح کارها

 ترتیب. نظم و 2

هر چیزی در محل کار باید یک مکان مشخص داشته باشد و در واقع 

هر چیزی باید سر جای خودش باشد. در این مرحله باید اقالم را دسته 

بندی کنیم تا به راحتی بدانیم که هر چیزی در کجا قرار دارد.مثل 

داند که هر آنچه که یک تعمیرکار روی میز کارش دارد و به راحتی می

ی را که نیاز دارد در کجا قرار دارد. هنگامی که هر چیز با توجه به ابزار

کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص 

 .قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود

 باشد:نمونه هایی از اجرای این بند شامل موارد زیر می

کنیم. استقرار هر چیز در جای استفاده میاشیای  را که به ندرت 

 مشخص و مخصوص به خود
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 به نام خدا

 چیست ؟ 5S ظام آراستگین

5S  یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره

 گردد .یو پیشگیری از اتالف م وری م

به است که در ادامه  تشکیل شده است  S این نظام از پنج 

 خواهیم پرداخت .   S تشریح پنج

 

 شود.می برای رسیدن به هدف های متعددی اجرا  5S  اجرای  

برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره 

  ها.ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی وری ، صرفه جویی در هزینه

 

اجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ،  هایی که بادر محیط

اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقالم موجود با نظمی خاص 

مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و 

ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی 

محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتالش 

برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل 

درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم 

     .حاصل خواهدشدزیر

 

 مورد زیر می باشد: 5بندهای اجرایی نظام آراستگی شامل 

 ساماندهی .1

 پاکیزه سازی .2

 نظم و ترتیب .3

 استاندارد سازی .4

                  انضباط .5

 :نهایت منجر به بهبود فرایندهای ذیل میشوددر  که 

 کاهش حوادث-  کاهش زمان نصب

کاهش خستگی و  و آرامش افزایش امنیت - کاهش ضایعات

افزایش فضای اداری در محیط کار - رآزردگی روانی ناشی از کا  
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