نظام آراستگی چیست؟
همیشه ییک از دغدغه های مدیران صنایع این بوده است که چگونه سازمان خود را باا رشهاییا
مدیریت نمایند که بتوانند اثر بخیش ش یکپارچه یگ خویب را در آن هاهد باهند ش فقط این سیستم
سازی بررشی کاغذ نباهد ش تمام کارکنان از پایین ترین رده تا باالترین رده همه آنان درگیر سیستم
مربوطه باهند ش یک حس تعاشن ش کار تییم در آنان هکل گرفته باهد .
در صنایع ژاپین سیس تیم به نام خانه تکانه صنعیت هکل گرفت که معرشف به هفت سین یم باهد ش
کمک کم به  5Sتغییر نام داد ش با نام  5Sبه جامعه صنعیت جییان معرفی هد
این سیستم ییک از پایه ای ترین سیستم های مدریت در جییان یم باهد که اگر بخواهیم سیستم
های دیگر مدیریت ش استاندارد سازی را در صنعت خود پیاده سازی نماییم بایسیت از ایان نااام
بییره مند هویم ش رد پای این این ناام در اکثر این سیستم ها مشاهده یم گردد .
این ناام در تمام صنایع از جمله صنایع خدمایت ،تولیدی ش آموزیش ش  ...کاربرد دارد حیت هما یم
توانید این ناام را برای منزل خود نیز استفاده کنید ش از اجرای آن استفاده بییینه در مدیریت منزا
داهته باهید ش ماهیانه ش ساالنه در آمد خویب از اجرای همین ناام آراستیگ داهته باهید .
همچنین این ناا م به تعداد نفرات کاری ندارد از یک نفر تا چند هزار نفر در سازمان قابل اجرا یم
باهد ش هما یم توانید این ناام را به گستره خییل زیاد اجرا نمایید.

از چند بخش تشکیل هده است؟
این ناام از پنج بخش تشکیل هده است
 -1سواکردن
 -2سامان دادن
 -3سپیدی ش پاکیزیگ
 -4سعی در حفظ مطلوب
 -5آموزش ش فرهنگ سازی

اقدامات اشلیه پیاده سازی چیست؟
هما شقیت یم خواهید این ناام را در هر مکاین استقرار دهید بایسیت اشل تصاشیر قبل از اجرا تیییه
نمایید ش به عنوان مستند سازی داهته باهد .
همیشه از مکان ها
باهند

آغاز کنید که افراد آن قسمت به صورت داشطلبانه خواستار پیاده ساازی آن

از یک مکان کوچک هرشع به پیاده سازی نمایید ش یک دفعه کل صنعت را با هم آغاز ننمایید .
در ابتدای کار باید حواسمان باهد که پیاده سازی این ناام با توجه به اینکه اصول بسیار ساده ای
دارد شیل بسیار پیچیده است چون در برخی موارد با تفکرات قدییم افراد ش مقاشمت در اجرا مواجه
خواهید هد پس باید گام های خود را استوار بردارید ش سعی کنید تمام سازمان را همراه خود کنید
پس صبور باهید ممکن است پیاده ساز یو استقرار چندین ماه بطاول انااماد تاا کارکناان عوایاد
استقرار این ناام را درک کنند.
از تشکیل تیم های کاری کوچک غافل نشوید ش سعی کندی کارکنان را به دسته ها
کنید که بتوانند با همدیگر در پیاده سازی کمک رسان هما باهند.
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نظام آراستگی چیست؟
سواکردن چیست؟
در سازمان ش کسبو کار همااقالیم که ضرشری ش غیر ضرشری باهد فراشان یافت یم هود هاما د
اقالم ضرشری ش غیر ضرشری اقدام
رابتدا ترین قدیم که بر یم دارید بایسیت نسبت به هناسا
نمایید
این کار بسار سخت است...
هر کارمند باید نسبت به هناسا اقدام ضرشر یو غیر ضرشی که با آن سرش کار دارد اقدام نماید ش
آنییا را در یک مکان مازا قرا دهد .از آناا دلبستیگ های فراشاین در این خصوص شجاود دارد ایان
امر همیشه دچار چالش در سازمان ش کسب ش کار خواهد بود ش کارکنان براحیت اقالم را از خود دشر
نیم کنند ش از این ضرب المثل زیاد استفاده یم کنند:
هر چیز که خار آید یک رشز بکار آید
هما باید با این تفکر مبارزه کنید ش نسبت به آگاهسازی کارکنان اقدام نمایید.

ساماندهی چیست؟
کرده اید در ایان
اقالیم که هما در قسمت سواکردن به دشسته ضرشری ش غیر ضرشری هناسا
قسمت باید سامان بدهید ش هر کدام را در جا مخصوص قرار دهید بطوریکه اگر اقالیم که دیگر
هیچ کاربردی ندارند در سطل آهغال بریزید ش آنرا از محیط کاری خود دشر کنید.

سپیدی ش پاکیزی چیست؟
هما باید برای هر بخیش یک نفر مسئول تمیز کاری باهد ش اقالم ش محیط کار را تمیز نمایید
هما باید محیط کاری را تفکیک هده ش با یک هرح شظایف مشخص به افراد شاگاذار نماییاد ش در
پایان هر مسئولیت برریس نمایید آیا این شظیفه بخویب رعایت گردیده است یاا خیار ؟ هاما بایاد
دقیقًا مشخص نمایید یک ؟ با چه شسیله ای ؟ چگونه ؟ ش توسط چه کیس؟ این تمیزی ش ناافت باید
اناام گردد .

سعی در حفظ مطلوب چیست؟
هر کاری شقیت خوب است که دشام داهته باهد ش ناافت ش آراستیگ شقیت مناسب است که ایان
همه زحمات هما دشام داهته باهد ش هما همیشه این اقدامات را اناام دهید پس باید مطابق باا
برنامه ای از پیش تعیین هده اقدام به استقرار مادد این ناام در کسبو کار خود نمایید ش هر رشز
باید یک بار دیگر تمام موارد ق بیل گفته هده را تکرار نمایید .
موقعی هما موفق خواهید بود که همیشه آمادیگ الزم بارای یاک بازدیاد را داهاته باهاید ش هایچ
نگراین نباهد که چه موقع این بازدید اناام خواهد هد.

آموزش ش فرهنگ سازی چیست؟
کار کنان برای استقرار این ناام نیاز مند به آموزش ش فرهنگ سازی دا رند ش هما بایسیت این امر را
در اشلویت های کار ی خود قرار دهید ش به عنوان یک برنامه کاری در فعالیت های خود باهد
هما یم توانید بصورت کالسیک یا تور های آموزیش ش بازدید از مراکز مختلف این آموز ش ها را به
کارکنان خود ارایه نمایید.
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