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 مجموعه آموزش فشرده 
 ی های کشور کارکنان شهرداری ها و دهیار

 

 آنچه باید یک آتش نشان بداند 17شماره : 

 استانداردسازی( 5S) کار محیط آراستگی نظام از چهارم اصل

(Seiketsu) .می باشد Seiketsu در حفظ وضع  یسع یعنی

  حاصل شده از سه گام قبل. مطلوب

 معنی به کار محیط آراستگی نظام چهارم S در

 العملدستور نوشتن با تا هستیم آن دنبال به استانداردسازی،

 اول S سه در شده انجام اقدامات مختلف، های فرم ایجاد و ها

(Seiri ، Seiton و Seiso )استاندارد و مدون نحوی به را 

 ستگیآرا نظام استقرار از قبل حالت به بازنگشتن از تا کنیم

 شیوه و سلیقه به کس هر تا نماییم حاصل اطمینان کار محیط

 با و ندهد انجام را کارها دارد، نظام این از که درکی یا خود

 .نسنجد را آن خود های شاخص و معیارها

،  بی، نظم و ترت ی: ساماندهیسه گام قبل یعبارت است از کنترل و اصالح دائم ی، استانداردساز S5 دگاهیدر د

تفاده از مناسب و با اس یستهایاست که با استفاده از چك ل تیریمتوجه مد یدر استانداردساز یاصل دی. تاکیزگیپاک

که همواره همه عوامل با سرعت و دقت الزم مورد  دینما رلاستاندارد و کنت یکار را به نحو طیمح ت،یو خالق ینوآور

 . رندیاستفاده قرار گ

 روشن است؟ یساختن کاف زهیپاک کردن و مرتب سواکردن و بار كی ایآدر گام چهارم این سوال مطرح میشود که  

 رار شود.ات تکاقدامکلیه این مشخص  یبرنامه ا و با وستهیپ یستیآراسته با آل و دهیا یطیداشتن مح یاست که برا

 یشخص یها نهیدر زم یحت زهیپاک ، مرتب و افتهیسامان  یتیوضع زدریهمه چ ینگهدار مرحله، نیا یاجرا هدف از

 ضروری است. یراهنما ازجمله کارها یبروشورها و دفترچه ها هیکردن روش ها و ته یو نوشتار نیاست. تدو
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ضرورت دارد. هر سازمانی می تواند  روشها و مداومت در اجرای آنها  داشتن وضعیتی مطلوب استانداردکردن یبرا

استانداردهایی برای خود تعریف کند. برای این کار الزم است چند اقدام صورت 

ق با دوم تواف گام گام یافتن روش هایی است که باید استاندارد شوند. اولینگیرد.

چهارم اجرای  گام سوم انتشار استانداردها است . گامافراد برای اجرا است .

 پنجم بهبود آنها است. امگ  اردها واستاند

تقویم و سر رسید های فعالیت ها و تکرار سه مرحله پیشین سبب می شود  تهیه

 که وضعیت ایجاد شده محفوظ بماند و بازگشت به وضعیت قبل اتفاق نیفتد.

به کار گیری مدیریت دیداری است . "روش های مؤثر در اجرای این مرحله  از

مدیریت دیداری یعنی کاری کنیم که ایراد ها و مشکالت به راحتی خود را نشان 

ادن نشان د سازمان و مراجعه کنندگان به راحتی قابل تشخیص باشند و افراد برای بیان وپرسنل توسط  بدهند و

فرصت های بهبود را نشان داده اند قدر دانی اینکه قرار نگیرند بلکه از آنها به خاطر  توجهیبی  داشکال ها نه تنها مور

 فهرست نمود: ریتوان بصورت ز یرا م S نیا یاز اجرا یینمونه هاشود.

 .ها S از یك هر های دستورالعمل از ایجاد شده  ممیزی های لیست چك تکمیل -

 جهت کار محیط آراستگی نظام فرامین با سازمان های انطباق عدم کشف برای مستمر ای دوره های ممیزی انجام -

 .سازمان سطوح کلیه به ممیزی نتایج اعالم و سیستم این اجرای بهبود

 .کارکنان عملکرد ارزیابی در 5S نتایج از دقیق و شفاف معیارهای تعیین -

 اتاق  رونیدر ب ییاداره توسط تابلو ایشماره گذاری صورت گرفته و نام واحد  ایاتاقهای ساختمان کد گذاری  هیبرای کل -

 شود. یم ییو کد اتاق بر روی آن شناسا

 موارد و پارامترهای در نظر گرفته شده در جلسات  یۀکل   -

 شود. یواحدها ابالغ م یۀپنج اس به کل ییبه صورت مستند درآمده و درقالب دستورالعمل اجرا 5S  تهیکم -

 .یداخل یزیمم یاز مجموعه تحت پوشش، برگزار یبازرسو   5S تهیکم لیتشکبا   یدوره ا ینیبازب   -

 دهنده جهت و راهنما. عالئم نشان نظیراستفاده از عالئم و نشانه ها    -

  ها.انبار کلیه مراقبت خاص در ایخطر و  یمحدوده ها یعالمتگذار   -
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 لیعالئم مربوط به زنگ خطر و وسانظیرخاموش کننده  زاتیمربوط به تجه میعال   -

 .و .... ممنوع دنیکش گاریس یتابلوها ق،یحر یاطفا ستمیس یو راهنما یمنیا

 نیآموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدونظیراز خطا و اشتباه  یریشگیپ داتیتمه   -

 .ژهیو زاتیاستفاده از تجه یبرا یکار یدستورالعملها

 خیو تار زاتیدقت تجه زانینصب م نظیردقت ابزار  زانیدهنده م نشان یبرچسبها    -

 آنها. یاعتبار و کنترل برا

 .کردن بهتر زیمرتب کردن و تم ،یسامانده یبرا یالزم توام با مسابقات یتهایفعال   -

 یهااز پارامتر یکیو اختصاص  سازمانواحد نمونه در  نییو تع ایستگاهها و واحدها یابیدر ارز اریمع كیدر نظر گرفتن  -

 .کارمحل  5S امر پرسنل به انهیماه یابیارز


