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نظام آراستگی

( OSP)شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران 
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تاریخچه. 1

:در جهانs5گذری بر تاریخچه نظام آراستگی .1.1

بهومطرحهاژاپنیتوسطدومجهانیجنگازبعداستمشهور5sبهکهکارمحیطآراستگینظام

.شدگرفتهکار

دنبالهبجنگ،ازبعدخودصنایعبازسازیبرایگیریتصمیمازبعدژاپنگرانصنعتومدیران

دعوتهکبودندخودتولیدیمحصوالتفروشافزایشوتولیداتبهبودبرایکارهاییراهوهاایده

ازناشیاقداماتازیکینیزژاپنمهندسینودانشمندانانجمنتوسطدمینگادواردزدکتراز

یعنیپنژادرآمریکاییدمینگدکترحضورازپسسالیکتنهاکهجاییتابودتصمیماتهمین

ایعصنبهترینبهمعتبرجایزهاینهرسالهکنونتاوشداندازیراهدمینگجایزه،1951سال

.شودمیاهداژاپن
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➢Housekeeping:

آندر؛بودآمریکاییصنایعبرخیاز"صنعتیداریخانه"ایدهگرفتنها،ژاپنیاقداماتازیکی

درارکازناشیحوادثدلیلبهرامالیوجانیهنگفتهایخسارتسالههرکهآمریکاکشورزمان

را((Housekeepingصنعتیداریخانهعنوانتحتطرحیکرد،میپرداختخودخطرسازصنایع

ودهنماجراپزشکیتجهیزاتوغذائیمواد؛داروسازی؛سازیکبریت؛سازیمهماتصنایعبرای

.بود
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:Housekeepingاهداف✓

کاملرعایتبهداشت،رعایت:بهتوانمیصنایع،ایندرصنعتیداریخانهاهدافمهمتریناز

درموادوضایعاتانباشتازجلوگیریسوزی،آتشوانفجارویژهبهحوادثازجلوگیریایمنی،

.ردکاشارهشیمیاییموادوروغننشتازجلوگیریپاش،وریختازجلوگیری،...ومعابرراهروها،

ودشمیاجتماعیومالیجانی،جبرانقابلغیرضایعاتوخطراتبروزموجبآنهارعایتعدمکه

.کردمیپیداسروکارکنندهمصرفسالمتوبهداشتبامستقیماًآنهامحصولیا



➢Feng shui:

Fengشوئیفنگازهاژاپنی shui))شوئیفنگاساسبرهاچینیگرفتند؛ایدهنیزهاچینی

نساکناانرژیفیزیکی،آلودگی:استعاملسهازناشیمحیط،هردرانرژیانسدادمعتقدند

.ریختگیدرهموقبلی،انباشتگی

کارمحیطتگیآراسنظامشوئی،فنگوصنعتیداریخانهتلفیقباژاپنیتولیدکنندگانآن،ازپس

نهرانظاماینسازیپیادهآنهاهمچنینبود؛(s3)مرحله3دارایابتدادرکهکردندریزیطرحرا

.کردندتوصیهخودهایسازمانوصنایعهمهبهبلکهخودخطرسازکارخانجاتبهتنها
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:ایراندرS5آراستگینظامتاریخچه.1.2

هایشمارهدرایمقالهانتشارباو1372سالخردادازایراندر،5Sنظامترویجومعرفیسابقه

بعنواناساسهمینبرکهبودهکاشانیمجتبیآقایمقالهنویسنده.شدآغازتدبیرماهنامه34و32

.استشدهمعرفیایراندر5Sنظامبنیانگذار

کهبوده(1375و1374سالهای)تهرانایرانیتومشهدکارتنهایشرکتدر5Sاجرایآغاز

.شدخودروایرانشرکتدر5Sاجرایشروعبهمنجرآننسبیتوفیق

تاگاراژاز»بزرگطرحودادرواجسازیخودروصنعتدررانظاماینکاشانیمجتبیمرحوم

.کنندمییادایراندر5Sپدرعنوانبااوازلحاظهمینبهورساندانجامبهرا«کلینیک



:هفت سین صنعتی➢
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ارتباطو5Sمفاهیمسازیبومیمنظوربه(13۸2)مدیریتدردلنقشکتابدرکاشانیمجتبی

.کردمطرحراصنعتیسینهفتبحثفرهنگی،مفاهیمباآندادن

Houseمفهومکههاژاپنیکاربهتوجهبااو Keepingقالبدروگرفتهآمریکاییفرهنگازرا

سینهفتمفهومباراآنوکرداخذژاپنیهایشرکتازرا5Sمفهومدادند،ارائهژاپنیفرهنگ

.کردمطرح«صنعتیسینهفت»عنوانباوآمیختدرهمایرانینوروز



مقدمه. 2

دباشبهترشاید.گرددمیوریبهرهافزایشوحوادثازپیشگیریبهمنجر5Sآراستگینظام

آمیزموفقیتاجرایشرطپیش5S.استاتالفازپیشگیری5Sآراستگینظامنهاییهدفبگوییم

.استسازیپیادهقابلجاهمهدرکهاستاینآنمزیتوباشدمیهامدلوهاسیستمسایر

:ازعبارتندهاهدفترینمهمازبرخی.شوداجرامیمتعددیهایهدفبهرسیدنبرای5Sاجرای

محیطدرهاخرابیازپیشگیریو،کیفیتهاهزینهدرجوییصرفه،وریبهره،بهداشتوایمنی

ماقالونداردوجودضروریغیروزایداشیا،شوندمیمدیریتآراستگینظامبااجرایکههایی

محیطایمنیوجوییصرفهموجبزیادیحدامرتااینوشوندمیمرتبخاصنظمیباموجود

.شدخواهد
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:5Sاجرایضرورت.3

:گردداشارهزیرهاینمونهبهتوانمینظامایناجرایبودنمقدمهایضرورتاز

.یابدمیافزایشدستیابیسرعت▪

.استدرکقابلافرادیهمهبراینتایج▪

.شدخواهدیافتهسازمانوتمیزکاریمحیط▪

.یابدمیافزایشکارآالتووسایلعمر▪

.پایینسازیپیادههزینه▪



و ارکان اصلی آن5Sنظام آراستگی . 4
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ژاپنیواژهپنجابتدایحروفبراساس5Sآراستگینظام«اسپنج»عبارت

:استشدهانتخاب

.IساماندهیSeiri

.IIسازیپاکیزهSeiso

.IIIترتیبونظمSeiton

.IVاستانداردسازیSekitsu

.VانضباطShitsuke



(Seiriسازماندهی ، تفکیک و تعمیر  یا  )ساماندهی . 4.1

بهنیلجهتسازمانیکاجزایکلیهبهدادننظمازاستعبارتساماندهی،5Sدیدگاهدر

تصمیماتاتخاذغیرضرور،ازضرورتشخیصمعنایبهساماندهی«اسپنج»دیدگاهاز.اهداف

دهیسامان،«اسپنج»دیدگاهدر.استغیرضروریهاازرهاییبرایاولویتهامدیریتاعمالوقاطع

به.استمناسبومطلوبنظمیایجادهدفومی باشدگوشه ایدراشیاءقراردادنازدشوارترامری

معنیبهSاینخالصهطوربه.پرداختبندیاولویتبهمی بایستیساماندهیدرموفقیتمنظور

.می باشدهاضروریغیرازاستضروریآنچهکردنجدا
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:نمودفهرستزیربصورتتوانمیراseiriاجرایازهایینمونه

وجودشمااطرافدرکهاداریملزوماتکردنمشخص)ضرویغیرازضروریاشیاءتفکیک•

رمهایفوخارجردهازفرمهایتفکیک،آنازاستفادهاولویتبهتوجهباآنهابندیطبقهودارد

.(گردشدر

.(زائدبرگهایریختندور)بریزیمدورکنیمنمیاستفادهکهرااشیایی•



(Seiton)نظم و ترتیب . 4.2

کهنحویبهمرتبومناسبمکانهایدراشیاءدادنقراراستعبارتترتیبونظم،5Sدیدگاهدر

اشیایردنببکارویافتنبرایاستراهیترتیبونظم.کرداستفادهوجهبهترینبهآنهاازبتوان

رفتنگنظردروکارکردبهتوجهباچیزهرکههنگامی.بیهودهجستجوهایانجامبدون،نیازمورد

مرتبومنظمهموارهکارمحلباشد،داشتهقرارمشخصومناسبجایدرکارایمنیوکیفیت

اساییشنیکاسدرقبالکهرانیازموردفرمهایواقالموسایل،همهبایدمنظوربدین.بودخواهد

باکهنحویبهدهیمقرارمناسبجایدررانموده ایممشخصنیزراآنهاازیکهرکارکردونموده

هترینببهمکانبهتریندراشیادادنقراردیگرعبارتبه.باشنددسترسقابلسهولتوسرعت

.(ثانیه3۰زیر)سرعتحداکثرباآنبهدسترسیامکانوممکنطریق
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:نمودفهرستزیربصورتتوانمیراSeitonاجرایازهایینمونه

.(افراداداریمیزهایتجهیز)قراردهیمکارمحلدرکنیم،میاستفادهغالباًکهرااشیایی•

زااستفاده)دهیمقراردسترسازدورجاییدرکنیممیاستفادهندرتبهکهرااشیایی•

.(گیردرارقدورتریجاهایدرگذشتهسالهایکاریسوابقکهطوریبهمناسببایگانیسیستم

.هاقفسهفایلها،زونکنها،کلیهشناساییوگذاریبرچسب•



(Seiso)پاکیزه سازی . 4.3

موادوآلودگیهاازاشیاءکردنپاکیزهوزوائدریختندورازاستعبارتسازیپاکیزه5Sدیدگاهدر

حذفبرایرکامحیطپاکیزگیوبازبینی.استبازرسینوعیسازیپاکیزهدیگرعبارتبه.خارجی

لزوماًهامکانوتجهیزاتلوازم،ازبرخی.داردقرار«اسپنج»نظامازبخشایندرتأکیدموردآلودگی

دقیقاً راآنهاکهاستالزمبنابراین.شوندنگهداریآلودگینوعهرازعاریوپاکیزهبسیارباید

آندرموجودلوازموکارمحلکردنتمیزتنهاسازیپاکیزهکهبودباوراینبرونمودهشناسایی

دیگرعبارتهب.آوردفراهمبایستینیزرابازبینیوبازرسیانجامامکانسازیپاکیزهبلکهنیست

ولودگیآکنترلیاوحذفوافرادواموالمحیط،مداومداشتننگهپاکیزهوکثیفیازپیشگیری

.بدانیمخودخانههمانندراخودکارمحلکهنکتهاینیادآوری
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:را می توان بصورت زیر فهرست نمودSeisoنمونه هایی از اجرای

انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات.

تشناسایی و رفع خرابیهایی که در اثر نشتی ها فرسایش ها، ترک ها و غیره بوجود آمده اس.

شناسایی منابع آلودگی و سعی در حذف و یا کنترل آن.

  وری شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده، نظافت در انبار، جمع آ)تمیز کردن محل کار

(.لوازم مستعمل



(Seikitsu)استانداردسازی . 4.4

وترتیب،نظم،سازماندهیدائمیاصالحوکنترلازاستعبارتاستانداردسازی،5Sدیدگاهدر

ستهایلیچکازاستفادهباکهاستمدیریتمتوجهاستانداردسازیدراصلیتاکید.پاکیزگی

واندارداستنحویبهراکارمحیطخالقیت،ونوآوریازاستفادهبامقرراتکردناستانداردومناسب

.گیرندقراراستفادهموردالزمدقتوسرعتباعواملهمههموارهکهنمایدکنترل
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:را می توان بصورت زیر فهرست نمودSeikitsuنمونه هایی از اجرای

رگزاریبپوشش،تحتمجموعهازبازدیدوبازرسیبازرسی،کمیتهتشکیل)ایدورهبازبینی•

.(داخلیممیزی

.(راهنماوجهتنشاندهندهعالئم)هانشانهوعالئمازاستفاده•

فشارباتجهیزاتشیمیایی،موادانباردر)خاصمراقبتیاوخطرهایمحدودهعالمتگذاری•

.(باالکارکرد



(Shitsuke)انضباط . 4.5

.خاصوظیفهیکانجامجهتهاییتواناییوعاداتآموزشازاستعبارتانضباط،5Sدیدگاهدر

طریقازبایدراکاراین.استنادرستعاداتجایبهدرستعاداتایجاداینجادراصلینکته

همچنین.نمودآغاززمینهایندرآناندادنتمرینوافرادبهکارانجامدرستهایشیوهآموزش

باطانضدیگرعبارتبه.پذیردمیتحققآنهاازجدیپیرویومقرراتوضعطریقازتمرینهااین

برایایمنیمقرراترعایتکهاستضروریکامالًمثالً.استکاریکانجامتمرینوتکرارفرآیند

.درآیددرستعادتیکصورتبهافراد
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:را می توان بصورت زیر فهرست نمودShitsukeنمونه هایی از اجرای

ونظمجهتپرسنلبهپاداشوارزیابی،مستمرنظارت،آموزش)ترتیبونظمتمرین•

.(انضباط

ونهاسالدرتعمیراتبخشدربخصوصزمان،ازبهینهاستفادهآموزش)شناسیوقتتمرین•

.(جلساتبرقراری

.(سازمانیاوادارهدرمناسبکارلباسهایازاستفاده)ظواهررعایتوزیباییهابهتوجه•



عهدهربمسئولیتهاازیکهرکهکهمیشودتعیینگامایندر:هامسولیتتعریف(اولگام.1.5

.باشدمیسازمانبخشهایازیککدام

بخشهراز:میشوندانتخابصورتاینبه5Sکمیتهاعضای:5Sکمیتهتشکیل(دومگام.2.5

فرنیکضمندرو.میشودخودفعالیتمحلبخشدرکمیتهمصوباتاجرایمسئولنفریک

.میشوداداریکارهایانجاممسئولکمیتهدبیربعنوان

.کردخواهیمبررسیادامهدرکهباشدمیفازپنجشاملمعموالگاماین:اجرا(سومگام.3.5

22

در سازمان5Sاقدامات الزم برای  پیاده سازی نظام آراستگی . 5
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:اجراگاماولفاز.5.3.1

غیروضروریهمچنینوموجوداقالمکلیهازلیستیخودکارمحلبهباتوجهفردهراولفازدر

.میکندواردموجوداقالمفرمنامبهفرمیدروکردهمشخصرایکهربودنضروری

ومیشودنتعییضروریغیراقالمبعنوانکارمحلازقسمتی.میگیردصورتاقالمتفکیککارسپس

.انندمیمباقیمحلآندر(…وریختن،تعمیر،فروشدور)ضروریغیراقالمتکلیفتعیینتااقالم
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:فاز دوم گام اجرا ، نظم وترتیب . 5.3.2

تواترتماهیاساسبرضروریاقالمبندیدستهضروری،غیروضروریاقالمتکلیفتعیینازپس

:میشودتوجهزیرنکاتبهترتیبونظمفازاجرایوسازیمرتبدر.پذیردمیصورتنیاز

صادرهاولینوارده(FIFO).گردداستفادهاولینروشاز،اقالمکردنذخیرهوکردنانباربرای•

.شودگرفتهنظردرمشخصیمکان،اقالمازهریکبرای•

.شودگذاریبرچسبسیستماتیکصورتبهبایدآنهاگرفتنقرارمحلواقالمها،کاال•

.باشددسترسیقابل،ممکنزمانحداقلصرفباکهگیردقرارطوریاشیاءواقالم•

.باشددسترسیقابلآسانیبهکهگیردقرارطوریاشیاءواقالم•

.شوندنگهداریمجزاعادیوسایلازخاصوویژهابزارووسایل•

.گیردقرارکاربراننزدیکیدرگیرندمیقرارمورداستفادهمرتباکهوسایلیوابزار•
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:برچسب گذاری▪

:پذیردصورتبایستمیدومفازکاملاجرایبرایزیرفعالیتهای

رارقترتیبوشدهمشخصمخصوصبرچسبهایمیزتوسطهرهایکازیهکلیهمرحلهایندر✓

.باشدمیآنتاریخاساسبرهانامهگرفتن

.باشد(متحدالشکلاالمکانحتی)دیواریساعتبهمجهزاتاقهاکلیه✓

جهتمناسبیمکاناتاقهردر…وکتچادر،،کیفمانندپرسنلشخصیوسایلبرای✓

.ننمایدافرادسایربرایمزاحمتایجادطوریکهبهشودنظرگرفتهدرنگهداری

.میشودنامگذاریمخصوصبرچسبتوسطساماندهیونظمنظرازهازونکنکلیه✓
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:فاز سوم گام اجرا ، پاکیزه سازی. 5.3.3

کلدریاساسسازیپاکیزهواساسینظافتبایستمیابتدااقالمجایگذاریوسازیمرتبازقبل

اکیزهخودپجایسربراقالمقرارگرفتنوکلیسازیپاکیزهانجامازپس.پذیردصورتساختمان

.پذیرفتخواهدصورتهفتگیروتینبرنامهصورتبهجزییسازی
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کلیسازیپاکیزه❑

،خرابی،آلودگیمواردوارزیابیکلیصورتبهکارمحیط،کلیسازیپاکیزهاجرایبرای

توسطمحیطارزیابیانجاممسوول.میشوداعالموشناسایی.…وفرسایش،نشتی،شکستگی

ونمودهمختلفقسمتهایازبازبینیبهاقداممسوولافرادیافرد.میشودمشخصاسپنجکمیته

ارشگزایناسپنجکمیتهجلسهدر.دهدمیگزارشکمیتهاینبهراخرابیمواردگزارشیطی

.گرددمیمشخصاساسیمواردعیبرفعجهتایجلسهصورتوبررسی

روزمرهوجزییسازیپاکیزه❑

هداشتیبسرویس:شامل)سازیپاکیزهفعالیتهایانجامبهاقدامروزمرهصورتبه،خدماتیگروه

.نمایندمیمحیطنظافتوپاکیزگیحفظجهت(…وکامپیوترهاواداریلوازممعابر،
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:  فاز چهارم گام اجرا، استاندارد سازی. 5.3.4

طتوسادارهیاواحدناموگرفتهصورتگذاریشمارهیاگذاریکدساختماناتاقهایکلیهبرای

.شودمیشناساییآنرویبراتاقکدواتاقبیروندرتابلویی

.میگرددنصبعمومیمحلهایدروشدهتهیهراهنماتابلوصورتبهاتاقهرناموکد•

ویدهگردمشخصآنبررویاتاقهاشمارهوشدهتهیهجانمایینقشهساختمانهاازکدامهربرای•

.میگرددنصبعمومیمحلهایدر

درآمدهمستندصورتبهراهبریکمیتهجلساتدرشدهگرفتهنظردرپارامترهایومواردکلیۀ•

.شودمیابالغواحدهاکلیۀبهاسپنجاجراییدستورالعملدرقالبو

اییشیمیموادانباردر)خاصمراقبتیاوخطرهایمحدودهعالمتگذاریبرایاستانداردعالئماز•

سایلووخطرزنگبهمربوطعالئم)کنندهخاموشتجهیزات،(…باالکارکردفشارباتجهیزات,

.شودمیاستفاده(…ممنوعکشیدنسیگارتابلوهایحریق،اطفایسیستمازراهنمایوایمنی
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:انضباطاجرا،گامپنجمفاز.5.3.5

وادافربهکارانجامدرستهایشیوهآموزشطریقازمجموعهدرآنکردننهادینهوانضباطایجاد

ومقرراتوضعطریقازتمرینهااینهمچنین.پذیردمیصورتزمینهایندرآناندادنتمرین

.پذیردمیتحققآنهاازجدیپیروی



:5Sمشکالت اجرای. 6

:که عمده ترین موانع و مشکالت عبارتند از 5Sموانع و مشکالت اجرای نظام 

سیستمصحیحاجرایجهتکارکنانکافیآموزشعدم➢

.ارشدمدیرانالزمحمایتعدموآنتوانائیهایونظاماینازکافیشناختعدم➢

آناجرایبودنمدتبلندو5Sاصولاجرایتداومبهتوجهعدم➢

آنعمیقبررسیعدمو5Sنظامانگاشتنساده➢

آناجرایاوایلدرنظامایناجرایبودنبرهزینهازناصحیحبرداشتوتصویر➢

بسیارآمدکارمشاورینومتخصصینکمکبا5Sاصولسازیپیادهالذکرفوقمشکالتوجودبا

.دباشمیاجراقابلترمطلوبکیفیتبابعدیمراحلآن،درنهادنقدممحضبهوبودهساده
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:5Sمزایای اجرای نظام آراستگی . 7

ضایعاتشدنانباشتهازجلوگیری✓

کارمحیطاشغالسطحدرجوییصرفهوموادچیدماندرارتفاعوبندیقفسهازاستفاده✓

زوائدوضایعاتهمراهبهسالمقطعاتمواد،ریختندورازجلوگیری✓

کارمحیطدرلیفتراکهاودستیلیفتراکهایآمدرفتدرسهولت✓

چشمازآنهاشدنپنهانازجلوگیریوهاقفسهدرموادوابزارقطعات،بودننمایان✓

تعمیرجایبهپیشگیریفرهنگایجاد✓

کارکنانایمنیوسالمتیبهداشت،رعایت✓

...و✓
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:5Sعوامل موفقیت اجرای نظام  . ۸

:ازعبارتند5Sآراستگینظامموفقسازیپیادهواجرادرموثرعواملازبرخی

5Sآراستگینظامازآنهاکاملآگاهیبرتاکیدوارشدمدیریتقاطعوکاملپشتیبانی▪

زمینهایندرمناسبسازیفرهنگوسازیزمینه،سازیبستر▪

5Sنظاماجراییهایمسئولیتبرایپیگیرومندعالقهدلسوز،وآگاهافرادانتخاب▪

5Sنظاماجرایتداوموبودنمستمر▪

یادورههایارزیابیانجاموممیزیوارزیابیهایلیستچک،اجراییهایدستورالعملتهیه▪

5Sآراستگینظامبخشاثرافزایشوسازیپیادههایروشبهبودبرای

...و▪



:  5Sاهداف  نظام آراستگی . 9

ومنظمممکنحدتاکارمحلکهاستاینازاطمینانشد،ذکرکههمانطور،5Sنهاییهدف

تاسنیازآن هابهکهجاییدراقالممی شود،حذفباشدضروریغیرکهچیزیهر.باشدمنطقی

.می شودبی نظمیازعاریوتمیزکاریمحیطومی شوند،دادهقرار

بهبودخاطرهمینبهوشوداجراروزانهوروتینصورتبهتاشدهطراحی5Sباال،مواردبرعالوه

.می کندتقویترامستمر
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:جمع بندی. 1۰

ابیدستیقابلشدهذکرهایگامازپیرویباامااستدشوارنسبتافرآیندی5Sنظامسازیپیاده

واشموکنیدحرکتخودمسیردراگر.کنیدحفظراخودآمادگیوتواناستکافیبود،خواهد

.دشخواهدسادهنسبتانظامایناولیهسازیپیادهوآموزشنباشید،طلبراحتکاریتانتبم

ووسایلداده،انجاممسمترطوربهراهااگرممیزیشدخواهیدموفق5Sاجرایدرشماهمچنین

ودبالزمکهزمانهربشناسید،رسمیتبهراخوددستاوردهایباشید،کردهفراهمراالزمبستر

رایبنهایتاوبودهپاسخگوراخودوظایفمورددرگروهاعضاینمایید،اصالحراحرکتتانمسیر

.بگیریدجشنهایتانموفقیت



زانبا سپاس از توجه شما عزی
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پایان


