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 محیط کار شما چگونه محیطی است؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟ آیا نظام آراستگی را رعایت

 می کنید؟

می دانستید دانشمندان و روانشناس ها بررسی کرده اند که اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند، فردا 

 صبح زمانی که باز می گردد و این محیط را میبیند، خستگی دیروز دوباره در بدنش پدید می آید.

ژاپنی  5Sد نشان بدهد، اینکه اجرای نظام آراستگی یا همان این موضوع اهمیت نظام آراستگی در سازمان ها را می توان

 چقدر می تواند در بهره وری و افزایش آن موثر باشد.

از گذشته آراستگی در همه جوامع بخصوص ایران ما وجود داشته است اما بصورت نظام مند و روشمند نبوده، اولین بار 

مند معرفی کردند، فردی بنام سوزوکی در کتاب کایزن عملی  نظام آراستگی را بصورت نظام 5691ژاپنی ها در سال 

بند  3عنوان مبنایی برای بهره وری و کایزن معرفی نمود. ابتدا نظام آراستگی دارای ه فصلی را به اصول نظام آراستگی ب

 رابخود گرفت. 5Sاصل تغییر یافت و نام  1بود که پس از آن به 

5S  کند این محیط، محیط کار است، محیط  آراستگی محیط است )تفاوتی نمیسیستمی برای بهسازی و آراستگی و

 خانه است و یا حتی خودرو شخصی( این نظام کمک می کند، همواره محیطی آراسته داشته باشیم.
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 مرحله با نام های زیر می باشد: 1شامل  5Sنظام آراستگی یا 

 ( ساماندهیSeiri :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 تفکیک ضروری از غیر ضروری

 

 

 ( نظم و ترتیبSeiton:)                                                                                                                                                  

 مرتب کردم و مشخص کردن مکان هر وسیله ای

 

 

 

 ( نظافتSeiso :)                                                                                                                                             

 تمیز کاری و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز

 

 

 

 (استانداردسازیSeiketsu:)                                                                                                                        

                                                                          ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی  تدوین دستورالعمل

 

 

 

 (انضباطShitsuke:)                                                                                                                                                 

 به انجام صحیح کارهافرهنگ سازی برای انجام عادت افراد 
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اجتماعی مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران اقدام به  -با توجه به اهمیت این موضوع، کانون فرهنگی

                                                                    .                           نمود.                                                                          (FSدوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار )برگزاری 

مدرسین و دانشجویان مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی با هدف آشنا نمودن  53/89/69در روز شنبه مورخ این دوره 

در مرکز مد حسنی جناب آقای محمدرس توسط  ر،نگهداری نظام آراستگی در محیط کابا پیاده سازی و  شیمیایی کلران

 برگزار شد. دقیقه68به مدت علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران، 

 دبه همراه مثال های اجرایی به نحوی که مخاطب دوره بتوان 5Sآموزش مراحل اجرا و گام های اجرای نظام آراستگی 

 .، از دستاوردهای این دوره آموزشی بود را در سازمان یا واحدش اجرا نماید 5Sگامهای نظام آراستگی 

 :موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی

 و تاریخچه آن  5Sآشنایی با نظام آراستگی 

  5Sاهمیت نظام آراستگی

 5Sمزایا استفاده و پیاده سازی نظام آراستگی

 5Sتگیآشنایی با مراحل پنجگانه نظام آراس

 5Sپنچگانه نظام آراستگیسازی مراجل نحوه اجرا و پیاده 

 چگونگی ساماندهی محیط کار

 گی تعیین مکان مناسب برای هر وسیلهچگون

 چگونگی فرایند تمیزکاری محیط کار

 استانداردسازی در محیط کاری

 5Sانضباط و ایجاد فرهنگ کاری در نظام آراستگی

 بهره وری ژاپنراساس مدل پیشنهادی سازمان ملی ب 5Sمراحل اجرای نظام آراستگی

 

دانشجویان مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران به طور رایگان در این شایان ذکر است مدرسین و 

 گواهی نامه حضور به ایشان اهدا شد.بعد از پابان دوره،  و دوره شرکت نمودند
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