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5S ؟ چیست 

ي َمدٍ اردزاد تدا    دارود   اوسان َا ذاتاً تمایل تٍ وظم ي پاکیشگی 

 ي یدا اضدصاظ   محیط کاری تا اوضدثا   ،دی ن یک ماضیه تمیش

ٍ    ي يقت ضىاس احساس رضایت می کىد   مىضثط  تدا تًهدٍ تد

    تددز تدداسار ػزضددٍ ي ت اضددا ، ضددزير    ضددزایط رقدداتای حدداکم 

تدٍ ػمییدا  در سداسماوُا اَمیدت تسدیار یارادٍ       م دَدی  سیسا

سیسام َای م یزیت وًیه را هُت دسایاتی تٍ اَ اف خًد تؼیدیه ومدًدٌ ي در    یکی اس م ل َا ي کٍ َزیک اس ساسماوُا.است

   .الش می ومایى ت هُت دسایاتی تٍ آوُا

م ايم م یزان ساسمان َای تًلی ی ي خ ماتی حاغل ضد ٌ اسدت ایده م یدة مُدم       یپی گیزآوچٍ کٍ در پی سالُا تالش ي 

      مزحیدٍ   5Sاهدزای سیسدام    .% اس مزاحل اهزای سیسدام َدای مد یزیت ودًیه مدی تاضد       55است کٍ ، تساز ساسی مىاسة 

ي اتا ایی اساًار اسدت ي در  آن  تز مفاَیم تسیار سادٌ  5Sتساز ساسی تزای ايلیه ق م در تُثًد مسامز می تاض  . سیسام 

تزای َمگان سُل ي راحت ي اهزای آن در تمام ضزایط میسز است تزای اهزای ایه سیسام َیچ پیص ویداسی م دزن ویسدت    

 در حالی کٍ خًد می تًاو  پیص ویاس تسیاری اس رؼالیاُای تُثًد ي ارت اء تاض  .

تدٍ ػىدًان ملدال مدادری کدٍ مزتثداً        ،م زن تًدٌ است ، وٍ ایه ی  ویست ي َمیطٍ اغًل آن تٍ گً 5Sتٍ طًر کیی مثحث 

 است . 5Sرزسو ش را تًغیٍ می کى  کٍ لًاسم اخاػاغی خًد را در محل َای مصػًظ قزار دَ  در ياقغ مزيج 
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 این پنج اصل که می تواند مهد آن را کشور شاپن دانست عبارتند از :

 

1- Seiri  تٍ مؼىی ه اساسی اقالم ضزيری اس غیز ضزيری 

 
2- Seiton   تٍ مؼىی مزتة کزدن اقالم تزاساس م یزیت ايلًیاُا 

 
3- Seiso   تٍ مؼىی پاکیشٌ ساسی ي وظارت  

 

 
4- Seiketsu  تٍ مؼىی اسااو ارد ساسی 

 
5- shitsuke  تٍ مؼىی ایجاد رزَىگ ساسی ي آمًسش 
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با شعار پاکیسگی ، زیبایی ، سالمت ، نظم و کارآیی فراوان به دنبال دستیابی به این اصول پنجگانه 

 اهداف ذیل است :

 ًم تا ضاداتی رکزی ي هسمی َمکاران أایجاد محی ی م یًب ت 

 یٍ ي دسایاتی تٍ تًلی  تیطاز تا ضایؼا  کماز لکاَص مػزف سیاد مًاد اي 

  در کار ي تی یه تؼػة کاری ایجاد رزَىگ َمکاری ي پاکیشگی ي وظم ي سیثایی 

  دسازسی آسان تٍ کییٍ اتشار آال  ي تجُیشا  مًرد ویاس 

  ایجاد ريضُایی هُت سًُلت کار 

  ایجاد آمادگی َمیطگی تزای پذیزش مطازیان ي خزی اران 

  هیًگیزی اس اوثارش مًاد تیًُدٌ ي غیز قاتل اسافادٌ ي هاگیز 

  ي تاال تزدن ػمز دساگاَُاوًاقع در سیسامُا ایجاد امکان تطصیع سزیغ ي تٍ مًقغ ػیًب ي 

 

 ؟ دارد کاربرد هایی سازمان چه در

اػم اس تًلی ی ي خد ماتی ، تدا َزودًع رؼالیدت ي َدز سد         در َمٍ ساسمان َا  5S  می تًان گفت کٍ أزه تٍ

 درسای ضزن کىی  تکىًلًصی ي اتًماسیًن کارتزد دارد . ر ط کاریست تصًاَی  مسیز تُثًد را در ساسمان خًد تٍ 

 

  

 فارسی انگلیسی ژاپنی فارسی انگلیسی ژاپنی

Seiri Sort تفکیک Seiketsu Standard ت ايم 

Seiton Organize تزتیة shitsuke Discipline تؼییم 

Seiso Clean تمیشی    

                                استانداردها، طراحی ، مشاوره و پیاده سازیخانه کیفیت کرمان ارائه دهنده خدمات                    

 سیستم های مدیریت و تکنیک های کیفیت و عارضه یابی واحدهای صنعتی                      

 7، پال  3ضُی  تُطای، کًچٍ ضمارٌ  دراز مزکشی: کزمان، خیاتان

 )خضزاء(، مزکش خ ما  رىايری 2ضؼثٍ ضمارٌ یک: ضُز  غىؼای 
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