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  مقدمه :

تْرُ ٍری از هفاّین ػلن اقتصاد ٍ هدیریت است کِ چٌیي تؼریف   

 جْتجاهؼی ترای سازهاًْا  ِ طَر کلی هؼیارتْرُ ٍری تهی شَد: 

هیفساى هفَ ر تفَدى ٍ کفارایی      ،سٌجش هیساى دستیاتی تِ ّفدهْا 

ٍ هیساى ا فر تشیفی    هَرد استفادُ ترای تَلید هحصَل خَبهٌاتغ 

هؼالیتْا یا در ٍاقغ آًچِ کِ تدست هی آید در هقاتل آًچِ کِ تایفد  

 :تْفرُ ٍری، ػثارتتفت از  یا تِ ػثفار  دیرفر   .هی تاشد تدست آید

     ٍ هْفار    تدست آٍردى حداکثر سَد هوکي، تا تْرُ گیری ٍ استفادُ تْیٌفِ از ًیفرٍی کفار، تفَاى، اسفتؼداد 

 ّفر  تفا  سفازهاًی  ّر ٍ تِ هٌظَر ارتقاء رهاُ جاهؼِ. ًیرٍی اًتاًی، زهیي، هاشیي، پَل، تجْیسا ، زهاى، هکاى

 رشفد  هحرکِ قَُ ٍ حیا  هایِ ، پَل ٍاقغ در .دارد پَل تِ ًیاز خَد سازهاى تقاء اداهِ جْت ، هؼالیتی زهیٌِ

 در شفَد،  هی یاد سازهاى تَسؼِ ٍ رشد ػاهل تؼٌَاى آى از کِ ًیس دیرری چیس ّر.  سازهاًیتت ّر تَسؼِ ٍ

تفِ   .خیفر  یفا  رسفاًدُ  درآهد تِ را سازهاى آیا کِ کرد ارزیاتی تایتت تَدًش، تشش ا ر از اطویٌاى ترای اًتْا

تْرُ ٍری تِ ػٌَاى یکی از هؼیار ّای سٌجش هؼالیت ّا، تا در ًظر گرهتي ّدف ٍ هقصد هد تر  ػثار  کاهل

 ر تَدى هؼالیفت در دسفتیاتی تفِ ّفدف     ؤهجسا قاتل تررسی است. از یک سَ، ًقش هفید ٍ هًظر از دٍ زاٍیِ 

ْفرُ ٍری زهفاًی هیتَاًفد    ت .هَرد ارزیاتی قرار گرهتِ ٍ از سَی دیرر تفازدُ هؼالیت هطرح هی شَد ترسیوی 

ًفؼاى راشاهل  کِ تواهی ذی تتیردر ٍاقغ تْرُ ٍری هراگیر، تْرُ ٍ توؼٌای ٍاقؼی خَد ترسدکِ هراگیر تاشد

آى هجوَػِ سَد تثرًفد. ازجولفِ    است ، از آى هجوَػِ هرتثط حال خَدکٌد ٍ ّرکس ٍّرچیسیکِ تٌحَی تا

تِ هَاردی ّوچَى سْاهداراى ، هدیراى ، کارکٌاى ، هیتریاى ، تأهیي کٌٌدگاى  ذی ًفؼاى ّرهجوَػِ هیتَاى

 هحیط زیتت اشارُ کرد. ٍسایر تجْیسا   ،هَاد اٍلیِ
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تفِ ػَاهفل    تَاى ایي ػَاهل هی تِ تْرُ ٍری جاهغ ػَاهل زیادی دخیل ّتتٌد ازجولِ ترای رسیدى تٌاترایي

 زیراشارُ کرد:

 هرٌّگ .1

 ارتثاطا  .2

 تؼْد .3

 ًیرٍی اًتاًی .4

 سشت اهسارّا هاًٌد هاشیي آال  ٍ تجْیسا  ٍ... .5

 ٍ . . . ISO ٍ 5S اتسارّا ٍ رٍش ّا هاًٌد ًرم اهسارّا یا .6

 هدف :

شفًَد. تٌفاترایي    ّا ٍ هدیراى ّوَارُ تر پایِ سَددّی ارزیفاتی هفی   شرکت

ِ ّورفاى اسفت. اهفسایش    قف  ػف  ٍری ّوفَارُ هفَرد   ُ  ّای اهسایش تْفر  راُ

ٍری، سفط    آید کِ تا کاّش تْرُ ٍری از ایي لحاظ هْن تِ شوار هی تْرُ

د، یاتد، اهسٍى تر آى اگر ّویي رًٍد اداهفِ یاتف   زًدگی هردم ًیس کاّش هی

ًتفل کٌفًَی زًفدگی تفدتری ًتفثت تفِ ًتفل پییفیي خَاّفد داشففت.          

ٍری  تَاى گفت، تَجِ تفِ کیفیفت زًفدگی شفولی ٍ تْفرُ      سشي هی کَتاُ

ٍری  کٌد تا رضایت شولی ٍ تْرُ ّایی کِ سازهاى را دگرگَى ٍ هتحَل هی طَر هؼوَل یؼٌی تأکید تر رٍش تِ

ًْا را هسًٍی تشید ٍ هیار ػصثی، ترک خدهت ٍ غیثت را کارکٌاى را اهسایش دّد، دخالت در کار ٍ ػولکرد آ

 .هی دّدکاّش 
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 مسایای پیاده سازی:

 هدى ّسیٌِ ًتثت تِ کار اًجام شدُپاییي آ 

 اهسایش درآهد ٍ سَد ترای توام ذیٌفؼاى 

 اهسایش هجوَع کاالّا ٍ خدها  ػرضِ شدُ در یک دٍرُ هؼیي 

 نتیجه گیری:

هدیریت تْرُ ٍری تراساس هلتفِ رّثری ًْادُ شدُ است ٍ سازهاى تاید از یک استراتژی هٌاسة استفادُ کٌد 

 ،تْثفففَد هؼیارّفففای زًفففدگی آًرًَفففِ کفففِ تفففِ سفففَد کارکٌفففاى ٍ هفففدیریت ٍ هفففردم تاشفففد       تفففا 

وفی ٍ  هٌاتغ، ًیرٍی اًتاًی، تتفْی   ٍ هفَاردی هیفاتِ تفِ طریفق ػل      زحداکثر رساًدى استفادُ ا طریق تِاز

تاهیي  را، کاّش ّسیٌِ ّای تَلید، گتترش تازارّا، اهسایش اشتوال ٍ کَشش ترای اهسایش دستوسدّای ٍاقؼی

 ًواید.

 

 

 

 


