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 : آراستگي نظبم تعريف

 : هيگطزز ذالنِ شيل ؾبظًسُ قٗبض ؾِ غبلت زض وِ اؾت ّبيي هجوَِٖ

 

 وبضآضاؾتِ هحيٍ    -1

 آضاؾتِ ّوىبض    -2

 آضاؾتِ پٌساض  ٍ ضفتبض   -3

 

 

 ؟ چيست( 5S) سين 7

 .  اؾت ثطذَضزاض وبضي ًٓبم يه اظ وِ هيجبقس غاپي زًيب هَفك ؾبظ اتَهجيل ٍ نٌٗتي وكَضّبي اظ يىي قه ثسٍى

. ثبقس هي پيكطٍ اتَهجيل نٌٗت زًيبي زض ّوَاضُ ٍ زازُ لطاض ذَز وبض ؾطلَحِ ضا وبض هحيٍ اًًجبٌ ٍ ًٓن ٍاغُ 5

 ايؿبوَ قطوت هسيطيت ٍ ذَزضٍ ايطاى اضقس هسيطيت هؿبٖس ًٓط ٍ وكَض ايي نٌٗتي ؾيبؾتْبي اظ الگَگطفتي ثب

 ثب ٍ تسٍيي ضا نٌٗتي ؾيي 7 ًٓبم اجطاي زاضز ثْٗسُ ضا ذَزضٍ ايطاى قطوت فطٍـ اظ پؽ ذسهبت هؿئَليت وِ

 . گصاضز ذَاّين اجطا ثِ ضا ًٓط هَضز اّساف پيگيط ٍ پيَؾتِ آهَظـ اجطاي

 (پبوؿبظي ) ّب غيطيطٍضي وطزى زٍض ٍ وطزى ؾَا  -1

 Seiri-1                 (     ضي ؾئي)                                          

 (ًٓن ٍ تطتيت )  چيسى هطتت ٍ زازى ؾبهبى  -2

 Sition-2 (                   َىتُ ؾئي)                                                                         

 (ًٓبفت )  پبويعگي ٍ ؾپيسي  -3

 Seiso-3                  (   ؼُ ؾئي)                                                                                    

 (حفّ )   هُلَةٍيٕ  حفّ زض ؾٗي   -4

 Seiketsu-4(            وِتؿَ ؾئي)                                                                  
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 (آهَظـ فطٌّگ وبضي ) آًجبٌ ٍ يبفتگي ؾبظهبى  -5

 Shitsuke-5                      (   قيتؿَوِ)                                                            

 ٍ ثبٖكك وبض وطزى وَقي ؾرت  -6

 Shikkari yaru-6(             يبضٍ قيىّبضي)                                                       

 ٖبزت هطظ تب ذَة وبض اًجبم زض ؾوبجت  -7

    Shukkan-7                            (    قَوّبى)                                                                     

 

 : صنعتي سين 7 بكبرگيري مزايبي

 تٗويطگبُ هحََِ زض ّب اتَهجيل تَٗيًي ؾيؿتوْبي ٍ لُٗبت قسى اًجبقتِ اظ جلَگيطي -1

 نٌٗتي غيط ٍ نٌٗتي ّبي ظثبلِ ٍ ظٍايس هَلٕ ثِ ترليِ ٍ آٍضي جوٕ -2

  وبض هحيٍ اقغبل اظ جلَگيطي ٍ اضتفبٔ زض ّب اتَهجيل اظ قسُ پيبزُ لُٗبت چيسى ٍ ثٌسي لفؿِ اظ اؾتفبزُ -3

 ؾَظي آتف ٍ حَازث اظ جلَگيطي ٍ ظايس هَاز تطاون وبّف -4

 وبض هحيٍ زض ؾطگطزاى الالم وبّف -5

 زيَاضي تبثلَّبي زض اثعاضّب زازى لطاض ًوبيبى ٍ زيس جلَي -6

 زؾتگبّْب اظ ثبز  – آة – ضٍغي تًك اظ جلَگيطي -7

  وبض حيي زض حَازث ثطٍظ ٍ وبضوٌبى ذَضزى ظهيي اظ جلَگيطي جْت وبض هحيٍ ٍؾُح چبلْب پبويعگي -8

 وبض هحيٍ ًوَزّبي ثِ زازى ضٍحيِ ٍ ّب اتَهجيل پبضن ًٓن هٌَٓضِ ث تٗويطگبُ وكي ذٍ ٍ آهيعي ضًگ -9

 چطذساض ٍؾبئل ٍ گبضيْب – ذطوْب  – ّب جه اًَأ اؾتمطاض هحل تٗييي -11

 تٗويط جبي ثِ پيكگيطي فطٌّگ ايجبز -11

 ّب ّعيٌِ وبّف ٍ جَئي نطفِ فطٌّگ ايجبز -12

 وبضوٌبى ايوٌي ٍ ؾالهتي ثْساقت ضٖبيت -13

  قغلي ثيوبضيْبي ٍ اًؿبًي تلفبت ٍ حَازث هيعاى وبّف -14

 اقربل ثِ اهَض اًجبم ٍاثؿتگي وبّف -15
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 وبض هحيٍ زض ايوٌي ثطاي الظم ٍؾبئل اظ وبضوٌبى ّوِ اؾتفبزُ -16

 

 :  تعميرگبههب و كبر هبي محيط نبهنجبريهبي

 ًبپؿٌس ٍ ًبهٌبؾت گًَبگَى ّبي ًبٌّجبضي ثب پصيطز ًوي تويعي تٗويطگبُ،  وِ يغلُ تفىط زليل ثِ تٗويطاتي هحيٍ

 : اؾت ّوطاُ شيل

 ضًگي  – ضٍغٌي  – جَضاة ثي  – غيطاؾتبًساضز – ووطثٌس ثي  – پبضُ – وٌِْ:  ًبهٌبؾت وبض لجبؼ 

 پبضُ  – زهپبئي  – ذَاثيسُ پبقٌِ  – وٌِْ:  ًبهٌبؾت وبض وفف 

 غٍليسُ   – ًىطزُ انالح – ًطفتِ حوبم:  ًبهطتت ٍيٕ ٍ ؾط 

 تبذيط ثب ٍ زلرَاُ ثِ وبض هحل زض حًَض 

 هكتطي ٍ ّوىبضاى ثِ ًؿجت احتطام ٍ ازة ضٖبيت ٖسم:  ًبهٌبؾت گفتبض 

 ضويه الفبِ ثب ّوطاُ ًبهٌبؾت ّبي قَذي 

 ايوٌي ٍؾبئل اظ اؾتفبزُ ٖسم ايوٌي انَل ًىطزى ضٖبيت 

 تِ ٍ  – ؾطًد ٍ تٌٓيف پبضچِ – لُٗبت ثٌسي ثؿتِ آقغبلْبي - لُٗبت ّبي زاغي ٍ  يبيٗبت – آقغبل وطزى ضّب 

 وبضگبُ وف زض ؾيگبض

 هْطُ ٍ پيچ وطزى اًجبض ٍ هجبزا ضٍظ ثطاي ّب الؾتيه  – ّب زاغي  –  فطؾَزُ لُٗبت ًوَزى اًجبض ٍ ًگْساضي ٍ 

 ووسّب زض غيطُ

 گبظٍئيلي ٍ ثٌعيٌي – چطة ّبي هحيٍ زض ؾبظ زؾت ثربضيْبي وطزى ضٍقي:  ايوٌي انَل ضٖبيت ٖسم  

 ؾيّبض وبض ًيطٍّبي اظ اؾتفبزُ ٖسم ٍ ظهيي ضٍي ّب اتَهجيل ثبظقسُ لُٗبت ٍ آالت اثعاض وطزى ضّب 

 وبض هيع ضٍي يب ظهيي ضٍظي لُٗبت قؿتكَي ؾٌّتي ضٍـ 

 هكتطي اتَهجيل زض ذَاثيسى يب ٍ اًگكتبى اثط ثب هكتطي اتَهجيل وطزى وثيف 

 هكتطي ثب زضگيطي ٍ ثسضفتبضي  - ثسلَلي  
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 : آراسته كبر محيط هبي ويژگي

 

 پٌجطُ ٍ زض – غصاذَضي – ثْساقتي ؾطٍيؿْبي  – تؿتطّب – زؾتگبّْب  – ّب ؾمف – زيَاضّب  – وف پبويعگي . 

 ايُطاضي ذطٍج جْت ثبقس ذطٍج زضة ثِ هبيل اتَهجيل هؿيط وِ ًحَي ثِ اتَهجيل ًوَزى پبضن تطتيت ٍ ًٓن 

 . ؾَظيْب آتف ٌّگبم

 ضاٌّوب ّبي ًكبًِ ٍ ٖالئن ًهت . 

 ؾبظي ضٍحيِ ٍ ضٍاًكٌبذتي ٍ ايوٌي انَل اؾبؼ ثط آهيعي ضًگ . 

 وبض هحيٍ هٌبؾت ٍ وبفي ًَض . 

 هٌبؾت زهبي ثب آلَزُ غيط َّاي . 

 وبض هحيٍ هتٗبزل ؾطهبي ٍ گطهب . 

 زيگطاى ٍ ذَز ؾالهت حفّ زض وَقف . 

 ثبقس هي ٍاحسيه   ٍ قسُ آغبظ آهَظـ ثب آضاؾتگي . 

 ًِگطٍّي ثهَضت قسُ ظهبًجسي تىبًي ذب . 

 زّيس اذتهبل آالت اثعاض وطزى جبثجب وطزى هطتت ثِ ضا زليمِ 15 حسالل وبض پبيبى زض ضٍظ ّط . 

 ًوبييس تكَيك جوٕ زض ضا قٌبؼ ٍْيفِ ٍ هطتت – پطوبض ّوىبضاى . 

 زّيس اًجبم جوٕ اظ زٍض ضا تٌجيِ ٍ تصوط . 

 

 :  نمبييم ايجبد نمونه و منظم تعميرگبه يك چگونه

 

 ثطيعيس زٍض ايس ًگْساقتِ هجبزا ضٍظ ثطاي ؾبلْبؾت وِ ضا آًْبيي حتي يطٍضي غيط چيعّبي اثتسا . 

 اؾت آضاؾتگي ًٓبم اظ وٌٌسُ جلَگيطي ّبي آفت اظ هجبزا ضٍظ اظ غلٍ زضن ٍ تٗطيف . 

 ًوبييس اليطٍثي ضا آثْب ضاُ ًوبييس هطهت ضا ّب گَزي وٌيس پبن ضا ضٍغٌْب – ثتطاقيس ذَة ضا هحََِ وبضگبُ وف.  

 ًوبييس آهيعي ضًگ ؾبظهبًي اؾتبًساضز َجك ، ثكَييس ضا ّب وبقي ، ثكَييس ضا زيَاضّب . 
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 ثعًيس هكىي ٍ ظضز ايوٌي ضًگ هتط 5/1 اضتفبٔ تب ضا وبضگبُ ؾيوبًي ٍ آٌّي ّبي پبيِ ٍ ؾتًَْب . 

 ضًگ ضا چبل لجِ ايوٌي حفبِ.  وٌيس تأهيي ضا آًْب ضٍقٌبيي ًوبييس آهيعي ضًگ ٍ تويع.  وٌيس ًَؾبظي ضا ّب چبل 

 . ًوبييس آهيعي

 هْتبثي ٍ ؾَذتِ الهپْبي ًوبييس انالح ٍ تٗويط ضا ّب هْتبثي ٍ الهپْب لبة.  ًىٌس چىِ تب وٌيس هتهط ضا ّب ؾمف 

 . ًوبييس تَٗيى ضا ظى چكوه ّبي

 ًِوبييس تَٗيى زاقتي تطن نَضت زض ًوبييس تويع ضا ًَضگيط ّبي قيك . 

 ًوبييس آهيعي ضًگ ٍ تٗويط ضا وبضگبُ ؾٌگيي اثعاضّبي ٍ جىْب توبهي . 

 ًوبييس آهيعي ضًگ ٍ ترليِ ًوَزُ تىبًي ذبًِ ضا وكَزاض ٍ وبض هيعّبي . 

 ُاؾت ٖوك هتط ؾبًتي 65 ٍ ََل 60/1 ٖطو ؾبًتيوتط 85 اؾتبًساضز هيعوبض اًساظ . 

 ًُوبييس جلَگيطي ضًگ ّبي لََي قسى اًجبقتِ اظ ٍ ًگْساضيس تويع ٍ ذلَت ضا ضًگ وبضگب . 

 ًوبيس آظهبيف آى ضٍي ضا پيؿتَلِ ًمبـ وٌيس ًهت ًمبقي زيَاض ضٍي ًوبييس ايجبز ضًگ تؿت تبثلَي يه . 

 ؾتًَْب.  ثبقس آؾبى آًْب ثِ زؾتطؾي تب ًوبييس جساؾبظي تفىيه ثِ لفؿِ زض ضا ٍؾبيل ٍ اثعاض توبم نبفىبضي وبضگبُ زض ٍ 

 . ًىٌٌس ثطذَضز آًْب ثب افطاز ٍ اتَهجيل تب وٌيس هكرم ظضز ضًگ ثب ضا قبؾي وكف آٌّي ّبي پبيِ

 غيط ٍ قسُ اًجبقتِ ثطلي لُٗبت ٍ وٌِْ ّبي ثبَطي توبهي تىبًي ذبًِ اظ پؽ ؾبظي ثبَطي ٍ ثطق وبضگبُ زض 

 . ثطيعيس زٍض ضا يطٍضي

 ضا ؾبلن ّبي ؾطة ثطيعيس زٍض ضا وٌِْ ٍ زاغي ّبي ؾطة ٍ ًوَزُ تويع ضا زؾتگبّْب چطخ ثبالًؽ وبضگبّبي زض 

 . ًوبييس هطتت گطم 50 تب گطم 5 اظ ًوَزُ تفىيه

 ًوبييس هكرم اؾتبًساضز تبثلَّبي ثب ضا ّب جْت ٍ هحلْب . 

 ًسّيس لطاض ظهيي ضٍي ضا لُٗبت ًوبييس اؾتفبزُ بْوبضگبّ اظ ذبضج زض چطذساض وبض هيعّبي اظ . 

 لبثل ًوبيٌس هي فٗبليت جؿن ٍ فىط ثب وِ ّبيي اًؿبى ًىٌيس فطاهَـ ًوبييس ايجبز هٌٓن ٍ تويع ضذتىي 

 . ّؿتٌس احتطام

 ضذتىي – غصاذَضي – ثْساقتي ّبي ؾطٍيؽ هَْفٌس اجتوبٖي اهَض ٍ وبض لبًَى اؾبؼ ثط هسيطاى توبهي ٍ 

 . ًوبيٌس ايجبز احؿي ًحَ ثِ ضا ذَز وبضوٌبى حوبم
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 : آراستگي حفظ و نگهداري راهنمبي

 

 ًكَئيس لُِٗ ظهيي ضٍي ّطگع ًوبييس اؾتفبزُ ٍاى اظ لُٗبت ؾبيط ٍ گيطثىؽ ٍ هَتَض لُٗبت قؿتكَي ثطاي . 

 پبويعُ هحيٍ تب زّيس لطاض وبضگبُ زض يٌٗي فَانل ثِ ظثبلِ ْطٍف ٌَٖاى ثِ ضا ذَقطًگ ّبي ثكىِ ٍ ؾُلْب 

 . ثوبًس

 ًىكيس ؾيگبض وبض حيي زض ّطگع . 

 ُثطگطزاًيس ذَز انلي هحل ثِ ضا اثعاضّب. ًوبييس تويع ضا ذَز اَطاف وبض ّط اًجبم اظ پؽ ّوَاض . 

 وٌيس هكرم ضا چطذساض زؾتي ّبي گبضي ٍ جىْب اؾتمطاض هحل . 

 زيَاضّب ثِ ضا ذَز اًگكتبى ّبي گطيؽ ايبفِ ٍ ضٍغٌي زؾتْبي ًسّيس تىيِ زيَاضّب ثِ وثيف ٍ چطة لجبؼ ثب 

 . ًوبليس

 ًعًيس زؾت اتَهجيل ثِ فطهبى ضٍوف ٍ نٌسلي ضٍوف ٍ گلگيطي ضٍ ثسٍى ؾطٍيؽ ٍ تٗويط ثطاي . 

 ًٌوبييس اؾتفبزُ َبلچِ ٌَٖاى ثِ ثطق تبثلَّبي ٍ ووسّب ثبالي اظ ّطگع . 

 وٌيس جسا ّن اظ ضا تٗويط حبل زض يب تٗويطقسُ ّبي اتَهجيل جبي وطزُ تفىيه وف ذٍ ثب ضا وبضگبُ وف . 

 قرهيت ًكبًِ وبضتبى لجبؼ ًكَيس حبيط وبض هحيٍ زض گكبز يب تٌگ – پبضُ – وٌِْ وبض لجبؼ ثب ّطگع 

 . قوبؾت

 ًكَيس ْبّط وبض هحيٍ زض زهپبيي ثب ٍيػُ ثِ ثٌس ثي  – ذَاثيسُ پبقٌِ ٍ پبضُ ٍ هؿتٗول وفف ثب ّطگع . 

 آى زض وثيف ّبي لجبؼ ٍ ذَضاوي هَاز ًگْساضي اظ ًىٌيس وثيف ٍ آلَزُ ضا ذَز قرهي ووس ٍ اثعاض ّطگع 

 . ًوبييس پطّيع

 اهبى زض هَـ ٍ ؾَؾه ٍجَز اظ تب ًوبييس پطّيع وبض هحيٍ زض ذكه ًبى يب ًَقبثِ قيكِ  – غصا ًگْساضي اظ 

 . ثبقيس

 وٌٌس ضٖبيت ضا وبضگبّي ٍ آضاؾتگي ًىبت ثبيس ذَز ضٍ ايي اظ  ثبقٌس آضاؾتگي الگَي ٍ هٗلن ثبيس ؾطپطؾتبى . 

 ِثبقٌس اهَض ٍيٗيت جطيبى زض ٍ ًوَزُ ثبظزيس ضا وبضگبُ هحيٍ وبض قطٍٔ اظ لجل ؾطپطؾتبى اؾت الظم ضٍظُ ّو.  

 ِزّيس اذتهبل اثعاض لُٗبت ًوَزى جبثجب ٍ ًوَزى هٌٓن ثِ ضا وبضي ٍلت آذط زليمِ 10 گطزز هي تَني . 
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 : چيست منظم تعميرگبه يك هبي مزيت

 َُذَضز ًوي چكن ثِ يطٍضي غيط الالم اًج . 

 قسُ قٌبؾبيي ضًگي تبثلَّبي ثب اؾت هكرم گًَبگَى الالم ًگْساضي هحل . 

 ثط قسُ هكرم ًگْساضي جبيگبُ ثِ ضا آًْب تؿتطّب ٍ ّب هرهَل اثعاض ثب وبض اظ پؽ ُزيس آهَظـ وبضوٌبى 

 . گطزاًٌس هي

 ًوبئيس زٍض هحيٍ اظ ؾطيٗبً ضا هبظاز ٍ يطٍضي غيط الالم . 

 وبض هحيٍ – ووسّب – ّب لفؿِ ثيَْزُ ًىطزى اقغبل . 

 هبًس هي ثالههطف هسل تغييط ٖلت ثِ يب ٍ زازُ وبّف ضا آًْب ويفيت زاهبظ الالم وطزى اًجبض ٍ ًگْساضي . 

 ضٍوف زاضاي ٍ ذبن ٍ گطز ثسٍى هحل زض ثبيس ؾيؿتوْب تٌٓين ٍ تؿت زؾتگبّْبي هبًٌس زليك ٍؾبئل 

 .  قًَس ًگْساضي

 قًَس ًگْساضي وبض هحل اظ زٍض ثبيؿت هي ضٍغي – گبظٍئيل – ثٌعيي هثل ؾَظ آؾبى ٍ فطاض هَاز . 

 ًُوبيس هي جصة ضا قٌبؼ ٍِْيف ٍ هؿئَل اًؿبًْبي  قه ثسٍى  هٌٓن ٍ هطتت وبضگب . 

 ًُوبيس هي جصة ضا هكتطي هٌٓن ٍ هطتت وبضگب . 

 : كبرگبه مسئول و سرپرست ليست چك

 قَز تٗويطگبُ ٍاضز وبضوٌبى اظ لجل ضٍظُ ّوِ ثبيؿت هي وبضگبُ هؿئَل . 

 ًوبيس ثطَطف ضا لجل ضٍظ آهسُ ٍجَز ثِ ّبي ًبٌّجبضي وبض قطٍٔ اظ لجل . 

 سًوبي وٌتطل زليمبً ضا وبضگبُ وبضوٌبى غيبة ٍ حًَض . 

 ثبقٌس ٖوليبتي وِ ًوبيس ثبظزيس ضا وبضگبُ ايوٌي ٍؾبئل . 

 ًوبيس ثبظزيس ضا وبضوٌبى وٌي لجبؼ ٍ ّب حوبم ٍ ّب زؾتكَئي ًٓيط ثْساقتي هىبًْبي . 

 اؾت ؾطپطؾتي ٍْبيف اظ آًْب اظ هٌٓن ًگْساضي ّؿتٌس ليوت گطاى آظهبيف ٍ تؿت زؾتگبّْبي . 

 زّس لطاض ذَز وبض ؾطلَحِ ضا آضاؾتِ پٌساض ٍ ضفتبض  – آضاؾتِ ّوىبض  – آضاؾتِ وبض هحيٍ قٗبض . 

 گطزز ضٖبيت ثس ٍ ذَة ثيي فطق انل وِ ًوبيس تكَيك ضا وف ظحوت ٍ وَـ ؾرت ّوىبض . 
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 ثب ٍ ثبقس ًكسُ ضيرتِ ظهيي ضٍي تٗويط تحت ّبي اتَهجيل اظ قسُ پيبزُ ؾيؿتوْبي ٍ لُٗبت وِ ًوبيس ثبظزيس 

 . ثبقس قسُ ًهت آًْب ضٍي اتَهجيل قوبضُ ٍ چيسُ لفؿِ زض تطتيت ٍ ًٓن

 ًساقتِ تطن ٍ قىؿتگي ٍ ًكتي وِ ًوبيس ثبظزيس اتَهجيل ثبالثط جىْبي هبًٌس آفطييذُط ٍؾبئل ٍ تجْيعات اظ 

 . ثبقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/

