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 -1مقدمه:
اسالم ،انسان را موجودی شريف میشمارد و لذا به سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی اهمیت داده و در عین حال يک سلسله دستورات
بهداشتی در تعالیم دين مبین اسالم ديده میشود که بهراستی شگفتی آفرين و اعجاب برانگیز است .دين مقدس اسالم ،دين اکمل
خاتم الرسل محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله ،حاوی نکات غنی و ظريف از بهداشت کامل در زندگی فردی و اجتماعی است و عمل به
اين توصیه های بهداشتی ،ضامن سالمت فردی و اجتماعی اوست .البته در اسالم ،حفظ تندرستی ،اين نعمت ارزشمند الهی بر همگان واجب
است و حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله میفرمايد « :دو نعمت است که مردم قدر آن را نمی دانند :يکی سالمتی و ديگری جوانی».
چون تندرستی از بزرگ ترين نعمت های خداوند متعال است ،بايد در حفظ آن بکوشیم و پیش از آنکه بستر بیماری را در آغوش بگیريم ،به
اصول بهداشتی توجه و با حفظ بهداشت خصوصی و عمومی و روانی از ايجاد بیماری تا حد توان پیشگیری کنیم .هرآنچه در قرآن ،حرام
شناخته شده است ،بی شک از لحاظ مادی يا معنوی برای مردم زيانبارند و هر چیزی که در قرآن ،از آن به حالل و مباح ياد میشود ،بر
صحت جسم و روح تأثیرگذار است .بسیاری از تعالیم اسالم خواه واجب يا مستحب ،نقش مؤثری در بهداشت فرد و جامعه دارد و اين حقیقت
صرفاً مورد تأيید مسلمانان نیست بلکه بسیاری از پزشکان و صاحبنظران مسائل بهداشتی نیز به آن معترفند .يکی از دانشمندان مینويسد:
تعالیم آيین اسالم ،بهترين الگو برای حفظ بهداشت فرد در جامعه میباشد .نکتهای که در خور تأمل میباشد اين است که اسالم برای
سالمت فرد و اجتماع و همچنین بهداشت محیط زيست اهمیت بسزايی قائل است .پیامبراکرم به اهمیت بهداشت و نظافت در اسالم به
حدی تأکید داشت که گاهی علت توقف وحی از طرف خداوند را کوتاهی مسلمانان در رعايت بهداشت و پاکیزگی میدانست .از اين رويکرد
الهی به امر بهداشت بر میآيد که ممکن است آلوده بودن محیط زندگی و جامعه و بدان سبب نزول بال و گرفتاری و بسته شدن درهای
رحمت برای يک امت باشد و انواع بیماریها در جامعه شیوع يابد و مرگ و میر و قحطی فراگیر شود .از اين روی بهداشت اجتماعی در
اسالم و سیره نبوی و ديگر پیشوايان بسیار مهم نمايان شده و با سرنوشت انسان پیوند خورده است .براين اساس انواع غسلها در اسالم و
سیره نبوی وجود دارد که برای آنها پاداش و وعدههای معنوی و ظاهری در نظر گرفته شده است( ،شیخ طوسی0131 ،ق ،ج ،0ص  )38که
مسلمانان بدين وسیله تشويق به حفظ بهداشت و پاکیزگی فردی و اجتماعی گرديدهاند.
در تعايم دينی عدم توجه به بهداشت اجتماعی ،يکی از مهمترين علل و اسباب مفاسد و پیامدهای اخالقی و اجتماعی جامعه دانسته شده
است و همواره به مسلمانان در اين باره هشدار میدهد .از طرفی بهداشت عمومی را ضامن حفظ نشاط در جامعه میداند و همواره همگان را
به اين مهم گوشزد مینمايد .پیامبر گاهی دستوراتی اجتماعی به امتش میفرمود و فرا خوان عمومی برای رعايت بهداشت اعالن مینمود.
اين دعوت عمومی پیام های فراوانی برای جوامع اسالمی دارد؛ بنابراين بهداشت عمومی هرگز از ديدگاه آن حضرت مغفول نبوده است و
همواره به امتش نیز توصیه میکرد که مراقبت دائمی از بهداشت اجتماعی نمايند .لذا اهتمام به بهداشت ،نظم فردی و اجتماعی و داشتن
برنامه برای زندگی روزانه و ماهانه و ساالنه؛ بلکه برای تمام عمر از شاخصه های مکتب اسالم و سیره پیامبر اسالم است .ظرفیتهايی که
در اين راستا وجود دارد پايان ناپذير است که از آن جمله ايجاد سازمانهايی است که وظايفی تخصصی در زمینه بهداشت عمومی داشته و
به ايفای نقش در اين زمینه بپردازند.
با توجه به اهمیت موضوع مطروحه و برای دستیابی به اهداف و آرمانهای شهرداری مشهد میبايست در ابتدا زمینه و شرايط الزم برای
دستیابی به آن را فراهم آورد .ايجاد شرايط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری نیز خود مراحل مختلفی دارد که بايد مورد شناسايی و
مطالعه قرار گیرد و با رعايت الزامات و تدوين برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرايی را شروع نمود.
ايجاد فضای مناسب در محیط کار توسط اجرای نظام آراستگی )پاکیزگی ،نظم و ترتیب ،تمیزی ،استاندارد سازی و نهادينه کردن) میسر
میباشد.
اين روش در ايجاد محیطی سازمان يافته ،مرتب و پاکیزه ،استاندارد و سامان يافته تاکید دارد ،اين تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدايی
تأکید دارد و درک آن بسیار آسان است .اجرای اين نظام همکاری و مشارکت همه کارکنان را میطلبد.
نظام آراستگی ضمن آموزش اصول ابتدايی کیفیت گرايی ،سازمانها را در دستیابی به بهره وری باالتر ياری میرساند.جهت تحقق
 ،TQMمیبايست زمینه ،فضا و بستر فرهنگی الزم و مناسب ،ايجاد نمود که اولین اقدام آن اجرای اصول  5Sمیباشد .مفاهیم و ارکان
اصلی اين نظام برگرفته از مبانی ،اصول ،فرهنگ و تعالیم غنی اسالمی است که با الهام از متون و منابع علمی روز و با تکیه بر منابع
اسالمی ،آيات ،احاديث و روايات معصومین (علیه السالم) ،رعايت نظم ،ترتیب و پاکیزگی را در انجام کلیه امور زندگی مورد تأکید قرار
میدهد.
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نظام آراستگی  ،با چهارمقوله ارتباط مستقیم دارد:
الف)کیفیت
ب)ايمنی
ج)بازدهی
د)کاهش وازبین بردن موداها
نظام آراستگی در چهار سطح عملیاتی و اجرايی قابل اجرا است:
سطح اول :فردی وشخصی
سطح دوم :واحدی وبخشی
سطح سوم :سازمانی وشرکتی
سطح چهارم :جامعه وملی
برای به کارگیری سیستم درسطح فردی به تصمیم ديگران نیازی نیست .برای اجرا در سطح واحد يا بخش يک سازمان نیاز به عزم و اراده
کلیه کارکنان است .شرط اساسی برای اجراء و موفقیت بلند مدت  5Sدرسطح سوم تعهد مديريت است .برای رسیدن به سطح چهارم نیاز به
فرهنگسازی عمیق و اجرای همگانی است.
 -1-1مقدمات و پيش نيازهاي پياده سازي نظام :5S
 .0نظام آراستگی و بهسازی محیط کار بايد قبل از اجرا برای تمامی ذينفعان و فعاالن آن کامالً توجیه و درک شده و فلسفه و معنی آن برای
همگی روشن گردد .به بیان ديگر الزم است کلیه کارکنان با میل و رغبت خودشان اين اصول را در محیط کار خود اجرا نمايند و اين امر به
عنوان يک ارزش واالی انسانی مورد قبول قرار گیرد.
 .0روش اجرائی اين اصول پنجگانه  5Sمی بايست برای هر سازمان به تناسب وضعیت خاص آن تطبیق و در سطح سازمان جاری و ساری
شود و جنبه ظاهری و تقلیدی نداشته باشد .در سازمان شهرداری مشهد نیز نظام آراستگی محیط کار مطابق روشهای اجرايی تدوين شده،
اجرايی میگردد( .تمامی روشهای اجرايی در دبیرخانه تهیه شده و به تأيید معاون برنامهريزی شهرداری مشهد رسیده و ابالغ شده است).
 -2-1عوامل موفقيت اجراي نظام : 5S
برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق اين نظام عبارتند از:
 حمايت و پشتیبانی کامل و قاطع مديريت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از اين نظام
 بستر سازی ،زمینه سازی و فرهنگسازی مناسب در اين زمینه
 آموزش مستمر کلیه سطوح شهرداری (مديران ارشد ،میانی و کارکنان) جهت توجیه اهداف ،منافع و استانداردها و مکانیزم
عملکرد در نظام آراستگی محیط کار
 انتخاب افراد آگاه و دلسوز ،عالقمند و پیگیر برای مسئولیتهای اجرايی نظام آراستگی محیط کار
 مستمر بودن و تداوم اجرای نظام آراستگی محیط کار
 تهیه روشهای اجرايی ،دستورالعملها ،چک لیستهای ارزيابی و ممیزی و انجام ارزيابیهای دورهای برای بهبود روشهای
پیادهسازی و افزايش اثر بخشی اين نظام
 تهیه و اجرای روشهای تشويقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر اين نظام
 -3-1موانع و مشکالت اجراي نظام :5S
 .0عمده ترين موانع و مشکالت عبارتند از:
 ساده انگاشتن نظام آراستگی محیط کار و عدم بررسی عمیق آن
 عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
 عدم شناخت کافی از اين نظام و توانائیهای آن و عدم حمايت الزم مديران ارشد
 عدم توجه به تداوم اجرای اصول  5Sو بلند مدت بودن اجرای آن
 تصوير و برداشت ناصحیح از هزينه بر بودن اجرای اين نظام در اوايل اجرای آن
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با وجود مشکالت فوق الذکر پیاده سازی اصول  5Sبا کمک متخصصین و مشاورين کارآمد بسیار ساده بوده و به محض قدم نهادن در آن،
مراحل بعدی با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.
 -4-1نتايج و مزاياي حاصل از اجراي نظام :5S
 بهبود کیفیت
 بهبود روابط انسانی
 تعیین معیارهايی برای حذف اقالم و فعالیتهای غیرضروری
 نظم و ترتیب در محل کار
 دسترسی سريع به اقالم و تجهیزات
 زيبا و دلپذير شدن محیط کار
 ايمن شدن محیط کار و جلوگیری از حوادث و بیماریهای کاری
 بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگیهای احتمالی موجود در آن
 ارتقای روحیه کارکنان ،کاهش خستگی و کسالت روانی ناشی از محیط کار
 تسهیل در گردش عملیات و آسان تر کردن و تسريع در انجام امور
 کاهش خرابی ماشین آالت و تجهیزات کاری
 کاهش ضايعات ناشی از نابسامانی و درهم ريختگی و فاسد شدن مواد
 افزايش طول عمر و کارآيی ابزار و لوازم دقیق و ظريف
 دستیابی به سطح کیفیت بهتر و بهره وری بیشتر
 ايجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای ساير نظامهای مديريتی ،از جهت عادت به نظم پذيری و استانداردسازی سیستم
 -0معرفي نظام نظام آراستگي محيط کار:
 5Sنشانگر پنج کلمه ژاپنی است که با حرف  Sشروع میشوند هر يک از اين کلمات بیانگر يکی از اصول پنجگانه ساماندهی محیط کار
میباشد .آراستگی تکنیکی برای برقراری و حفظ فضای کیفیتی در يک سازمان میباشد.
اين پنج اصل به شرح ذيل میباشد:
فارسی
انگلیسی
ژاپنی
SORTING OUT
SEIRI
پاکسازی
SYSTEM ARRANGEMENT
SEITON
نظم و ترتیب
SPIC AND SPAN
SEISO
پاکیزه سازی
STANDARDIZING
SEIKETSU
استانداردسازی
SELF - DISCIPLING
SHITSUKE
فرهنگ سازی
آراستگی تکنیکی برای برقراری و حفظ فضای کیفیتی در يک سازمان میباشد( .مطابق شکل )0
اصل اول – پاکسازي و ساماندهي (:)SEIRI
شناسايی و جداسازی اقالم غیر ضروری از اقالم ضروری به عنوان اولین اصل در ساماندهی محیط کار شناخته می شود و به معنای جدا
کردن اقالم ،اوراق و اطالعات الزم و کاربردی از غیر آن و دور نمودن غیر ضروریها و غیر کاربردیها از محیط کار و همچنین تعمیر،
تعويض يا تصحیح نواقص و معايب می باشد .هدف از اجرای اين مرحله شناسايی کلیه اشیاء  ،لوازم و اطالعاتی است که مورد استفاده واقع
نمی شوند و باعث بر هم ريختگی محیط کار هستند .اين موارد دسته بندی شده وبه طريقه مناسب جمعآوری و دورريخته شوند .با اجرای
صحیح اين اصل وسايلی را که به آنها نیاز داريم مشخص شده و چگونگی ساماندادن به آنها طی مراحل بعدی صورت میگیرد.
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نظامنامه آراستگی محیط کار

نظم و ترتیب :
سامان دهی و مرتب
سازی اقالم در محیط
کار

ساماندهی :

شناسایی و دسته
بندی اقالم

انضباط و مشارکت :
تداوم و نهادینه شدن
نظام آراستگی در
شهرداری مشهد

پاکیزگی :
تمیز کردن
و نظافت محیط کار  ،لباس
کارکنان  ،لوازم و تجهیزات

استاندارد سازی

:

استاندارد سازی و حفظ و
نگهداری فعالیت های انجام شده
در سه مرحله قبل

شکل  -1اجراي تکنيك آراستگي()5s
اصل دوم -نظم و ترتيب ):(SEITION
دومین اصل ساماندهی محیط کار نظم و ترتیب است و به معنای مرتب کردن اقالم ،اوراق و اطالعات و تعیین جای مناسب برای آنان ،به
نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند .اين اصل سعی در تعیین يک محل مشخص و آدرسدار و گويا برای کلیه اقالم ضروری
و پس از آن گذاشتن اقال م در مکان تعیین شده دارد و هدف از آن مرتب کردن کلیه اقالم  ،وسايل و لوازم ضروری و اطالعات کامپیوتری
يا کاغذی و قراردادن آنها در مکانهای مناسب و يا شناسههای مربوطه است به طوريکه بتوان به آسانی به آنها دسترسی داشت .با رعايت
اين اصل و اجرای مناسب آن زمان مورد نیاز برای يافتن اقالم کاهش يافته و انجام کارها با سرعت و دقت زياد امکان پذير میگردد  .به
عبارت ديگر اين اصل به معنی قراردادن هرچیزی در جای خود مانند قراردادن لوازم و ملزومات در کمد ،مرتب کردن فايلها در کامپیوتر
میباشد.
اصل سوم -پاکيزه سازي ):(SEISO
سومین اصل ساماندهی محیط کار تمیزی است و به معنای پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگهداشتن محیط ،اموال و افراد و حذف يا کنترل
آاليندهها میباشد .هدف از تمیزی پاک کردن و نظافت کامل محیط کار و لوازم مورد استفاده است به نحوی که هیچ گونه گرد و
غبار،آلودگی و زوائد وجود نداشته باشد .اين پاکسازی همراه با بازرسی و بازبینی انجام شده و باعث می شود که لوازم و وسايل مورد استفاده
همیشه در مناسب ترين شرايط باشند .تمیز و مرتب بودن وسايل عالوه بر ايجاد محیطی دلپذير موجب نگهداری و حفاظت از وسايل مورد
استفاده میباشد.
اصل چهارم -استاندارد سازي ):(SEIKETSU
استانداردسازی به عنوان اصل چهارم شناخته می شود و به معنای تداوم ،يکپارچه سازی و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای سه اصل اول و
رعايت ايمنی در کار میباشد و هدف از آن حفظ ،نگهداری و استانداردسازی است به نحوی که از به هم خوردن دوباره نظم ايجاد شده
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جلوگیری به عمل آيد .تمام افراد ممکن است در زمانهای مختلفی نسبت به تمیزکاری و مرتب کردن محل کار خود اقدام کنند ولی به
خاطر عدم تکرار مناسب اقدامات پس از گذشت چند روز نظم و ترتیب ايجاد شده دوباره به هم میريزد .هدف از اصل استانداردسازی اين
ا ست که با رعايت مرتب و منظم عملیات ساماندهی ،ترتیب ،پاکیزگی و ايجاد و با برقراری قوانین و قواعد خاص از بهم ريختگی دوباره
محل کار و اطالعات  ،جلوگیری به عمل آيد.
بدين ترتیب برای هر يک از اصول سه گانه با تهیه و تدوين استانداردها و استفاده از دستورالعمل و روشهای خاص سعی می شود محیط
کاری همواره سامان يافته باشد و حتی روز به روز بر تمیزی و مرتب بودن آن افزوده شود .به عنوان مثال برای شناسايی و دور ريختن اقالم
غیر ضروری نیازمند قواعدی هستیم که بر اساس آنها بتوانیم اصل ساماندهی را همواره رعايت کنیم .در مرتب ساختن اقالم بايد محل
نگهداری اشیاء به تفکیک و با برچسبها و شناسههای مناسب تعیین شده و نیز شیوههای نگهداری و استفاده از آنها معلوم و معین باشد.
بنابراين اصل استاندارد سازی به معنی تعريف و تعیین مقررات ،استانداردها و قواعد مربوط به تکرار منظم فعالیتهای ساماندهی ،ترتیب و
پاکیزگی است تا محیط کاری همواره سازمان يافته باشد.
اصل پنجم -فرهنگ سازي ):(SHITSUKE
فرهنگسازی آخرين اصل ساماندهی محیط کار است و به معنای آموزش کاربردی مفاهیم  5Sبه تمامی کارکنان ،جلب مشارکت عمومی و
تدوين و ابالغ و اجرای مقررات سازمان میباشد .منظور از آن حفظ نظم و تبديل ساماندهی به عنوان يک رفتار عمومی و رقابت در بین
افراد (عادت) است که از طريق آموزش و آمادهسازی کارکنان برای رعايت اصول ساماندهی محیط کار (فرهنگ سازی) برآورده میشود.
مطابق اين اصل تکالیف و وظايف هر يک از افراد در اجرای شیوه های ساماندهی و پیروی از دستورالعملها و قواعد تعیین شده و بر نحوه
انجام فعالیتها نظارت می شود .با رعايت اين اصل مشارکت و همکاری تمام افراد در پاکیزهسازی و حفظ پاکیزگی و انضباط محیط کاری
جلب می گردد .بنابراين در هر محیط کاری بايد شیوه های مناسب برای برآوردن اين هدف ،شناسايی ،طراحی و اجرا گردد.
 -3تاريخچه:
سابقه و تاريخچه  5Sدر ژاپن به تحول صنعت و تولید و کیفیت بعد از جنگ جهانی دوم بر میگردد.
ژاپنیهای منطقی شده خاکسترنشین جنگ که پذيرفته بودند بايد جهان و پديدههای مديريتی و صنعتی آنروز را برای جبران خسارتهای
جنگ و آغاز زندگی نوين بهتر بشناسند در مطالعات وبازديدهای خود در امريکا با پديده ( HOUSE KEEPINGخانه داری صنعتی)
آن هم تنها در برخی صنايع آشنا شدند.
اين معیارهای خانه داری صنعتی که شامل نظافت ،بهداشت ،نظم و ترتیب ،رعايت کامل ايمنی و جلوگیری از حوادث به ويژه انفجار وآتش
سوزی ،جلوگیری از انباشت ضايعات و انبار مواد در راهروها و خیابانهای کارخانه و معابر داخل کارگاهها و ريخت وپاش ابزار و نشت انواع
مواد روغنی و شیمیايی و حتی آب در محیط کار بود ،نوعا در کارخانههايی رعايت میشد که عدم رعايت در آنهاموجب خطرات و ضايعات
غیرقابل جبران جانی و مالی و اجتماعی میشد و يا محصول آنها مستقیما با بهداشت و سالمتی مصرف کننده سروکار پیدا میکرد.
از اين رو معیارهای  HOUSE KEEPINGيا خانه داری صنعتی در کارخانههای مهماتسازی ،کبريتسازی ،داروسازی ،مواد غذايی،
تجهیزات و لوازم پزشکی و اتاق عمل  ،مواد شیمیائی ،موادبهداشتی و امثال آن کاربرد داشت (اين معیارها با همین نام در کارخانه پلی اکريل
اصفهان به علت آتش زابودن مواد اولیه  ،نیمه ساخته و تمام شده به هنگام ايجاد کارخانه توسط دوپانت آمريکا در همان سال تاسیس قبل
از انقالب برقرارشده بود).
ژاپنی ها با مطالعه و مشاهده رعايت اين معیارها در اين کارخانه ها ،متوجه تاثیر ونقش قابل توجه آن نه تنها در حفظ ايمنی و بهداشت
محصول بلکه در ايجاد ظاهری آراسته  ،نقل و انتقال روان  ،صرفه جويی مکان و زمان ورويهم رفته محیط کاری آراسته وهمکارانی خوش
ظاهر  ،با نظم و آراسته شدند و از اين رو تصمیم گرفتند آن را در همه صنايع و همه واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی به کار گیرند.
اما از آنجا که دريافته بودند اين معیارها جهانی است و همه فرهنگها ،اديان و ملل جهان اصولی برای رعايت اينگونه امور دارند ،با مطالعه
در فرهنگ خود به  5اصل واصطالح ژاپنی دست يافتند که با کمک آنها می شد به تحقق اين امر دست يافت و از آنجاکه اين  5اصل اتفاقا
با تلفظ  Sدر ژاپن شروع می شد آن را به ژاپنی <گواس > يا به انگلیسی ( )5Sنامیدند
با ورود  5Sبه ايران مفاهیم و واژه های فارسی معادل آن نیز طراحی و در صنايع و سازمان های مختلف پیاده سازی شد  .برخی از اين
معادل سازی های مطابق ذيل است:
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7 سین صنعتی
 -0سواکردن  -0سامان دادن  – 1سپیدی  -4سعی درحفظ وضع مطلوب  - 5سازمان يافتگی  -6سخت کوشی  - 7سماجت
 پنج تا
 -0تشخیص  -0ترتیب  -1تنظیف  -4تثبیت  -5تکلیف
 پنج جیم
 -0جداسازی  -0جاسازی  -1جالءدادن  -4جلوگیری از به هم خوردن نظم  -5جهد وکوشش برای بهبود
در بین تمامی فعالیتهای کايزن ،حذف موداها اولین مهارتی است که بايد به آن دست پیدا کرد .شناسايی اتالف ها ،کار چندان مشکلی
نیست .حذف اتالف ها معموالً به امور جاری اتالق می شود که با حذف آنها هزينه ها بطور کلی کاهش می يابد .به همین داليل است که
مديريت می بايستی مشوق بکارگیری کايزن در حذف اتالف ها در کف کارگاه ،دفاتر ستادی و هر مکان ديگری که خدماتی را عرضه می
کند ،باشد.
 -4هدف و دامنه کاربرد نظام آراستگي:
پیاده سازی نظام آراستگی به صورت جامع و کاربردی برای اولین بار در ايران با اهداف ذيل:
 ايجاد فرهنگ آراستگی و نظم در محیط سازمانی ،شهری و کارکنان
 طراحی جانمايی موثر و کارآمد و مديريت بصری محیط سازمانی و شهری
 منظم شدن اماکن و ايجاد بهره وری مکان
 ايجاد محیطی مطلوب توام با شادابی روحی و جسمی کارکنان ،شهروندان و ديگر ذينفعان
 مديريت و ساماندهی محیط و تکنواوژی به منظور دسترسی سريع و آسان به کلیه اسناد  ،اشیاء و لوازم
 بهبود مستمر اصول آراستگی با ايجاد فرهنگ خود ارزيابی  ،ممیزی های ادواری و اعالم ساعات و روزهای آراستگی عمومی
اين سیستم در  41مجموعه شهرداری مشهد مطابق فرم دامنه کاربرد نظام آراستگی به شماره  FR-102-302اجرا میگردد.
 -5چکيده اي از اقدامات و مراحل پياده سازي و استمرار نظام آراستگي محيط کار در مجموعه هاي شهرداري
مشهد:
بر اساس روش اجرايی نظام آراستگی به شماره  ،PR-102-300اقدامات و مراحل پیاده سازی و استمرار نظام آراستگی به شرح ذيل
انجام میگردد:
 بررسی وضعیت موجود و ثبت آن در قالب تصاوير قبل از پیاده سازی
 تشکیل کارگروه نظام آراستگی در هر يک از مجموعهها ،مطابق ساختار تشکیالتی نظام آراستگی به شماره IN-102-300
 برگزاری آموزشهای مورد نیاز جهت مديران  ،کارشناسان و کارگروه آراستگی
 برگزاری جلسات آموزشی  ،توجیهی  S1تا  S3به صورت کارگاه در هر يک از مجموعه ها
 اجرای  S1تا  S5در هر يک از مجموعه ها توسط کارگروه آراستگی ،تیم مشاور و دبیرخانه نظام آراستگی محیط کار
 ممیزی  S1تا  S5مطابق روش اجرايی ممیزی نظام آراستگی به شماره PR-102-303
مستندات تهیه شده در خصوص نظام آراستگی در شهرداری مشهد مطابق هرم مستندات زير می باشد:
QP-102-300
الف ) بیانه های مدون در مورد خط مشی نظام آراستگی به شماره
( QM-102-300همین سند)
ب ) نظامنامه آراستگی محیط کار به شماره
ج ) روش اجرايی شامل:
PR-102-300
 روش اجرايی نظام آراستگی به شماره
PR-102-301
 روش اجرايی انگیزش به شماره
PR-102-302
 روش اجرايی استاندارد سازی به شماره
PR-102-303
 روش اجرايی ممیزی نظام آراستگی به شماره
PR-102-304
 روش اجرايی زنگ و روز آراستگی به شماره
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روش اجرايی نظافت و پاکیزگی به شماره

د ) دستورالعملهای کاری شامل:
 آيین نامه ارکان تشکیالتی نظام آراستگی به شماره
 دستورالعمل آراستگی حوزه کارکنان به شماره
 دستورالعمل آراستگی حوزه تاسیسات به شماره
 دستورالعمل آراستگی تدارکات به شماره
 دستورالعمل آراستگی حوزه خدمات به شماره
 دستورالعمل آراستگی اماکن عمومی به شماره
ه ) سوابق اجرايی که در اين استاندارد تهیه و نگهداری می گردند.
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