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چکیده 
آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می کند، بهره وري به معناي بکارگیري و ترکیب موثر منابع موجود در 

اري سازمانی از الزامات کار سازمانی سازمان است. بهبود اثربخش بهره وري همانند سایر مولفه ها و فرآیندهاي نرم افز
است که در ذات و خمیرمایــه بهره وري بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وري در بهبود و اصالح آن است. استقرار 
چرخه مدیریت بهبود بهره وري موجب مــــی گردد که بهره وري به صورت یک فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره 

بسترسازیهاي الزم صورت گیرد. حرکت بهره وري الزمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادي شدن وري مشخص و 
براي استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وري در کنار کارهاي . امر بهبود در نظامهاي مختلف سازمانی منجر خواهد شد

د. بعضاً مشاهده می شود که در سازمانها فرهنگی و فرهنگ سازي باید ساختارهاي مناسب و علمی طراحی و اجرا کر
افراد زیادي هستند که داوطلب تولید بهره وري هستند ولی ساختار مناسبی وجود ندارد که از فکر، توان، استعداد و 
دلسوزي آنها به شکل معقول و منطقی استفاده شود. براین اساس، سازمانها بایستی به فکر طراحی ساز و کارهاي بهره ور 

هره ور فراگیر و همچنین ثبت ضعف ها وبتعمیرات ریزي نگهداري وبرنامهامراستفاده از روش هاي صحیح در. باشند
مواردي مانند در عصر حاضر.یکی از ساز و کارهاي بهره ور براي افزایش کارایی تولید می باشدنقص هاي موجود

، ایجاد احساس مسئولیت در کارگران داري و تعمیراتمستمر طرح هاي نگهبهبود کارائی تجهیزات در صنایع ، بهبود 
باشند. براي این نسبت به تجهیزات محوله به آنها و تولید بدون وقفه ، به عنوان سرلوحه فعالیت هاي صنعتی مطرح می

زون افزایش منظور، نیاز به استفاده از سیستم هاي بهره ور،  مانند سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع به طور روز اف
می یابد. از طریق پیاده سازي سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع و با رعایت الزامات آن، می توان از منابع موجود 

و کیفیت محصوالت تولیدي را بهبود بخشید که در نتیجه آن هزینه هاي تولید نیز کاهش یافته و استفاده مفید و موثرکرد
ابتدا به معرفی سیستم این پژوهشازار رقابتی می تواند به صورتی موفق حضور یابد.در نهایتاً کارخانه در عرصه ب

اجراي همزمان این دو نظام امکان و نحوهسپس است.پرداخته شدهو نظام آراستگینگهداري و تعمیرات بهره ور جامع
عملی اجرا گردید و نتایج به صورتصنایع زرین خودرو شرکت نتایج تحقیق روي.استمورد بررسی قرار گرفته

بدست آمده بیان شده است.

، نظام آراستگی، صنایع زرین خودرونگهداري و تعمیرات بهره ور جامعواژگان کلیدي:
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مقدمه -1
یکی از ساختارهایی است که در سازمانهاي تولیدي و صنعتی بهره وري را 1نگهداري و تعمیرات بهره ور جامعنظام

ساختن همه کارکنان از توانمندنگهداري و تعمیرات بهره ور جامعد. هدف از به کارگیري فراینددر عمل ارتقا می ده
جهت به حداکثررساندن کارآیی عملیات نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع است. استفاده از این نـظام، کانونی را فراهم 

تها، دانش و تجربه خویش را ابــرازکنند. از طریق نت بهره می آورد تا مشارکت کنندگان یا اعضاء بتوانند توانمندیها، قابلی
ور جامع، همه می کوشند تا سازمانشان بهترین سازمان در زمینه خود باشد. این به نوبه خود موجب رشد تولید، ارتقاي 

گهداري و ندر ادامه براي خالصه کردن گفتار به جاي.کیفیت براي مشتري و هزینه کمتر براي تولیدکننده می گردد
استفاده می شود.TPMاز تعمیرات بهره ور جامع

در ژاپن رواج یافت. توسعه نگهداري و تعمیرات بهره ور 1960و نت بهره ور در دهه 1950پیگیرانه در دهه نت 
ها یژاپنپیشگیري نامید.دوره هاي تعمیرات بدونتوانرا می1950قبل از دوره هاي.آغاز گردید1970جامع از سال 

،پیشگیرانه عمل نموده بودنددر اعمال تعمیرات1980تا 1950سالهاي را تقریبا مشابه آنچه که بین TPMمراحل اعمال 
هم .بیش از دو برابر شدپرداختندTPMهایی که فعاالنه به کاربرد در ظرف سه سال تعداد شرکت.پیگیري نمودند
.به کار گرفته اندرا TPMدرصد این شرکتها بیستاکنون بیش از 

ويهاي دوره اکه براساس سرویسامور نت پیشگیرانه در ژاپن عمدتاً شامل پیشگیري متکی بر زمان1970ل تا سا
جایگزین نت پیشگیرانه ،عیتوضومتکی بر شرایطنت پیشگویانه یا نت1970. در دهه بودتعمیرات اساسی دوره اي می 

هاي ان مستمر از شرایط فنی تجهیزات است تا بتوانیم خرابیآگاهی مداوم وما دروابسته به توانTPM.موقعیت گردید
ایفا می نماید. به این دلیل که نت پیشگویانه با TPM. نت پیشگویانه نقش مهمی دررا پیش بینی و پیشگیري نماییم

که تحت بهره برداري هستند با شرایط فنی تجهیزات  وضعیت آنها را در زمانی استفاده از شیوه هاي مدرن بررسی و
نوعی نت بهره ور است که توسط TPM.هاي قریب الوقوع معین می نمایدیا امکان خرا بیاستهالك وعالئمصتشخی

که نوعیTQCبه طریقی مشابه شود.میاعمالدرگروههاي کوچک به صورت فعالیت هاي گروهیکلیه کارکنان
تعمیرات تجهیزات کارخانه بانیز نوعی برنامه براي نگهداري وTPMت، کنترل کیفیت جامع درسطح کل شرکت اس

مدیران فنی مؤسسهتوسط1971سالواژه نگهداري وتعمیرات بهره ورجامع در همکاري کل کارکنان شرکت می باشد.
:تتعمیرات ژاپن نامیده می شد با پنج هدف اصلی زیر تعریف شده اسکه قبال موسسه نگهداري و2ژاپن

1-. (بهبود راندمان کل) بیشینه نمودن  اثر بخشی تجهیزات

2-. توسعه دادن یک سیستم نت بهره ور براي کل دوره عمر تجهیزات

3-تعمیرات نگهداري وو بهره برداري ،طراحی،نمودن کلیه بخشهاي صنعت که به امور برنامه ریزيدرگیر
ی وطراحی ،تولید،نگهداري وتعمیر ).(مهندسTPMامور ردها می پردازنددستگاه
.از مدیریت رده اول تا کارگران سطح کارگاهدرگیر نمودن فعاالنه کلیه کارکنان-4

1 TPM: Total Productive Maintenance

2 JIPE: Japan Institute of Plant Engineers
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مستقل .فعالیت گروه هاي کوچک خود ساخته واز طریق مدیریت انگیزه ايTPMتوسعه دادن -5
همکاري و و پیشگیري فراگیر،شی فراگیراثربخسه مفهوم اساسیفراگیرنت بهره وردر عبارتفراگیر کلمه

.بر می گیرددرTPMرا درارتباط با سه ویژگی مهم اشتراك مساعی فراگیر
هدف از مجموعه فعالیتهاي بهسازي و توسعه در صنعت باال بردن بهره وري از طریق کاهش ورودیها ( داده ها ) و 

انه تنها وابسته به افزایش بهره وري و کمیت تولید شده هاي یک کارخخروجی.افزایش خروجیها (ستاده ها ) است
، بلکه کیفیت برتر ، هزینه هاي کمتر، تحویل به موقع کاال به مشتریان ، بهبود ایمنی صنعتی و بهبود بهداشت نیستند

زش صنعتی، وجود روحیه خوب و انگیزه کار در کارکنان و شرایط مطلوب محیط کار همگی تعیین کننده میزان و ار
می تواند سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع به عنوان سیستمی کارا و مفید هاي یک صنعت می باشند.خروجی

می 3یکی از سیستم هاي کارا و بسیار ساده نظام آراستگیبه بهترین شیوه اجرا گردد.در ترکیب با سیستم هاي دیگر
ان پذیرتر می کند. این شیوه در صنایع زرین خودرو اصفهان اجرا را ساده تر و امکTPMباشد. این نظام پیاده سازي 

که در ادامه به بیان آن می پردازیم.گردیده و نتایج بسیار مطلوبی در بر داشته است

مروري بر ادبیات موضوع-2

TPMگیرور فراداري و تعمیرات بهرهسازي سیستم نگهسنجی پیادهامکان"پژوهشی با عنوان 1389در سال غفاري

ور فراگیر در مجتمع داري و تعمیرات بهرهسازي سیستم نگهپیادهارائه نمود که در آن"در مجتمع پتروشیمی بندر امام
فیزیکی کارکنان پتروشیمی بندر وعوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصاديسنجی شد و میزان تأثیرمکاناپتروشیمی بندر امام 

مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSSافزارنتایج این پژوهش توسط نرمت.بررسی قرار گرفمورد TPMسازيامام در پیاده
دهد نتایج حاصل از این تحقیق نشان مییکی از واحدها محاسبه شد.گرفت، و در پایان میزان اثربخشی کلی تجهیزات

سازي این منظور بهینهنقش دارند. بهTPMسازيهاند و نهایتًا در پیاددر ارتباطOEEشده مستقیماً باکه چهار عامل عنوان
.گردیده استارائه در این پژوهشهاییور و فراگیر راه حلداري و تعمیراتی بهرهسازي نگهچهار عامل براي پیاده

)1389،غفاري(

فنون و هاي تلفیقی آن با و مدل(TPM)ور فراگیرنگهداري بهره"پژوهشی با عنوان 1385شاهین در سال 
هاي تولیدي، آخرین تشریح ارتباط میان نگهداري، کیفیت و عملکرد نظامضمنارائه نمود که در آن "کیفیتهاينظام

وTQM،JIT،TQM ،EFQMهاي کیفیت نظیرو فنون و نظامTPMهاي تلفیقیدر زمینه مدلهاي علمیدستاورد
LETQMEXپژوهشهاي تلفیقی از موارد دیگري است که در ایني روش هاها و محدودیتمعرفی شده است. مزیت

از اصول ضروري براي رسیدن به TPMرسد کهچنین به نظر میپژوهشمورد بحث قرار گرفته است. از نتایج این 
مجزا و به ها و فنون کیفیت، نباید به طورآید و به دلیل رابطۀ نزدیک آن با نظامهاي تولیدي به شمار میاهداف نهایی نظام

)1385(شاهین، .تنهایی مورد استفاده قرار گیرد

3 5S: Seiri, Seiton,Seiso, Seiketsu, Shitsuke
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اجراي نگهداري بهره ور جامع در ماشینهاي "پژوهشی با عنوان 2013سینگ، گوهیل، شاه، دیساي، در سال 
به طور کلی اثربخشی کار شده است.CNCروي یک شرکت تولید قطعات خودروارائه نمودند که در آن"فروشگاهها

. تلفات مرتبط با اثربخشی تجهیزات شده استاستفاده TPMبه عنوان معیار سنجش موفقیت پیاده سازي تجهیزات
,Ranteshwar Singh)حاصل گردیده است.TPMو بهبودي از طریق شناسایی Ashish M. Gohil,

Dhaval B. Shah , Sanjay Desai, 2013)

ارائه نمودند که "اجراي نگهداري وتعمیرات بهرو ور فراگیر"پژوهشی با عنوان 2005چان، الو، کونگ در سال 
نگهداري و تعمیرات بهره ور را یک روش کاهش سرمایه گذاري معرفی کردند. در این پژوهش به بررسی در آن

پس از اجراي ه است.دراین شرکتبراي یک شرکت الکترونیکی پرداخته شدTPMاثربخشی و اجراي برنامه
افزایش ٪83، مزایاي آن محسوس و نامحسوس نشان داده شده است به طوري که بهره وري دستگاه ها TPMمدل

,F.T.S. Chan).یافت H.C.W. Lau, R.W.L. Ip, H.K. Chan, S. Kong, 2005)

صنایع تولیديدرنگهداري و تعمیرات بهرهپیاده سازي"پژوهشی با عنوان 2004ادي، اوگاجی، پروبرت در سال 
اینبهره وري تولید افزایش یافته است.JIT, TQM , TPMتکنیکهاي با استفاده ازارائه نمودند که در آن "نیجریه
بهبودبرايو فرهنگبه عنوان یک استراتژيرا TPMمی تواندنیجریهکه صنایع تولیديییراه هابه بررسیمطالعه

,,M.C. Eti)پرداخته است.پیاده سازيعملکرد خود را S.O.T. Ogaji, S.D. Probert, 2004)

تاثیر اجراي تعمیرات نگهداري بهره ور بر بهبود عملکرد "پژوهشی با عنوان 2001کوا، مکان، اسکرودر در سال 
مدلسازي ید، از طریقتولعملکردنگهداري و تعمیرات بهره ور وبینبررسی رابطهارائه نمودند، که درآن به "تولید

نگهداري و تعمیرات بینمثبت بینغیر مستقیم ورابطه ايپرداختند. در انتها این نتیجه گرفته شد کهمعادالت ساختاري
Kathleen E McKone, Roger G Schroeder(وجود دارد. JITتولید از طریقعملکردبهره ور و

(Kristy O Cua,

نظام آراستگیمع وور جانگهداري و تعمیرات بهره -3

، در ادامه جامع و نظام آراستگیبا توجه به اهمیت درك مفاهیم و اصول سیستم هاي نگهداري و تعمیرات بهره ور
به معرفی و بیان نکاتی در رابطه با این دو سیستم پرداخته می شود . در این بخش سعی خواهد شد تاریخچه و شرح 

زان مورد نیاز بیان گردد.مختصري از سیستم ها ي فوق به می

معم نگهداري و تعمیرات بهره ور جاسیست3-1

باژاپندرکهی آمریکایپیشگرانهاز تعمیراتگرفته، سیستمی است برات بهره ور جامعسیستم نگهداري و تعمیر
هايشرکتازبسیاريهم اکنونکهايگونهبه،شده استعرضهجهانبهوشدهکاملآنمقتضیاتوفرهنگ
واخالقهمزمان افزایشوتولیدافزایشTPMبرنامه هاي هدفمی کنند.استفادهآنازآمریکاییحتیواروپایی

ازپرسنلهمهآندرکهاست، سیستمیجامعوربهرهتعمیراتونگهداريسیستم.استپرسنلدرکارازرضایتمندي
دستهکوچکهايتیمدرراآنهاکهايگونهبهمی کنددرگیرتولیددر کارراسطحترینپایینتاگرفتهمدیریت
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، پیشسالسیازدر بیش.دبدهننیزطراحیدرتغییراتیحتی بتوانندتادادهآنهابهکارياستقاللیکوکردهبندي
ایاالتازراپیشگیرانهنتذهنیاتوفرضیات،تجهیزاتتعمیراتونگهداريسیستمبهبودجهتدرژاپنصنایع 
تعمیر ازنیازبیشد(محصولمشهورPM4بهنیزاینکهوربهرهنتشاملبعديواردات.نمودندواردمتحده

بهرهنتسیستمهمانحقیقتدر،تاسمطرحTPMعنوان تحتامروزکهآنچه.بود)غیرهواطمینانقابلیتمهندسی
اغلبدر.استشدهدادههاییبهبودآندرژاپنصنعتیایطشرباسازگاريجهتدرکهاستآمریکابه شیوهور

تفکیکنوعیوداشتهعهدهبهراکارخانهتعمیراتونگهداريفعالیتهايکلنت ،هايگروههاي آمریکاییشرکت
.نمایندمیتحمیلصنعتبر"نماییمیتعمیرونگهداريتووکنممیتولیدمن"شعار درقالبراکارنیروي

برنامهایندرراکااصالنهمگی،آمریکاییپیشگیرانهنتبهسازيوبا تغییرژاپنیهايشرکتازبسیاريبالعکس،
.انددادهشرکت

ونگهدارياولیهواصلیاموربه، خودشاناپراتورهاکهاستاینTPMاصول درحساسومحوريابتکار
برداريبهرهبرايمطلوبومناسبشرایطدرراماشینهاآنها.ازندپردمیماشینها و تجهیزات خودشانتعمیرات

قبل،تجهیزاتدرموجودبالقوهمشکالتومسایلبهدستیابیدرراهاي خودآگاهیوهاتواناییونموده ،نگهداري
.دهندمی، افزایششوندرکودوخرابیدچارتجهیزاتاینآنکهاز

سطح دربعدبهتاریخآنازوشدمعرفیژاپندرفراگیرصورتبهدههاوائلدرجامعوربهرهنت
وابستگیتویوتابهنحويبهکههاییشرکتازبسیاريدرTPMسیستم .استگردیدواقعپذیرشموردوسیعی

تولید، سیستم4ونوتاییچی اوه، آقايتویوتاشرکتدرTPMگذار قول پایهبهبنااست.گرفتهقرارکاربردمورددارند
. استاستوار گردیدهضایعاتکاملحذفپایهبرتویوتا

به کهمقداريبهوهستند،نیازموردکهزمانیدرقطعاتواقالمفقط،تویوتاشرکتهنگامبهتولیدسیستمدر
خرابیصددرصفربهابیدستیجهتدرفعاالنهتویوتاتولیدسیستمدیگرعبارتبهد. شونمیتولید،استنیازآنها

برايالکتریکیقطعاتکنندهتامینکه5نیپوندنسوشرکت .نمایدمیحرکتانباردرصفرموجودي(خرابی صفر) و
پیشرفتباهماهنگیمنظوربه،درسالآغاز نمودسالدرراوربهرهنتسیستمکاربرد،استتویوتا
کلیههمکاريوشراکتباوربهرهنت"سیستم اعمالبهآمیزموفقیتصورتیهبشرکتاینخودکار،تولیدسریع

اعمالدرکهبودسازمانی، اولینشرکتاینبعدسالدو.پرداختTPMسیستم هماناعمالبهیعنی،"کااصالن
موفقیتاساسبرهصورت سالیانبهPMجایزه ،تاریخآناز.گردیدنائلPMمشهور جایزهدریافتبهTPMسیستم 

نگهداري و تعمیرات نمایی از سیستم1شماره گردد . در شکل میاهداءشرایطواجدینبهTPMکارگیري بهدر
بهره ور جامع را مشاهده می نمایید .

4 Taiichi Ohno
5 Nippondenso
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: سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع1شکل شماره 

نظام آراستگی3-2
بر داشتن  مواد و ماشین آالت با کیفیت  تاکید داشت، اما امروزه برتولید با در گذشته مباحث مدیریت کیفیت، 

کیفیت ، محیط کار با کیفیت ، فرهنگ سازمانی و نیز سیستم هاي مدیریت کیفیت تاکید دارد و در نتیجه توجه بیشتري به 
، نظامهاي مدیریت کیفیت فراگیریري. در این راستا بکارگنسبت به فرآورده هاي تولیدي داردفرآیند عملیات تولید ، 

عنوان ضروري ترین نظام براي واحدهاي صنعتی ه بآراستگیو ... مطرح گردیده، که در این میان نظام نظام آراستگی 
آراستگینظام کشور، جهت دست یابی به تولید با کیفیت ، محیط کار با کیفیت و فرهنگ سازمانی  مطرح می باشد . 

ژاپنی ها در .باشدز جنگ جهانی دوم در ژاپن شکل گرفت، ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیبراي اولین بار بعد ا
واد غذایی ، هنگام بازدید از برخی صنایع آمریکا (همچون کارخانه هاي مهمات سازي ، کبریت سازي ، داروسازي ، م

آشنا شدند. تجهیزات پزشکی و .. ) با پدیده خانه داري صنعتی
حوادث به ویژه انفجار و آتش ، رعایت کامل ایمنی و جلوگیري از مچون نظافت، بهداشت، نظم و ترتیبمواردي ه

، ریخت وپاش ي کارخانه و معابر داخل کارگاهها، جلوگیري از انباشت ضایعات و مواد در راهروها و خیابانهاسوزي
دم رعایت آنها موجب بروز خطرات و ضایعات ابزار و نشت روغن و مواد شیمیایی در کارخانه هایی رعایت می شد که ع

غیرقابل جبران جانی، مالی و اجتماعی گردیده و یا محصول آنها مستقیما با بهداشت و سالمتی مصرف کننده سروکار 
پیدا می کرد. 

یمنی ژاپنی ها با مشاهده تاثیر و نقش قابل توجه معیارهاي خانه داري صنعتی در ایجاد محیط کاري آراسته، حفظ ا
و بهداشت و غیره برآن شدند تا معیارهاي مذکور را در شرکتهاي ژاپنی به کار گیرند. تطبیق اصول خانه داري صنعتی با 
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شرایط حاکم بر صنایع ژاپن و بومی نمودن آن منجر به شکل گیري پنج اصل در آراستگی محیط کار گردید و از آنجا 
اصول پنج گانه ي نظام آراستگی در جدول شماره نام نهادند.5Sمی شدند، آن راشروعSاصل با حرف 5که این 

.نشان داده شده است

یاصول نظام آراستگ: 1ه مارجدول ش

 -  اصول اولیه اجرايTPM

زیر را مدنظر قرار داده گانههشتعمیرات بهره ور جامع ، باید اصولبراي اجراي موفقیت آمیز سیستم نگهداري و ت
گانه ي زیر مقدمات الزم جهت اجراي یک سیستم بهینه ي هشتراي آنها کوشید. در واقع  اصولجو در جهت ا

نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع را فراهم می آورد .
 -1ینظام آراستگ

TPM ده ي عادات و الگوهاي همچون یک آینه منعکس کنننظام آراستگی شروع می شود.نظام آراستگی با
اصالن است ،در حقیقت ، هدف اصلی برنامه اي براي مشارکت همه جانبه ي همه ي کانظام آراستگی، رفتاري است

، که تایج زیباي نظام آراستگی می باشد، همدلی از نري، همکااصالح شیوه ي مدیریت است .همفکرينظام آراستگی
نقش موثر در پیاده سازي سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع دارد.

ی محیط کار تمیز نباشد ، مشکالت به خوبی شناخته نمی شوند . نظافت و سازماندهی محل کار به تیم ها کمک وقت
در محیط هاي صنعتی نظام آراستگیمی کند که مشکالت را ببینند و دیدن ایرادات اولین قدم است.براي اجراي 

:اصل زیر در نظر گرفته شود پنجگوناگون باید 
تقسیمبندي6کردن

بدونمی شونداستفادهمداومطوربهکهابزارآالتیمهم،مهم،بسیارهايگروهبهراابزارآالتبایداصلایندر
شوندبازیافتمی توانندکهاستفادهقابلغیرابزارآالتواندقرارنگرفتهاستفادهموردحاالتاکهآالتییا ابزاراستفاده

6 Sort out/Seiri
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نزدیکآیندهدرکههاییآنوشوندنگهدارينزدیکیمحلدربایداستفادهبرايمهمیخیلابزار آالت.نمودتقسیم
اساسبربایدابزارآالتارزشمرحلهاینبرايشوندنگهداريدیگريمکاندربایدگیرندقرار نمیاستفادهمورد
کردنپیدابرايجستجوزمانرحله،ماینانجامنتیجهدروهاآنقیمتاساسبرنهتعیین شوند،شاناستفادهمیزان

.دهدمینشانحاضررا در الگويابزارآالتبنديتقسیم) 2(شماره جدول.یافتخواهدکاهشوسایل

: تقسیم بندي ابزار آالت از نظر الویت (منبع نگارنده)2هجدول شمار
ا
ولویت

چگونگی استفادهتعداد استفاده

ک
م

ردن دور از محل انبار ککمتر از یک بار در سال
کار

م
توسط

یک بار در ماه/ یک بار 
در هفته

قرار دادن آنها در انبار 
محل کار

ز
یاد

قرار دادن آنها در محل یک بار در روز
کار

7کردنسازماندهی

ازاستفادهچنینهمباشد،میمشخصاتکارتورنگیفلزيصفحاتازاستفادهمعنیبهاینجادرسازماندهی
سبکو ابزارآالتگیرندمیقرارپاییندرسنگینابزارآالتهاقفسهایندرکهاستمرسومنیزهاي عموديفسهق

قفسهتاگردیدسعیچنینهم،دیگرقفسهدراینسترومنتوبرقابزارآالتوقفسهدریکابزارآالت مکانیکی،درباال
محلوجانماییبرتعیینعالوهگامایندر.شوندواقعشود،اکارهانجاممانعکهجاي مناسبیدر،کارمحلدرها

مقداراندازهبهتمهیداتی،با اتخاذوارزیابیحداکثرآنهاوحداقلونیز تعیینمصرفیمقدار اقالم،ضرورياقالم
.می گرددانباشتهمحلدرمصرف،

8کارمحلکردنتمیز

هايسیموباشدپاكغیرهوفلزاتهايتکه،روغن،گریسها،تیغهندنما،زبالههرگونهازبایدکارمحل
کارمحیطتمیزکردنمرحلهایندرشوند،تعمیربایدنیزباشندمیروغننشتیدارايکهآالتیو ماشینآویزانوشل

نتاولوگاممگااینگیرد،میصورتنشوددیدههاآنرويکثیفیوغباروگردهیچنحوي کهبهتجهیزاتو
شوند.میانجامAMتیم هايتوسط تکنسینتلفیقیصورتبهخودگردان

7 Organize /Seition
8 Shine the workplace/Seiso
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9سازيستانداردا

نگهمرتبوتمیزمنظوربهرااستانداردهاییوپرداختهیکدیگربامشورتوبحثبهبایدکارگرانوکارمندان
میاجراسازماندرتمیزکاريآزمایشیاستاندارد هاياین.کنندایجادهاراهرووآالتماشینکار ومحلداشتن
بهآزمایشیاستانداردهايسایرباخودگرداننتپنجمگامدروگرددمیبازبینیوتصادفی آزمایشطوربهوشوند

.گرددمیتهیهمنظورهچندجامعیک استانداردودرآمدهتلفیقیصورت

10فرديانظباطونظم

می کارمندانمیاندرفرديانضباطونظمشدنایجادباعثکهدانستزندگیروشیکبایدارنظام آراستگی
وسیشناوقتکار،روالوهاشیوهازپیروي،کاردرمحلمخصوصلباسپوشیدنانضباط شاملونظماین.شود

ین مرحلهاازهدفشودمیانجامAMگروه توسطمرحله این هايگامکلیه.باشدسازمان میبهنسبتفداکاري
هايگامدرکهگونههمانباشدکهمیآلودگیصدصفردرباشدمیمشخصارایه شدهالگويدرکهگونههمان

.یافتخواهدکاهشین مرحلهااجرايباآلودگیانواعشدمالحظهمذکور
نت خود کنترلی

اي ساده نگهداري و تعمیرات را انجام دهند. درنتیجه براي این اصل اپراتورها را آماده می کند تا بتوانند فعالیته
جلوگیري از عبارت است از:نت خود کنترلیهدفاستفاده بهتر از تخصص هاي نت زمان بیشتري موجود خواهد بود.

و ...تولیدکاهش مصرف روغن ، کاهش زمان ، بروز حوادث
کایزن

ر و بامشارکت کلیه افراد سازمان است. کایزن در واقع ت مستماساسا کایزن براي بهبودهاي کوچک ولی به صور
متضاد یک نوآوري بزرگ و آنی است. کایزن معموالً به سرمایه گذاري چندانی نیاز ندارد. اصل و اساس کایزن این 
است که تعداد بسیار زیادي پیشرفت کوچک به سمت بهره وري اثربخش تر از چند پیشرفت بزرگ در یک سازمان 

اصل بر روي کاهش اتالفهاي موثر بر بهره وري در محیط کاري تمرکز دارد . با استفاده ازدستورالعملها و عمل است. این 
به جزئیات آن ، ما اتالفها را به روش سیستماتیک و با استفاده از ابزارهایگوناگون کایزن ازبین می بریم. این فعالیتها ، امور 

تی نیزبه سادگی قابل پیاده سازي است.تولیدي را محدود نکرده و در سطوح مدیری
حذف توقفات جزئی و حفظ شرایط.( مثال اندازه گیري و تنظیم ، عیوب کیفی و توقفات اهداف کایزن عبارتند از :

.کاهش هزینه هاو اجتناب ناپذیر )
نت برنامه ریزي شده4-4

ایت مشتري است . دراینجا فعالیتهاي این اصل بدنبال داشتن تجهیزاتی سالم و تولیدي بی عیب براي جلب رض
. 3. تعمیرات اضطراري ، 2. تعمیرات پیش بینی شده ، 1نگهداري و تعمیرات را به چهار دسته اساسی تقسیم می کنیم:

. پیش بینی تعمیرات4تعمیرات اصالحی ، 
ن قبل از خرابی با تعمیرات برنامه ریزي شده ، ما صرف انرژي در زمان شکست را به سمت صرف انرژي در زما

سوق می دهیم و با استفاده از نفرات آموزش دیده و مجرب در نگهداري و تعمیرات تجهیزات ، به اپراتورها یاد می دهیم 

9 Standardization /Seiketsu
10 Self discipline /Shitsuke
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که چگونه از دستگاههاي خود بهتر نگهداري کنند.اهداف نت برنامه ریزي شده عبارتند از: حذف خرابی ها و توقفات 
اطمینان از در دسترس بودن لحظه اي ، ان و تعمیر پذیري ، کاهش هزینه تعمیرات دستگاهها ، افزایش قابلیت اطمین

قطعات یدکی .

 - کیفیتحفظ
هدف این اصل کسب رضایت مشتري نهایی ، با تحویل با کیفیت ترین محصول در خالل ایجاد کارخانه اي بی 

اتیک و بهبود سیستم می باشد . نیروي خود عیب و نقص است . تمرکز بر روي حذف ناسازگاري ها با یک روش سیستم
را صرف این می کنیم که چه قسمتی از دستگاه بر روي کیفیت محصول اثر گذار است و این قسمت را از ضایعات 
موجود پاك کرده و مشکالت را حل می کنیم ، سپس به سراغ مشکالت بالقوه می رویم ،  ( هدف تغییر نگرش از 

فیت است ) .  فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات کیفی ایجاد شرایطی براي مسدود کردن عیوب کنترل کیفیت به تضمین کی
کیفی بر اساس اصول پایه نگهداري تجهیزات است . شرایط و شاخصهاي کنترلی به صورت منظم و مرتب اندازه گیري 

ت شاخصهاکنترل شده و عیوب و ثبت می شوند و با تعیین سطوح کنترلی عیوب پیش بینی و پیشگیري می شوند. تغییرا
هش عیوب ،  کاهش هزینه اهداف این اصل عبارتند از: دستیابی و حفظ رضایت مشتري ،کااحتمالی پیش بینی می شوند.

.هاي کیفی

آموزش3-6
آموزش به اپراتورها امکان توسعه مهارتهایشان را افزایش می دهد. دانستن چگونگی انجام کار براي اپراتورها کافی 

ت ، بلکه آنها باید به صورت ریشه اي مشکالت را بررسی و حل نمایند و در واقع چراها را نیز باید بدانند. به تجربه نیس
ثابت شده است که معموالً اپراتورها انرژي خود را بر روي چگونه انجام دادن کار صرف می کنند و دلیل اصلی انجام 

هم علت انجام کارها بسیار ضروري است. کار را نمی دانند بنابراین آموزش آنها براي ف
 -7TPMاداري

اداري رفت. هدف افزایش بهره وري و TPM، می توان به سراغ اصل هفتم یعنی TPMاصل اول ششبعد از 
کارایی در فعالیت هاي مدیریتی و ستادي است. تحلیل فعالیت ها ، افزایش سطح اتوماسیون و کارهاي اداري از مهمترین 

اهداء جایزه و تقدیر از موارد زیر را مد نظر قرار داد :اداري بایدTPMبراي اجرايدر این اصل می باشد. کارها
جمع ، شناسایی حدود بهبود در هر فعالیتف در هر فعالیت و کارایی آنها،شناسایی نوع اتالواحدهاي برتر در زمینه ،

ش گسترویغ نتایج حاصل در فعالیتهاي موفقایش وتبل، نمهآوري اطالعات، کمک به حل مشکالت در همان حوز
.فعالیتها و مشارکت کلیه پرسنل

ایمنی و سالمتی3-8
در این بخش براي ایجاد یک محیط کاري امن و بدور از هر حادثه اي تالش خواهیم کرد. این اصل ممکن است بر 

تشکیل شده و با نمایشها و تبلیغات گوناگون اطالعات روي سایر ارکان تاثیر گذار باشد کمیته اي براي پیشبرد این اصل 
الزم را به کارگران آموزش می دهند . این کمیته زیر نظر مستقیم مقام ارشد سازمان فعالیت می نماید. مدیر ایمنی باید 

و آنها را آینده نگر بوده و با برگزاري مسابقات ، سمینارها و جشنهاي مختلف ، پرسنل را از امور ایمنی آگاه ساخته
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عدم آتش و حذف خسارات جانی، ذف حوادثحد. اهداف این اصل عبارتند از تشویق به رعایت موارد ایمنی نمای
.سوزي

TPMو اصول نظام آراستگیاصول روابط بین -5

نظام آراستگیالزم است ابتدا به شناخت دقیق اصول TPMو اصول نظام آراستگی براي بررسی ارتباط بین اصول 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مشخص شود که نظام آراستگیپرداخته شود. سپس نتایج حاصل شده از اجراي اصول 

نتایج حاصل شده از هر اصل چه تاثیري در ایجاد زمینه هاي الزم جهت اجراي هر چه بهتر اصول نگهداري و تعمیرات 
با پیاده سازي اصل اول نظام آراستگی  ( تقسیم بندي و .ازیمبهره ور جامع دارد . در زیر به بررسی این امر می پرد

است که در زیر به آن اشاره TPMاولویت بندي ) نتایجی حاصل می شود که پیامد آن سهولت اجراي قدم هاي اصول 
:می شود

 ارزیابی و ثبت وضعیت فعلی تجهیزات
 ارزیابی وضعیت فعلی  و اولویت بندي آموزش
ایی نوع اتالف در هر فعالیت و کارایی آنها ، جمع آوري اطالعات بدلیل بایگانی مناسب شناس
ایجاد یک سازمان آموزش براي بروزسازي مهارتهاي عملیاتی و تعمیراتی ، تهیه تقویم آموزشی
  نظافت مقدماتی دستگاهها
رد سازي در مورد تمامی تجهیزات و امور الزمه ي ثبت استانداردهاي فعالیتهاي آزمایشی انجام شده  استاندا

آنها 
ر مورد تجهیزات و لوازم، بازرسی خود جوش داجراي مشتاقانه ي نت خود کنترلیآماده سازي پرسنل براي ،

خود مدیریتی در تمامی زمینه هاي کاري و زندگی شخصی 
 مشارکت در سیستم پیشنهادات آموزش پرسنل و توسعه مهارتهاي عملیاتی و تعمیراتی آنها ،
  نمایش وتبلیغ نتایج حاصل در فعالیتهاي موفق، گسترش فعالیتها و مشارکت کلیه پرسنل در بخش اداري

است.نشان داده شده )3(با توضیحات مربوطه در جدول شمارههمراه TPMو  نظام آراستگیروابط بین اصول  

TPMو اصول نظام آراستگی: روابط بین اصول 3جدول شماره 
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مطالعه موردي صنایع زرین خودرو-6

زیر مجموعه ي سازمان صنایع ، که درهر واقع در استان اصفهان می باشددر شهرستان زرین ش،صنایع زرین خودرو
با دارا بودن می نماید . این کارخانه ،2ي یورو ، اقدام به تولید خودرورهاي اتوبوس و میدل باس با استاندارد هادفاع

متر مربع، یکی از بزرگترین صنایع تولیدي کشور می باشد . این صنعت در جهت 80000فضاي سرپوشیده اي بالغ بر
قدامات متعددي را انجام داده است که در ادامه به تشریح این اقدامات و سپس نتایج ایاده سازي و اجراي نظام آراستگی پ

حاصل از آن پرداخته می شود.

فعالیت هاي انجام شده در  راستاي نظام آراستگی د ر صنایع زرین خودرو و نتایج آن6-1
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ود ، با توجه به نگرش مدیریت ، صنایع زرین خودرو اقدام به پیاده سازي اصول نظام آراستگی نم1385در سال 
وحیه و شخصیت تمامی پرسنل را ، در تمامی بخشها تاثیر گذار بوده و توانسته است ،  ر.نظام آراستگی در این کارخانه

می توان مراحل اجراي نظام آراستگی را در صنایع زرین خودرو اصفهان ، مشاهده نمود .3ارتقاء بخشد. در شکل شماره 

در صنایع زرین خودرونظام آراستگیمراحل اجراي :2شمارهشکل 

ن خودرو اصفهان و به طور کلی در تمامی گام اول در اجراي نظام آراستگی در صنایع زری)2(مطابق شکل شماره
صنایع کشور ، بستر سازي و فراهم کردن زمینه هاي فرهنگی الزم براي اجراي  نظام آراستگی است. معموالً اجراي گام 

می باشد. در بعضی از صنایع کشور این گام به طور کامل اجرا نمی شود ، ولی سایر گام ها اجرا نخست در ایران دشوار
که این امر نهایتاً  باعث شکست در پیاده سازي نظام آراستگی می شود . در ادامه با اجراي دیگر گام ها می توان می شود

در نظام آراستگیبراي روشن تر شدن مراحل اجراي در سازمان پیاده سازي شده است. ادعا نمود که نظام آراستگی
اقداماتی که در راستاي اجراي نظام آراستگی انحام شده به به پاره اي از()در جدول شماره ، صنایع زرین خودرو

از نتایج حاصله اشاره شده است .همراه بخشی

فعالیت هاي انجام شده در صنایع زرین خودرو و نتایج آنها :4جدول شماره 

ر
دیف 

بخشی از نتایج حاصلهعنوان فعالیت انجام شده

حوه ي توقف خودرو ها در محیط بیرون ساماندهی ناحداث پارکینگ بیرونی صنعت1
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صنعت 

احداث پارکینگ دوچرخه در محل 2
ساختمان اداري

نظم بخشیدن به فضاي داخلی صنعت در محیط 
اطراف ساختمان اداري

ساخت انبار محصول 3
اختصاصی کردن فضائی جهت نگهداري از 

محصوالت تولید شده و پرهیز از انبارش آنها در خیابانهاي 
صنعت

ساخت تابلو اعالنات با ظاهر مناسب براي 4
هر دپارتمان

سهولت دسترسی به دپارتمانهاي مورد نظر براي 
مراجعین صنعت

ساماندهی اتاقهاي اتوبوس هاي بالتکلیف5
کمک به واحد خدمات پس از فروش ، ایجاد ظاهر 

مناسب براي محیط داخلی صنعت و پرهیز از انبارش 
کلیف در خیابانهاي صنعتاتاقهاي اتوبوس بالت

ساماندهی نوع لباس هاي مسئولین انتظامات 6
کارخانه

متمایز ساختن مسئولین انتظامات و در نتیجه سهولت 
راهنمائی مراجعین به صنعت

رضایتمندي مراجعین به صنعت و کارمندان نصب آئینه در محل وردي ساختمان اداري 7

8
دي نصب دستگاه واکس زنی در محل ورو

ساختمان اداري
رضایتمندي مراجعین به صنعت و کارمندان ، انضباط 

فردي

ساماندهی و یک دست کردن سطل هاي 9
زباله ساختمان اداري و محوطه کارخانه

ایجاد محیط همگون و آراسته ، ارتقاء سطح تمیزي 
محیط

1
0

آراستگی محیطایجاد روحیه مثبت در کارمندان ، رنگ آمیزي نرده هاي ساختمان اداري

1
افزایش زیبائی محیط و ایجاد نشاط در کارمندان گل آرائی ساختمان اداري1

1
2

ساماندهی نوع پوشش کارمندان و کارگران 
سهولت شناسائی پرسنل بخش هاي مختلف بخش هاي مختلف

ظاهر مناسب براي ورودي هاي ساختمان اداريساماندهی محل هاي ورودي ساختمان 1
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اداري3

1
5Sفرهنگ سازي و بستر سازي اجراي نصب تابلوهاي تبلیغاتی در محوطه صنعت 4

1
5

ایجاد تابوهاي راهنماي طبقات براي 
اداريساختمان

کاهش زمان فرایندها ، تکریم ارباب رجوع 

1
سهولت دسترسی به مسئولین اداري و راهنمائی نصب تابلو هاي عنوان اتاق ها 6

مراجعان 

1
بهبود روشنائی محوطهچراغ هاي برق بهبود 7

1
زیبائی محوطه و یک دست شدن آن رنگ آمیزي بدنه تیر هاي چراغ برق محوطه 8

1
9

نصب تابلوهاي راهنمائی و رانندگی و خط 
کشی معابر و وضع قوانین براي مقابله با کسانی که 

قوانین راهنمائی و رانندگی را رعایت نمی کنند

د اجراي قوانین ، افزایش سطح فرهنگ سازي در مور
ایمنی ، جلوگیري از وقوع حوادث رانندگی در صنعت

2
اصالح نماي ورودي صنعت 0

بهبود دیدگاه مراجعین صنعت نسبت به وضعیت 
صنعت

2
1

ساماندهی سرویس هاي بهداشتی و 
ارتقاء بهداشت و افزایش رضایت کارمندان آبدارخانه هاي ساختمان اداري 

2
2

سهولت عبور و مرور و افزایش امنیت ت کردن درب ورودي کارخانجات آسفال

2
متمایز ساختن پالت هاي مربوط به هر بخش و سهولت ساماندهی پالت هاي موجود در خط تولید3

جابجائی و جریان مواد

2
4

نصب اگزوز فن جهت خارج کردن دود 
افزایش بهداشت صنعتیاتوبوس هاي روشن در خط تولید

افزایش رضایت کارگران ساماندهی و یک دست کردن کمد هاي 2
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لباس کارگران 5

2
سهولت در برگزاري کنفرانس ها و سایر برنامه هاي ساخت سالن کنفرانس جدید 6

آموزشی

2
7

ساماندهی رستوران از طریق تعمیرات 
ساختمانی ، رنگ آمیزي ، خرید ظروف جدید

بهداشت افزایش رضایت کااصالن ، افزایش سطح
سالن غذاخوري

2
8

در خط opcمطابق با layoutاجراي 
بهینه کردن جریان گردش موادتولید

2
کاهش میزان حمل و نقل و طبیعتاً افزایش ایمنیبهینه سازي سیستم حمل و نقل قطعات9

3
5Sفرهنگ سازي و ایجاد بستر مناسب براي اجراي به صورت ماهیانه5Sانتشار پیامنامه 0

3
سازماندهی انبار ضایعات و دیگر انبار هاي مرتبطعملیات تکمیلی انبار ضایعات1

3
ایجاد استاندارد ها و مکتوب کردن آنها در فضایی تهییه نظام نامه2

قابل دسترس

3
ایجاد درآمد و سازمان دهی به انبار ها و خط تولیدفروش ضایعات3

3
4

تعیین تکلیف بایگانی هاي پایگاه هاي 
ستادي

سازماندهی بایگانی و دسترسی سریع تر به اطالعات 
مورد نیاز در مواقع لزوم

3
5

جابجایی لوازم اداري و تفکیک لوازم 
ضروري از غیر ضروري

اولویت بندي لوازم اداري و دسترسی سریع تر و 
راحت تر به لوازم ضروري 

زیر حاصل شده است :با پیاده سازي نظام آراستگی در صنایع زرین خودرو ، نتایج

آراسته شدن محیط :
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اگر محیط کار آراسته و منظم باشد، کارکنان انگیزه بیشتري براي فعالیت دارند و این مطلب منجر به افزایش بهره 
وري خواهد شد.

لذت بخش شدن محیط کار :

در سر کار حاضر می شوند.اگر محیط کار آراسته و منظم باشد، کارکنان با اشتیاق بیشتري از خواب برخاسته و 

:افزایش کارایی 

چنانچه هر چیزي در جاي مناسب قرارداشته و در دسترس باشد، انجام کارها آسانتر و نتایج آن لذت بخش تر است 
. زمانیکه کارکنان اسناد یا اطالعات و یا شئ مورد نیاز خود را نمی یابند احساس یأس و سرخوردگی می کنند ، و وقت 

.مکارانشان تلف می شود تا با گشتن در اطراف خود آنها را بیابندآنها و ه

:ایجاد ایمنی و سالمتی 

محیط کاري مرتب و تمیز که درآن هر چیزي در جاي مناسب خود قرار داشته و دستورالعملهاي الزم در دسترس 
المتی کارکنان کمک نموده و با باشد ، محیط کاري ایمن تري براي کار خواهد بود . همچنین رفع آلودگیها به حفظ س

اصالح مسایلی نظیر گرما، سرما و تهویه محیط کار بیش از پیش مطلوب وآرام بخش خواهد شد .

:صرفه جویی 

.کاهش اسراف در مواد ، وسایل ،  فضا و زمان منجر به صرفه جویی شده که به نفع مؤسسه خواهد بود

:ي و نرم افزاري و کاهش هزینه هابهبود وضعیت دستگاهها و سیستمهاي سخت افزار

با کاهش نرخ خرابی و در نتیجه کاهش نیاز دستگاهها و سیستمها به تعمیرات، وضعیت آنها بهبود یافته و با کاهش 
.مدت از کار افتادگی تجهیزات ، هزینه ها نیز کاهش می یابند

:رفع عیوب و نواقص 

.اهد بود هر چیزي در اطراف شما سالم و بی عیب و نقص خو

:ارزیابی کارکنان و در نظر گرفتن پاداش

براي ارزیابی کارکنان دستورالعملهایی تهیه گردیده و به بهترین آنان پاداشهایی تعلق خواهد گرفت . این تبعیض 
بجاست و با تبعیض بی جا تفاوت دارد . افراد سختکوش شناسایی شده و براي آنان امتیاز خاص مد نظر قرار می گیرد.

.دیگر ارزش کار آنها نادیده پنداشته نمی شود

:تدابیر الزم

17



.در رابطه با ورزش صبحگاهی، زمان صرف صبحانه و نهار و مانند اینها ، تدابیري اندیشیده می شود

در صنایع زرین خودرونظام آراستگی: فواید اجراي 3شکل شماره 

نظام طریق پیاده سازي اصول در صنایع زرین خودرو از TPMچگونگی اجراي 6-2
آراستگی

تضمین کننده برخی موارد مورد نیاز در پیاده ،با توجه به مطالب بیان شده ، اجراي صحیح اصول نظام آراستگی
می باشد. در صنایع زرین خودروي اصفهان ، با سازي ارکان و پیش نیازهاي سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع

ب در زمینه هر یک از اصول نظام آراستگی ، نتایجی حاصل شده که می تواند در اجراي سیستم اجراي اقدامات مناس
چگونگی رسیدن به بخشی از پیش زمینه )4(نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع ، کمک شایانی نماید . در شکل شماره 

.مشاهده می گرددنظام آراستگیسازي اصول از طریق پیادهTPMهاي اجراي
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( اجرا شده در نظام آراستگیتوسط اصول TPM: تامین پیش نیاز هاي اجراي 4شکل شماره 
)صنایع زرین خودرو

به عنوان مثال با ساخت انبار محصول ، ساماندهی اتاقهاي اتوبوس هاي بالتکلیف ، عملیات )4(مطابق شکل شماره 
است ،نظام آراستگیصل اولویت بندي و تقسیم بندي تکمیلی انبار ضایعات و فروش ضایعات که در راستاي اجراي ا

که بهبود راندمان تجهیزات است، فراهم شده و کارخانه را یک گام به سمت اجراي TPMیکی از زمینه هاي اجراي 
TPM می توان آن دسته از نظام آراستگینزدیک می نماید. به طور مشابه با انجام فعالیت هاي اجرایی چهار اصل دیگر

فراهم می شود را تامین نمود.نظام آراستگیکه با کمک TPMنیازهاي پیش

گیريبحث و نتیجه-5
و TPM، جهـت پیـاده سـازي نظام آراسـتگی5Sو نحوه بستر سازي TPMبه توضیحی در زمینه پژوهشدر این 

پرداختـه شـده اسـت  . بـا همچنین  ارتباط بین اصول سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع و اصـول نظـام آراسـتگی 
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بررسی ارتباط بین اصول نظام آراستگی و سیستم نگهداري و تعمیرات بهره ور جامع ، این نتیجه بدست آمده است کـه بـا 
فراهم می شود . این ارتباطات در صنایع TPMاجراي هر کدام از اصول نظام آراستگی زمینه ییاده سازي برخی از اصول 

بررسی گردیده و نتایج بدست آمده از تحلیل ارتباطات در اصول ذکر شده ، مـدیران صـنعت را زرین خودرو اصفهان نیز 
جهت اجراي هر چه بهتر این دو سیستم ترغیب نمود. متعاقباً می توان نتیجه گرفت که اقدامات انجـام شـده در قالـب نظـام 

به نظر می رسند ، ولی  همگـی مقـدمات الزم را آراستگی در صنایع زرین خودرو  ، گرچه اقداماتی ساده  و پیش پا افتاده
به گونه اي فراهم می کنند تا به تدریج فرهنگ کارکنان و کارگران تولیدي نسبت به وظیفه و شغل خود بهبود یابد و آنها 

امات ،  بستر الزم جهت انجـام اقـد5Sدید بازي نسبت به اجراي این پنج اصل پیدا کنند . در واقع رعایت پنج اصل طالئی 
اصالحی بعدي را فراهم می آورد. از سوي دیگر رعایت این اصول و ایجاد احساس مسئولیت در کارگران نسبت بـه کـار 
و وظیفه و همچنین تجهیزات محوله به آنها ، پویائی و رونق امور تولیدي را به همراه دارد . پویائی و پیشـرفتی کـه نتـایجی 

ط شـغلی را بـه همـراه خواهـد قفه ، بهبود کارائی تجهیزات و همچنین ایجاد نشاچون افزایش سرعت تولید ، تولید بدون و
از طریـق پیـاده سـازي اصـول پنجگانـه نظـام TPMدر انتها الزم به ذکـر اسـت کـه در امـر بسـتر سـازي اجـراي داشت .

امري الزم و ضـروري آراستگی  ، مشارکت تمامی پرسنل کارخانه و ایجاد عالقه مندي نسبت به دنبال کردن این اصول ، 
است . البته جهت رسیدن به این اهداف ، طبیعتاً باید آموزشهاي الزم جهت آشنائی پرسنل با این اصـول و مزایـاي اجـراي 

آنها آراستگی ، داده شود . 

منابع -6

پایگاههاي اینترنتی-6-1

[1]https://www.cbi.ir

[2]http://fa.wikipedia.org/

منابع فارسی-6-2

در مجتمـع TPMور فراگیـرداري و تعمیـرات بهـرهسازي سیستم نگهسنجی پیادهامکان"، 1389] غفاري، علی،1[
113-107، صفحه 1389ن ، پاییز و زمستا2، شماره 26-1دوره ، مجله علمی پژوهشی شریف، "پتروشیمی بندر امام

، "هـاي کیفیـتهاي تلفیقی آن بـا فنـون و نظامو مدل(TPM)ور فراگیرنگهداري بهره"1385، ] شاهین، آرش2[
47-25، صفحه 1385، بهار 29،شماره8دورهآموزش مهندسی ایران، ، فصلنامه 


منابع التین-6-3

[1] Ranteshwar Singh, Ashish M. Gohil, Dhaval B. Shah , Sanjay Desai, 2013,
“Total Productive Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A
Case Study”, Procedia Engineering, Volume 51, 2013, Pages 592–599

20



[2] F.T.S. Chan, H.C.W. Lau, R.W.L. Ip, H.K. Chan, S. Kong, 2005,
“Implementation of total productive maintenance: A case study”, International
Journal of Production Economics, Volume 95, Issue 1, 28 January 2005, Pages 71–94

[3] M.C. Eti,, S.O.T. Ogaji, S.D. Probert, 2004, “Implementing total productive
maintenance in Nigerian manufacturing industries”, Applied Energy, Volume 79,
Issue 4, December 2004, Pages 385–401

[4] Kathleen E McKone, Roger G Schroeder , Kristy O Cua, 2001, “The impact of
total productive maintenance practices on manufacturing performance”, Journal
of Operations Management, Volume 19, Issue 1, January 2001, Pages 39–58

21


