
  
https://www.anbaryar.com  

 

١ 

 اس در انبار 5عملیاتی کردن 
شد،زیرا یکی از مباحث مهم در  ايحرفهانبارداري  به کمک آن توانمیاست که  هاییراهاس در انبار، یکی از  5عملیاتی کردن 

اس در انبار را  5عملیاتی کردن  استفاده بهینه از آن است که در این مقاله تالش ما بر این است که نحوه و» اس 5«ها، سازمان
 .شرح دهیم

  اس؟ 5چرا 
یدن ترین هدف نیز دايدست پیدا کنیم، پایه ايتوانیم به اهداف پایهیک استراتژي کاربردي است که به کمک آن می» اس 5«

یده بزرگ د ظاهرمراتب بیشتر از این است که بهیافته چیزي بهیک انبار تمیز و سازمان مشکالت و نواقص کار است. داشتن
هاي درست، ارتباطات کاملی بین کارکنان انبار ایجاد گردد. آموزش ارداري کارآمدتر شده و باشود عملیات انبشویم؛ زیرا باعث می

  .جلوگیري شود سرعت برطرف شده و از تکرارشانها بهروزمره انبار باید با شناسایی علت آن مسائل ساده و
» اس 5«شوند، با کمک درستی انجام نمیهب اگر نیاز به جایگزینی چیزي داریم، اگر کاالیی در جاي خود نیست و اگر وظایف

اي از آن که قطعه ها بپردازیم. انبار را مانند یک آسانسور در نظر بگیریدتر آنبه حل سریع ها را شناسایی کرده وتوانیم آنمی
تري سارت بیشازاین که آسانسور از کار بیفتد و یا خپیش سرعت مشکل را پیداکرده واي بهمشکل دارد، یک کارشناس حرفه

و سرعت مشکل را پیداکرده  راحتیتواند بهباشد نیز می» اس 5«کند، انباري که داراي سیاست کاري قوي می ببیند آن را رفع
  .نمایدو آن را برطرف 

صورت بهتر است هر یک از مراحل آن را به فرما کنیم؟را چگونه در انبار خود حکم» اس 5«حال پرسش این است که نظریه 
 .ارائه نماییم داگانه بررسی نموده و پاسخ راج

1 Sort:-گفتیم مقاله پیشین گونه که درهمانSort  تمامی اجزاي یا ساماندهی در مفهوم کلی، عبارت است از نظم دادن به
  .شدهیک سازمان جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین

ازاین بندي به مشکل بخورند، زیرا امکان دارد پیشطبقه ممکن است ازلحاظ» اس 5«مدیران انبار در زمان استفاده از استراتژي 
بار براي کولی بهتر است ی بینند،استفاده نکرده باشند و به همین دلیل خود را در مقابل مشکلی بزرگ می بندي درستیاز دسته

توانیم موجودي انبار خود را به کلی در انبار خود داشته باشیم. می همیشه این جسارت را به خودمان بدهیم و یک بازبینی
چرخه فرآیند خرید و یا مقدار مصرف  ها، توجه بهبندي بر اساس نوع آنعنوان نمونه دستهگوناگونی مرتب کنیم به هايروش

 اید پسکاربردهبه ها راازاین نیز یکی از این روشبه کاربرد و نتایج آن را دید. اگر پیش توانها را میها. هر یک از این روشآن
نه مأمور خرید، رئیس تدارکات، مهندس زنجیره راهنمایی بهترین گزی مشکل چندانی نخواهید داشت. در صورت نیاز به کمک و

  .باشندمی … تأمین و
 .گیرداي باید به این باور رسیده باشد که هر نوع سیستمی را در انباري کارآمد اجرا کند، بهترین نتیجه را مییک انباردار حرفه

کاربرده باشید ولی باید به این نکته نیز توجه به انبار سازيها و معیارهاي مناسبی را جهت مرتبامکان دارد که شما از ابتدا روش
  بندي وجود دارد؟کافی براي آن نوع دسته کنید که آیا فضاي

دارد کاربردي مجزا داشته و یا بخشی از یک  هر کاالیی در انبار باید مکانی مشخص با کاربردي مشخص داشته باشد که امکان
بازگشت به عقب  توانیم ازمی» اس 5«ایم، با استفاده از ر انبار صحبت کردهگزاش دهی د ازاین از اهمیتمجموعه باشد. پیش

  .فایده نماییم هاي بدونجلوگیري نموده و پیگیري مستمر را جایگزین گزارش
دهیم و کاالهاي موجود در آن طبقات کاال را موردبررسی قرار می براي عملیاتی کردن این مرحله تمامی :ساماندهی در عمل

اي به نام منطقه غیر این صورت به منطقه مانده و درکنیم. اگر کاالهاي موجود داراي کاربرد بودند در آنجا باقیمی سیرا برر
 .شوندقرمز رفته و از مجموعه حذف می
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2- Set: به معنی مرتب کردن ابزار، اشیا، اسناد و اطالعات در جاي مناسب و باهدف دسترسی آسان و سریع است. 
ترین زمان به آن دسترسی داشته مناسب قرار داده شود تا در کوتاه در این مرحله باید هر چیزي درجایی :در عملمرتب کردن 

 ، به این معنی که تمام کاالهاییاستانبار  خانواده دردایره جهت تسلط بر کاالهاي همبهترین آن در نظر گرفتن یک نیم .باشیم
به آن دسترسی داشته  اي قرار داده شوند تا با کمترین جستجودرجه 180تند باید در فضایی ارتباط هس نوعی با یکدیگر درکه به

 خوبیدر این بخش بسیار مهم است و باید بتوانیم ارتباط بین اجناس را به بنديباشیم. باید به این نکته توجه نماییم که نوع طبقه
 .توضیح زیاد نداشته باشد باشد و نیازي به فهمتشخیص دهیم و همچنین نظامی را انتخاب کنیم که قابل

3- Shine:  ها و مواد خارجی. دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگی پاکیزه سازي عبارت است از» اس 5«در دیدگاه
ند ولی دانو آن را امري غیر الزم می مشکل در انبارها همین بخش است، بیشتر انباردارها به این مسئله اهمیتی نداده بیشترین

ی نهمچون فضا و ایم عالوه بر سرعت کار بیشتر، به نتایجی بودندموظف به نظافت داروئی  اگر همه انبارها مانند انبارهاي مواد
  .ثیف دارندمراتب بیشتري نسبت به انبارهاي ککاربرد به . انبارهاي تمیز و پاکیزهمیکردیمر نیز دست پیدا بیشت

آالینده  ادوصورت کامل انبار را از هرگونه منخستین بار، باید به براي» اس 5« کار بردندر زمان به  :پاکیزه سازي در عمل
نداشته باشد. باید به این نکته توجه نمود  اي را تدوین کرد که دیگر آلودگی وجودازآن الزم است برنامهنمود و پس سازيپاك

عنوان نمونه باید به .آیدحساب میخاص اتالق نمود بلکه هرگونه گردوغبار نیز جزو آلودگی به ید تنها به مواردکه آلودگی را نبا
 اياي جهت تمیز کردن دورهبالفاصله آن را تمیز نمایند و همچنین برنامه به کارکنان آموزش داد اگر بخشی از انبار آلوده شد

 .انبار در نظر گرفت

4- STANDARDIZE: دهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی. این اصالح دائمی سازمان ستانداردسازي عبارت است از کنترل وا
  .در انبار است» اس 5« کار بردندستورالعمل خاص جهت به  عبارت به معنی نوشتن یک
 ار را انجام دهداز وظایف، ابزار موردنیاز و شخصی که باید آن ک براي نیل به این هدف باید فهرستی :استانداردسازي در عمل

تک وظایف و نحوه انجام دادن صورت ریز، تکبهشده باید به این نکته توجه داشته باشیم که در دستورالعمل ارائه .تهیه کنیم
واردي آن شخص تازه اي نوشته شود که اگر هرگونهگویی پرهیز نماییم. دستورالعمل باید بهکلی ها نوشته شوند و از هر نوعآن
 فتناي تهیه گردد که عالوه بر در نظر گرگونهنباشد. دستورالعمل باید به خواند متوجه منظور ما شده و نیازي به توضیح اضافیرا 

  .ها به وجود نیایدگونه تداخلی در عملکرد آن، هیچ»اس 5«ارتباط اجزا 

5- SUSTAIN: ،استفان است» اس 5«انجام برنامه انضباط، پیگیري و تداوم  مرحله نهایی در موفقیت یک سازمان نظم .
باره عنوان یک رویداد یکنباید به »اس 5«برده است. عنوان تیز کردن تبر ناماز آن به» هاي موفقعادت انسان 7« کوي در کتاب

واردان و ازهت هآیند. در این استراتژي براي تمامی کارکنان چسختی و انضباط به دست می هاي پایدار تنها بادیده شود. پیشرفت
  .شده استنظر گرفته چه افراد باتجربه، نقش مهمی در اطمینان از کارکرد فرآیند در

باشیم باال و موفق داشته باشیم باید براي رسیدن به آن همیشه آماده خواهیم انباري با بازدهاگر می :انضباط و پایداري در عمل
بازنگري منظم عملکرد و برنامه موجود است. بسیاري  وتحلیل واري به معناي تجزیهها را انجام دهیم. انضباط و پایددستورالعمل و

دهند. باید سازوکارهاي نمی درستی انجامخواهند، اما نظم و انضباط و پایداري را براي آن بهرا می» اس 5«ها مزایاي از شرکت
 ها ابتدا با مشکالت و مسائلکه آنطوريود آورد، بهسطوح مدیریت را به وج يشده، مشاهدات گوناگون از همهپایدار طراحی

  در صورت بروز هرگونه مشکلی راهکاري براي آن بیابند.و  مربوط به کارایی آشنا شوند
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