
  
 

 

 

 S5نظام آراستگی  آموزشی دوره
 

 بهرام خان مختارينام استاد: آقاي 

 تومان مختص اعضاي انجمن 430،000هزینه دوره: 

 18الی  14ساعت) از ساعت  8روز ( 2مدت دوره: 

  1401 تیر 8و  7زمان برگزاري: 

بان تهران، خیابان طالقانی، نبش خیاایران به آدرس مکان برگزاري: اتاق بازرگانی 

 طبقه ششم -175شهید موسوي (فرصت)، پالك 

 تومان می باشد. 780،000هزینه دوره براي سایرین (شرکت هاي غیرعضو) مبلغ 
 

 اند. کرده نام ثبت زودتر که است افرادي با اولویت نفرات، تعداد محدودیت به توجه با

 

 باشد می پیوست نام ثبت فرم

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ن در بهبود کار و زندگیو اهمیت آ 5Sآشنایی با اصول آراستگی   :آموزشی  دوره

 

  دورهمحتوي: 
 

 آشنایی با چگونگی برقراري صحیح ارتباطات موثر کاري •

 کایزن و تکنیک هاي آن •

 5Sمدل اجرایی و کاربردي پیاده سازي  •

 نحوه تشکیل تیم ها و ساختار اجرایی پروژه (بحث کار تیمی و ویژگی هاي آن) •

 براي همکاران خدماتی و مزیت هاي آن 5Sتشریح معیارهاي  •

اول: (ساماندهی و روش هاي اجرایی آن، آشنایی با جنبش برچسب قرمز، معیارهاي  Sآشنایی با  •

 اول) Sتفکیک اقالم ضروري از غیرضروري، نمایش فیلم و عکس از چگونگی اجراي 

 دسترسی آسان) -ريدوم: نظم و ترتیب و آراستگی (معیارهاي جانمایی اقالم ضرو Sآشنایی با  •

 سوم: پاکیزه سازي (اصول پاکیزه کردن، پاکیزه نگهداشتن و بازبینی کارها) Sآشنایی با  •

 چهارم: استاندارد سازي (مدیریت دیداري، تدوین آئین نامه ها، چگونگی اجراي قانون) Sآشنایی با  •

 خوب انجام دهیم)پنجم: انضباط (آموزش، فرهنگ سازي، چگونه قوانین سازمان را  Sآشنایی با  •

 و کمک پرسنل به ایشان در انجام آراستگی 5Sنقش مدیریت در استقرار نظام  •

 معرفی یک مدل اجرایی در یک سازمان موفق •

 

  :ساعته 4جلسه  2ساعت ( 8مدت( 

  بهرام خان مختاريدکتر مدرس: جناب آقاي 
 
 



 
 
 

 فرم ثبت نام 

 5Sدوره آموزشی نظام آراستگی 

 
 

   نام سازمان

   نام و نام خانوادگی 

   کد ملی

   سمت سازمانی

شماره تلفن همراه (واتس اپ فعال 
   باشد)

   شماره تلفن ثابت (خط مستقیم)

 


	دوره آموزشی :  آشنایی با اصول آراستگی 5S و اهمیت آن در بهبود کار و زندگی

