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  تاييد كننده  بررسي كننده  تهيه كننده   شرح بازنگري  تاريخ   بازنگري

  
    شركت ساپكو 5S: نامه آئين

  I-SYS-010:  شماره  
 



 

   اهداف-۱
  استانداردسازی و ايجاد عادت و - پاکيزگی   – نظم و ترتيب     -ساماندهی   محيط كار با رعايت اصول       بهسازي 

  .ناميده مي شود ) S5(فرهنگ بهسازي كه در اصطالح 
  
   محدوده کاربرد-۲

ن دستورالعمل مربوط به کليه کارکنان در تمامی محل های فيزيکی متعلق به سـاپکو در تمـامي              دامنه کاربرد اي  
  .كشور و يا خارج از شركت می باشد

  
   تعاريف-۳

۱-۳- 5S    
  .  استانداردسازی و انضباط می باشد - پاکيزگی – نظم و ترتيب - فاز ساماندهی ۵منظور 
   )SEIRI( ساماندهی-۲-۳
 و صل در ساماندهي محيط كار شناخته مي شود و هـدف از آن شناسـايي كليـه اشـياء و لـوازم             به عنوان اولين ا    

اين موارد بايـد دسـته   . است كه مورد استفاده واقع نمي شوند و باعث برهم ريختگي محيط كار هستند   اطالعاتی
ي را كه به آنهـا  وسايل ,با اجراي صحيح اين اصل .بندي شده و به طريقه مناسب جمع آوري و دور ريخته شوند           

  .نياز داريم مشخص شده و چگونگي سامان دادن به آنها طي مراحل بعدي صورت مي گيرد
  .مي باشد ) RED TAG(يكي از تكنيكهاي رايج و متداول در اين اصل تكنيك استفاده از برچسب قرمز يا 

  :اين روش مطابق با فرآيند زير تحقق مي يابد 
  .احد را برچسب مي زنيم ابتدا كليه اقالم موجود در و-
 به ازاي استفاده هركدام از اين اقالم درصد ضروري بودن آن مشخص مي شود و در ليـست موجـودي اقـالم                -

  .ثبت مي نمائيم
 در صورت استفاده نكردن از هريك از اقالم برچسب خورده طي يكماه مي توان آن قلم را بعنوان اقـالم غيـر           -

  .وج آن اقدام نمودضروري در نظر گرفت و نسبت به خر
  )SEITON( نظم و  ترتيب-۳-۳
و وسـايل و ابـزار ضـروري    ,دومين اصل ساماندهي محيط كار اسـت و هـدف از آن مرتـب كـردن كليـه اقـالم          

و قرار دادن آنها در مكانهاي مناسب و با شناسه هاي مربوطه اسـت بـه طوريكـه      اطالعات کامپيوتری يا کاغذی     
زمان مورد نياز براي يافتن اقـالم  ,با رعايت اين اصل و اجراي مناسب آن .سي داشت بتوان به آساني به آنها دستر     

اين اصل به معني قـرار  ,به عبارت ديگر.كاهش يافته و انجام كارها با سرعت و دقت زياد امكان پذير مي گردد    ؛
چيـدن  : ايت مرتب کـردن فايلهـا در کـامپيوتر و سـ    ,مانند قرار دادن لباس در كمد   ,دادن هرچيزي در جاي خود    

و يا انبار كردن مواد مصرفي كارگاه و چيدن هر يك ,ابزار و وسايل كار در تابلوي ابزار با نظم و ترتيب مناسب     
  .شيوه نگهداري و الزامات خاص آن است,اولويت استفاده,از آنها بر اساس ميزان مصرف



 

  :يك از اشياء و ابزار بايد پرسيده شوند براي رسيدن به نظم و ترتيب و كاهش جستجوها ، سئواالت زير در مورد هر 
  ) what( براي چه ؟ -١  
  ) when( چه وقت ؟ -٢  
  ) where( كجا ؟ -٣  
   )why( چرا ؟ -٤  
  ) Who( چه كسي ؟ -٥  
  )How( چطور ؟ -٦  

  . جواب اين سئواالت چگونگي نظم دهي به محيط كار را مشخص مي سازد
  
  )SEISO(پاکيزگی-۴-۳
ابـزار و مـواد   ,ماشـين آالت ,پاك كردن و نظافت كامل محـيط كـار   ,)تميزي(هدف از ,است) 5S(اصل سوم   ,افت و نظ  پاکيزگی 

همـراه بـا بازرسـي و    ,ايـن پاكـسازي  .آلودگي و زوائد وجود نداشته باشـد   ,مورد استفاده است به نحوي كه هيچ گونه گرد و غبار          
تميز و مرتب بـودن ماشـين   .هميشه در مناسب ترين شرايط باشند,فادهبازبيني انجام شده و باعث مي شود كه مواد و ابزار مورد است     

موجب نگهداري و حفاظت از وسايل مورد استفاده شده و اشكاالت احتمـالي بـا وضـوح و       ,عالوه بر ايجاد محيطي دلپذير    ,آالت
  .آساني بيشتري قابل مشاهده خواهند بود

ا يافـت و بـا برطـرف نمـودن سرچـشمه آلـودگي ، از ايجـاد هرگونـه         جهت اجراي كامل اين اصل در ابتدا بايد منابع آلـودگي ر        
  . اين عمل باعث كاهش اشتباهات در كنترل كيفيت محصوالت خواهد شد. آلودگي جلوگيري نمود

  
  :  عبارتند از )S5(مزاياي اجراي اصل سوم 

  تاثير مثبت بر بهداشت محيط كار •
  تاثير مثبت بر بهداشت رواني محيط كار •
   قبليSجراي دو رفع نواقص ا •
 پيشگيري از خرابي و از كار افتادگي ماشين آالت •

  
 ) SEIKETSU(استانداردسازی-۵-۳

نگهداري و استانداردسازي است به نحوي كـه از بـه هـم    ,حفظ,چهارم شناخته مي شود و هدف ازآن    ) S(به عنوان    
نسبت به تميزكـاري و  ,زمانهاي مختلفي تمام افراد ممكن است در .خوردن دوباره نظم ايجاد شده جلوگيري به عمل آيد  

نظـم و  ,پـس از گذشـت چنـد روز   ,مرتب كردن محل كار خود اقدام كنند ولي به خاطر عـدم تكـرار مناسـب اقـدامات               
اين است كه با رعايت مرتـب و مـنظم عمليـات    )استانداردسازی(هدف از اصل .ترتيب ايجاد شده دوباره به هم مي ريزد    

و اطالعـات  و ايجادو برقراري قوانين و قواعد خاص از بهم ريختگي دوباره محل كار        )يزگیپاک(و  )ترتيب(,)ساماندهی(
با تهيه و تدوين استانداردها و استفاده از دستورالعمل و ,بدين ترتيب براي هر يك از اصول سه گانه.جلوگيري بعمل آيد

ه روز بـر تميـزي و مرتـب بـودن آن      همواره سامان يافته باشد و حتـي روز بـ         ,سعي مي شود محيط كاري    ,روشهاي خاص 
نيازمند قواعدي هستيم كه بر اساس آنهـا بتـوانيم   ,براي شناسايي و دور ريختن اقالم غير ضروري     ,بعنوان مثال .افزوده شود 



 

ي اشياء به تفكيك و با برچسب هـا و  رادهنگبايد محل ,در مرتب ساختن اقالم.را همواره رعايت كنيم  ) ساماندهی(اصل  
بنــابراين اصــل .معلــوم و معــين باشــد,تعيــين شــده و نيــز شــيوه هــاي نگهــداري و اســتفاده از آنهــا ,ســبشناســه هــاي منا

ــازی( ــررات   ,)استانداردس ــين مق ــف و تعي ــي تعري ــه معن ــاي      ,ب ــنظم فعاليته ــرار م ــه تك ــوط ب ــد مرب ــتانداردها و قواع اس
  .همواره سامان يافته باشد,است تا محيط كاريمان)پاکيزگی(و)ترتيب(,)ساماندهی(
  

 S5تورالعملها و استانداردهاي مرتبط با سيستم دس

 S5دستورالعمل نظام ساماندهي محيط كار  •

  اقالم ضايعاتيدستور العمل  •
  بايگاني راكددستورالعمل  •

  

  ) SHITSUKE( انضباط-۶-۳
 و تبديل ساماندهي به عنـوان يـك رفتـار    نظم آخرين اصل ساماندهي محيط كار است و منظور از آن حفظ      انضباط 
 است كه از طريق آموزش و آماده سازي كاركنان براي رعايت اصـول سـاماندهي   )عادت (ابت در بين افرادرقي و  عموم

تكاليف و وظايف هـر يـك از افـراد در اجـراي شـيوه هـاي        ,مطابق اين اصل  .برآورده مي شود  ) فرهنگسازي(محيط كار   
عالوه بر مـوارد فـوق از   .نظارت مي شود,انجام فعاليتهاتعيين شده و بر نحوه  ,ساماندهي و پيروي از دستورالعملها و قواعد      

انتخاب و تشويق افـراد و بخـش هـاي    ,روشهاي ايجاد انگيزه مانند فراهم آوردن شرايط رقابت سالم بين افراد و بخش ها    
در مشاركت و همكاري تمام افـراد  ,با رعايت اين اصل.و ساير شيوه هاي مناسب استفاده مي شود     ) 5S(موفق در اجراي    

بنابراين در هر محيط كاري بايـد شـيوه هـاي مناسـب     .پاكسازي و حفظ پاكيزگي و انضباط محيط كاري جلب مي گردد  
   .طراحي و اجرا گردد,شناسايي,براي برآوردن اين هدف

  
  : تحقق مي يابدزيراين اصل از طريق فرآيندهاي 

  
   به دبيران S5آموزشهاي كالسيك  •
   امورهاS5جراي ارزيابيهاي فردي از كليه كاركنان توسط دبيران  از طريق اS5آموزش و فرهنگسازي  •
   از طريق نصب پوستر بر روي تابلوهاي اعالناتS5آموزش استانداردهاي  •
ــتادي    • ــه امورهــاي س ــصلي از كلي ــا – محوطــه عمــومي – محوطــه اداري –ارزيابيهــاي ف ــسات – انباره  – تاسي

 دفاتر ساپكو  S5 از سازندگان توسط دبيران S5و ارزيابي  S5 رستوران  توسط تيمهاي ارزيابي –تعميرگاهها 
  در شهرستانها

  روزانه S5اجراي  •

   سراسري در پايان سال و بازديد مدير عامل از امورها و تعيين امور برتر توسط ايشانS5اجراي  •
  
  
  
  
  



 

  
   مسئوليتها -۴

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
 S5 كميته عالي نظام - ۱-۴

 مدير امور حراست – مدير امور ارتباطات – مدير امور اداري – شامل مدير امور سيستم ها و كامپيوتر اعضاي اين كميته
  .مي باشد S5 و يك نماينده فعال از دبيران S5 دبير كل – رئيس مديريت نوين –

ت و توسعه آن در شرك S5 سياست گذاري و برنامه ريزي و نظارت بر اهداف -كميته عالي وظيفه تائيد بودجه ساليانه 
. نظارت بر مراحل اجرايي و ارزيابي فعاليت ها و اقدامات نقش خود را ايفا مي كند در سازندگان قطعات را دارا بوده 

مهمترين عامل در موفقيت برنامه است كه بايد به مناسب ترين شيوه براي , در شركت ) S5( نسبت به اجراي ايشانتعهد 
  .طريق ايفاي نقش مؤثر به اثبات رسدتمامي كاركنان اعالم شده و از 

  

  )5S( دبيرخانه نظام  - ۲-۴
كه از ميان كارشناسان امور سيستمهاو   شرکت)S5 (دبير كل. اين دبيرخانه در امورسيستمها و كامپيوتر مستقر مي باشد

رايي را بر عهده نقش تسهيل فرايند اج,  اجراي برنامه ساماندهي محيط كارمسئولبه عنوان كامپيوتر انتخاب مي شود 
راهنماي كاركنان در اجراي مراحل مختلف برنامه و انجام , بايد با شناخت كامل از وضعيت شركت  )S5 ( دبير.دارد

  :فعاليتهای دبير به شرح زير است . باشند ) S5(اقدامات اصلي 
  ساالنه S5 تدوين و پيشنهاد بودجه -
  S5 تدوين برنامه و اهداف ساالنه نظام -
  S5 و راهنمائي امورها مطابق با برنامه ها و اهداف ساالنه نظام  هدايت-
   تصويب پاداش ها و اعالم به امور مالی جهت پرداخت-
  5S راهبری فعاليتهای -
   تدوين برنامه اجرايي هدايت و سيستم کاری بين دبيران-
 5S هدايت مميزی -

  S5 تعيين نمرات و گريد ارزيابي امورها و اعالم به دبيران -
   امورها و کارکنان برتر-  تعيين پاداش دبيران -
  5S ارزيابی دبيران -

 5Sكمیتھ عالي نظام 

امور سیستمھاو در  5Sرخانھ یدب
  كامپیوتر

 

   امورھا5Sران یدب
 

 5S تیمھاي ارزیابي

   دفاتر ساپكو در شھرستانھا5S دبیران
 

  شركتھاي سازنده 5S دبیران
 



 

  5S آموزش دبيران نظام -
  5S اقدامات فرهنگی و بسترسازی -
   به مديران 5S اطالع رسانی فعاليتهای -
   به دبيران 5S اطالع رسانی فعاليتهای -
  واحد مديريت نوين S5 به کارکنان از طريق سايت رسمي S5 اطالع رسانی فعاليتهای -
   در شركتهاي سازنده قطعات و زنجيره تامين S5 آموزش و ترويج و ارزيابي -
  

  ) S5 (يارزيابكميته  - ۳-۴
 تعيين مي گردند وظيفه ارزيابي دوره اي بر اساس چك S5بوده و از طرف دبير كل  S5اعضاي اين كميته كه از دبيران 

  : دنبال مي كنند ليست ها را برعهده داشته و موارد ذيل را 
   ارزيابی امورها بر اساس چک ليست ارزيابي-
  S5 امورها و اعالم به دبيرخانه S5 تعيين موارد عدم انطباق -
   تعيين فرصتهای بهبود امورها و کارکنان -
   بر روي ميز كاركنان در صورت نياز S5 نصب برچسب عدم انطباق -

 و تائيد مديريت نوين S5 در سطح شرکت هستند که به تشخيص دبير كل S5 از دبيران فعال و عالقمند S5تيم ارزيابي 
 كارگاههاي فني و – تاسيسات – رستوران – محوطه عمومي – محوطه اداري –انتخاب شده و از كليه امورهاي ستادي 

 S5ط دبيران  انبارها طي مقاطع زماني سه ماهه در سال و ارزيابي سازندگان توس- سرويسهاي اياب و ذهاب -مهندسي 
  .دفاتر ساپكو در شهرستانها ماهيانه ارزيابي مي نمايند

  

  ها مديريت امور - ۴-۴
  . بر عهده دارند S5مدير هر امور وظايف ذيل را در قبال نظام 

   شايسته S5 معرفي دبير -
   نظارت بر فعاليتهاي دبير -
  امور S5 اجراي توصيه ها و نتايج ارزيابي -
  S5 بر اساس نتايج ارزيابي  تشويق و تنبيه افراد-
  S5 كمك به اجراي -
  S5  رعايت شخصي و الگو بودن-

 و سيستم پيشنهادات امور S5اين کميته ها در سطح هر امور فعال بوده و از مدير، روسا و مسئولين اجرائی و نمايندگان 
  .تشکيل می شود

  

   امورها5S دبير - ۵-۴
اين دبيران برای مدت يکسال انتخاب می شوند كه قابل . عرفی می کنند به دبيرخانه م5Sهر يک از امورها يک دبير 

  . استتا حداكثر چهار سالتمديد 



 

  5S در سطح امور و ترويج 5S فرهنگ سازی -
   از كاركنان امور5S ارزيابی فردي -
   امور و پيگيری از کارکنان5S مشارکت در رفع نواقص و بهبود -
  ح شرکت وشركت در گردهمائيها و جلسات عمومي در سطS5 مشارکت در کارهای تيمي -
   و اطالع رسانی کامپيوتری5S به روز آوری تابلوی اعالنات -
  S5 مشارکت در مميزی دبيرخانه -
  در سازندگان S5 مشاركت در ترويج نظام -
  

  : امورها به شرح زير است 5Sشرايط انتخاب دبير * 
  مذكور اختصاص زمان مناسب و کافی جهت اجرای موارد -
  5S دادن تعهد و مسئوليت در قبال اجرای فعاليتهای -
  5S داشتن اطالعات الزم از استانداردهای -
  )در صورتيکه در سالهای قبل نماينده بوده باشد ( داشتن نمره قبولی از ارزيابی عملكرد ساالنه -
   حداقل تحصيالت فوق ديپلم -
   سابقه کار دوسال در شرکت و امور خود -
  ن روحيه فعال و روابط عمومي قوي و اعتبار نزد كاركنان و اعتماد به نفس داشت-
   توسط ايشانS5 سابقه مثبت رعايت -
  

  : شرح روش اجرائی -۵
   در سازمان5Sنامه نحوه  ارزيابي  آيين - ۱-۵

  .  را رعايت کنند 5Sکليه کارکنان شرکت موظفند مطابق چک ليست فردی الزامات 
 امورها موظفند در طول ماه بـه ارزيابيهـای فـردی در سـطح امـور خـويش پرداختـه و        S5دبيران :  ارزيابی فردی  -۱-۱-۵

موارد مغايرت را با نصب برچسب عدم انطباق به اطالع پرسنل امور خويش برسانند لذا اين موارد در قالـب گزارشـی بـه     
  . رسيدخواهد) آكورد(اطالع مدير امور مربوطه جهت ثبت در سيستم ارزيابي عملكرد 

كـه توسـط   )سـه ماهانـه  ( موظف است مطابق با برنامه زمانبندي ارزيابي  S5تيم ارزيابي   : درون سازماني   ارزيابي   -۱-۲-۵
دبيـر   گـزارش آن را بـه  نمايد و   ثبت فرمهارا در  آن  و نتايج نمودهارزيابي كليه امورها از دبيرخانه مركزي تهيه مي شود   

  .ج ارزيابي به مديران امور جهت رفع آني اعالم مي شود نتاي.دهد  شركت ارائه S5 مركزي
 چک ليست جداگانه امورهای ستادی ، محوطه عمومی ،كارگاهها ۸چک ليست ها با توجه به ماهيت فعاليت امورها در          

  . محوطه ساختمانهاي اداري و سرويسهاي اياب وذهاب تهيه شده است- انبارها - رستوران - تاسيسات -
  

  نحوه تقدير و 5S  پاداش - ۲-۵
  :باشد  مي طبق توافق بعمل آمده به شرح ذيلS5پرداخت پاداش نظام 

 . گيرد به عنوان پاداش تعلق مي ريال ۰۰۰/۲۰۰و برتر مبلغ  اول  امور کارکنانبه هر يك از  در هر دوره ارزيابي -۱-۲-۵

  . ضاي مدير عامل مي باشد اعطاء می گرددلوحه تقديري كه به ام برتر S5و دبير  مدير به  درهر دوره ارزيابي-۲-۲-۵



 

  . ريال اعطاء مي شود ۰۰۰/۵۰۰ برتر مبلغ پاداش S5 در هر دوره ارزيابي به دبير -۳-۲-۵
  . ريال پاداش ساالنه داده می شود ۰۰۰/۰۰۰/۳ تا سقف S5 بر اساس ارزيابی عملكرد دبيران -۴-۲-۵
 در نظر گرفته شده است كه اين سفرها مـي توانـد بـا    S5يران   حداكثر دو سفر آموزشي بصورت ساالنه براي دب  -۵-۲-۵

  .تائيد كميته عالي در بيرون از تهران تدارك ديده شوند
  . به كليه كاركنان هدايائي مطابق با جدول زيراعطاء مي گردد-۶-۲-۵
  

  دوره زماني  نام جنس  رديف
  ساليانه  ليوان  ۱
  ساليانه  حوله  ۲
  ساليانه  ساك ورزشي  ۳

  

  5Sارزيابی دبيران  - ۳-۵
 در جهت ارتقاء و تعيين ميزان فعاليتهای دبيران در سطح 5S توسط دبيرخانه هر شش ماه يكبارارزيابی دبيران بصورت 

آمده است طراحی ) پيوست (۶امور انجام می گيرد در اين خصوص چک ليست ارزيابی دبيران که شرح آن در بند 
 تعيين می ۱۰۰نمرات از .  خواهد بودS5ش ششماهه و تمديد انتخاب دبيران  اين ارزيابی مالک تعيين پادا.شده است

  . گردد 
  :بدينوسيله پارامترهای ارزيابی دبيران به شرح زيراست 

   حضور موثر و مستمر در جلسات تيمي و گردهمائي دبيران- ۳-۵- ۱
   در سطح امور خويشS5 ترويج و فرهنگ سازی -  آموزش - ۳-۵- ۲
  )و رفع عدم مغايرت هاي پس ازارزيابی( در امور خويش S5ی چك ليست ارزيابي  اجرای بندها- ۳-۵- ۳
   امور5S به روز رسانی تابلوی اعالنات - ۳-۵- ۴
  S5 ارزيابی فردي پرسنل امور طبق چک ليست ارزيابی ارسالي از طرف دبيرخانه - ۳-۵- ۵
   در سطح امور5S برگزاری جلسات ماهيانه - ۳-۵- ۶
  S5تيمي و پروژه هاي  شركت در كارهاي - ۳-۵- ۷
   نزد سازندگانS5 شركت در پروژه ترويج نظام - ۳-۵- ۸
     

   5S فرآيند فرهنگ سازی - ۴-۵
 به 5S و تشريح چک ليست ارزيابي فردی و ساير الزامات 5S آموزش مستمر کارکنان از طريق دبيران - ۴-۵- ۱

  كاركنان امور
  5Sايي و باال بردن سطح علمی کارکنان در زمينه  در سطح امورها به منظور آشن5S نصب پوسترهای - ۴-۵- ۲
 و Email و يا از طريق 5S استفاده موثر از تابلوهای مديريت ديداری و به روز رسانی آن توسط دبيران - ۴-۵- ۳

  .اينترانت 
  .5S منبع رسمی اطالع رسانی و فرهنگ سازی عمومی 5S سايت اينترانت مديريت نوين در خصوص - ۴-۵- ۴
  به كاركنان... ع كتاب و بروشور و فيلم و پوستر و  توزي- ۴-۵- ۵



 

  
  
  

 5S فرآيند اطالع رسانی - ۵-۵

   S5 توسط دبيرخانه  اعالم نمرات ارزيابی امورها از طريق شبکه اينترانت-۱-۵-۵
  .  صورت مي گيردS5 كه توسط دبيرخانه  اطالع رسانی به مديران از طريق جلسات و ارسال نتايج ارزيابی ها-۲-۵-۵
 صـورت مـي   S5 كـه توسـط دبيـران    S5 در سطح امور و سايت S5 اطالع رسانی به کارکنان از طريق تابلوهای    -۳-۵-۵

  . گيرد
  . صورت مي گيردS5كه توسط دبيرخانه  S5 و نامه و سايت Email اطالع رسانی به دبيران از طريق -۴-۵-۵
  

  عات  در سازندگان و تامين كنندگان قطS5 آموزش و ترويج نظام - ۶-۵
  . دفاتر ساپكو در تهران و شهرستانها انجام مي شود S5 با هماهنگي نمايندگان -۱-۶-۵
  . توسط دبيرخانه و دبيران منتخب امورها صورت مي گيردS5 آموزش و ارزيابي نظام -۲-۶-۵
  

  : پيوست -۶
  )۷۲۳كد فرم ( امورهاي ستادي 5S چک ليست ارزيابی -۱-۶
  )۷۲۴كد فرم (تعميرگاه و انبار پارتيشن بندي -اهها کارگ5S چک ليست ارزيابی -۲-۶
  )۷۲۵كد فرم ( محوطه عمومی 5S چک ليست ارزيابی -۳-۶
  )۷۲۶كد فرم ( رستوران 5S چک ليست ارزيابی -۴-۶
  )۷۲۷كد فرم ( محوطه ساختمانهاي اداري 5S چک ليست ارزيابی -۵-۶
  )۷۲۸كد فرم  (5S فرم ارزيابی عملكرد دبيران -۶-۶
  )۷۲۹كد فرم ( سرويسهاي اياب و ذهاب 5S ليست ارزيابي  چك-۷-۶
  )۷۳۰كد فرم ( از خودروهاي آژانس 5S چك ليست ارزيابي -۸-۶
  )۷۳۱كد فرم ( انبارها 5S چك ليست ارزيابي -۹-۶
  )۷۳۲كد فرم ( واحدهاي ستادي سازندگان 5S چك ليست ارزيابي -۱۰-۶
  )۷۳۳كد فرم (دگان  واحدهاي توليدي سازن5S چك ليست ارزيابي -۱۱-۶
  )۷۳۴كد فرم  (5S فرم اعالم عدم انطباق -۱۲-۶
 

http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/723.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/724.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/725.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/726.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/727.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/728.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/729.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/730.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/731.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/732.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/733.pdf
http://www.sapco.ir/Departments/Organize/forms/734.pdf

