


مقیاس اهی سنجش شش سیگما



سنجش شش سیگما

برایمرجعمقداریکتعیینسیگما،ششجملهازوبهبودفرآینددرگیریاندازهاهدافازیکي•
برایآنازیاودسنجیآنبهنسبترابعدیمراحلدرگرفتهانجامبهبودمیزانبتوانکهاستفرآیند
.نموداستفادهزمینهآندرهانمونهبهترینومشابهفرآیندهایسایربافرآیندمقایسه

گیریاندازهوشناسایيرافرآیندوضعیتمعیارهایيوشاخصهاتعریفبابتوانکهاستمهمبسیار•
.نمود



شاخص های سنجش سیگما

یافرصتنمیلیوهردرنقصتعدادشاخصفرآیند،یکدرسیگمامیزانسنجشبرایهاشاخصمهمترینازیکي•
DPMOاست.

•(Defect per million opportunity) DPMO  شاخصي است برای:

تعیین سطح کیفي فرآیند•

ایجاد امکان مقایسه برای فرآیندهای مختلف•

.خرابي و نقص در هر میلیون فرصت است3.4براساس این شاخص سطح کیفیت شش سیگما برابر با تعداد  •





هبود را بـرای فرآینـد تولیـد یـک محصـول محاسـبه نمـود و از نتایج آن در راستای بDPMOبرای اینکه بتوان شاخص  •
:فرآیند مورد نظر استفاده نمـود بایـد سـه فـاز زیـر را بـه اجـرا درآورد

تعریف: فاز اول •

.استDPMOهدف این فاز شناسایي و تعیین فرصتها برای محاسبه شاخص •

اندازه گیری: فاز دوم•

.مي باشدDPMOهدف ایـن فـاز جمـع آوری داده هـا و محاسـبه شـاخص •

تجزیه و تحلیل و بهبود: فاز سوم•

یجاد بهبود و هدف این فاز این است که مقادیر محاسبه شده مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و راه حل های مناسب برای ا•
.تعیین و اجـرا مـي گرددDPMOکاهش شاخص 



DPUشاخص نقص در واحد یا 

.استمشتریبهآنتحویلوارائهازقبلمحصولداخليعملکردگیریاندازهمقیاسیکشاخص،این•

برایوبردهسوالزیرراDPUقبولقابلغیرسطوحتوانیمميدانیم،ميراDPUسطحماکهزماني•
.دهیمانجامایریشهتحلیلآن،عللشناسایي



فرمول شاخص ها



تعاریف و اصطالحات 

:- Unitواحد•

گرفتـه یـا به محصول ، اطالعات یا خدماتي اطالق مي شود که توسط مشـتری یا مراحل بعدی فرآیند مورد اسـتفاده قـرار•
.خریـداری مـي گردد

:- Opportunityفرصت•

.به مشخصه یا ویژگي  از یک واحد اطالق مي شود کـه الزم اسـت مطـابق بـا استانداردهای تعریف شده باشد•

:Defect-نقص یا خطا•

.نمي کندبه فرصتي اطالق مي شود که مورد بررسي و کنترل قـرار گرفتـه و بـا استانداردهای شناخته شده مطابقت•



مثال فرآیند جراحي فتق

اولیهویزیتومعاینه•

عملازقبلپیگیریویزیتومعاینه•

جراحيعملازقبلسازیآماده•

جراحي•

جراحيازبعدمراقبتهای•

ترخیص•

عملازبعدپیگیریویزیتومعاینه•

بیمارازپرداختيوجهدریافت•

بیمهشرکتهایبهمطالباتپروندهارسال•







رویکرد شش سیگمای انب



تاریخچه رویکرد ناب

.استشدهریزیپایهتویوتاشرکتدر۵۰دههاوایلدرابتدانابتولیدبامرتبطمفاهیم•

.شداتویوتشرکتدربسیاریسودآوریوشگرفتحوليباعثرویکرد،اینکارگیریبه•

راستاایندرکهاستضایعاتازجلوگیریواتالفوقفهبيحذفناب،تولیدسیستماصليهدف•
.نمودحذفرااتالفخالقانه،وموثرروشهایطریقازبتوانتاباشدمينیازموردخاصيآموزشهای



در رویکرد ناب( اتالف)انواع مودا 

:نمایدميبندیتقسیمدستههفتبهراامودعبارتيبهیااتالفنابتفکردر•

تقاضاازبیشتولید•

فرایندبعدیگامبرایانتظار•

اقالموموادضروریغیرنقلوحمل•

افزاارزشغیرواضافيفرایندهای•

نیازموردحداقلازبیشترموجودی•

کارکنانضروریغیرحرکت•



که ارزش افزوده ندارنديمراحل

.ستینیضروريخروجدیتولیبرا•

.کندينماضافهيارزشيخروجبه•

:استریزمواردشامل•

.اتیحذفخطاها،ها،یخراب•

.يبازرس/کنترل،هایاندازراه/یسازآماده•

حدازشیبدیتول•

.رهایتاخانتظار،،نقلوحمل•

که ارزش افزوده دارنديمراحل

.بپردازدپولآنیبرااستحاضریمشتر•

.ودشيمندیفرارییتغباعثيکیزیفطوربه•



در رویکرد ناب( اتالف)انواع مودا 

!شوندميشکیلتافزاارزشغیرهایفعالیتازغیرنابسازمانیکدرفرآیندهاازبسیاریکهاستاینآورحیرتبسیارواقعیت•

کاهشظارانتزماناتالف،حذفطریقازتانمودپیادهخدماتيوتولیدیازاعمسازمانيهردرتوانميراآناصولونابتفکر•
.یابدافزایشوریبهرهویافته



رویکرد شش سیگما یا ناب؟

.سواالت بسیاری پیرامون این دو رویکردیعني شش سیگما و ناب مطرح است •

:به عنوان نمونه •

آیا مي توان شش سیگما و ناب را به صورت جداگانه ، به کاربرد؟•

آیا مي توان شش سیگما و ناب را با هم دیگر به کار گرفت ؟•

چگونه از این دو استفاده کنیم ؟•

اگر بخواهیم از یکي از آنها استفاده کنیم کدام یک را اول شروع کنیم ؟•

......و سواالتي از این قبیل•



رویکرد شش سیگما یا ناب

:بودمطرحگذشتهدرآنچه•

نقصحذفآنهدفواستآماریابزارازاستفادهباکاریفرآیندهایقابلیتبهبودبرایروشیکسیگماششرویکرد•
باشدميافرآیندهاجرایدرنوساناتوتغییراتکاهشو(استانداردازخارجوقبولقابلغیرپیامدهای)دادهرخخطاهایو

.شودميمشتریرضایتافزایشبهمنجرنهایتدرکه

.ودشميسازماندرافزودهارزشفاقدهایفعالیتوضایعاتحذفوهاهزینهکاهشموجبناب،تفکربکارگیری•

:استمطرحامروزآنچه•

بهدستیابيرایبسیگماششنوسانکاهشقدرتونابسرعتازیکپارچهومنسجممتوازن،ترکیبي:نابسیگمایشش•
کاروکسبفرایندهایمدیریتکاملسازیبهینه



ترکیب رویکرد ناب و شش سیگما

:کهچرااستضرورتیکسیگماششونابترکیب•

.دهدارتقارافرآیندهاکیفیتوآورددرآماریکنترلتحترافرآیندیکنمیتواندتنهایيبهناب•

گردشوانتظارزمانبهبودعدمجهتهمینبهوکندنميهدفگیریرافرآیندهاسرعتمستقیمطوربهسیگماشش•
ميکاربتنهایيبهراسیگماششکهسازمانهایيدرشدهساختهمحصوالتموجودیوساختجریاندرکاالهاموجودی

.استمشاهدهقابلگیرند

همودرکیفیتهمچشمگیریبهبودهایمیگیرد،بکارهمزمانبطوروهمدیگرباراسیگماششونابسازمانيکههنگامي•
.شدخواهدحاصلترپائینهزینهباوباالترسرعت

.تاسوریبهرهافزایشهمراهبهبلکههاهزینهکاهشطریقازتنهانهرشداینواسترشدنابسیگمایششهدف•



شش سیگمای ناب

.است“بیشترسرعتباکیفیتانجام”نابسیگمایششکهمعتقدندبرخـي•

برویمعترسریچقدرهرکهاستاینبرماذهنيبـاورکـهچـراآیـد،نظـربهمنطقيغیراستممکنابتدادرعبارتاین•
ترپائینیفیتکبـهمـنجرتـنهافرآیـند،سـرعتافـزایشباشـد،درستمطلبایناگر.داشتخواهیمبیشتریاشتباهات،

.میشود

غـیرانـتظارهـایزمـانیعنيضایعاتکـاهشبـابلکـهبخشـد،نمـيسرعتتجهیزاتیاوکارکنانبهنابسیگمایششاما•
.کندميایجادراسرعتافزایشاینافزا،ارزشگامهایمیاندرضروری



تاریخچه استفاده از شش سیگمای ناب در بخش سالمت

گرفتهارقراستفادهموردبیمارستانهادرخصوصبهسالمتبخشدرنابسیگمایشش1998سالاز•
.است

تيسيبخشعمل،اتاقمالي،ازاعمهابیمارستانمختلفقسمتهایدرنابسیگمایششمدلاز•
تادرتپشانتظارزمانجراحي،عملبرایانتظارزمانبیمار،ازمراقبتزنان،بهمربوطخدماتاسکن،
درهملحفضایعاتکاهشبرایحتيواورژانسبخشاورژانس،بخشدرپزشکبهمراجعههنگام

.استگرفتهقراراستفادهموردبیمارستان



شش سیگمای ناب در بخش سالمت

است،ظارانتزمانبدونوفوریدسترسيمعنایبهسریعترواژهسالمتبخشدرنابسیگمایششرویکرددر•
.استفرآیندهاشدناجرایيرونددرکمترپیچیدگيمعنایبهنواقصکاهشدرصورتیکه

عاليبسیارابزارینابسیگمایششروایناز.شوندميکمترهزینهبهمنجردوهرنواقصکاهشوسرعتافزایش•
.استکنونيسالمتحوزهچالشهایبامقابلهبرای



چهار کلید شش سیگمای ناب

باحصوالتموخدماتارائهطریقازرضایتاینکهاستمشتریرضایتناب،سیگمایششازهدف:مشتریرضایت-اولکلید•
.گرددميحاصلکمترزماندروباالترکیفیت

ازنوساناتوعیوبتبایسمياینکاربرایودادهبهبودرافرایندهابایستميهدفيچنینبهرسیدنبرای:فرایندهابهبود-دومکلید•
.کردوگیریجلفرآیندهاانجامدرضایعاتواتالفبروزازتانمودتمرکزفراینددرکارجریاننحوهرویبروشدهحذففرایند

اشتراکبهرادخوهایایدهتیمي،کاربابایستميکنندميکارمتفاوتفرایندهایدرکهافرادی:تیميکارانجام-سومکلید•
.کنندحلرامشکالتبتوانندتاگذارند

.گرددمياخذواقعیاتودادهبراساستصمیماتتمامي:شواهدبرمبتنيگیریتصمیم-چهارمکلید•



نکته قابل توجه در اجرای شش سیگمای ناب

درستيبهایدببررسيموردفرآیندیاومسئلهکهاستایندرسازمانیکدرنابسیگمایششسازیپیادهواجرااهمیت•
فرآیندکردعملبهبودباسازمانطریقاینازتاباشد،سازماناستراتژیکاهدافجهتدرفرآیندانتخابوشودانتخاب

.برداردگاممستمربهبودراستایدروهدفمندبتواند

.باشدميفرآیندبهبودپروژهیکانتخابناب،متدولوژیوسیگماششدرگامدشوارترینشاید•



به عنوان یکی از ابزارهای ناب5Sتکنیک 



5S تعريف
•5Sبنایسنگواولیهپایهکهاستهایيسیستمجملهاز

باشدميTQMمانندوریبهرهوکیفیتيهایسیستمسایر

.ودشميشناختهنابتولیدابزارهایازیکيعنوانبهو

ووریبهرهبهبودبرایسادهبسیارواولیهسیستمیک•

.دهدميلتشکینظافتونظمراآناساسکهاستکیفیت



چيست؟ 5S

ژاپنيکلمهپنجاولحروفازبرگرفته•

.استزندگيوکارمحيطريختگيهمدرازپرهيزونظماساسبر•

.استايمنيووريبهرهانگيزش،برايعاملي•

.داردکميبسياراوليهگذاريسرمايهبهنياز•

.دهدمينشانراخودزوديبهآننتايج•



5Sکندکمکشمابهتواندميمواردايندر:

.استضروريغيراقالمازپرونشدهساماندهيکارمحيط•

.هستندضروريغيرانجام،حالدرفعاليتهايازايعمدهقسمت•

.گردندميوکيفيتوريبهرهافتباعثکهدهدميرخکارهاانجامدرزيادياشتباهات•

.استزيادکاريهادوبارهحجم•

.استباالآنهاخرابيدرجهوهستندکثيفپزشکيتجهيزاتواداريوسايل•

.استزيادآنازناشيخسارتهايوحوادثتعدادوندارندايمنيکار،محلهاي•



5Sنیک نتایج پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار با  استفاده از تک

درصد بهبود؛90–کيفيت •

درصد بهبود؛20-15–بهره وري •

درصد بهبود؛80-50–کاهش کاالي در جريان ساخت •

درصد بهبود؛40-30–افزايش فضا •

درصدي؛90بهبود –کاهش تصادفات •

.درصدي25بهبود –و کاهش زمان فاقد ارزش افزوده •




