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:5s پنج اصل اوليه نظام آراستگی



ساماندهي-1
مرتب كردن اشيا بر اساس قواعد يا اصولي معين•

تشخيص ضروري از غير ضروري
اتخاذ تصميم قاطع براي رهايي از غيرضروري ها

ابزارهايي كه زياد از آن 

!استفاده مي كنم

ابزارهايي كه 

يكروزي از آن

استفاده خواهم كرد

كم رزش؛

آشغال

رزش؛اكم 

آشغال



نظم و ترتيب-2
قراردادن اشيا در مكانهاي مناسب يا به ترتيب مطلوب•
راهي براي يافتن و بكاربردن اشياي مورد نياز بدون انجام جستجوهاي بيهوده  •
موددر بررسي هاي بعدي ميتوان محل هر چيزي را بنا به ضرورت تغيير داده و اصالح ن•



پاكيزه سازي-3
مواد خارجيدورريختن زوايد و پاكيزه كردن اشيا از آلودگي ها و•
هر كس بقدر توان خود محل كار و زندگي و بخصوص ابزار و لوازمي را كه •

مستقيما با آنها سر و كار دارد را تميز كند



استانداردسازي-4
كنترل و اصالح دائمي ساماندهي و نظم و ترتيب وپاكيزگي•
پاكيزگي و نظافت شخصي و محيط كار به صورت همزمان •

زمان
اهداف برنامه اجرا 



انضباط-5
ايجاد توانايي الزم براي انجام امور به شيوه مطلوب•
شكل دهي و ايجاد عادات صحيح بجاي عادات نادرست•



5Sروند اجراي تكنيك



Seiriجداسازي:دستور اول-1

آموزش•
بررسي محيط كار بصورت همه جانبه•
تهيه ليست اقالم بر اساس تعداد و مورد استفاده انها•
شناسايي اقالم غير ضروري •
دور كردن اقالم غيرضروري از محيط•



Seitonساماندهي:دستور دوم-2

آموزش•
بررسي اقالم مورد استفاده و بررسي محيط اطراف•
تعيين محل مناسب براي هر چيز•
قرار دادن هر چيز در سرجاي خود•



Seisoسپيدي و پاكيزگي: دستور سوم-3

آموزش•
انجام عمليات روزانه بدون ايجاد بهم ريختگي و الودگي•
تميزكردن تجهيزات ومحيط كار•



Seiketsuاستانداردسازي: دستور چهارم-4

سالمتي متداول و مداوم•
بهداشت و ايمني و نظم و ترتيب در كارها•
اطمينان از اجراي صحيح مراحل قبل:هدف•
انجام اصالحات الزم در مستندات قبلي•
تدوين مستندات جديد مورد نياز•
ابالغ و اجراي استانداردها در سازمان•



Shitsukeسازمان يافتگي: دستور پنجم

كاركنانآموزش نظام آراستگي به كليه•
جلب مشاركت كليه كاركنان  •
تشكيل گروه هاي كوچك اجرا•



:بخش اول

5Sفعاليتهای 
در بخش اداری



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا
قبل از اجرا



بعد  از اجرا
قبل از اجرا



بعد  از اجرااز اجراقبل 



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا
قبل از اجرا



بعد  از اجرا قبل از اجرا



بعد  از اجرا
قبل از اجرا



بعد  از اجراقبل از اجرا



:بخش دوم 

5Sفعاليتهای 
در خودروها



خط گرمخودروی باالبر 

بعد  از اجرا از اجراقبل 



خودروی اتفاقات

بعد  از اجرا از اجراقبل 



گرمخطباالبررویبرآراستگینظامطرحاجرای



خودوری باالبر



مولد بحران
(نور پردازی داخل مولد برای دسترسی سریع تر در مواقع بحران)



:بخش سوم

5Sفعاليتهای 
در انبارها



انبار مدیریت شهرستان

بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک های تعمیرات و روشنایی معابر

بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک اتفاقات
بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک تعمیرات شبکه

بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک تعمیرات شبکه
بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک تعمیرات شبکه
بعد  از اجرا از اجراقبل 



انبارک تعمیرات شبکه

بعد  از اجرا از اجراقبل 



:بخش چهارم

5Sفعاليتهای 
در شبکه های برق



تجهیزات گران قیمت

بعد  از اجرا از اجراقبل 



کاهش تلفات فشار ضعیف

بعد  از اجرااز اجراقبل 



تابلو های توزیع

بعد  از اجرا از اجراقبل 



ترانسفورماتورها

بعد  از اجرا از اجراقبل 



مقابله با پرنده زدگی

بعد ازاجرا قبل از اجرا



لوله گذاری تراورس ها به روش خط گرم از راه دور

بعد ازاجرا قبل از اجرا



کاور نمودن کابل های خودنگهدار در معرض برخورد با درختان

بعد ازاجرا از اجراقبل 



(تستر)افزایش سرعت عمل در عیب یابی شبکه

بعد ازاجرا از اجراقبل 



تست روشنایی معابر با مبدل ولتاژ
بعد ازاجرا از اجراقبل 



(مقابل نیروگاه دیزل)شبکه سطح شهر

بعد ازاجرا از اجراقبل 



پست های زمینی
بعد ازاجرا از اجراقبل 



پست های زمینی
بعد ازاجرا از اجراقبل 



(مشخص نمودن وضعیت نقاط مانوری)نقشه مانور
بعد ازاجرا از اجراقبل 



ابزارآالت و تجهیزات 
بعد ازاجرا از اجراقبل 



اصالح شبکه های کابل خود نگهدار
بعد ازاجرا از اجراقبل 



اصالح استقرار تجهیزات قطع کننده
بعد ازاجرا از اجراقبل 



سرویس خطوط فشار متوسط

بعد ازاجرا از اجراقبل 



سرویس شبکه فشار ضعیف
بعد ازاجرا از اجراقبل 



:بخش پنجم

کانکس و مولد بحران 



کانکس بحران



مولد بحران

بعد  از اجرا
از اجراقبل 





مزايا و دستاوردهاي نظام آراستگي 

مزاياي مربوط به كاركنان -1
مزاياي مربوط به كار -2
مزاياي مربوط به سازمان -3
مزاياي مربوط به مشتريان -4
مزاياي مربوط به سهامداران و پيمانكاران -5




