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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

بـه سـازمان ملـي     29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ماره استاندارد ايران تغيير و طي نامه ش

 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 است تجاري و توليدي، فناوري شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 و علمـي  مراكـز  كننـدگان،  وارد و كننـدگان، صـادركنندگان  مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه
 و نفع ذي مراجع به هينظرخوا براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،
 صـورت  در و طـرح  رشـته  آن بـا  مـرتبط  ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب
 ملـي  كننـد دركميتـة   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 كه شوند مي تلقي ملي بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح

-مـي  سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه ملي استاندارد تةكمي در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

  .باشد رسيده تصويب به دهد
 بين سازمان و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 تـدوين  در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي

 و جهـان  صـنعتي  و فنـي  علمـي،  پيشرفت هاي آخرين از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي

 فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند رد ايران ميسازمان ملي استاندا

 بـراي  را ايـران  ملـي  اسـتانداردهاي  از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و

 حفـظ  منظـور  بـه  توانـد  مـي  سـازمان  . نمايـد  استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، الماق يا/و كشور داخل توليدي محصوالت

 اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايـد  اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي

 هـاي  سيسـتم  صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 گونـه  اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مـي  ارزيـابي  اناير تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

 تعيـين  سـنجش،  وسـايل  )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » هاويژگي -روپوش مورد مصرف در محيط كار« 

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  بابائي، محمدرضا
  )نساجيمهندسي دكتري (
  

  دانشگاه صنعتي اميركبير

   :دبير
  آفاقي، جميله

  )يمديريت مهندسي نساج كارشناسي ارشد(
  

  پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  اطلسي، شهال

  )فيزيككارشناسي (
  

  كارشناس استاندارد

  پوراصفهاني، مجتبي
  )مهندسي نساجي كارشناسي ارشد(
 

  پژوهشگاه استاندارد

  جان بزرگي، علي
  )مهندسي نساجي كارشناسي(
 

  شركت خوش پاك

  بي نژاد، حسينرج
  )مهندسي نساجي كارشناسي ارشد(
  

  شركت مشاورين نيك تكس

  سليقه، اميد
  )نساجيمهندسي  كارشناسي ارشد(
 

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  سمسارها، مريم
  )شيمي كارشناسي ارشد(
  

  پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد ايران

  سمناني، روح اله
  )نساجيمهندسي دكتري (
  

  پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد ايران

  صابري، سعيده
  )تكنولوژي نساجي كارشناسي ارشد(
  

  انجمن صنايع نساجي ايران

  صادقي، اميرسعيد
  )كارشناسي مهندسي نساجي(

  وزارت صنعت، معدن و تجارت
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  صالحي راد، علي

  )كارشناسي ارشد مهندسي نساجي(
  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  فتحي، سعيد
  )مهندسي نساجي كارشناسي ارشد(
  

  آزمايشگاه كوثر

  نازي، مليحه
  )نساجي مهندسي دكتري(
  

  پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد ايران

  نعيمي نيا، فرناز
  )مهندسي نساجي كارشناسي ارشد(
 

  پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد ايران
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  فهرست مندرجات
  صفحه  نوانع

  ب                استاندارد سازمان مليآشنايي با 
  ج                   كميسيون فني تدوين استاندارد

  و                    پيش گفتار
  1                                  هدف و دامنه كاربرد

  1       مراجع الزامي
  2       اصطالحات و تعاريف

  2         هاويژگي
  3       برش و دوخت
  4       عيوب غيرمجاز
  5       نمونه برداري

 5     شرايط محيطي براي آماده سازي و انجام آزمون

  6       نشانه گذاري
  6         بسته بندي

7                                                                                                           هاشكل
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  گفتارپيش
هاي مربـوط توسـط    در كميسيون كه پيش نويس آن "ها ويژگي -صرف در محيط كارروپوش مورد م "استاندارد 

اجـالس كميتـه ملـي     سيصـد و سـي امـين    موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شـده و در 
مورد تصويب قرار گرفتـه اسـت ، اينـك بـه      09/08/1391 ورخهاي نساجي و الياف مپوشاك و فرآورده استاندارد

قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه اسـتاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران ، مصـوب       3استاندارد بند يك ماده 
  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود  1371بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات 
دهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استاندار

بنابراين ، بايد . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

 :ي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ذخĤو مبع امن

  
1- JIS L 4107 : 1985 , White Garments 

  هاي گروه پژوهشي نساجي و چرمنتايج آزمايشگاهي و تحقيقات انجام شده در آزمايشگاه  - 2
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  هاويژگي -روپوش مورد مصرف در محيط كار

  ردهدف و دامنه كارب  1
 .باشدمورد مصرف در محيط كار ميبا بافت تار و پودي هاي روپوش هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين ويژگي

كه تميز  امثال آنها و ها، آرايشگاهها، آزمايشگاههاي مورد مصرف در بيمارستاناين استاندارد براي كليه روپوش
  .باشد، كاربرد داردمطرح ميكار بودن كاربر و محيط 

  .هاي جراحي و استريل كاربرد نداردهاي مورد مصرف در اتاقاين استاندارد براي روپوش
  .ارائه شده است هاي مورد مصرف در محيط كاراز انواع روپوش شمايي 10تا  1هاي در شكل -يادآوري

    الزامي  مراجع  2
بـدين  . ها ارجاع داده شده استان به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اير 

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديدنظرهاي بعـدي آن مـورد   

ها ارجـاع داده شـده اسـت،    در مورد مدركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ر استها مورد نظهاي بعدي آنهمواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

 : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
  هاگيژوي - ايهاي خياطي پنبه، نخ59استاندارد ملي ايران شماره    2-1
  روش آزمون –ثبات رنگ در برابر مالش -، نساجي 204استاندارد ملي ايران شماره   2-2
  روش آزمون - )اتو( در مقابل فشار داغثبات رنگ  - نساجي، 250استاندارد ملي ايران شماره   2-3
  هاي مراقبت از كاالدر برچسب هاي مورد استفادهنشانه - نساجي، 933استاندارد ملي ايران شماره   2-4
  سازي و انجام آزمون شرايط محيطي استاندارد براي آماده -، نساجي 948استاندارد ملي ايران شماره   2-5
هاي دوخت صنعتي از الياف مصنوعي يا مخلوط با نخ -، نساجي 2883استاندارد ملي ايران شماره   2-6

  هاي آزمونها و روشويژگي - الياف طبيعي
روش آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر شستشوي  - نساجي ، 4530استاندارد ملي ايران شماره   2-7

  تجاري خانگي و
  المپ قوس گزنون -  مقابل نور مصنوعيروش تعيين ثبات رنگ در ، 4084استاندارد ملي ايران شماره   2-8
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  هاي شناسايي اليافروش ،4312استاندارد ملي ايران شماره   2-9
 - ثبات رنگ در برابر شستشو با صابون يا صابون و سودا -، نساجي 10076استاندارد ملي ايران شماره    2-10

  روش آزمون
گيري تغيير ابعاد پس از شستشو و هروش انداز -منسوجات ، 10233استاندارد ملي ايران شماره   2-11

  كردن خشك

  اصطالحات و تعاريف  3

  :رودتعاريف زير به كار مي واصطالحات  ،در اين استاندارد

  
3-1    

  بهر
اي از كاال كه داراي جنس، نوع بافت، اندازه، شكل، طرح، دوخت و رنگ يكسان يا به عبارتي داراي مجموعه
  .باشدهاي فيزيكي و شيميايي يكسان ويژگي

  
3-2  

  تكس
 .باشد متر نخ برحسب گرم مي 1000بوده و عبارت از وزن ) وزن مخصوص خطي ( بيان كننده نمره نخ 

  ).باشد تكس مييك دهم  تكس دسي -يادآوري(
 

  هاويژگي  4
  پارچه  4-1

  .باشد 1هاي پارچه مورد مصرف براي روپوش بايد مطابق با مندرجات جدول ويژگي

  نخ دوخت    4-2
 59هاي نخ مورد مصرف براي دوخت روپوش، مطابق با استانداردهاي ملي ايـران شـماره   شود ويژگيهاد ميپيشن 

  .باشد 2883يا 
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آن در برابر شستشـو بايـد مطـابق بـا مقـدار ذكـر شـده در        رنگ هاي دوخت رنگي، ثبات در صورت استفاده از نخ
  .باشد 1جدول 

  لوازم  4-3
ها بايد متناسب با لبـاس باشـد و در موقـع شستشـو     د دكمه، قزن قفلي، و بستكار رفته در روپوش ماننه لوازم ب 
  نبايد  )250مطابق با استاندارد ملي ايران شماره (كردن  توو ا) 4530مطابق با استاندارد ملي ايران شماره (
  . د، ذوب شود، رنگ پريده و يا بيرنگ شودنبشك 

  شهاي پارچه مورد مصرف براي روپوويژگي -1جدول 

  حدود قابل قبول  ويژگي
  روش آزمون

طبق استاندارد ملي (

  )ايران شماره
  4312  ±%2حدرواداري  مطابق با مقدار اظهارشده با  جنس

  10233  ±%2 حداكثر  و خشك كردن پس از شستشو تغيير ابعاد

ثبـــات رنـــگ در  
  1برابر

  4084  5حداقل   نور

  شستشو
  4حداقل : درجه تغيير رنگ 
  4حداقل : درجه لكه گذاري 

  1روش  -10076

  )اتو(فشار داغ 
  4حداقل : درجه تغيير رنگ 
  4حداقل : درجه لكه گذاري 

250  

  204  4حداقل   مالش خشك و مرطوب
 .شودهاي رنگي انجام ميها در مورد روپوشاين آزمون -1

  برش و دوخت  5

   اندازه  5-1
  .داندازه يا سايز روپوش بايد بر روي برچسب قيد گرد  5-1-1
  .متر باشدسانتي 5/0در يك روپوش نبايد بيش از  نواحي مختلف مشابه هماختالف اندازه در   5-1-2
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  دوخت  5-2

  .هاي مختلف بايد بدون پرش و جا افتادگي باشددوخت قسمت  5-2-1

لبـه درزهـا بايـد سـردوزي      .درزها بايد طوري دوخته شوند كه جمع شدگي در محل دوخت ايجاد نشود  5-2-2
  .و دوخت آن طوري باشد كه در موقع كشش شكافته نشودشوند 

  .سانتيمتر باشد 3عدد در  11هاي اصلي بايد حداقل تعداد بخيه براي بخيه  5-2-3
سـانتيمتر   3عـدد در   10بايـد حـداقل    2يا براي بخيه تقويت كننـده  1 )بخيه دوخت(تعداد بخيه براي لبه دوزي 

  .باشد

 يـك سانتيمتر باشد و در ابتدا و انتهاي دوخت، بخيه برگشتي در حـدود   6/0حداقل  حاشيه دوخت بايد  5-2-4
  .سانتيمتر انجام شود

   .باشدنمينيازي به بخيه برگشتي  بخيه تقويت كنندهبراي لبه دوزي و  -يادآوري

  .سانتيمتر باشد 5/1سجاف سرآستين بايد حداقل  ردانبرگ  5-2-5

  جا دكمه  5-3
  .ميز و بدون جا افتادگي دوخته شود و اندازه آن متناسب با اندازه دكمه باشدجا دكمه بايد به صورت كامل، ت 

  دوخت دكمه  5-4
  :دوخت دكمه بايد به شرح زير انجام شود 

  دوخت دكمه توسط چرخ خياطي  5-4-1
از هـر   بخيـه و يـا   16و حداقل ) دسي تكس سه ال 145( 3/40شود كه دوخت با استفاده از نخ شماره مي توصيه
  .، انجام شود)دست جدا نشود با دكمه توسط كشش(تصالي ديگركه حداقل دوام الزم را بدهد روش ا

  دوخت دكمه توسط دست  5-4-2
دوبـار دوختـه   ) دسـي تكـس سـه ال    370( 3/16شود، دوخت توسط نخ دوالي مقاوم با حداقل شماره مي توصيه
  ).دست جدا نشودبا دكمه توسط كشش ( دوخت بايد به نحوي انجام شود كه حداقل دوام الزم را بدهد. شود

                                                 
1- Hemming (lock stitch) 
2 - Reinforcing (interlock stitch) 
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  اتصال ساير لوازم غير از دكمه  5-5
 .ساير لوازم به غير از دكمه نيز بايد به صورت مقاوم و تميز دوخته شوند

  عيوب غيرمجاز  6
  :شرح زير باشدبه روپوش آماده مصرف بايد عاري از عيوبي 

  كردن تولكه سوختگي و برق افتادگي ناشي از ا  -
  گي دكمه و جا دكمهناهماهن  -
  لكه  -
  ...)جا افتادگي و روده شدن پود و پارگي تار، ( عيوب بافت  -
   دوختسرنخ اضافي   -
  بريدگي  و سوراخ، قيچي خوردگي  -
  سايز در يك بهرهاي همروپوش نامساوي بودن اندازه  -
  چين خوردگي در محل دوخت و عيوب مربوط به دوخت و سردوزي  -
  بردارينمونه   7
  .نمونه برداري شود 2هاي الزم بايد از هر بهر طبق جدول انجام آزمون يبرا

  .ها معرف خصوصيات واقعي كاال در يك بهر باشند آزمونه كهطوريه طور تصادفي انتخاب شوند به بايد ب ها نمونه

  نمونه برداري - 2ول جد

تعداد نمونه در يك 
  بهر

  2ساير خصوصيات  1خصوصيات فيزيكي
مورد  تعداد نمونه
  بازرسي

  دارتعداد نمونه نقص
  قابل پذيرش

هاي تعداد نمونه
  آزمون شده

  دارتعداد نمونه نقص
  قابل پذيرش

  0  3  1  13  300تا 
  0  5  2  20  500تا  301
  1  5  3  32  1000تا  501

  2  8  5  50  به باال 1001
د در محل كارگاه توليد و يا انبار كه باي.باشدها ميهاي چشمي و اندازه گيريخصوصيات فيزيكي شامل بازرسي-1

  .  انجام گيرد 
  .باشدساير خصوصيات شامل تغيير ابعاد و ثبات رنگ مي -2
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  آماده سازي و انجام آزمونمحيطي براي يط اشر        8
) 20±2( درصد و دماي) 65± 2( ساعت در رطوبت نسبي24 مدتبه قبل از انجام آزمون حداقل  ها بايدآزمونه

الزم بايد  هايآزمون و تحت شرايط استاندارد قرار داد)  948شماره  طبق استاندارد ملي ايران( سيودرجه سلس
  .در همان محيط انجام شود

  گذارينشانه  9
  :خوانا و پاك نشدني قيد گرددهاي زير به صورت بر روي برچسب روپوش بايد آگاهي

  )سايز(اندازه   9-1
  جنس  9-2
  نام يا نشان توليدكننده  9-3
  )933استاندارد ملي ايران شماره با بق اطم(عالئم راهنمايي براي نگهداري و شستشو  9-4

  بسته بندي  10
تا آن را از گرد و غبار و كثيفي محافظت  اتيلن يا سلوفان بسته بندي شود بايد در لفافي از جنس پليروپوش  هر

  .نمايد
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  )مردانه(روپوش پزشكي  - 1شكل  

  
  

  
  )مردانه - شش دكمه(پزشكيروپوش  -2شكل
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  )زنانه(روپوش پزشكي  -3شكل

  
  
  

  
  )زنانه - شش دكمه(روپوش پزشكي  - 4شكل
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  روپوش پرستاري- 5شكل 

   
  
  

  

  
  )مردانه(روپوش آشپزي  -6شكل 
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  )زنانه(روپوش آشپزي  - 7شكل 
  
  
  

  
  كت آشپزي - 8شكل 
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  )زنانه و مردانه - از نوع بلند( روپوش آرايشگري -  9شكل

  
  
  

  
  )زنانه و مردانه -از نوع كوتاه( روپوش آرايشگري -10 شكل

 
  


