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 چاپ دوم



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ها را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

 تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

 به مكك داخلي، كاالهاي كيفيت بردن باال استاندارد تدوين بمنظور تحقيقات انجام –ستانداردهاي ملي ) تعيين، تدوين و نشر ا

 اردهاياستاند اجراي بر نظارت – ملي استانداردهاي ترويج -كشور خودكفائي جهت در صنايع كارائي افزايش و توليد روشهاي بهبود

دارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن استان مشمول صادراتي كاالهاي كيفي كنترل – اجباري

امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به 

ي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالها

 رابريت و بندي بسته نگهداري، توليد، روشهاي درباره تحقيق و مطالعه –توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

 ربوط،م استانداردهاي با كاالها نمونه تطبيق و آزمايش – سنجش وسايل كاليبراسيون و متريك سيستم ترويج – مختلف كاالهاي

 هاي الزم ( .اي و صدور گواهينامهاعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و 

 ورد توجه قرار مي دهد.فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را م

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و 

بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها 

 مي شود.
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي پيراهنهاي مردانه كه به وسيله كميسيون فني پوشاك تهيه و تدوين شده در بيست و سومين جلسه كميته  

گرديد .  پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ) قانون مواد الحاقي به تصويب  58/10/24ملي نساجي مورخ 

 گردد .  ( به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي1349قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 

ايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صن 

مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در 

 كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .  

 داردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .  بنابراين براي مراجعه به استان 

در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين  

   كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زير تهيه گرديد .   

منابع : در تهيه و تدوين اين استاندارد عالوه بر منابع پراكنده خارجي و آزمونهاي الزم از تجربيات عملي سازندگان پيراهن نيز  

   استفاده شده است .

  

 استاندارد ويژگيهاي پيراهنهاي مردانه   

 ـ هدف  1  

باشد كه دريافت پارچه آنها از نخ تار و پود استفاده شده هائي ميهدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي الزم براي پيراهن 

 است و تمام عمليات تكميلي روي تمام قسمتهاي آنها انجام گرفته باشد .  

 كاربرد ـ دامنه 2  

 گردد كه از الياف مصنوعي و يا طبيعي و يا مخلوط آنها تهيه شده باشد .  هائي ميـ اين استاندارد شامل پيراهن 1ـ  2 

 گردد .  هائي كه پارچه آنها كشباف باشد نميـ اين استاندارد شامل پيراهن 2ـ  2 



 ـ ويژگيها 3  

 ـ ثبات رنگ : 1ـ  3 

كه گذاري پارچه پيراهن , الئي , نخ دوخت و برچسبهاي راهنما و توضيح دهنده در برابر عوامل مختلف درجه تغيير رنگ و درجه ل 

 ( باشد .  1طبيعي , مكانيكي و شيميايي بايد طبق جدول شماره )

 

 ـ پارچه پيراهن : 2ـ  3 

 ايران انجام گيرد (  1246درصد است ) آزمون طبق استاندارد شماره  3±تغيير مجاز ابعاد در جهت طولي و عرضي  

 ـ الئي :  3ـ  3 

ايران بوده ولي در هر حال تغيير مجاز  1425و  1424ويژگيهاي الئي مورد مصرف در پيراهن بايد طبق استانداردهاي شماره  

 ابعاد آن نبايد بيشتر از پارچه پيراهن باشد .  

 ـ نخ دوخت : 4ـ  3 

 .  شود ( پيشنهاد مي2ها طبق جدول شماره )ـ مشخصات نخ دوخت براي انواع بخيه 1ـ  4ـ  3 



 

 ـ رنگ نخ دوخت بايد متناسب با رنگ پيراهن باشد ) قسمتهاي تزئيني از اين دستور مستثني است (  2ـ  4ـ  3 

 ها :ـ درزها و بخيه 5ـ  3 

 ـ درزها بايد طوري دوخته شود كه در پيراهن جمع شدگي ايجاد نگردد و آن را بد فرم ننمايد .   1ـ  5ـ  3 

 ـ درزها بايد بدون جا افتادگي باشد .   2ـ  5ـ  3 

 ـ لبه درزها بايد سر دوزي شود و دوخت آن طوري باشد كه در موقع نشستن شكافته نشود .   3ـ  5ـ  3 

 ها در ابتدا و انتهاي دوخت است .(  تها درزها بايد سر قايمي شود ) منظور از سر قايمي تكرار بخيهـ در ابتدا و ان 4ـ  5ـ  3 

 باشد .   5و بيشتر از  4ها در يك سانتيمتر نبايد كمتر از ـ تعداد بخيه 5ـ  5ـ  3 

 هاي دوخت در يك سطح مشخص بايد يكنواخت باشد .  ـ بخيه 6ـ  5ـ  3 

 ها :ـ دكمه 6ـ  3 

هاي تزئيني از ها بايد در مقابل آب شوئي و خشك شوئي مقاوم بوده و فرم اصلي خود را از دست ندهند ) دكمهـ دكمه 1ـ  6ـ  3 

 اين دستور مستثني است .(  

 ها در يك رديف مشخص بايد مساوي و متناسب باشد .  ـ طرز قرار گرفتن دكمه 2ـ  6ـ  3 

 ها باشد .  د متناسب با جا دكمهها بايـ اندازه دكمه 3ـ  6ـ  3 



 دور نخ دوخته شوند .   5ها بايد حداقل با ـ دكمه 4ـ  6ـ  3 

 ها :ـ جا دكمه 7ـ  3 

 ها بايد سر قايمي ) اليك ( شود .  ـ نخ دوخت جا دكمه 1ـ  7ـ  3 

 ـ بر چسبهاي راهنما و توضيح دهنده : 8ـ  3 

 933ها و قوانين نصب برچسبها بر پيراهن بايد طبق استاندارد شماره ها , نشانهنوشته ـ جنس برچسبها , رنگ و ابعاد 1ـ  8ـ  3 

 ايران باشد .  

 ها :ـ اندازه 9ـ  3 

 گردد .  ( پيشنهاد مي3هاي پيراهن طبق جدول شماره )اندازه 

 باشد .  يد كننده و خريدار ميها مطابق توافق تولياد آوري : در صورتي كه پيراهن به كشورهاي خارج صادر شود اندازه 

 

 ـ عيوب غير مجاز 4  

 ـ سوراخ , نخ كش و كشيدگي زير چرخ 1ـ  4 

 ـ قيچي خوردگي  2ـ  4 

 مشابه ) مانند آستينها ( ـ ناهماهنگي رنگ در دو قسمت  3ـ  4 



 ـ آثار لكه و زردي 4ـ  4 

 ـ رفو  5ـ  4 

 ـ آثار بريدگي , سوختگي و مشابه آن  6ـ  4 

 ـ نامساوي بودن نقاط مشابه ) مانند طول آستين و دور مچ (  7ـ  4 

 ـ نامساوي بودن نقاط مشابه در پيراهنهاي هم نمره ) سايز (  8ـ  4 

 ـ به هم نيافتادن نقش پارچه در دوخت ) مانند يقه و پيش سينه (  9ـ  4 

 ـ برچسب گذاري  5  

اي و درجه ثبات رنگ آن با پيراهن مساوي بوده و به طور محكم و نصب برچسب بر روي پيراهن اجباري است و جنس آن پارچه 

 مناسب بايد بر پيراهن دوخته شود و داراي آگاهيهاي زير باشد .  

 ـ نمره پيراهن ) سايز (  1ـ  5 

 ـ نوع جنس  2ـ  5 

 ـ درصد الياف 3ـ  5 

 ـ نام و نشان سازنده  4ـ  5 

 ايران انتخاب شود (  933هاي مناسب و مشخصات آنها طبق استاندار شماره ـ دستور شستشو , اطو و مشابه آنها ) نشانه 5ـ  5 

 ـ نام كشور سازنده  6ـ  5 

 ـ بسته بندي 6  

 ـ بسته بندي پيراهن : 1ـ  6 

ـ اگر بسته بندي در جعبه مقوائي باشد بايد يا داراي يك قسمت بريده بوده كه پيراهن از آن قابل رويت باشد و يا              1ـ  1ـ  6 

 منگنه شود .  

 و يا پلي اتيلن باشد رنگ آن بايد شفاف باشد به طوري كه پيراهن از آن ديده شود .  ـ اگر بسته بندي از كاغذ سلوفان  2ـ  1ـ  6 

 ـ بسته بندي كارتن : 2ـ  6 



اي بين توليد كننده و سفارش دهنده عمده به عمل نيامده باشد پيراهنها بايد در كارتن ـ در صورتي كه توافق ويژه 1ـ  2ـ  6 

 اي وارد نشود .  راهنهاي داخل كارتن در موقع نقل و انتقال هيچ گونه صدمهمقوائي قرار گيرند به طوري كه به پي

ـ پس از قرار دادن پيراهنها در كارتن , درزها بايد توسط نوار چسب كاغذي به نحوي چسبانيده شود كه عالوه بر اين  2ـ  2ـ  6 

 تي متر كشيده و به پهلو چسبانده شود .  سان 1پوشاند از طرفين كارتن به ميزان حداقل , كه تمام طول درزها را مي

 ـ كارتنها عالوه بر نوار چسب بايد تسمه كشي هم بشوند .   3ـ  2ـ  6 

تر قرار داده شوند و سپس كارتنهاي كوچك در كارتن :( امكان دارد پيراهنها قبل از بسته بندي در كارتنهاي كوچك1ياد آوردي ) 

 نهائي بسته بندي شوند .  

 نشانه گذاري ـ  7  

 ـ نشانه گذاري روي كارتن  1ـ  7 

 قسمتهاي خارجي هر بسته بايد داراي اطالعات زير باشد .   

 ـ نام نشان سازنده 1ـ  1ـ  7 

 ـ نام كاال  2ـ  1ـ  7 

 ـ نوع جنس 3ـ  1ـ  7 

 ـ تعداد پيراهن  4ـ  1ـ  7 

 ـ وزن ناخالص  5ـ  1ـ  7 

 ـ وزن خالص  6ـ  1ـ  7 

 ـ شماره كارتن  7 ـ 1ـ  7 

 ـ شماره سري  8ـ  1ـ  7 

 ـ عالمت چتر ) در مورد صادرات و واردات (  9ـ  1ـ  7 

 ـ مقصد  10ـ  1ـ  7 

 ـ نام كشور سازنده  11ـ  1ـ  7 

 هاي اضافي مورد نياز ـ نشانه 12ـ  1ـ  7 



سي و يا انگليسي و در مورد صادرات به زباني كه مورد توافق ها بايد به طور خوانا و ثابت به زبان فارياد آوري : تمام نوشته و نشانه 

 سفارش دهنده و توليد كننده است باشد ) مصرف داخلي به زبان فارسي باشد ( 

 ـ تطبيق با استاندارد 8  

 نمونه برداري : 1ـ  8 

 تصادفي انتخاب شود .  هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص پيراهن در پارتي بوده و به طور نمونه 1ـ  1ـ  8 

( نمونه برداري 4براي انجام آزمونهاي الزم بايد از هر پارتي كاالي هم جنس و هم نمره ) سايز ( طبق جدول شماره ) 2ـ  1ـ  8 

 كرد .  

 

 ياد آوري : آزمونهاي چشمي يا ظاهري بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار انجام گيرد .   

 ـ شرايط آزمون  9  

 948درجه سانتيگراد ) مطابق استاندارد شماره  2±20درصد و دماي  2±65ساعت در رطوبت نسبي  24ها را حداقل آزمونه 

 ايران ( قرار داده , سپس آزمونهاي الزم را در همان محيط انجام دهيد .  



 ـ آزمونها  10  

 هاي ذكر شده آنها انجام گيرد .  بايد طبق استاندارد و شمارهتمام آزمونها ذكر شده در اين استاندارد  

  

  

  



  

 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

 

ISIRI NUMBER 

 

2255 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


