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  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  1 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  فهرست مطالب
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  5  مقدمه

  5  اهداف و دامنه کاربرد

  5  مسئولیتها و اختیارات

  5  محدوده اجراء

  6  تعریف

  7  تقسیم بندي گروه هاي شغلی از لحاظ نوع البسه

  7  روشهاي تهیه البسه گروه هاي شغلی

سیمبانان خط سرد، سیمبانان خط گرم ، سیمبان رانندگان ، رانندگان خودرو سنگین ، البسه گروه یک : 
  کارگران فنی تاسیسات و کارگاه ها

7  

  15  پروژه ها نیو ناظر نی، خدمات مشترک ی، مهندس يبهره بردار یفن يها نیکارشناسان و تکنسالبسه گروه دو : 

  18  يماندیو د يقرائت عاد نیمامورالبسه گروه سه : 

  20  کارگران انبارالبسه گروه چهار : 
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  26  نفرات امور نظافتالبسه گروه شش : 

  27  و سرو غذا و آبدارخانه عیطبخ ، توز ينفرات سالن هاالبسه گروه هفت : 

  30  شلوار  نفرات گروه هاي اجرائی - مشخصات بادگیر

  32  بحران تیریو مد یراتیتعم يمشخصات لباس کار نفرات مجاز شرکت کننده در مانورها

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  2 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  )  1( شکل ها فهرست 

  صفحه   عنوان 

  8  : پیراهن سیمبانان رسمی خط سرد 1شکل شماره 

  9  : پیراهن سیمبانان رسمی خط گرم 2شکل شماره 

  9  خط سرد پیمانکاران مبانانیس راهنیپ :  3شکل شماره 

  10  گرمخط  پیمانکاران مبانانیس راهنیپ:  4شکل شماره 

  10  سیمبانان رسمی ، قراردادي و پیمانکاران خط سرد و خط گرم:  شلوار  کلیه  5شکل شماره 

  11  : برچسب حوزه هاي فعالیتی سیمبانان 6شکل شماره 

  11  :  آرم لباس کارکنان  رسمی و قرارداد دائم شرکت هاي توزیع نیروي برق 7شکل شماره 

  12  هاي توزیع نیروي برق: آرم لباس کارکنان  رسمی و قرارداد دائم خط گرم  شرکت  8شکل شماره 

  12  ( به جزء خط گرم ) پیمانکاران آرم لباس :  9شکل شماره 

  خط گرم پیمانکاران آرم لباس :   10شکل شماره 
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  13  : لباس کار  ( پیراهن و شلوار ) سیمبانان  رسمی خط سرد  شبکه هاي توزیع 11شکل شماره 

  13  عیتوز يخط سرد  شبکه ها پیمانکاران مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار ( پ:  12شکل شماره 

  14  شبکه هاي توزیع  گرمخط  یرسم مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار  ( پ :  13شکل شماره 

  14  عیتوز يشبکه ها  گرمخط  مانکارانیپ  مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار  ( پ :  14شکل شماره 

کار  مدیران ، کارشناسان و تکنسینهاي بهره برداري ، خدمات مشترکین ، مهندسی و  : لباس 15شکل شماره 
  ناظرین پروژه ها
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  16  : لوگوي  تکنسین هاي شاغل در بخش توزیع صنعت برق 16شکل شماره 

  16  صنعت برق عیبخش توز یو کارشناسان فن رانیمد ي: لوگو 17شکل شماره 
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 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  3 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  ) 2(  شکل هافهرست 

  صفحه   عنوان 

: پیراهن مدیران ، کارشناسان و تکنسینهاي بهره برداري ، خدمات مشترکین ، مهندسی و  18شکل شماره 
  ناظرین پروژه ها
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  18  : جلیقه مامورین قرائت عادي و دیماندي نیروهاي رسمی و پیمانکاران 19شکل شماره 

  19  نیروهاي رسمی شرکت توزیع و پیمانکاران: پیراهن مامورین قرائت عادي و دیماندي  20شکل شماره 

  20  : کاله مامورین قرائت عادي و دیماندي 21شکل شماره 

  23  :  پیراهن کارگران انبار رسمی شرکت توزیع و پیمانکاران 22شکل شماره 

  24  : جلیقه مدیران و کارشناسان  انبار رسمی شرکت توزیع و پیمانکاران 23شکل شماره 

  25  : پیراهن مدیران ، کارشناسان انبار 24شکل شماره 

  27  : روپوش نظافت کاران 25شکل شماره 

  29  : روپوش کارگران سالن هاي طبخ ، توزیع و سرو غذا و آبدارخانه 26شکل شماره 

  30  : کاله کارگران آشپزخانه 27شکل شماره 

  30  : کاله سر آشپز 28شکل شماره 

  31  گروه هاي اجرایی: بادگیر  نفرات  29شکل شماره 

  33  : جلیقه ویژه مدیران و کارشناسان شرکت کننده در مانورهاي  تعمیراتی و مدیریت بحران 30شکل شماره 

و  یراتیتعم  يشرکت کننده در مانورها رانیمدتکنسینها  ، کارشناسان و   ژهیو:  کاپشن  31شکل شماره 
  بحران تیریمد
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  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  4 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  پیوست هافهرست 

  صفحه   عنوان 

  37  دستورالعمل ملبوس استحقاقی ( ایمنی ) کارکنان شرکتهاي توزیع نیروي برق

  47  پارچه جین –استاندارد منسوجات 

  48  استاندارد خصوصیات کششی پارچه

  49  استاندارد چروك پارچه در برابر شستشو

  50  استاندارد ثبات رنگ پارچه در برابر عرق بدن

  51  پارچهاستاندارد مقاومت سایشی 

  52  استاندارد آزمون ثبات رنگ در برابر نور

  53  استاندارد البسه نخی با تاروپود حقلوي استریج و غیر استریج

  54  نکاتی چند در زمینه شستشوي البسه

  

  

  

  

  

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  5 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  : مقدمه -1
صنعت برق ، البسه  عیکارکنان بخش توز يحفاظت فرد یمنیلوازم ا نیتر تیو با اهم نیتر یاز اصل یکی 

 طیمح یمخاطرات احتمال عوامل نامساعد جوي وبا  باشد که جهت محافظت آنان درمواجهه  یکار افراد م
افراد و  لبسها هیدر ته یمنیا ياهاستاندارد تی. باتوجه به ضرورت رعا ردیگ یکار مورد استفاده قرار م يها

 نیا ،برق  يروین عیتوز يطرف قرارداد با شرکتها ارانمانکیالبسه مجموع کارکنان و پ  يساز کسانی  نیهمچن
  شود . یو جهت  اجراء ابالغ م نیدستورالعمل تدو

 :و دامنه کاربرد  هدفا -2

 حفاظت فرديسالمت و تامین  -

  استاندارد سازي البسه کارکنان -
  یکسان سازي البسه کارکنان  -
  رضایتمندي کاربران جهتالبسه کار ، بهبود و ارتقاء شکل ظاهري   -
 فراهم سازي قابلیت تفکیک ظاهري گروه هاي کاري   -

 گروه هاي اجرائیسرپرست گروه با سایر نفرات فراهم سازي قابلیت تشخیص ظاهري  -

 مسئولیتها و اختیارات :  - 3

 مسئولیت اجراي دستورالعمل، به عهده مدیران شرکت هاي توزیع برق می باشد. -

 معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر می باشد بازنگري دستورالعمل، به عهدهتدوین و  سئولیت م -

 ء : محدوده اجرا -4

  ریشرکت توان عیتوز یمعاونت هماهنگ -

  نیروي برق  عیتوز يشرکت ها هیکل -

 برق   يروین عیتوز يطرف قرارداد با شرکتها مانکارانیپ -

ایمنی  در این دستورالعمل صرفا  البسه آن دسته از مشاغل و گروه هایی  که فعالیت آنها مستلزم رعایت ضوابط  تبصره :
ي اجرایی وزارت تعاون ، کـار و رفـاه اجتمـاعی و ضـوابط بهداشـتی وزارت او دستورالعمل ها و آئین نامه هو بهداشتی 

    رار گرفته است .مورد توجه قبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  می باشد ، 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  6 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  : تعاریف -5

افرادي اتالق میگردد که ضمن داشتن صالحیت الزم جهت انجام کار در شرکتهاي توزیع  به   سیمبان خط گرم : -
 نیروي برق ، وظیفه سیمبانی و فعالیت بر روي شبکه برقدار در حوزه فشار ضعیف و فشار متوسط را داشته باشد. 

میگردد که ضمن داشتن صالحیت الزم جهت انجام کار در شرکتهاي توزیع به افرادي اتالق  سیمبان خط سرد: -
نیروي برق ، وظیفه سیمبانی و فعالیت بر روي شبکه هاي  بی برق در حوزه فشار  ضعیف و فشار متوسط را 

 داشته باشد.

ات گروه ، سرپرستی و نظارت بر فعالیتهاي  نفر مستقیم اتالق میگردد که مسئولیت فرديبه  سرپرست اکیپ: -
 هاي اجرایی را قبل ، حین و بعد از  خاتمه کار عهده دار باشد .

به رانندگانی اتالق می گردد که به کار با دستگاه و خودروهاي سنگین مانند : تریلر ،  :راننده خودرو سنگین -
 لیفتراگ ، جرثقیل ، انواع باالبر ، وانت و کفی مشغول بکار باشند.

می شود که عالوه بر داشتن مهارت هاي الزم و شرایط احراز شغل  اطالق فرديبه  : سیمبان راننده -
  عملیاتی را برعهده دارد . رانندگی خودرويمسئولیت سیمبانی، 

به کلیه افرادي که از طریق شرکت هاي تامین نیرو بکارگیري گردیده اند گفته می  : نیروي پیمانکار تامین نیرو -
 شود.

به آن دسته از شرکتهاي خدماتی که طبق قرارداد مبادله  شده با  (حجمی):شرکتهاي خدماتی  برون سپاري  -
شرکتهاي توزیع ،  مسئولیت انجام کار مشخصی را  بصورت کلی و حجمی برعهده می گیرند ، شرکتهاي 

 خدماتی برون سپاري ، حجمی یا کلید دردست گفته می شود .

  

 
   تقسیم بندي گروه هاي کاري از لحاظ البسه: - 6

آنان نیازمند نفرات   تیفعال کهمشاغل وگروه هاي کاري شرکتهاي توزیع و پیمانکاران طرف قرارداد 
تامین کننده  بهداشت فردي و گروهی و  البسه خاص بوده واستفاده  از البسه اي با شرایط و ویژگیهاي 

  : گرددطبق جدول ذیل  طبقه بندي می ،  ایمنی نفرات باشد
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  شرح  عنوان

کارگران فنی تاسیسات و کارگاه ، سیمبانان خط سرد، سیمبانان خط گرم ، سیمبان رانندگان ، رانندگان خودرو سنگین   گروه یک
  ها 

  بهره برداري ، مهندسی ، خدمات مشترکین و ناظرین پروژه ها کارشناسان و تکنسین هاي فنی  گروه دو
  عادي و دیمانديمامورین قرائت   گروه سه
  کارگران انبار  گروه چهار
  مدیران و کارشناسان انبار  گروه پنج
  نظافت نفرات امور   گروه شش

  نفرات سالن هاي طبخ ، توزیع و سرو غذا و آبدارخانه  هفتگروه 
    یاجرائ يو گروه ها  یفن ينفرات شاغل در بخش ها  ریبادگ  گروه هشت

   بحران تیریو مد یراتیتعم يو کارشناسان شرکت کننده در مانورها رانیمد  نه گروه 

  مختلف :  شغلی  گروه هاي البسهتهیه روش  - 7
رانندگان ، رانندگان خودرو  مبانیخط گرم ، س مبانانیخط سرد، س مبانانیس(  :  گروه یکالبسه نحوه ي تهیه ي   - 1- 7
  :)  و کارگاه ها ساتیتاس ی، کارگران فن نیسنگ

    طرح البسه :
نفرات این گروه تحت هـیچ شـرایطی مجـاز بـه  پیراهن و شلوار می باشد .لباس این گروه دو تکه و شامل  -

 استفاده از لباس کار یک تکه  ( سرهم ) نمی باشند .

سال تحویل لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصوب حراست تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  -
 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

همچنین نفرات پیمانکـاران و  شرکتهاي  قرارداد دائم کارکنان رسمی و  اعم از  نفراتکلیه طرح البسه براي  -
شـرکت محـل اشـتغال افـراد  درج شده روي لبـاس ، و لوگوي  یکسان بوده و فقط با عالئم طرف قرارداد 

  متمایز می گردد . 

، ماشـین از قبیل درل ، فـرز ایستاده  دوار آالت نیماش که با یساتیلباس کار کارگران کارگاهها و تاس : توجه 
 ( سـرهم ) تکه کی یستیبا کنند یکار مدستگاههاي مشابه اره برقی و دیگر ماشین سنگ کاري ، تراشکاري ، 

  کش باشد . يدارا بایدو نیز ناحیه کمربند لباس کار  هر دو آستین سردستبوده و 
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  مشخصات پارچه :  
 کار  این گروه از  جنس جین (  لی صد درصد نخ) می باشد.جنس پارچه مورد استفاده براي لباس   -

        و وزن  لبـاس ویـژه  ایـام سـرد سـال  گـرم 280-330 باید  بین  ( تابستانه)وزن لباس  براي ایام گرم سال    -
   باشد.  گرم  530-600 باید بین  ،  (  زمستانه )

  شود سنگشور کامال ، قبل از دوخت مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

  
  مشخصات پیراهن :

 تعیین می شود . رنگ پیراهن سورمه اي -

 .فاقد محل جا خودکاري باشدپیراهن  -

سانتی متر ، طوسی رنگ  و ضد حریق ، در قسمت باالي آرنـج  2دوخت  دو حلقه شبرنگ  به عرض  -
 الزامی می باشد .هر دو آستین 

 در پشت پیراهن  قیرنگ و ضد حر یمتر ، طوس یسانت 2به عرض دوخت یک ردیف شبرنگ  -

 در دوخت پیراهن باید از نخ همرنگ و یا سیاه استفاده گردد . -

  
  خط سرد سیمبانان رسمیپیراهن :  1شماره  شکل

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  9 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

9 

 

  
  خط گرم سیمبانان رسمیپیراهن :  2شماره  شکل                             

 

  خط سرد پیمانکاران مبانانیس راهنیپ :  3شماره  شکل
  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  10 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

10 

 

  
  گرمخط  پیمانکاران مبانانیس راهنیپ:  4شماره  شکل

  : شلوار  مشخصات
 رنگ شلوار براي تمام فصول سال سورمه اي  می باشد . -

 ، دکمه و...) باشد . پی( ز يفلز ءایفاقد هرگونه اششلوار  -

 سانتی متر ، دوخته شود . 2شبرنگی طوسی رنگ و ضدحریق  به عرضدر زیر زانوي هر دوپاي شلوار ،   -

شلوار کلیه گروه هاي اجرائی برقکار ، اعم از رسمی و قراردادي ، خط سرد و خط گرم و نیز شلوار کلیه نفرات  -
 اجرائی خط سرد و خط گرم  پیمانکاران طرف قرارداد با شرکتهاي توزیع یک طرح و یک شکل می باشد..

 شلوار باید از نخ همرنگ و یا سیاه استفاده گردد.در دوخت  -

  
  شلوار  کلیه سیمبانان رسمی ، قراردادي و پیمانکاران خط سرد و خط گرم :   5شماره  شکل



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  11 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

11 

 

  تعیین رسته سازمانی و سرپرست اکیپ:
طول  نواري به،  زیر  مطابق شکل هايگروه هاي اجرائی ،  براي تشخیص رسته هاي سازمانی و سرپرست اکیپ 

سانتی متر از جنس اتیکت بافتی پارچه اي قسمت باالي برگ جیب و سمت چپ  5/1سانتی متر و عرض  3
  دوخته شود.

                          
                                                             

  
                                                             

  
  مبانانیسرپرست س                                 مبانانیس                                                          

  
  : برچسب حوزه هاي فعالیتی سیمبانان  6شماره  شکل 

  
  آرم لباس براي سیمبانان قرارداد دائم:

شرکت توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه و سال تولید لباس برروي جیـب  آرم  : جلوي پیراهن -
  سمت چپ لباس کار درج گردد . 

سانتی متر و در وسـط درج  20: آرم شرکت توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه به قطر  پشت پیراهن -
 شود

 

  رسمی و قرارداد دائم شرکت هاي توزیع نیروي برق   ارکنان آرم لباس ک  : 7شماره  شکل 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  12 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

12 

 

  
  رسمی و قرارداد دائم خط گرم  شرکت هاي توزیع نیروي برق   کارکنان آرم لباس :  8شماره  شکل

  
  آرم لباس براي سیمبانان  شرکتهاي پیمانکار تامین نیرو:

آرم صنعت برق مصوب حراست توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه و سال تولیـد   : جلوي پیراهن -
  لباس برروي جیب سمت چپ لباس کار درج گردد . 

 20آرم صنعت برق مصوب حراست توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع بـرق مربوطـه بـه قطـر   : پشت پیراهن -
 سانتی متر(نوشته و آرم) و در وسط درج گردد .

  
   ( به جزء خط گرم ) پیمانکاران آرم لباس :  9شماره  شکل

  

  
  خط گرم  پیمانکاران آرم لباس  :  10شماره  شکل                                            

  : توجه
و براي گروه  زردگلدوزي هاي نوشتاري و لگوي آرم البسه براي نفرات گروه هاي اجرایی خط سرد به رنگ  -

 می باشد. قرمزهاي اجرایی خط گرم به رنگ 

البسه سیمبان رانندگان خط سرد مشابه البسه سیمبانان خط سرد و رانندگان خط گرم، مشـابه البسـه سـیمبانان  -
 خط گرم می باشد.

 .دباشنروي زیپ یپ ها ي مورد استفاده در البسه کارکنان اجرایی باید  غیر فلزي و داراي روکش کلیه ز -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  13 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

13 

 

 اســـتخوانی باشـــد.بایـــد  یـــیاجرا يدر البســـه کارکنـــان واحـــدها کلیـــه دگمـــه هـــاي مـــورد اســـتفاد  -

 

  خط سرد  شبکه هاي توزیعرسمی  لباس کار  ( پیراهن و شلوار ) سیمبانان :  11شماره  شکل
  

  
  عیتوز يخط سرد  شبکه ها پیمانکاران مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار ( پ:  12شماره  شکل

  
  
  
  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  14 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

14 

 

  
  شبکه هاي توزیع  گرمخط  یرسم مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار  ( پ :  13شماره  شکل

  
  
  

   
  

  عیتوز يشبکه ها  گرمخط  مانکارانیپ  مبانانیو شلوار ) س راهنیلباس کار  ( پ :  14شماره  شکل
  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  15 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

15 

 

  

و  نی، خـدمات مشـترک ی، مهندسـ يبهره بردار یفن يها نیکارشناسان و تکنسمدیران  ، ( دو لباس گروه  ي هیته ينحوه   -8-2

  : ) پروژه ها نیناظر

  طرح البسه :  
  باشد . یو شلوار م جلیقه ، پیراهن تکه و شامل سه گروه  نیلباس ا  -
 مانکارانینفرات پ نیو همچن توزیع يو قرارداد دائم شرکتها ینفرات  اعم از کارکنان رسم هیکل يطرح البسه برا  -

 یمـ زیلباس، شرکت محل اشـتغال افـراد متمـا يدرج شده روو لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد 
  گردد 

سال تحویل لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصـوب حراسـت تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  -
 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

  مشخصات پارچه :  
  باشد. یگرم م 400 یال 330درصد نخ به وزن  100از جنس کتان  جلیقهجنس پارچه مورد استفاده براي   -

 می باشد .جنس شلوار کتان   -

 می باشد .جنس پیراهن نخی   -

 شود  شستهقبل از دوخت  مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

  
  لباس کار  مدیران ، کارشناسان و تکنسینهاي بهره برداري ، خدمات مشترکین ، مهندسی و ناظرین پروژه ها :  15شماره  شکل

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  16 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

16 

 

  مشخصات جلیقه :
 جلیقه بدون آستین، جیب دار (خبرنگاري) و بدون شبرنگ و زیپ دار می باشد. -

 سورمه اي می باشد .آن رنگ جنس جلیقه از پرچه کتان و  -

 شده در جلیقه ، باید غیر فلزي باشند .زیپ و دگمه هاي استفاده  -

  در دوخت جلیقه باید از نخ همرنگ و یا سیاه استفاده گردد . -
 رسـمی، جلیقـه نفـرات چـپ  روي جبـب سـمت بایـد   7مطابق عکس شماره  شرکت توانیر و لوگوي  آرم -

 می شود .گلدوزي 

 
نفـرات  قـهیجبـب سـمت  چـپ جل يروبایـد   8مطابق عکـس شـماره  و لوگوي مصوب حراست توانیر آرم  -

 شود . یم يگلدوز ، پیمانکاران

که در ی نفرات رسم قهیجبب سمت  چپ جل يروباید   9مطابق عکس شماره   ریشرکت توان يآرم و لوگو  -
 . گلدوزي شود بخش خط گرم مشغول بکار هستند ، باید 

نفرات  قهیجبب سمت  چپ جل يرو باید  10مطابق عکس شماره   ریمصوب حراست توان  يآرم و لوگو -
 شود  . يگلدوز دیکه در بخش خط گرم مشغول بکار هستند ، با مانکارانیپ

 ، نباید آرم توانیر و یا آرم مصوب حراست توانیر گلدوزي شود . پشت جلیقه  -

 شود . یم ي، گلدوز لیبر چسب ذ،  بر روي جلیقه تکنسین ها ،سمت چپ باالي جیب  -

  
  : لوگوي  تکنسین هاي شاغل در بخش توزیع صنعت برق  16شماره  شکل

 
 ذیل ، گلدوزي می شود .بر چسب ، کارشناسان  بخش فنی  ومدیران  ،  معاونانبر روي جلیقه  -

  
  : لوگوي مدیران و کارشناسان فنی بخش توزیع صنعت برق  17شماره  شکل

 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  17 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

17 

 

  :پیراهنمشخصات 
  ، آبی روشن می باشد . آنرنگ  جنس پیراهن نخی و  -
  آستین پیراهن باید بلند باشد . -
  رنگ دگمه پیراهن ، باید سفید باشد .  -
  پیراهن باید یقه مردانه باشد . -
  و فاقد رو جیبی باشد. پیراهن باید یک جیب در سمت چپ  -
  یا سفید استفاده گردد . نگ  وردر دوخت پیراهن باید از نخ هم -
  ر باید روي جیپ پیراهن نفرات رسمی شرکت توزیع ،  گلدوزي شود .آرم و لوگوي توانی -
  آرم و لوگوي مصوب حراست توانیر یاید روي جیب پیراهن نفرات پیمانکار ، گلدوزي شود . -
روي جیب پیراهن نفرات شاغل در بخش هاي خط گرم ، الزم است از  آرم و لوگوي خط گرم اسـتفاده شـود .  -

  نفرات پیمانکاران خط گرم باید از آرم و لوگوي مربوطه استفاده نمایند .ذکر است که    شایان 

  
  پیراهن مدیران ، کارشناسان و تکنسینهاي بهره برداري ، خدمات مشترکین ، مهندسی و ناظرین پروژه ها :  18شماره  شکل

  ویژه نفرات پیمانکاران)با آرم مصوب حراست توانیر  شرکتهاي توزیع و تصویر چپ  مویژه نفرات رسمی و قرارداد دائبا آرم توانیر  تصویر راست ( 

  :شلوار مشخصات 
 ، همرنگ با جلیقه و سورمه اي می باشد . آن رنگ جنس شلوار ، از پارچه کتان و  -

 شلوار باید فاقد زیب و دگمه فلزي باشد . -

 شلوار ، فاقد هرگونه شبرنگ می باشد . -

 مدل شلوار مطابق مدل کت شلواري و با یک جیب در پشت می باشد .    -

 استفاده گردد . سیاه ایاز نخ همرنگ  و  دیبا شلوار در دوخت  -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  18 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

18 

 

  : ) يماندیو د يقرائت عاد نیمامور(  سهلباس گروه  ي هیته ينحوه   -3-8
  طرح البسه :  

  باشد . یم و کاله آفتابی و شلوار جلیقه ، پیراهن تکه و شامل  چهارگروه  نیلباس ا  -
نفـرات  نیو همچنـتوزیـع  يو  قـرارداد دائـم شـرکتها ینفرات  اعـم از کارکنـان رسـم هیکل يطرح البسه برا  -
لباس ،  شرکت محل اشتغال افـراد  يدرج شده رو و لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد  مانکارانیپ

  گردد  یم زیمتما
باس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصوب حراست توانیر ، همرنگ  و هـم انـدازه تحویل ل سال -

 با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

  مشخصات پارچه :  
  باشد. یگرم م 400 یال 330درصد نخ به وزن  100از جنس کتان جنس پارچه مورد استفاده براي جلیقه  -

 جنس شلوار کتان  می باشد . -

 کاله آفتابی کتان می باشد .جنس  -

 شود  شستهالبسه ، قبل از دوخت مورد استفاده  يپارچه هاکلیه  دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

کاله سایه بان دار به رنگ طوسی تیره ، داراي آرم شرکت توزیع براي مامورین قرائت رسمی و آرم مورد تائید  -
 در قسمت پیشانی کاله نصب می گردد. پیمانکاريحراست توانیر براي مامورین قرائت 

  

  
  نیروهاي رسمی ( تصویر راست) و پیمانکاران ( تصویر چپ )   جلیقه مامورین قرائت عادي و دیماندي:  19شماره  شکل



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  19 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

19 

 

  مشخصات جلیقه :
 جلیقه بدون آستین، جیب دار (خبرنگاري) و بدون شبرنگ و زیپ دار می باشد. -

 کتان و رنگ آن طوسی تیره می باشد . جنس جلیقه از پرچه -

 زیپ و دگمه هاي استفاده شده در جلیقه ، باید غیر فلزي باشند . -

 در دوخت جلیقه باید از نخ همرنگ و یا سیاه استفاده گردد . -

  پشت جلیقه نییازي به گلدوزي آرم نمی باشد . -
 پ جلیقـه نفـرات رسـمی، روي جبـب سـمت  چـباید   7مطابق عکس شماره  و لوگوي شرکت توانیر  آرم -

 می شود .گلدوزي 

نفـرات  قـهیجبـب سـمت  چـپ جل يرو بایـد  8مطابق عکـس شـماره  و لوگوي مصوب حراست توانیر آرم  -
  شود . یم يگلدوز ، پیمانکاران

  :پیراهنمشخصات 
  جنس پیراهن نخی و  رنگ آن ، طوسی روشن می باشد . -
  آستین پیراهن باید بلند باشد . -
  دگمه پیراهن ، باید سفید باشد .رنگ   -
  پیراهن باید یقه مردانه باشد . -
  پیراهن باید یک جیب در سمت چپ  و فاقد رو جیبی باشد. -
  در دوخت پیراهن باید از نخ همرنگ استفاده گردد . -
ي باید روي جیپ پیراهن نفرات رسـمی شـرکت توزیـع ،  گلـدوز  7مطابق عکس شماره  آرم و لوگوي توانیر  -

یایـد روي جیـب پیـراهن نفـرات پیمانکـار،   8مطابق عکس شـماره آرم و لوگوي مصوب حراست توانیر -شود .
  گلدوزي شود .

  
  ( تصویر راست) و پیمانکاران ( تصویر چپ )   شرکت توزیع پیراهن مامورین قرائت عادي و دیماندي نیروهاي رسمی:  20شماره  شکل



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  20 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

20 

 

  
  :شلوار مشخصات 

 می باشد . طوسی تیره، همرنگ با جلیقه و  آن رنگ جنس شلوار ، از پارچه کتان و  -

 شلوار باید فاقد زیب و دگمه فلزي باشد . -

 شلوار ، فاقد هرگونه شبرنگ می باشد . -

 مدل شلوار مطابق مدل کت شلواري و با یک جیب در پشت می باشد .    -

 استفاده گردد . سیاه ایاز نخ همرنگ  و  دیبا شلوار در دوخت  -

 آفتابی : مشخصات کاله  

 باشد .کتان باید از پارچه  جنس کاله -

 کاله باید داراي منافذ مناسبی براي گردش هوا باشد -

 کاله باید یک رنگ و همرنگ با جلیقه و شلوار و طوسی تیره  باشد . -

 .یراق فلزي باشدکاله باید داراي سایه بان و  فاقد  -

 باشد .  تنظیم براي سایزهاي مختلفکاله باید داراي قابلیت  -

  

  مامورین قرائت عادي و دیماندي کاله :  21شماره  شکل                                              

  :   )   کارگران انبار(    چهارلباس گروه  ي هیته ينحوه   -4-8
    طرح البسه :

 .لباس این گروه دو تکه و شامل پیراهن و شلوار می باشد  -

سال تحویل لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصوب حراست تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  -
 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  21 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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طرح البسه براي کلیه نفرات  اعم از کارکنان رسمی و  قرارداد دائم شرکتهاي  و همچنین نفرات پیمانکـاران  -
ط با عالئم  و لوگوي درج شده روي لبـاس ،  شـرکت محـل اشـتغال افـراد طرف قرارداد یکسان بوده و فق

  متمایز می گردد . 

  مشخصات پارچه :  
 جنس پارچه مورد استفاده براي لباس کار  این گروه از  جنس جین (  لی صد درصد نخ) می باشد.  -

لباس ویژه  ایام  سـرد سـال    گرم  و وزن 280-330وزن لباس  براي ایام گرم سال  ( تابستانه) باید  بین     -
   گرم  باشد.  530-600(  زمستانه ) ،  باید بین  

 شود سنگشور قبل از دوخت  کامال مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

  
  مشخصات پیراهن :

 تعیین می شود .تیره  کرمیرنگ پیراهن  -

 .فاقد محل جا خودکاري باشدپیراهن  -

سانتی متر ، طوسی رنگ  و ضد حریق ، در قسمت باالي آرنج هـر دو  2دوخت  دو حلقه شبرنگ  به عرض  -
 آستین الزامی می باشد .

 در پشت پیراهن  قیرنگ و ضد حر یمتر ، طوس یسانت 2به عرض دوخت یک ردیف شبرنگ  -

 در دوخت پیراهن باید از نخ همرنگ استفاده گردد -

شرکت توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه و سال تولید لباس برروي جیب  آرم  لوي پیراهن :ج -

 .سمت چپ لباس کار درج گردد

سانتی متر و در وسط درج  20: آرم شرکت توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه به قطر  شت پیراهنپ -

 .شود

  
  رسمی و قرارداد دائم شرکت هاي توزیع نیروي برق    کارگران انبارآرم لباس                 

 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  22 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

22 

 

آرم صنعت برق مصوب حراست توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه و سال تولید   جلوي پیراهن : -

 لباس برروي جیب سمت چپ لباس کار درج گردد .

 20آرم صنعت برق مصوب حراست توانیر با زیرنوشته شرکت توزیع برق مربوطه به قطر   پشت پیراهن : -

 سانتی متر(نوشته و آرم) و در وسط درج گردد .

  
   پیمانکاران کارگران انبار  آرم لباس                                       

 

  : شلوار  مشخصات
 می باشد .  تیره کرمیرنگ شلوار براي تمام فصول سال  -

 ، دکمه و...) باشد . پی( ز يفلز ءایفاقد هرگونه اششلوار  -

 سانتی متر ، دوخته شود . 2در زیر زانوي هر دوپاي شلوار ، شبرنگی طوسی رنگ و ضدحریق  به عرض  -

پیمانکـاران طـرف  کـارگران انبـار ،  اعم از رسمی و قراردادي ، و نیز شـلوار کلیـه کارگران انبار شلوار کلیه  -
 قرارداد با شرکتهاي توزیع یک طرح و یک شکل می باشد..

 در دوخت شلوار باید از نخ همرنگ استفاده گردد. -

  : توجه 
روي زیـپ  کلیه زیپ هاي مورد استفاده در البسه کارکنان واحدهاي اجرایی باید  غیر فلزي و داراي روکش  -

 باشند

 باید استخوانی باشد. ییاجرا يکارکنان واحدهادر البسه  کلیه دگمه هاي مورد استفاد  -

  
 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  23 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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·   

  ( تصویر چپ )  و پیمانکاران  ( تصویر راست) شرکت توزیع رسمی کارگران انبار پیراهن :  22شکل شماره              
  

  :   )   انبار مدیران و کارشناسان (    پنجلباس گروه  ي هیته ينحوه   -5-8
  

  طرح البسه :  
  باشد . یو شلوار م جلیقه ، پیراهن تکه و شامل سه گروه  نیلباس ا  -
نفـرات  نیو همچنـ توزیـع  يو  قـرارداد دائـم شـرکتها ینفرات  اعم از کارکنـان رسـم هیکل يطرح البسه برا  -
لباس ،  شرکت محل اشتغال افـراد  يدرج شده رو و لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد  مانکارانیپ

  گردد  یم زیمتما
سال تحویل لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصـوب حراسـت تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  -

 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

  مشخصات پارچه :  
  باشد. یگرم م 400 یال 330درصد نخ به وزن  100از جنس کتان  جلیقهجنس پارچه مورد استفاده براي   -

 می باشد .جنس شلوار کتان   -

 می باشد .جنس پیراهن نخی   -

 شود  شستهقبل از دوخت  مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  24 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  ( تصویر چپ )  و پیمانکاران  ( تصویر راست) شرکت توزیع رسمی جلیقه مدیران و کارشناسان  انبار:  23شکل شماره 

  
  جلیقه : مشخصات

 جلیقه بدون آستین، جیب دار (خبرنگاري) و بدون شبرنگ و زیپ دار می باشد. -

 جنس جلیقه از پرچه کتان و رنگ آن کرمی پررنگ می باشد . -

 زیپ و دگمه هاي استفاده شده در جلیقه ، باید غیر فلزي باشند . -

 در دوخت جلیقه باید از نخ همرنگ استفاده گردد . -

 ذیل ، گلدوزي می شود .بر چسب ،  انبارکارشناسان   ومدیران  ،  نبر روي جلیقه معاونا -

  
 آرم ندارد.گلدوزي  پشت جلیقه نیاز به  -

  
  :پیراهنمشخصات 

  جنس پیراهن نخی و  رنگ آن ، کرمی روشن می باشد . -
  آستین پیراهن باید بلند باشد . -
  رنگ دگمه پیراهن ، باید سفید باشد .  -
  مردانه باشد .پیراهن باید یقه  -
  پیراهن باید یک جیب در سمت چپ  و فاقد رو جیبی باشد. -
  در دوخت پیراهن باید از نخ همرنگ  استفاده گردد . -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  25 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  آرم و لوگوي توانیر باید روي جیپ پیراهن نفرات رسمی شرکت توزیع ،  گلدوزي شود . -
  مانکار ، گلدوزي شود .آرم و لوگوي مصوب حراست توانیر یاید روي جیب پیراهن نفرات پی -
روي جیب پیراهن نفرات شاغل در بخش هاي خط گرم ، الزم است از  آرم و لوگوي خط گرم اسـتفاده شـود .  -

  شایان    ذکر است که نفرات پیمانکاران خط گرم باید از آرم و لوگوي مربوطه استفاده نمایند .

  
  انبار پیراهن مدیران ، کارشناسان :  24شکل شماره 

  اران)تصویر راست  با آرم توانیر ویژه نفرات رسمی و قرارداد دائم شرکتهاي توزیع و تصویر چپ  با آرم مصوب حراست توانیر ویژه نفرات پیمانک (

  :شلوار مشخصات 
 می باشد . کرمی تیره، همرنگ با جلیقه و  آن رنگ جنس شلوار ، از پارچه کتان و  -

 باشد .شلوار باید فاقد زیب و دگمه فلزي  -

 شلوار ، فاقد هرگونه شبرنگ می باشد . -

 مدل شلوار مطابق مدل کت شلواري و با یک جیب در پشت می باشد .    -

 استفاده گردد . سیاه ایاز نخ همرنگ  و  دیبا شلوار در دوخت  -

  :   )  نظافت کاران (    ششلباس گروه  ي هیته ينحوه   -6-8
  طرح البسه :  

  باشد . یمو شامل روپوش و شلوار  تکه  دو یگروه  نیلباس ا  -
نفـرات  نیو همچنـ توزیـع  يو  قـرارداد دائـم شـرکتها ینفرات  اعم از کارکنـان رسـم هیکل يطرح البسه برا  -
لباس ،  شرکت محل اشتغال افـراد  يدرج شده رو و لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد  مانکارانیپ

  گردد  یم زیمتما



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  26 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصـوب حراسـت تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  سال تحویل -
 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

  مشخصات پارچه :  
 می باشد . 70-30معمولی  فاستونیاز جنس  روپوشجنس پارچه مورد استفاده براي   -

 شود شستهقبل از دوخت  مورد استفاده  يهاپارچه  کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

  :روپوشمشخصات 
  رنگ روپوش ، طوسی تیره می باشد . -
  آستین روپوش باید بلند باشد . -
  رنگ دگمه روپوش ، باید مشکی باشد .  -
  یقه روپوش باید یقه انگلیسی ( مدل کت)  باشد . -
  روپوش باید یک جیب در سمت چپ  و فاقد رو جیبی باشد. -
  در دوخت روپوش باید از نخ همرنگ  استفاده گردد . -
  . اشدبا  روي زانو تا باید  قد روپوش  -
  رسمی شرکت توزیع ،  گلدوزي شود . نظافت کارانآرم و لوگوي توانیر باید روي جیپ روپوش  -

  
  پیمانکار ، گلدوزي شود . نظافت کارانآرم و لوگوي مصوب حراست توانیر یاید روي جیب روپوش  -
  

  
 پشت روپوش نظافت کاران نیازي به نصب آرم ندارد  . -

  خواهد بود  انیمشابه نمونه آقا قایدق،  بانوان شاغل در بخش نظافت  روپوش و شلوار جنس و رنگ   -

 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  27 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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   روپوش نظافت کاران:  25شکل شماره 

  پیمانکاران) مظافتکارانرسمی و قرارداد دائم شرکتهاي توزیع و تصویر چپ  با آرم مصوب حراست توانیر ویژه  نظافتکاران( تصویر راست  با آرم توانیر ویژه 

  

  :شلوار مشخصات 
 می باشد .   70- 30جنس شلوار فاستونی معمولی  -

 رنگ  شلوار همرنگ با روپوش و طوسی تیره می باشد . -

 مدل شلوار  مطابق مدل کت شلواري و با یک جیب در پشت می باشد  -

 در دوخت شلوار باید از نخ همرنگ و یا سیاه استفاده گردد . -
 

  :   )  سالن هاي طبخ ، توزیع و سرو غذا و آبدارخانه کارگران(  هفت لباس گروه  ي هیته ينحوه   -7-8

  طرح البسه :  
  باشد . یم و کاله، شلوار  و شامل روپوش  تکه سه سالن هاي طبخ ، توزیع و سرو غذا کارگرانلباس   -
  می باشد .و شلوار  تکه و شامل روپوش دو  آبدارخانهلباس کارگران  -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  28 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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نفـرات  نیو همچنـ توزیـع  يو  قـرارداد دائـم شـرکتها ینفرات  اعم از کارکنـان رسـم هیکل يطرح البسه برا  -
لباس ،  شرکت محل اشتغال افـراد  يدرج شده رو و لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد  مانکارانیپ

  گردد  یم زیمتما
سال تحویل لباس کار به نفرات باید زیر لوگوي توانیر و لوگوي مصـوب حراسـت تـوانیر ، همرنـگ  و هـم  -

 اندازه با سایر نوشتارها ، گلدوزي شود .

  مشخصات پارچه :  
  باشد. یم تتروناز جنس  روپوشپارچه مورد استفاده براي  جنس  -

 شود شستهقبل از دوخت  مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

  :روپوشمشخصات 
  می باشد . سفید رنگ روپوش ،  -
  آستین روپوش باید بلند باشد . -
  باشد . سفید استخوانیرنگ دگمه روپوش ، باید   -
  یقه روپوش باید یقه انگلیسی ( مدل کت)  باشد . -
  روپوش باید یک جیب در سمت چپ  و فاقد رو جیبی باشد. -
  استفاده گردد . سفیددر دوخت روپوش باید از نخ  -
  . اشدبا  روي زانو تا باید  قد روپوش  -
  وزیع ،  گلدوزي شود .آرم و لوگوي توانیر باید روي جیپ روپوش نظافت کاران رسمی شرکت ت -
  

  
  آرم و لوگوي مصوب حراست توانیر یاید روي جیب روپوش نظافت کاران پیمانکار ، گلدوزي شود . -

  
 نیازي به نصب آرم ندارد  . ،و سرو غذا و آبدارخانه  عیطبخ ، توز يکارگران سالن ها پشت روپوش -

مشابه نمونه  قایدق، و سرو غذا و آبدارخانه   عیطبخ ، توز يجنس و رنگ  البسه بانوان شاغل در سالن ها -
 .خواهد بود  انیآقا



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  29 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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، باید و سرو غذا و آبدارخانه   عیطبخ ، توز يشاغل در سالن هادر دوخت و استفاده  از روپوش بانوان   -
  کلیه  ضوابط  و الزامات مصوب وزارت نیرو در مورد پوشش بانوان رعایت گردد .

، به جاي کاله ، بایستی از مقنعه سفید رنگ و سرو غذا و آبدارخانه   عیطبخ ، توز يسالن هابانوان شاغل در  -
 استفاده نمایند .

، ممنوع و سرو غذا و آبدارخانه   عیطبخ ، توز يسالن هااستفاده از مقنعه شخصی توسط بانوان شاغل در  -
 است  .

  

    غذا و آبدارخانهروپوش کارگران سالن هاي طبخ ، توزیع و سرو :  26شکل شماره 

  پیمانکاران) کارگرانرسمی و قرارداد دائم شرکتهاي توزیع و تصویر چپ  با آرم مصوب حراست توانیر ویژه  کارگران ( تصویر راست  با آرم توانیر ویژه

  
  :کاله مشخصات 

 باشد . تترون جنس کاله باید از پارچه  -

 کاله باید داراي منافذ مناسبی براي گردش هوا باشد -

 همرنگ با روپوش و سفید می باشد  کاله  -

 باشد. سایه بان میفاقد کاله  -

 باشد .  کاله باید داراي قابلیت تنظیم براي سایزهاي مختلف -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  30 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  کاله کارگران آشپزخانه:  27شکل شماره 

  

  
  

 کاله سر آشپز :  28شکل شماره 
 

  :شلوار مشخصات 
 می باشد .   70- 30جنس شلوار فاستونی معمولی  -

 می باشد . روشن رنگ  شلوار طوسی  -

 مدل شلوار  مطابق مدل کت شلواري و با یک جیب در پشت می باشد  -

 در دوخت شلوار باید از نخ همرنگ استفاده گردد . -
 

    مشخصات بادگیر  مورد استفاده  نفرات شاغل در بخش هاي فنی  و گروه هاي اجرائی:  -8-8

 شلوار باشد .بادگیر باید دو تکه و شامل کاپشن و  -

 رنگ باد گیر باید سورمه اي باشد. -

 بادگیر مورد استفاده این گروه از همکاران براساس شرایط گرمسیري و سرد سیري مناطق  انتخاب می گردد . -

 بادگیر مورد استفاده در مناطق سردسیر، بایستی داراي جداره داخلی گرم کننده از قبیل کرك و یا پشم شیشه باشد . -

عالوه بر محافظت در مقابل وزش باد ، از جذب آب نیز جلوگیري جنس بادگیر باید طوري انتخاب گردد ، که  -
 نماید 

 کاله و پیراهن بادگیر باید یک تکه باشد . -

 دامن و کمر پیراهن بادگیر باید داراي بند مناسب باشد .، کاله  -



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  31 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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 داراي کش باشد .هر دو آستین پیراهن و هر دو پاي شلوار باد گیر بایستی  -

 قد زیپ و دگمه فلزي باشد .اپیراهن و شلوار بادگیر باید ف -

 مناسب باشد .روجیبی  کلیه زیپ ها و جیبهاي پیراهن و شلوار بادگیر باید داراي  -

 سانتی متر دوخته شود  2در زیر آرنج هر دو آستین پیراهن بادگیر باید دو حقله شبرنگ طوسی رنگ به عرض  -

 سانتی متر دو خته شود . 2انوي شلوار بادگیر باید دو حلقه شبرنگ طوسی رنگ به عرض در زیر هر دو ز -

 سانتی متر دوخته شود  20در پشت پیراهن بادگیر  نفرات رسمی و قراردائم شرکتهاي توزیع باید  آرم توانیر به قطر  -

 متر دوخته شود . یسانت 20به قطر  مصوب حراست توانیر آرم   دیبا پیمانکاران نفرات   ریبادگ راهنیدر پشت پ -

  توضیح : پیراهن بادگیر نفرات شاغل در گروه هاي خط گرم ، باید منقش به آرم مربوطه باشد .

  

  آرم پشت پیراهن بادگیر نفرات شاغل در گروه هاي اجرایی خط سرد
 نفرات پیمانکارو سمت چپ ویژه  تصویر سمت راست ویژه نفرات رسمی و قرداد دائم شرکتهاي توزیع

 
  آرم پشت پیراهن بادگیر نفرات شاغل در گروه هاي خط گرم

  تصویر سمت راست ویژه نفرات رسمی و قرداد دائم شرکتهاي توزیعو سمت چپ ویژه نفرات پیمانکار
 

  
  : بادگیر  نفرات گروه هاي اجرایی 29شکل شماره 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  32 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  :)  (  ویژه  اعضاي تیم مدیریت بحران و  مدیران مانورهاي عملیاتی  نهلباس گروه    -8-9

  توضیحات :
صرفا اعضاي کمیته بحران بحران ستاد شرکتهاي توزیع و اعضاي کمیته هاي فرعی مدیریت بحران  -

 مدیریتهاي برق مناطق و شهرستانها ، مجاز به استفاده از البسه ویژه این گروه می باشند .

مدیریت بحران در زمان حضور در مناطق بحران زده ، ملزم به استفاده از البسه ویژه  بحران  ، اعضاي کمیته  -
  خواهند بود .

استفاده سایر نفرات از لباس ویژه مدیرت بحران ، منوط به اخذ مجوز الزم از کمیته مربوطه در شرکت توزیع  -
 خواهد بود .

ه هایی ، در زمان انجام اقدامات تعمیراتی و پیشگیرانه و سایر مدیران ، کارشناسان ، تکنسینها و نفرات گرو -
، در این دستورالعمل   شده بیین سایر امور محوله در مناطق بحران زده ، الزم است مطابق سایر ضوابط ت

 لباس کار مناسب در اختیار داشته باشند .

  البسه :   و شکل  طرح
 عدد کاپشن تحویل می گردد.به نفرات مشمول این گروه ، یک عدد جلیقه و یک     -

 در ایام گرم سال و در مناطق گرمسیري الزم است از جلیقه ویژه  مدیریت بحران استفاده گردد. -

 در ایام سرد سال و در  مناطق سردسیري الزم است از کاپشن ویژه مدیریت بحران استفاده شود . -

و قرارداد دائم  یکارکنان رسمنفرات مشمول و مجاز به استفاده از این البسه  براي کلیه  هیکل يطرح البسه برا -
درج شده و لوگوي  بوده و فقط با عالئم کسانیطرف قرارداد  مانکارانیپ مدیران نیو همچن توزیع  يشرکتها

  .گردد  یم زیلباس ،  شرکت محل اشتغال افراد متما يرو

  : م سال و مناطق گرمسیر ) ( ویژه ایام گرجلیقه  مشخصات
  باشد. یگرم م 400 یال 330درصد نخ به وزن  100از جنس کتان  جلیقهجنس پارچه مورد استفاده براي  -

 می باشد .  30وزرد و مطابق  شکل شماره  رنگ پارچه جلیقه ، سرمه اي -

 .شود  شستهقبل از دوخت  مورد استفاده  يپارچه ها کلیه دیبا ،  آبرفت و ثبات رنگ تیجهت رعا -

 داراي  آستري توري باشد . بدون آستین، جیب دار (خبرنگاري) و  باید  جلیقه -

 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  33 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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 بدون شبرنگ و زیپ دار باشد.جلیقه باید  -

جیب پاکتی ، دو جیب در قسمت زرد رنگ و دو جیب در قسـمت سـورمه اي    چهارو داراي دار  هجلیقه باید یق -
 باشد.

 سانتسی متر باشد . 3باید طوسی و عرض آن رنگ شبرنگ هاي استفاده  -

 زیپ و دگمه هاي استفاده شده در جلیقه ، باید غیر فلزي باشند . -

  در دوخت جلیقه باید از نخ همرنگ استفاده گردد . -
 می شود .گلدوزي  سمت  چپ جلیقه نفرات رسمی، سینه و لوگوي شرکت توانیر  باید روي  آرم -

 شود . يگلدوز ، پیمانکاران قهیسمت  چپ جل سینه يروو لوگوي مصوب حراست توانیر  باید آرم  -

و  آرم و لوگـوي ننیروهـاي  8آرم و لوگوي نفرات گروه هاي خط گرم  رسمی  باید مطـابق شـکل شـماره  -
 انتخاب گردد.  10انسانی  پیمانکاران باید  مطابق شکل 

( ویـژه کارکنـان شـرکتهاي و یا آرم مصوب حراسـت تـوانیر کارکنان رسمی ) (ویژه آرم توانیر باید پشت جلیقه  ،  -
 گلدوزي شود سانتی متر  10با قطر تقریبی  پیمانکاري) 

 و متناسب با اندازه لوگو ، گلدوزي شود .در زیر آرم و لوگو ، باید عبارت مدیریت بحران  -

بر روي لوگوي  جلوي جلیقه مـدیران و   Technocian بارت روي لوگوي جلوي جلیقه   تکنسینها باید ع -
 ي، گلـدوز Supervisor کاترشناسان شرکت کننده در مانورهاي تعمیراتی و مدیریت بحران  باید عبـارت 

 شود .

  
  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  34 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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   جلیقه ویژه مدیران و کارشناسان شرکت کننده در مانورهاي  تعمیراتی و مدیریت بحران:  30شماره  شکل
   کاپشن :مشخصات 

 باشد .  31و مطابق شکل شماره    سورمه اي  - زرد باید  کاپشن رنگ  -

 کاپشن  جهت استفاده در ایام سرد سال و مناطق سردسیر  تهیه می گردد . -

 باشد .داراي جداره داخلی گرم کننده از قبیل کرك و یا پشم شیشه  باید  کاپشن -

 غیر فلزي باشد . با زیپکاپشن طوري دوخته شود  که داراي قابلیت جداسازي  جداره داخلی -

نیز   گردد ، که عالوه بر محافظت در مقابل وزش باد ، از جذب آبباید طوري انتخاب   کاپشن جنس    -
 جلوگیري نماید

 باشد .باید داراي بند مناسب  کاپشن ، دامن و کمر پیراهن کاله  -

 یقه کاپشن باید داراي زیپ غیر فلزي براي جایگیري کاله داشته باشد . -

 رویه زیپ  ( برگ ) جلوي کاپشن باید  داراي قابلیت  -

 . آستین پیراهن بایستی داراي کش باشدهر دو سردست  -

 ناحیه کمر و پایین کاپشن باید داداي بند قابل تنظیم باشد . -

 و شلوار بادگیر باید فاقد زیپ و دگمه فلزي باشد .پیراهن   -

 د داراي  روجیبی مناسب باشد .زیپ ها و جیبهاي پیراهن و شلوار بادگیر بایکلیه  -

سانتی متر استفاده  5کاپشن و در ناحیه کمر ، باید از نوار شبرنگ طوسی به عرض آرنج هر دو آستین در زیر  -
 شود 

 سانتی متر دو خته شود  2هر دو زانوي شلوار بادگیر باید دو حلقه شبرنگ طوسی رنگ به عرض در زیر   -

سانتی متر  20رسمی و قراردائم شرکتهاي توزیع باید آرم توانیر به قطر پشت پیراهن بادگیر  نفرات در پشت  -
 دوخته شود

 
متر دوخته  یسانت 20به قطر  مصوب حراست توانیر آرم   دیبا پیمانکاران نفرات   ریبادگدر پشت  پیراهن  -

 شود



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  35 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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 20آرم توانیر به قطر شرکتهاي توزیع باید  خط گرم  پشت پیراهن بادگیر  نفرات رسمی و قراردائم در پشت  -

 سانتی متر دوخته شود

 
 یسانت 20به قطر  مصوب حراست توانیر آرم   دیبا پیمانکاران  خط گرم  نفرات  ریبادگدر پشت  پیراهن  -

 متر دوخته شود

 
  آرم پشت پیراهن بادگیر نفرات شاغل در گروه هاي خط گرم

  
  بحران تیریو مد یراتیتعم  يشرکت کننده در مانورها رانیمدتکنسینها  ، کارشناسان و   ژهیو:  کاپشن  31شکل شماره 

  

  

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  36 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

36 

 

  

  

  همکاران مشارکت کننده در تدوین دستورالعمل

  محل خدمت  نام و نام خانوادگی

  شرکت توانیر  آقاي دکتر مسعود صادقی خمامی

  شرکت توانیر  آقاي مهندس عباس جریان قلم

  شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي  مهرآقاي مهندس حمید سروش 

  شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه  قنبري شهرام  آقاي مهندس

  شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي  عزیزآبديعلی آقاي مهندس 

  شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ  آقاي مهندس علی بیک

  برق استان خراسان جنوبیشرکت توزیع نیروي   آقاي مهندس جواد بهائین

  شرکت توزیع نیروي برق استان خوزستان  گندم چینعبدالحسن آقاي مهندس 

  شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان  مراديعبدالرحمن  آقاي مهندس

  شرکت توزیع نیروي برق استان آذربایجان شرقی  آقاي مهندس نورانی

  کرمانشرکت توزیع نیروي برق جنوب استان   خواجوییعلیرضا آقاي مهندس 

  گیالنشرکت توزیع نیروي برق استان   باهريحسین  آقاي مهندس 

  هرمزگانشرکت توزیع نیروي برق استان   زاده مکاري مسعود آقاي مهندس

  فارس شرکت توزیع نیروي برق استان  آقاي مهندس وحید قاضی پور



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  37 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 
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  نیروي برق استان لرستانشرکت توزیع   رضائیانشاپور  آقاي مهندس 

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  38 صفحۀ
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  :  نکاتی براي شستن انواع پارچه و لباس

اید و با تعجب از خود بپرسید پارچه استات دقیقا چیست؟ یا  هاي خود نگاه کرده لباس  آیا تاکنون به برچسب
اما هیچ تصوري ها را بپوشید،  را تمیز کنم؟ شما ممکن است هر روز این پارچه  آکریلیک؟ یا کتان؟ چگونه آن

ها ندانید. نکته آخر از اهمیت  ها نداشته باشید و یا چیزي در مورد نحوه شستن و مراقبت از آن آن  از جنس
سزایی برخوردار است، چرا که اگر از فوت و فن شستشو و نگهداري این الیاف اطالعی نداشته باشید،  به

ترین نکات در مورد  ، مهمپالس  هوم  ین دلیل، ما درترین پارچه هم دوام چندانی نخواهد یافت. به هم مرغوب
ترین انواع پارچه، از پشمی تا آکریلیک، و نحوه صحیح شستن پارچه و مراقبت از هریک را برایتان آماده  رایج
 .ایم کرده

 :  روش شستن پارچه پشمی

برپایه کلر شسته شود. بهترین گزینه، استفاده از خشکشویی یا پشم بسیار ظریف است و نباید با محصوالت 
شستشوي دستی است، اما امکان شستن پارچه پشمی در ماشین لباسشویی نیز وجود دارد. همواره برچسب 
ماشین لباسشویی را چک کرده و تنظیمات دستگاه را بر روي یک برنامه شستشوي کوتاه و بدون چرخش 

ور کردن در آب و با استفاده  توانید پارچه پشمی را بدون غوطه ي دستی میتنظیم کنید. براي شستشو
درجه سانتیگراد، بشویید. پارچه پشمی را به  30محصوالت مخصوص شستشوي پشم، با حرارت حداکثر 
آرامی چالنده و مجددا با آب سرد آبکشی کنید.  آرامش شسته و با آب ولرم آبکشی کنید. سپس پارچه را به

ا به صورت صاف روي یک حوله تمیز خشک کنید. هنگام اتو کردن پارچه پشمی، استفاده از بخار و پارچه ر
تنظیم اتو بر روي حالت پارچه پشمی را فراموش نکنید. از اتو کردن پارچه پشمیِ کامال خشک خودداري 

م شدید، از یک کنید. در صورت امکان، پارچه را از سمت پشت اتو کنید. اگر مجبور به اتو کردن مستقی
پارچه واسطه براي جلوگیري از آسیب دیدن الیاف پشم استفاده کنید. اتو را به صورت عمودي روي پارچه 
قرار داده و سپس بلند کنید؛ هیچگاه اتو را روي الیاف پشمی به سمت جلو و عقب نکشید. پیش از پوشیدن 

یی خود را حفظ کند در کمد آویزان کرده ساعت صبر کنید. لباس را به صورتی که شکل نها 24مجدد لباس 
  .اي مناسب ایجاد کنید ها فاصله و براي تضمین گردش هوا، بین آن و دیگر لباس
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 :  نکات شستن پارچه کتان

هایی است که در طول  ها و پارچه ترین نخ طبیعی در جهان است. کتان نخ استاندارد اکثر لباس کتان محبوب
دست آمده و  دانگان به نهان  ي گیاهی خاص از خانواده کنیم. الیافی که از کالله ها استفاده می زندگی از آن

اي که به آسانی تولید شده، ارزان است و از دوام باالیی  سازند. پارچه ترین نخ جهان را می بدون شک محبوب
ی شست، خشک کرد و توان با استفاده از ماشین لباسشوی هاي کتان را می ها و لباس نیز برخوردار است. پارچه

ها را از بین برد. براي اطمینان از صدمه ندیدن رنگ پارچه، برچسب  هاي آن با استفاده از اتو چین و چروك
هاي رنگی را در آب  توان کتان سفید را در آب داغ، و کتان روي لباس را به دقت بررسی کنید. معموال می

باشید، چرا که ممکن است اندازه لباستان آب برود. ولرم و سرد شست. مراقب خشک کردن بیش از حد کتان 
شود. بافت جناغی آن را  پارچه جین نیز معموال از کتان خالص یا ترکیبی از کتان و الیاف دیگر تشکیل می
توان در ماشین  ها را می سخت کرده و الزم نیست پیش از هربار پوشیدن، آن را بشویید. اگرچه بیشتر جین

رد شست، اما بسیاري از افراد دوست ندارند شلوار جین خود را بشویند. چنین چیزي لباسشویی و با آب س
 .ممکن است شما را غافلگیر کند، اما واقعیت دارد

 :  هاي استرچ یا کشی شستشوي پارچه

هاي استرچ یا کشی قابل تصور نیست. پارچه استرچ در  این روزها دیگر تمرین کردن بدون این پارچه
هاي باالتر  شود و به ورزشکاران در رسیدن به رکورد اندهاي طبی کششی تا لباس شنا استفاده میچیز، از ب همه

برابر طول خود کشیده شوند. پس از هربار  5کند. بهترین الیاف کشی این ویژگی را دارند که تا  کمک می
گهداري بو دارد، شاید هاي کشی خود را بشویید. از آنجایی که این پارچه تمایل به جذب و ن پوشیدن، لباس

ها براي از بین  بهتر باشد از مواد شوینده ورزشی براي شستن لباس ورزش خود استفاده کنید. این شوینده
خوبی   هاي تیره و روشن هنگام شستشو ایده بردن بوهاي نامطبوع بسیار مناسب هستند. همچنین تفکیک استرچ

 .هستنداست، چرا که این الیاف مستعد پس دادن رنگ نیز 

 :  هاي ابریشم نکات شستشوي پارچه

هاي مورد استفاده در جهان است. مواد بسیار  ترین پارچه ترین و مجلل ابریشم، به دالیل بسیاري، یکی از گران
اندکی، طبیعی یا مصنوعی، توان رقابت با کیفیت این نخ حاصل از پیله کرم ابریشم را دارند. اگر برچسب 
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کار را انجام دهید. اما  شویی استفاده کنید، شاید بهتر باشد همین که تنها از خشکگوید  پارچه به شما می
راهکارهایی براي شستشوي این پارچه در خانه نیز وجود دارد. مشکل اصلی در شستن پارچه ابریشم، 

ت اي مالیم، قسم تمایلش به محو شدن رنگ از روي پارچه است. پیش از شستشوي دستی با شامپو یا شوینده
کوچک و دور از دیدي از پارچه را با استفاده از یک پارچه سفید و مرطوب تمیز کنید تا از محو نشدن رنگ 

شود.  کشد، این پارچه خیلی سریع از آلودگی پاك می پارچه اطمینان حاصل کنید. شستن ابریشم طولی نمی
؛ سپس اجازه دهید در معرض را روي یک حوله خشک بچرخانید تا مقداري از رطوبت آن کاسته شود  لباس

هاي تیره و بسیار رنگی را براي شستشوي تخصصی به  هواي آزاد خشک شود. با این وجود، بهتر است ابریشم
 .شویی ارسال کنید خشک

 :  روش شستشوي پارچه استات

 هاي کشبافت استات از قابلیت شویی کرد. هرچند برخی از پارچه هاي استات را باید خشک بیشتر پارچه
شستشو برخوردارند. اگر امکان شستشو دارید، پارچه را با دست و در آب صابونی گرم بشویید. پارچه 
نچالنده و به صورت شالقی تکان ندهید. براي اتو کردن، در حالی که پارچه هنوز نمدار است، با اتوي سرد 

از یک پارچه واسطه استفاده کنید و از پشت پارچه را اتو کنید. اگر مجبور به اتو کردن از سمت مقابل شدید، 
 .تا بافت استات آسیب نبیند

 :  نکات شستن پارچه نایلون

ترین پلیمرهاي جهان ساخته  نایلون یکی دیگر از الیاف مصنوعی (بر پایه پالستیک) است و از یکی از متداول
آن براي ساخت مسواك و ، پارچه نایلونی ابداع شد، از 1940شود. هنگامی که براي اولین بار، در سال  می

توان الیاف نایلون را در هرجایی، از چتر نجات تا سیم گیتار، پیدا کرد.  شد. اما امروزه می جوراب استفاده می
اي نیست، احتماال جنسش از نایلون است. مانند بسیاري از الیاف مصنوعی، مراقبت از  اگر لباس زیر شما پنبه

توان آن را در آب سرد و  شود، می اي زمخت محسوب می نایلون پارچه نایلون بسیار آسان است. از آنجا که
هاي سفید را با استفاده از آب سرد بشویید)، در ماشین لباسشویی  شود پارچه گرم شست (هرچند توصیه می

انداخت و از مقاومتش در برابر رطوبت اطمینان داشت. اگر نگران چین و چروك پارچه نایلون هستید، 
  .کن با دماي کم استفاده کنید را آویزان کرده یا از خشکتوانید  می
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 :  روش شستشوي پارچه ترمه

هاي بافتنی که تاکنون  ها و ژاکت ترین روسري ترین و راحت ترین، باکیفیت ترمه، احتماال در برخی از نرم
یکی از دالیل گران شود.  پوشیده اید به کار رفته است. ترمه از پشم زیرین ابریشمیِ بز کشمیري ساخته می

هاي زیرین در بز است. براي تهیه یک ژاکت ترمه معمولی،  بودن پوشاك ترمه، کار دشوار شانه کردن پشم
ها  هاي ترمه بسیار تجمالتی هستند، بیشتر مردم از شستن آن  حداقل به چهار بز نیاز داریم. از آنجا که ژاکت

فرستند. اما در حقیقت، شستشوي ترمه در خانه  شویی می هاي ترمه خود را به خشک ترسند و همیشه لباس می
توانید  ها هم دشوار نیست. در واقع مادامی که پارچه را درون یک کیف دستی مشبک قرار دهید، می آنقدر

بشویید. براي شستشوي  Wool یا Delicates الیاف ترمه را با قرار دادن تنظیمات ماشین لباسشویی بر روي
ه، از آب سرد و مقداري شامپو بچه یا محصوالت تمیزکننده مخصوص پشم یا ترمه دستی یک ژاکت ترم

استفاده کنید. بگذارید پارچه براي نیم ساعت خیس بخورد، سپس آن آبکشی کنید، اما نچالنید. بهتر است 
طوبت زن ساالد براي ازبین بردن مقداري از ر توانید از هم لباس را روي سطحی افقی خشک کنید. همچنین می

جاي آویزان کردن، تا کرده و در  هاي ترمه را به پیش از خشک کردن ترمه استفاده کنید. در نهایت، بهتر لباس
 .کمد قرار دهید تا شکل خود را از دست ندهند

 :  شستن لباس هاي پنبه اي

جنس لطیف همه لباس هاي پنبه اي را دوست دارند. این نوع پارچه براي همه شناخته شده است و به خاطر 
 .آن تقریبا همگی لباس محبوبی از این جنس را در کمد خود داریم

پنبه از دانه هاي برخی گیاهان خاص کشت می شود. لباس هاي پنبه اي عالوه بر قیمت مناسب، با دوام 
هستند. فرآیند آسان شستشو، به محبوبیت بیشتر این پارچه کمک شایانی کرده است. شما میتوانید آن را با 

مخصوص بشویید و پس از شستشو آن را بر روي بند رخت  پودر لباسشویی اشین لباسشویی و با استفاده ازم
 .و یا خشک کن آویزان نمایید

این نکته مهم توجه کنید که رنگ سفید لباس هاي پنبه اي را می توانید با آب گرم بشویید ولی لباس به  :نکته
  .هاي رنگی را بهتر است با آب سرد بشویید
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 :   شستن لباس هاي جین

همه ما شلوار جین را دوست داریم و مد شدن دوباره لباس ها و ژاکت هاي جین، باعث شده که قسمت قابل 
کمد لباس ما را تشکیل دهند. اگرچه ماده اصلی تشکیل دهنده لباس هاي جین نیز همان پنبه است توجهی در 

ولی بهتر است جین را در ماشین لباسشویی نیندازید و با استفاده از پودر دستی و نیز با بهره گیري از راهنماي 
 .آن که بر روي لیبل درج شده است، براي شستشو استفاده کنید

 :  هاي کشمیرشستن پارچه 

این نوع پارچه معموال براي تولید برخی از شال گردن ها و ژاکت ها مورد استفاده قرار میگیرد. توصیه می 
 .کنیم قبل از خرید لباس هاي کشمیري حتما از سالم و بی عیب بودن آن اطمینان حاصل کنید

د که این پارچه معموال از موي بز شاید عجیب بنظر برسد ولی اگر شما هم پارچه کشمیري دارید باید بدانی
تولید می شود. اگرچه از لحاظ شباهت مانند پارچه پشمی است ولی کمترین وجه مشترك را با یکدیگر 

 .دارند

براي شستن این لباس هاي کشمیري به هیچ وجه از ماشین لباسشویی استفاده نکنید. پیشنهاد می کنیم که از 
 .رچه و یا حتی شامپو بچه استفاده کنیدیک شوینده مالیم مثل نرم کننده پا

 این راه بهترین. کرد آویزان را کشمیري لباس نباید کردن خشک براي که است این   اما مهم ترین نکته : نکته
 کنید پهن صاف سطح یک روي بر را آن بعد و گرفته تمیز حوله یک داخل پیچیدن بوسیله را آن آب که است

 .شود خشک کامال تا

 :  لباس هاي چرم / جیر نکات شستن

پوشیدن لباس چرم و یا جیر که از پوست دباغی شده حیوانات (معموال گاو یا میش) درست شده، بسیار 
جذاب و شیک است. هر دو آن ها در برابر گرد و خاك و خشک شدن آسیب پذیرند و نیاز به مراقبت ویژه 

 .دارند

 :شدن چرم می داندشرکت مورگان سازنده چرم، چهار چیز را سبب خراب 
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 آسیب شیمیایی که از روغن و یا ذرات هوا به چرم وارد می شود ·

 اکسیداسیون ·

 خرد شدن ·

 سایش ·

این شرکت پیشنهاد می دهد که از مواد نرم کننده طبیعی مخصوص چرم، براي نگهداري استفاده کنید. 
 .همچنین می توانید با صابون و آب گرم آن را بشویید

می کنیم که از مواد محافظ مخصوص جیر استفاده کنید تا از خشک شدن آن جلوگیري در مورد جیر پیشنهاد 
  .شود. تنها ابزاري که براي شستشو نیاز دارید گرد صابون و یک فرچه (یا مسواك) است

 :   نحوه شستن پارچه هاي پشمی

فصول سرما براي  پارچه هاي پشمی جزو مهمترین ترین پارچه هایی است که در تولید لباس هاي گرم و در
تولید کت، کاله و... مورد استفاده قرار می گیرد. لباس هاي پشمی نیز اکثرا قابلیت شستشه شدن به 

در ماشین را دارند. ولی براي کسب اطمینان حتما پیش از شستشو، برچسب  پودر ماشین لباسشویی وسیله
 .راهنماي متصل به لباس را مطالعه کنید

نکته اي که در مورد این لباس ها می توان با اطمینان گفت این است که به هیچ عنوان نباید لباس هاي پشمی 
 .را با خشک کن، خشک کرد

 :  ستن پارچه هاي ریوننحوه ش

پارچه ریون از دسته منسوجات مصنوعی است، که از ترکیب خمیر چوب و چند ماده شیمیایی دیگر تولید 
می شود. شستشو با دماي باال و در معرض گرما قرار گرفتن موجب از بین رفتن تدریجی رنگ آن می شود. 

بشویید، حتما تنظیمات آن را بر روي آب سرد چنانچه قصد دارید لباس هاي ریون را با ماشین لباسشویی 
 .قرار داده و پس از شستشو در هواي آزاد خشک کنید

 :  نحوه شستشوي پارچه پلی استر

پارچه هاي پلی استر مانند نایلون مصنوعی هستند و از پالستیک ساخته می شوند. تنها تفاوتی که نوع پلی 
استر با نایلون دارد، در نوع در هم تنیده شدن تار و پود آن است. پلی استر نسبت به نایلون دوام کمتري دارد 



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  61 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

61 

 

بودن و عدم چروك شدن از ویژگی هاي ولی باز هم در زمره پارچه هاي مقاوم محسوب می شود. کم هزینه 
رایج پلی استر است. از این پارچه ها در تولید همه چیز، از تیشرت گرفته تا لوازم خانه استفاده می شود. می 
توانید لباس هاي پلی استري را مانند لباس هاي نایلونی بشویید. این لباس ها براي شستن بوسیله ماشین 

می باشند. اگر براي خشک کردن آن ها از خشک کن استفاده می نمایید، لباسشویی و با آب گرم مناسب 
 .توجه کنید که از حرارت کم براي این امر استفاده شود

 :  هاي ابریشم مصنوعی نکات شستن پارچه

شوند (همان خمیري که  ویسکوز نوعی ابریشم مصنوعی است؛ الیافی مصنوعی که از خمیر چوب تهیه می
گیرد). تمیز کردن ویسکوز به کمی مهارت نیاز دارد، چرا که اغلب با  ورد استفاده قرار میبراي تولید کاغد م

تواند به شدت آب برود و رنگ آن تمایل به محو شدن دارد.  شود. ابریشم مصنوعی می الیاف دیگر ترکیب می
ها را به صورت دستی  شویی بسپارید، و یا آن اگر قصد شستن پارچه ویسکوز را دارید، یا باید آن را به خشک

در آب سرد شسته و در هواي آزاد خشک کنید. از آنجا که ازبین بردن چین و چروك ویسکوز خشک بسیار 
 .کنید صورت صاف پهن  هاي مرطوب را به دشوار است، شاید بهتر باشد لباس

 :  روش شستن پارچه آکریلیک

نه، الیاف آکریلیک متفاوت هستند،  "ي آکریلیک؟ها اکریلیک؟ مانند... الك"کنید:  دانیم به چه فکر می می
اگرچه الیاف آکریلیک از همان مواد اصلی الك آکریلیک، یعنی اسید آکریلیک ساخته شده است. این نوع 

هاي زمستانی، چه به تنهایی و  طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و اغلب در ژاکت به 1940پارچه از دهه 
توان در آب گرم شست، اما از آنجا که  رود. الیاف آکریلیک را می دیگر به کار میچه در ترکیب با الیاف 

توانید  شود، بهتر است پیش از شستشو برچسب آن را بررسی کنید. و بله، می اغلب با الیاف دیگر ترکیب می
ار کنید، چرا که هاي اکریلیک را با دماي متوسط اتو کنید. با الیاف آکریلیک بادقت رفت در صورت نیاز، پارچه

هاي الیافی که روي پارچه  این نوع پارچه تمایل زیادي به تشکیل پرز بر روي سطح خود دارد. هرچند گلوله
رسانند، اما تنها به دلیل ظاهر ناخوشایندشان، عمر مفید لباس را کاهش  شوند، آسیبی به پارچه نمی تشکیل می

تراش  مکن است براي خالصی از این پرزها به یک ریشهاي آکریلیک زیادي دارید، م دهند. اگر ژاکت می
  .احتیاج داشته باشید

  



  

 
  وزارت نیـرو
 شرکت توانیر

  عنوان : 
  ییامور اجرا  مانکارانیالبسه کارکنان و پ دستورالعمل

  000از  62 صفحۀ
  00/ بازنگري : تهیهشماره 

  1399 مردادماهتاریـخ تهیه/ بازنگري : 

  

62 

 

  

  

 

  هوم پالس –برگرفته از : مقاله درج شده در سایت شرکت پاکشوما 


