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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
و  سـازمان آمـوزش فنـي    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم -اي كشور حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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  متصدي لباسشويي در هتل: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري

   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

  : شغل مشخصات عمومي
ي هتل كسي است كه عالوه بر گذراندن دوره هاي آموزشي الزم ، از عهده تشخيص ارتباط متصدي لباسشوي

انواع البسه قبل از ، تفكيك بخش لباسشويي با ساير بخش هاي هتل ، تشخيص انواع منسوجات پارچه اي 
فاده از ماشين هاي لباسشويي و شيوه هاي است، انواع شستشو ، تشخيص انواع لكه ها و شيوه هاي لكه بري 

 .در بخش لباسشويي هتل بر آيد وظايف پيش خدمت  و، انواع شوينده ها ، انواع فرم ها و تهيه گزارشاتآنها 

   : ورودي ويژگي هاي كارآموز
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل 
  سالمت كامل جسماني و رواني:  توانايي جسميحداقل 

  ندارد : مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

    : موزشيآ دوره طول
  ساعت    93      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     30      :               ـ زمان آموزش نظري
  ساعت     43    :                 ـ زمان آموزش عملي

  ساعت     20   :    كارآموزي در محيط كارـ زمان 
   ساعت       -    :                  پروژهاجراي ـ زمان 

 ساعت        -       :   زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزيابي مهارت كارآموز
   % 25: ) دانش فني(سنجش نظري امتياز - 1
    %75 : سنجش عملي امتياز- 2
   %10:  امتياز سنجش مشاهده اي-1-2
  %65:   امتياز سنجش نتايج كار عملي-2-2

   : ويژگيهاي نيروي آموزشي
 سال سابقه كار    2فوق ديپلم رشته مديريت هتلداري يا رشته هاي علوم اجتماعي با             :حداقل سطح تحصيالت    

  .و دارا بودن كارت مربيگري از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
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  متصدي لباسشويي در هتل :  نام شغل
 فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

 توانايي تشخيص ارتباط بخش لباسشويي با ساير بخش هاي هتل  1
2  (Linen ( تشخيص انواع منسوجات پارچه اي  توانايي  

  تشخيص و تفكيك انواع البسه قبل از شستشوتوانايي  3

لكه ها و شيوه هاي لكه بري  تشخيص انواع توانايي  4  

  تشخيص انواع ماشين هاي لباسشويي و شيوه هاي استفاده از آنهاتوانايي  5

  تشخيص انواع شوينده هاتوانايي  6

  شيوه هاي ثبت ضايعاتتوانايي  7

  تشخيص انواع فرم ها و تهيه گزارشاتتوانايي  8

در بخش لباسشويي هتل)  9 valet ( تشخيص وظايف پيش خدمت  توانايي  

   توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار  10
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  متصدي لباسشويي در هتل :نام شغل
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

هاي ارتباط بخش لباسشويي با ساير بخشتوانايي تشخيص   1
  هتل 

4  1  5  

        آشنايي با نياز هاي بخش خانه داري  1-1

        آشنايي با نياز هاي بخش اغذيه و نوشيدني  2-1

        ايي با نياز هاي بخش هاي ديگر هتلآشن  1 -3

        آشنايي با نحوه تهيه يونيفرم هاي مخصوص بخش لباسشويي  4-1

شناسايي اصول تشخيص ارتباط بخش لباسشويي با ساير بخش هاي   5-1
  هتل

      

  Linen(  3  2  5(توانايي تشخيص انواع منسوجات پارچه اي   2

        )Laundry(آشنايي با چرخه كار بخش لباسشويي   1-2

با شيوه آماده سازي انواع منسوجات پارچه اي آشنايي  2-2        
        با آهار براي منسوجات پارچه اي سفيدآشنايي  3-2
       شناسايي اصول تشخيص انواع منسوجات پارچه اي  4-2

  4  1  3  توانايي تشخيص و تفكيك البسه قبل از شستشو  3

        آشنايي با انواع البسه   1-3

        ايي با انواع رنگ هاآشن  2-3

        و نحوه كاربرد آنها) سفتي و سبكي آب ( آشنايي با انواع  آب   3-3

 انواع البسه قبل از  رنگ و نوع جنسشناسايي اصول تشخيص و تفكيك  3-4
  شستشو 

      

  6  2  4 توانايي تشخيص انواع لكه ها و شيوه هاي لكه بري  4

       آشنايي با انواع لكه ها  1-4

       شنايي با تاثير شوينده ها بر انواع لكه ها بر روي البسهآ  2-4
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  متصدي لباسشويي در هتل: نام شغل
  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

        آشنايي با انواع لكه برها  3-4

        شناسايي اصول شيوه هاي لكه بري  4-4

هاي لباسشويي و شيوه هاي توانايي تشخيص انواع ماشين   5
  استفاده از آنها

1  30  31  

        نهاآآشنايي با ماشين هاي لباسشويي و انواع   1-5

        كار با دستگاه آبشويشناسايي اصول   2-5

       شناسايي اصول كار با دستگاه خشك كن  3-5

       شناسايي اصول كار با دستگاه پرس  4-5

       كلتشناسايي اصول كار با دستگاه غ  5-5

        شناسايي اصول كار با دستگاه آبگير  6-5

        )finishing(تكميل كننده نهايي شناسايي اصول كار با دستگاه   7-5

  6  2  4  توانايي تشخيص انواع شوينده ها  6

        آشنايي با شوينده هاي صنعتي  1-6

        آشنايي با شوينده هاي قليايي و اسيدي  2-6

        آشنايي با نرم كننده ها  3-6

        آشنايي با ضد عفوني كننده ها و سفيد كننده ها  4-6

        شناسايي اصول كار با انواع شوينده ها  5-6

  2  1  1  توانايي شيوه هاي ثبت ضايعات   7

        آشنايي با انواع ضايعات پارچه اي  1-7

        آشنايي با نحوه انبار كردن ضايعات  2-7

        ات دريافتيآشنايي با نحوه ثبت و بايگاني ضايع  3-7
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  متصدي لباسشويي در هتل: نام شغل

  اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  2  1  1  توانايي تشخيص انواع فرم ها و تهيه گزارشات  8

        آشنايي با انواع فرم هاي مربوطه به بخش لباسشويي  1-8

         نقدي و غير نقديشناسايي اصول تهيه گزارشات فروش  2-8

در بخش ) valet (توانايي تشخيص وظايف پيش خدمت  9
  لباسشويي هتل

1  1  2  

         در بخش لباسشويي هتل)valet(خدمت آشنايي با وظايف پيش   1-9

        شناسايي اصول وظايف پيش خدمت در بخش لباسشويي هتل  2-9

  10  2  8  كارتوانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط  10

        آشنايي با بهداشت عمومي در محيط كار  1-10
        آشنايي با بيماريهاي رايج در محيط كار  2-10

         مسموميت هاي غذايي-  
         آلودگي آب-  

        آشنايي با كمك هاي اوليه و فوريت هاي امدادي  3-10
         بريدگي-  
         شكستگي-  
         احياي قلبي و تنفس مصنوعي-  
         سوختگي ها-  
         مسمويت ها-  
        حمل بيمار-  

       شناسايي اصول كمك هاي اوليه  4-10
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  متصدي لباسشويي در هتل :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

       كيلوگرمي20ماشين لباسشويي سانتريفوژدار   1

       كيلوگرمي12ماشين خشك شويي  2

       كيلوگرمي20ماشين آبگير   3

       كيلوگرمي415اتو پرس بخار   4

       كيلوگرمي750اتو غلتك   5

       كيلوگرمي1750ديگ بخار   6

      دستگاه عالمت زن داراي نوار مخصوص  7

      دستگاه لكه بر با نازل بخار و آب  8

      جعبه كمك هاي اوليه سري كامل  9

       پودر خشك- كيلو گرمي6كپسول اتش نشاني  10

      cm100×150 تخته وايت برد  11

      فلزيگاري حمل البسه   12

      انواع لكه بر  13

      لكه برعمومي پرپورات  14

      شوينده خشكشويي پركلرواتيلن  15

      014/0كاتاليزورهاي شستشو صابون   16

      042/0نرم كننده آب كربناتها ، سيكياتها   17

      014/0سفيد كننده ها  18

      نشاسته معمولي  19

، ، اسـتات و تـري اسـتات         ، سـلولزي     پروتئينـي (انواع پارچه     20
   ) آكريليك، ، پلي استر  نايلون

    

      مقوا معمولي  21

      چسب نواري بزرگ  22

      سوزن ته گرد معمولي  23
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  متصدي لباسشويي در هتل: نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهيزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      يكيلگن پالست  24

      پيمانه معمولي  25

      فرم معمولي  26

      خودكار در رنگهاي مختلف  27

      A4 كاغذ  28

      ماژيك وايت برد قرمز ، آبي  29
      تخته پاكن وايت يرد  30
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  متصدي لباسشويي در هتل :نام شغل  
  منابع و نرم افزارهاي آموزشي فهرست 

 شرح رديف

    چاپ اول– محاسن حاجي شريفي -خصوصيات الياف نساجي  1
    چاپ اول– شركت ماربين –امامي :  ترجمه – سادميراندروس –خانه داري در هتل  2
  :اينترنتي سايت هاي  3
4 -WWW. Daneshnameh. Roshd.ir 
5 -WWW. Hacoupian.net 
6 -WWW. Nasaj.com
7 -WWW. Mosaferan.ir 
8 -WWW. Aftab. ir 
9 -WWW. Hoteldari. net

 

  

 


