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 های آموزشی های دورهها و سرفصلدوره

 5931بندی ایران  در سال های بستهانجمن علوم و فناوری
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 سرفصل ها عنوان دوره
هزینه مدت و 

 دوره)ریال(

1 
)مبانی(  شناخت

 بسته بندی

های یک ویژگی بندی ایران/صنایع بسته بندی/هدف از بسته کارکردها و بندی/تعاریف بسته

های ویژه بندیبسته بندی/سازی کاال برای بستهآماده بندی/انواع بسته دی خوب/بنبسته

بندی اهمیت بسته بندی کاال ودسته ی/دبنهای درج اطالعات روی بستهنقل/ روش حمل و

های طراحی روش زیست/محیط بندی وبسته بندی/فرم بسته و هاآشنایی با رنگ هریک/

 ... و عوامل موثر بندی وبسته

 ساعت 11

000/000/1 

2 
شناخت مواد 

 بندیبسته

ها/ کامپوزیت فلزی/  پالستیکی و ای/شیشه مقوایی/ کاغذی و های چوبی/بندیمواد بسته

ها/ آزمون بندی/درب های جدید و هوشمند/بندیبسته انواع بسته از مواد مختلف/

 ... بندی وآالت بستهماشین

 ساعت00

000/000/2 

0 
 طراحی

 بندیبسته

بندی/ ارتباط مخاطب/ ارتباط برند و بسته تاریخچه/ ویژگی یک بسته از نظر طراحی و مقدمه و

بندی و نکات مهم بریف خالق در بسته بندی/تهیه دستورکار برای یک بسته بسته با خریدار/

 بندی/ه بستهبندی اوریگامی و هندسساختار در بسته تعادل مطالب موجود/ در نوشتن بریف و

 ... بندی وبندی/ عناصر بصری در بستهچاپ و انواع چاپ در بسته

 ساعت 20

000/200/2 

4 
 هایپالستیک

 بندیبسته

دهی بر های فرآوری و شکلروش بندی در صنایع غذایی و دارویی/های بستهکاربرد پالستیک

های کنترل و ارزیابی خواص پالستیک بندی بر مواد غذایی/های بستههم کنش پالستیک

بندی مواد های بستهاستانداردهای الزم برای پالستیک مقررات و بندی بر مواد غذایی/بسته

 ... غذایی/ آزمایشگاه کنترل و شرایط ایمنی و

 ساعت 20

000/200/2 

5 

 کارتن و کاغذ،

 چاپ مدرن و

 استانداردهای آنها

تولید انواع خمیر  الیاف سلولوزی و مواد شیمیایی/ پ/چا تحول تکنولوژی ساخت کاغذ و

 های چاپ/ استانداردسازی کاغذ وهای کاغذ و مقوا و سیستمماشین ساخت کاغذ/ کاغذ/

 چاپ و ... کارتن و

 ساعت 20

000/200/2 

1 

استاندارد 

های آزمون

 بندیبسته

 ضربه افقی/ ط بر روی لبه/سقو سقوط بر روی گوشه/ سقوط آزاد/ های حفاظت فیزیکی/آزمون

 ... آزمون شرایط محیطی و خمیدگی/ پذیر/انعطاف غلتاندن/ واژگونی/

 ساعت 11

000/000/1 

0 
بندی مواد بسته

 غذایی

بندی/ های یک بستهبندی مواد غذایی/ جاذبهبندی مواد غذایی/ انواع بستهاصول بسته

 ... نقل و سازی و حمل وهزنی/ ذخیربازرسی و کنترل کیفیت/ چاپ و برچسب

 ساعت 11

000/000/1 

 

دیگر متناسب با خواسته متقاضیان های برای دوره ،های معرفی شدهبه غیر از دوره ،انجمن آمادگی داردهمچنین توضیح:  

  های آموزشی برگزار نماید.کالس
 


