
بندينظامنامه طراحی بسته: عنوان کتاب

2008: سال چاپ

240: تعداد صفحه

انگلیسی: زبان

.دهدبندي محصوالت مختلف مطالب مفیدي را براي خواننده ارایه میاین کتاب جدید بوده و در رابطه با موضوع طراحی بسته

بنابراین اهمیت اصلی آن این است که اطمینان یا . آخرین مرحله تولید یک محصول است, علت طبیعت و عمل آنبندي به بسته

بندي مواد انجام این امر به خصوص در بسته. دهدکننده را در معرض خطر قرار نمیبندي به هیچ وجه سالمتی مصرفبیم بسته

کننده در گذاري جامعی براي حمایت و حفاظت از مصرفقانون, ي مختلفدر کشورها, به علت اهمیت موضوع. غذایی مصداق دارد

بندي کننده در بستهبه این طریق سالمت مصرف. پذیردانجام می, بندي ناقصمقابل غذاهاي آلوده یا با کیفیت پایین ناشی از بسته

مهمترین . به آنها نیز پرداخته شده استکه در این کتاب , هاي مختلف مورد تهدید قرار گیردمواد غذایی ممکن است به شکل

:هاي این کتاب عبارتند ازبخش

بنديمعرفی مواد بسته-

هامشخصات شرکت-

هابنديانواع بسته-

هافرآیند ساخت و تهیه بسته-

مشخصات ابعادي هر بسته-

رنگ-

هاي روي بستهعالئم و نشانه- 

:نویسنده

Steven Dupuis

:ناشر

Rockport



بنديطراحی مواد بسته: عنوان کتاب

2008: سال چاپ

192: تعداد صفحه

انگلیسی: زبان

بنـدي  هـاي مختلـف بسـته   بندي به نقـد بررسـی طـرح   در این کتاب نویسنده با استفاده از تجارب بدست آمده در صنایع بسته

, جـایی سـازي درسـت و مطمـئن کاالهـا بـراي جابـه      بندي آمادهبستهدر این کتاب آورده شده که فرآیند . محصوالت پرداخته است

هـاي  به منظور حفاظت کاالهـا در مقابـل آسـیب   . باشندکننده نهایی میو نقل آسان تا رسیدن به دست مصرفسازي و حملذخیره

ز حـذف کلیـه خطـرات طبیعـی     سازي و نگهداري آنها به روشی که اطمینان خاطر اآماده, احتمالی ناشی از اثرات محیطی نامناسب

:هاي اصلی در این کتاب عبارتند ازفصل. ضرورت خواهد داشت, حاصل شود

تمیز کردن-

خشک کردن-

مهار کردن, حفاظت-

استقرار, پایه گذاشتن-

گیر گذاريضربه, پیچیپوشش و یا لفاف-

بستن و برچسب زدن, محصور کردن-

:نویسنده

Capsule

:ناشر

Rockport
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بنديساختار بسته: عنوان کتاب

:نویسنده
Josep  M.Garrofe

$97/32: قیمت کتاب
صفحه 456: تعداد صفحه

انگلیسی :زبان

شما با این کتاب . باشدمندان و متخصصین گرافیک میخصوص آن بخش از عالقهبندي و بهین کتاب خاص براي طراحان بستها
هاي چاپ، چگونگی طراحی گرافیکی روي بسته و نکات مهم در طراحی و آنچه که ضمن آشنایی با نقش هنر و خلق بسته به روش

. د آشنا خواهید شدبندي اطّالع داشته باشباید یک طراح بسته

هاي ساده  بنديبسته: عنوان کتاب

:نویسنده
Victionary

:ناشر
Ginyko Press

$59/9: قیمت کتاب
صفحه240: تعداد صفحه
میالدي  2008: سال انتشار

انگلیسی : زبان

بنـدي  کننـده بسـته  هـاي مهـم معرفـی   دهنده آن و شـاخص بندي در تجارت جهانی به اجزاي تشکیلافزایش کیفیت و محبوبیت بسته
بـت بـین   بنـدي جنبـه رقا  نـه تنهـا بسـته   . تواند نقش بسزایی در بازرگانی یک کشور داشته باشـد محصول کاال به مشتري است که می

هـاي پایـه گرافیـک و هنـر     همچنین جنبه. تواند پایداري براي تشکیل برند یک محصول گمنام باشدکند بلکه میها را بازي میشرکت
عنـوان یـک شـاخص    بندي بههاي ویژگی محصول را براي بستههاي یک محصول را معرفی کند و کاربردها و توانمنديتواند قابلیتمی

شما بـا مطالعـه   .. شود را داشته باشدند شاخص اصلی دیگر که امروزه در تکنولوژي تولید بسته به آن پرداخته میمعمول و مثالی از چ
.بندي پی ببریدتوانید به نکات بیشتري از سادگی بستهاین کتاب در ادامه می



هـاي  استریلیزاسیون مواد غذایی داخل کیسـه : عنوان کتاب

قابل اتوکالو

A.G.Abdul Ghani Al. Baali- Mohammed M. Farid: نویسندگان

مهندس امیر دارایی –اهللا میرزایی دکتر حبیب: مترجمین

مهندس آنسه صالحی –مهندس محسن دلوي –خانی گرمه

علوم کشاورزي ایران:ناشر1389:سال

صفحه284: صفحهتعداد

استریلیزاسیون مواد غذایی داخل قوطی تکنولوژي شناخته شده و 

هاي متمادي مورد استفاده بوده است و در مشهوري است که براي دهه

کتاب . هاي بسیار زیادي نیز به نحوي مورد مطالعه قرار گرفته استکتاب

بلکه بیشتر پیرامون اهمیت واکنش بین مکانیک سیاالت، انتقال حرارت و غیر حاضر در مورد علم استریلیزاسیون یا ایمنی ماده غذایی نبوده

هاي پیچیده بوده و در صورت نادیده گرفته شدن منجر به اطالعات غلطی نه تنها در مورد سازي میکروبی است چنان واکنشفعال

اضر براي استفاده مهندسین و محققین صنایع غذایی نوشته کتاب ح. شوداستریلیزاسیون ماده غذایی بلکه در مورد کیفیت ماده غذایی نیز می

این کتاب یک . کنند نیز قرار گیردکار می) CFD(به هر حال ممکن است مورد توجه کسانی که در محاسبات دینامیک سیااللت. شده است

کافی است که در سطح باالي ریاضیات ارائه کند و شامل موارداستریلیزاسیون حرارتی ارائه میعملیات پایه از اصول انتقال حرارت در حین 

. باشدهاي عمده این کتاب مفید و سودمند میشده است و یک پیش زمینه در حل معادالت دیفرانسیلی معمولی و جزئی در فهم صحیح بخش

اصول استریلیزاسیون حرارتی سه فصل اول کتاب مرور مختصري بر تاریخچه استریلیزاسیون حرارتی مواد غذایی، اصول پایه انتقال حرارت و

.است که به منظور آشنا کردن خواننده با موادي است که بتواند شباهت و مقایسه بسیار قوي بین انتقال حرارت، جرم و مومنتوم برقرار کند

هاي سه ر قوطیکتاب، استریلیزاسیون مایعات غذایی کنسرو شده د5در فصل . پردازدمیCFDسازي عددي و اصول کتاب به مدل4فصل 

شوند و نیز تأثیر استفاده از دماهاي مختلف دهی میدرجه حرارت121که به صورت افقی قرار داشته و از همه طرف با دماي ) D–3(بعدي

. شونداتوکالو بر روي پیشگویی و تخریب باکتریایی و ویتامین ث مطالعه می

هویج و سوپ –چدار، سوپ پرتقال –سوپ بروکلی (جایی طبیعیدهی انواع مختلف غذاهاي مایع ویسکوز به روش جابهدر این کتاب حرارت

ترین آهسته. ارائه شده است6شوند براي اولین بار فصل دهی میهاي سه بعدي که به صورت یکنواخت حرارتدرون پوچ) سبزیجات–گوشت 

سازي نتایج شبیه. ها اراده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استها و پوچو مهاجرین آن براي هر مورد از قوطی) SHZ(دهیناحیه حرارت

جایی دهی به روش هدایت بود و همچنین به منظور تشریح اهمیت انتقال حرارت به روش جابهانجام شده براي پوچ مشابه اما بر اساس حرارت

زمان مورد نیاز براي رسیدن دماي اتوکالو به دمایی که (سازي فرض شد که دماي اتوکالودر همه شبیه. یون ارائه شده استآزاد در استریلیزاس

.ارائه شده است6هاي ارائه شده در فصل سازينیز در یکی از شبیه) براي فرآوري انتخاب شده است پس از روشن شدن بخار



)هااختار بستهطراحی س(هاي ترکیبی بسته:نام کتاب 

Pepin Press; Pap/Cdr Mu :ناشر

صفحه400: تعداد صفحه

میالدي2010: سال انتشار

انگلیسی : زبان

باشد شما با مباحث مهمی که باید در طراحی آنها را هاي طراحی انتشار یافته توسط ناشر میدر این کتاب که از مجموعه کتاب
:  ترین این مباحث عبارتند ازمهم. شویدرعایت کرد آشنا می

ها انواع بسته-

طرح هاي مختلف بسته -

دیاگرام و تصاویر انواع بسته-

)1(بنديساختار بسته: نام کتاب
پیپن وان روجن : نویسنده

فریبرز فرید افشین : مترجم
کتاب آبان: انتشارات

تومان 6500: قیمت کتاب
صفحه375: تعداد صفحه
1385: سال انتشار

فارسی : زبان

همۀ . کندهاي گوناگون را ارایه میاین کتاب شیوه طراحی بسته
اند که ها براساس کارآیی و اهمیتی که دارند، انتخاب شدهطرح
. هاي جدید مطابق شوندتوانند به راحتی با اندازهمی

. ت چپ آورده شده استاند، طرح باز شده در سمت راست و طرح تمام شده در سمها در این کتاب بسیار ساده ارایه شدهطرح

.اندشدههاي صاف و نازك مشخصخطهاي ریز و خطوط برش باچینها با خطهاي درشت، سوراخچینهاي تا، با خطخط



بندي در بازاریابینقش بسته: نام کتاب

دانشگاه سمنان :ناشر

اکبر سلحشور، داوود فیض:نویسنده

ریال35000: کتابقیمت 

234:تعداد صفحه
1387: سال انتشار

فارسی: زبان

بازاریابی به عنوان یک پدیده . هاي متفاوتی از آن اشاره دارنداز بازاریابی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که هر یک به جنبه

فرایند / خلق مطلوبیت فیزیکی، زمانی و مکانی/ یک فرایند تعدیل عرضه و تقاضا/ یک فرایند اقتصادي/ یک چارچوب فکري/ تجاري

بازاریابی یک فرایند از دیدگاه اقتصاددانان، . ک فرایند انتقال مالکیت محصول؛ تعریف گردیده استی/ تمرکز برابري و توزیع

نماید که موجب برقراري تعادل میان کننده هدایت میکننده به سمت مصرفاي از تولیداجتماعی است که کاال و خدمات را به گونه

. نمایدعرضه و تقاضا شده و اهداف اجتماعی را تأمین می

پنجم در آمیخته بازاریابی (P)همیت آن به عنوان عنصربندي را به دلیل ابازاریابی، بستهنظران بسیاري از نویسندگان و صاحب

آن . شمارنداما بسیاري نیز با آن مخالف بوده و آمیخته بازاریابی را همان چهار عنصر قیمت، مکان، توزیع و ترفیع بر می. دانندمی

اي آن را جزء محصول عده: گردندمیدانند، خود به دو بخش تقسیمبندي را جزء پنجم از آمیخته بازاریابی نمیگروه دوم که بسته

برخی آن را : گردنددانند نیز خود به دو گروه تقسیم میبندي را جزء محصول میاي هم جزء ترفیع و آنانکه بستهدانند و عدهمی

. دانند و برخی بیرونیمشخصه درونی می

دهنده ها از مواد تشکیلهاي فروشگاهاجناس داخل قفسهدر بیشتر موارد. توان به نوعی، علم کاربرد مواد نامیدبندي را میبسته

.گرددبندي با توجه به مواد مصرفی آن تعیین میشود و اغلب، خط تولید و مراحل ساخت بستهها شناخته میبندي آنبسته

کار رفته در مواد اولیه به. ندکبندي همه عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون میکار رفته در یک بستهمواد و مصالح به

بندي، عالوه بر نقش قابل توجهی که در فرم و شکل آن دارند، حاوي پیامی خاص از هویت، کیفیت و قیمت کاال هستند یک بسته

.کننده آنهاستکنند که چه کسی مصرفو مشخص می

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/945-1934677-2999231?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D8%B6&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/945-1934677-2999231?search-alias=books&author=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact


وکاغذ  هاي مقواییفرایند تولید  بسته:نام کتاب 

Mark J.Kirwan:  نویسنده

Blackwell:ناشر

دالر39/198: قیمت کتاب

430: تعداد صفحه

میالدي2005: سال انتشار

کاغذ . میزان تولید کاغذ در مناطق جغرافیایی جهان متفاوت است. شوددر این کتاب امروزه کاغذ و مقوا در سراسر جهان تولید می

هاي بهداشتی، کاغذ تحریر، کاغذ چاپ عکس، ها، دستمالو مقوا کاربردهاي زیادي دارد که شامل کاغذ روزنامه و نشریات، کتاب

بندي و بسیاري از هم چنین از این فراورده در صنایع بسته. شودر کاغذهاي چاپ در رایانه و غیره میپوستر، اسکناس، تمبر و دیگ

. شودصنایع دیگر نظیر کاغذهاي اشباع شده در لوازم منزل، خمیرهاي سلولزي مخصوص نصب به دیوار نیز استفاده می

شود، گذاري و یا کاربردهاي دیگر دیده میبندي، نشانهشود کاغذ و مقوا براي بستهبه طور تقریبی در هر جایی که کاالیی تولید می
بندي نظیر منشأ مواد اولیه، شرایط تولید، عوامل زیست هاي کاغذ و مقواي مورد استفاده در صنعت بستهبنابراین بسیاري از ویژگی

بوط به مدیریت پسماند، جزء مسائلی است که باید در مورد همۀ کاغذ و مقواهاي تولید شده، رعایت و بررسی محیطی و مسائل مر
. بندي براي صنعت کاغذسازي در موقعیت کنونی در نظر گرفته شودشوند و بسیار ضروري است که نگرش کاربرد در بسته

:هاي مختلف این کتاب آمده استدر بخش
مقواهاي کاغذ وویژگی-

انتخاب مواد اولیه-

منابع تأمین مواد اولیه-

فرایند تهیه خمیر کاغذ -

معرفی انو-



مواد غذایی و دارویی، اصول و روش(بنديهاي بستهپالستیک: نام کتاب
)هاي آزمون

ايهیدکتر عبدالرسول اروم: نویسنده
ایده پردازان فن و هنر: انتشارات

تومان7000: یمت کتابق
صفحه262: تعداد صفحه
1389تابستان : سال انتشار

فارسی: زبان

. بندي هستیماي در صنعت بستهامروزه شاهد رشد و تغییرات بسیار گسترده
با پیشرفت صنعت پالستیک و وجود صدها نوع مواد پالستیکی گوناگون براي 

تر، کاراتر و شفافدنیایی زیباتر،بندي بهکاربردهاي مختلف، دنیاي صنعت بسته
.تر تبدیل شده استمطمئن

اثر بودن در برابر کاري گرمایی خوب، بیپذیري زیاد، عایقدهی و تکیهها، سبکی وزن، قدرت پوششهاي بارز پالستیکاز ویژگی
. بندي شده استستهها در صنایع بهاست که موجب رشد روزافزون مصرف آنآند شیمیایی و قیمت نسبتاً ارزانموا

ها و تغییرات بندي مناسب براي افزایش مدت ماندگاري محصول و اطمینان از سالمت غذا در برابر میکروارگانیسمانتخاب بسته
بندي در برابر نور مستقیم داري از مواد بستهبندي، باال بردن زمان ماندگاري، نگهاز وظایف اصلی بسته. زیستی و شیمیایی است

.  بندي استد و کنترل میزان نفوذپذیري بخار آب و رطوبت و گازهاي مختلف درون یا برون محصول بستهخورشی
هاي دهی و روششکلهاي فرایند و ها، روشهاي پالستیکی، خواص و کاربرد آنبندياین کتاب مروري اجمالی بر انواع بسته

. شودل ارایه میآزمایش و کنترل کیفی و استانداردها دارد که طی هفده فص
بندي ها و مواد افزودنی در صنایع بستهبندي و کاربرد انواع پالستیکبستهی درباره صنایعدر فصول اول و دوم کتاب مباحث

بندي و در فصل چهارم برهم کنشبستههايدهی پالستیکهاي فراورش و شکلخوراکی، دارویی و بهداشتی و در فصل سوم روش
گیري هاي اندازههاي پنجم تا پانزدهم کنترل کیفی و کمی، ارزیابی خواص و روشمحصول درون آن و در فصلبندي با هاي بسته

.هاي پالستیکی آمده استبنديبینی و کروماتوگرافی بستهشیمیایی، مکانیکی، گرمایی، طیف–اجزا و خواص فیزیکی 
بندي و فصل آخر به وضعیت و شرایط مطلوب یک هاي بستهفصل شانزدهم نیز به مقّررات و استانداردهاي مجاز پالستیک

. بندي اختصاص یافته استهاي بستهآزمایشگاه کنترل کیفی و کمی پالستیک
در تهیه . بندي شده و با بیانی علمی در اختیار خواننده قرار گیردتالش بر این بوده است تا در تألیف این کتاب، مطالب به طور پیوسته و طبقه

م مطالب افزون بر استفاده از کتب و مراجع علمی معتبر، منابع دیگري چون مجالت علمی و اینترنت و نیز استانداردهاي معتبر بینو تنظی

بندي مواد غذایی، دارویی و بهداشتی روند رو به بستهها در صنایع مختلفمصرف و کاربرد پالستیک.المللی نیز به کار گرفته شوند

آل، ضمن در بر گرفتن و محفوظ داشتن بندي ایدهماده بسته. مواد روي بهداشت و سالمت جامعه مؤثرنداین . رشدي دارند

بندي خنثی، هیچ واکنشی با ماده غذایی در واقع ماده بسته. کندمحصول، فضاي خنثی و مجزایی بین محصول و محیط ایجاد می

بندي در جهان، هاي بستهوجه به توسعه و رشد مصرف انواع پالستیکدهد با تآمار نشان می. بندي شده نداردیا بهداشتی بسته

بیلیون پوند در 2/3به 2004بیلیون پوند در سال 5/2از % 5بندي در آمریکاي شمالی با رشد هاي بستهبازار مصرف انواع پالستیک

.رسیده است2009سال 



)هاي مخصوصبسته)(2(بنديساختار بسته: نام کتاب
پیپن وان روجن: هنویسند
فریبرز فرید افشین  : مترجم

کتاب آبان: انتشارات
تومان 6500: قیمت کتاب

صفحه 375: تعداد صفحه
1385: سال انتشار

فارسی: زبان

کاال را . کاال را آنقدر بد معرفی کند که خریدار رغبت خرید را از دست بدهد. دار کندتواند ماهیت کاال را خدشهبندي میبسته
و البته بر . تواند فرهنگ بسازد، سلیقه بسازد و ذائقه بصري را ارتقاء دهدبندي میبسته. پذیر و غیر قابل استفاده کند و غیرهضربه

. عکس هم
محصوالت مختلف را . گیردگذارد و مطابق آن براي خریدش تصمصم میبندي در هر خریداري تأثیر میچگونگی بستهشکل و

. شان شناختبنديتوان از شکل بستهمی

)هاي پستیبسته) (3(بنديساختار بسته: نام کتاب
پیپن وان روجن: نویسنده

فریبرز فرید افشین : مترجم
تومان3500: قیمت کتاب

کتاب آبان: انتشارات
تواند مناسب می. بندي لباسی است بر قامت یک کاالبسته

شخصیت آن طراحی شود و آن را مناسب و مطلوب خریدار 
. ها بیاندازدارایه کند و یا از چشم

بندي قالبی است براي یک کاال، مانند قالبی براي بسته
هاي همان گونه که شاعر عالوه بر توجه به وزن. شعر

گوناگون، شعرش را در قالب مناسب مانند غزل، رباعی و 
بندي نیز باید مناسب کاال انتخاب سراید، بستهغیره می

. شود
هایی آماده و بوم. هایی گوناگون براي کاالهایی متنوعبرش. کندایه میبندي را اراي است که ساختار بستهاین کتاب مجموعه

. بسازد) کاال(مناسب براي آن که نقاش بر آن اثري مطلوب موضوع



بنديمعرفی استانداردهاي جهانی بسته: نام کتاب
هاي لجستیکیبندي مرکز مطالعات و پژوهشگروه بسته: نویسنده

تومان4400: قیمت کتاب
صفحه 189: تعداد صفحه
1388: سال انتشار

فارسی: زبان

استاندارد عبارت است از رعایت اصول و ضوابطی در تولید کاال که کیفیت 
سوابق گذشته . مطلوبی را براي کاالي تولید شده به دنبال داشته باشد

ها، گویاي این واقعیت است که از دیر باز تاریخی و آثار به جا مانده در موزه
یفیت مطلوب کاال و انجام صحیح خدمات مورد توجه انسان بوده و امروزه ک

نیز استاندارد در تمامی کشورا به عنوان یک پدیده در تولید کاالها و خدمات 
گیرد و هر کشوري براي این که بتواند در بازارهاي مختلف مورد توجه قرار می

.یرفته شده در محافل ملی و جهانی نیاز داردجهانی رقابت کند، به رعایت معیارهاي استاندارد پذ

)فارسی-فرانسه-انگلیسی(فرهنگ تخصصی صنعت خمیر و کاغذ: نام کتاب
دکتر سید مهدي منظوراالجداد: نویسنده

ریال 74000: قیمت کتاب

فارسی   -فرانسه-انگلیسی: زبان

خمیر و کاغذ از جنگل تا بازار هاي به کار گرفته شده در این کتاب در ارتباط با صنعت واژه
نقل، وصنعت کاغذ مراحل مختلفی از عملیاتی در فرایند چوب، حمل. باشدمصرف کاغذ می

.گرددمواد اولیه، خمیرسازي، کاغذسازي، تبدیل، انبار تا کشتیرانی و بازاریابی را شامل می
برقی، مهندسی شیمی، اي چون امور ساختمانی، مکانیکی، ضمن آنکه از فرایندهاي پیچیده

.گیردبیولوژي، بتانیک، فیزیک، شیمی و غیره نیز بهره می
.هر یک از عملیات و فرایندهاي مذکور در مفاهیم و تعابیر به کار گرفته شده در صنعت کاغذ دخالت دارند

فته شده در صنعت مذکور را ترین مفاهیم به کار گرترین و رایجلغت خالصه شده است که این مجلد، مهم6200در کتاب مذکور 
المللی ها تحقیق توسط ناشرین بینها، طی سالکلمات و مفاهیم فنی و عبارات مربوطه به آن. باشدشامل شده و کامالً به روز می

آوري شده است ویرایش اولیۀ آن به زبان انگلیسی که در کارخانجات خمیر و کاغذ آمریکاي شمالی خمیر و کاغذ تهیه و جمع
. باشدکارگیري تعداد زیادي لغات در سطح جهانی در زمینه صنعت کاغذ میشود، بوده و در ارتباز با بهت میصحب

هاي فارسی سلیس، مناسب و مختصر ضمن حفظ ترکیب و از این رو ابتدا اقدام به ترجمۀ متن انگلیسی آن با استفاده از معادل
.  ساختار اصلی کتاب نمودم



ندي ببسته: نام کتاب
ریچارد کاوتري/ ادوارد دنیسون: نویسنده

مریم مدنی: مترجم
مارلیک : انتشارات

1385: سال انتشار

تومان7500: قیمت کتاب

صفحه 152: تعداد صفحه

فارسی : زبان

وري اساسی کاالي هاي کاالست و باید بهرهبندي نمادي واقعی از ویژگیبسته

. مورد نظر را به بیننده و یا خریدار القاء نماید

هاي اصلی کاال ارایه شود و فراموش نکنیم که ارایه یک بسته با طراحی مناسب و یا غیر از آن در نماي ظاهر یک بسته باید طرح، نام و ویژگی

.اطبان همواره باقی خواهد مانددر ذهن مخ

اي از تر به عنوان یک ثبت عالی از طراحی خالق و مجموعهبندي نیست بلکه بیشاین کتاب فقط یک کتاب مرجع براي فّناوري بسته

. تواند مورد توجه قرار گیردبخش براي طراحان میبندي است و باالتر از همه به عنوان یک منبع الهامتصویرسازي بسته

بندينگاهی به طراحی بسته: نام کتاب

نژاد و با همکاري شبنم ترابی پاریزي، پگاه حمیدخانی و شیرین خوبروفرزان کرمانی: نویسنده

تومان 8500: قیمت کتاب
صفحه203: تعداد صفحه
میالدي 2006: سال انتشار

فارسی : زبان
بین کیفیت و گیرایی . استي هویت محصوالت بندي روح کاال و ارایه دهندهبسته

یک . اي مستقیم و تنگاتنگ وجود داردبندي با فروش محصوالت، ضابطهبصري بسته
بندي از طراحی بسته. کندبندي کارآمد و زیبا، فروش محصوالت را تضمین میبسته

ترین نقاط گیرد، بیشهایی که جزو طراحی گرافیک قرار میمیان مجموعه فعالیت
سه بعدي . ي کارهاي هنرمندان طراحی صنعتی و معماري داردحوهاشتراك را با ن

.هاستي آنبودن موضوع کار، وجه اشتراك عمده
کند در واقع کاربرد آن هنرمند معمار که فرو و شکل ظاهري یک بنا را طراحی می

یام خود و سازندگان بنا را به مخاطبان بندي، روح کلی پاو با این بسته. دهدبندي شده ارایه میبنا و یک ایده را به صورت بسته



نماید نظر مردم را به سمت بنا جلب کند و در تسهیل و بهینه شدن استفاده از بنا و فضاي پیرامون آن کند و سعی میارایه می
. مؤثر باشد

ها نماینده و بسته. نمایاندمیي کاال را در قفسه فروشگاه به خریدار سازندهي طراح گرافیک وبندي نوع نگرش و ایدهبسته
زند، اي که او نقش میبندي باید بداند در وراي طرح یا تصویر بستهطراح بسته. رسان پدیدآورندگان محصوالت هستندپیام

. ي آن استبندي روح محصول و سازندهدر واقع بسته. ها نهفته است، پیام و اهمیت آنکنندهشخصیت کاال و تولید
هنر، علم و صنعتی است پویا که کاالیی را در مقابل محیط بیرونی و بالعکس حفظ کرده و به بهینه کردن حمل، بندي بسته

شناساند و آنان را به خرید ترغیب کنندگان میمحتوي خود را به مصرفبنديرساند، همچنین بستهنگهداري و مصرف آن یاري می
.کندمی

بندي هاي اقتصادي تا حد امکان جذابین و خوشایندي بستهکه ضمن در نظر گرفتن جنبهبندي آن است بهترین طراحی براي بسته
. را باال ببرد و هزینه تمام شدة آن را کاهش دهد

کنند با حفظ نوآوري و هایی را که عوامل فنی از او طلب میشود که بتواند خواستهبندي زمانی آشکار میاهمیت کار طراح بسته
.............................................................................ي خود را با نکات کاربردي و الزامی تطبیق دهدازد و طرح و ایدهزیبایی برآورده س

بندي کاغذي و مقواییبسته: نام کتاب
هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش: نویسنده

فرات: انتشارات
تومان5000: قیمت کتاب

صفحه255: تعداد صفحه
1388: سال انتشار

یفارس: زبان

ها و پیشرفت صنایع کاغذسازي انسان را قادر ساخته که بسیاري از ضعف
خصوصیات آن را مطابق سلیقه و کاربرد، تصحیح نماید و ضایعات را مورد بازیافت و 

لحاظ داشتن نوع ساختار هاي کاغذي و مقوایی به بسته. استفاده مجدد قرار دهد
مواد اولیه، این توانایی را دارند که به راحتی به شکل و حاالت مختلف تبدیل و به 

کنیم که با ترکیب و آغشته کردن آن کار گرفته شوند و حّتی امروزه مشاهده می
بندي اقالم متنوع هاي جدید جهت بستهتوان به قابلیتبا مواد متضاد خودش، می

.باشدمینمود و این خود نشان از محاسن کاربرد آندسترسی پیدا 
بندي کاغذي و مقوایی ضمن بیان اهمیت توجه صاحبان صنایع به بخش علوم تحقیقاتی، بیانگر معرفی برخی از عوامل کتاب بسته

کامل به فرایند تولید تا کننده کاال قبل از تولید محصول باید توجه تولید. هاي کاغذي و مقوایی استمهم و تأثیرگذار در بسته
در این کتاب سعی شده تا با آوردن انواع . مصرف اعم از چگونگی حمل، ارسال، توزیع، بازرسی و کنترل کیفیت کاال داشته باشد

هاي سلولزي، مطلب جدیدتري براي خواننده هاي مربوط به بستههاي مواد اولیه و آزمونبندي جدید سلولزي، شرح ویژگیبسته
بندي انواع آبمیوه، شیر، لبنیات، دامنه استفاده از کاغذ و مقوا امروزه به حدي گسترش پیدا کرده که در بسته. گرددفراهم 
آالت و قطعات نسبتًا سنگین کشاورزي و غیره ، دارو، پوشاك، مواد غذایی، مواد بهداشتی، لوازم خانگی، ماشین)در حجم کم(مایعات

. نماینداز آن استفاده می



دهد تا بدون نگرانی از خرابی و آسیب دیدگی، تولیدات خود را استفاده از کاغذ و مقوا به تولیدکنندگان انواع کاال، این امکان را می
بندي کاغذي و مقوایی بیشلذا عوامل بسیاري باعث گردیده که بسته. در داخل آن قرار داده و به نقاط دور دست ارسال نمایند

. بندي به خود اختصاص دهد و تولید کاغذ و مقوا در جهان روز به روز افزایش پیدا کندیان انواع مختلف بستهترین تقاضا را در م
: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل

بندي کاغذي و مقوایی؛ مزایاي بسته-
بندي کاغذي و مقوایی؛معایب بسته-
؛)کاغذ و مقوا(مواد اولیه-
مقواي کارتن؛ -
انواع کاغذ و مقواي مورد استفاده؛ -
انتخاب مواد؛ -
هاي مقوایی؛جعبه-
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی کاغذ و مقوا؛ -
آالت و تجهیزات تولید کاغذ و مقوا؛ ماشین-
هاي کاغذي و مقوایی؛ بندي و انواع بستهطبقه-
هاي کارتن؛ ژگیمشخصات فنی و وی-
هاي مورد استفاده جهت دربندي؛ انواع چسب-
ها؛ ها و باکس پالتپالت-

هاي کاغذي و مقوایی؛هاي چیدمان بستهروش-
هاي آزمون، تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و معیارهاي کنترل کیفیت؛ ها، روشبندي، آزمونکنترل کیفیت بسته-
آزمون فشردگی؛ -
هاي پر؛ضربه افقی روي بستهآزمون -
ها؛ آزمون لرزش بسته-
.آزمون سقوط آزاد-



ايبندي شیشهبسته: نام کتاب
هاي لجستیکی مرکز مطالعات و پژوهش: نویسنده
فرات: انتشارات

صفحه333: تعداد صفحهتومان5000: قیمت کتاب

فارسی: زبان1388: سال انتشار

جسم حاصل از ذوب «: را تعریف کنیم، باید گفت"شیشه"در صورتی که بخواهیم 

مواد معدنی که به حالت سخت خنک گردیده است؛ بدون آنکه کریستال شده 

» .باشد

اولیه انتخابی براي تهیه شیشه، متشکل از چند جزء بندي از این جهت حائز اهمیت است که مواد هاي بستهبندي مواد اولیه براي شیشهطبقه

اسایی هر کدام از اجزاءبندي و شنطبقه. کنندباشد که اجزاء مختلف هر کدام نقش متفاوتی از یکدیگر در مواد اولیه انتخابی ایفا میمی

بندي، کاربردهاي متفاوت و در بعضی هاي بستهاز آنجایی که شیشه. دهدهایی با کیفیت باال را به ما میدهنده، امکان ایجاد شیشهتشکیل

.موارد بسیار حساس دارند؛ از این جهت داشتن کیفیت مطلوب از اهمیت بسزایی برخوردار است

تر از درجه حرارت ذوب هر یک از هاي که بسیار پایینهاي شیمیایی روي مواد اولیه مختلف در درجه حرارتفرایند ذوب به وسیله واکنش

. شودلیه است، شروع میمواد او

ها قبل خرده شیشه. گرددهایی از همان نوع به آن اضافه میبراي کمک به فرایند ذوب، مواد اولیه کامًال با یکدیگر مخلوط شده و خرده شیشه

.  از مواد اولیه موجود ذوب شده و بدین ترتیب در تسریع فرایند ذوب به نحو چشمگیري مؤثر هستند

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل
معیارهاي کیفیتشیشه در قرون وسطی

چاپ اسکرینايکاربرد ظروف شیشه
زدن تاول و جوشهاي اقتصاديبررسی

هاي سوزنیسوراخبازیافت شیشه
هارگهبندي مواد اولیهطبقه

ذوب مواد اولیهمواد اولیه مورد نیاز کارخانجات
تصفیه و پاالیشهاي ناشی از مواد اولیهانواع آلودگی آب

)شکل دادن(مرحله کار روي شیشهفرایند تولید
زدایی شیشهتنشهاي شیشهریزي قالبباد کردن و قالب

ايبرداري از ظروف شیشهنمونهشکل و حجم ظروف
ايشیشهرنگ کردن ظروف رنگ و بیشیشه بیسازي در فرایند جریانیبهینه
هاي مختلف بطريها و شکلقسمتکشیتسمه
اي بور و سیلیکاتیظروف شیشهپیچیلفاف

هاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و غیرهمشخصات و ویژگیدمش–ظروف همگن فرم داده شده به روش پرس 



بندي چوبیبسته: نام کتاب
هاي لجستیکی مرکز مطالعات و پژوهش: نویسنده
فرات: انتشارات

صفحه277: تعداد صفحهتومان5000: قیمت کتاب

فارسی: زبان1388: سال انتشار

هاي گذشته به اي براي انسان بوده است و از زمانترین مواد اولیه و سرمایهچوب از قدیمی

سان قرار داشته و از عوامل رشد تمدن، فرهنگ و به طور کلی طور رایگان در دسترس ان

. رودپیشرفت بشر به شمار می

یق بودن به صدا و توان به سبکی، مقاومت مکانیکی، عااز خواص مهم این ماده بیولوژیکی می

توان به اند که از جمله میپیدا نمودهامروزه موارد استفاده گوناگونی براي چوب. ها اشاره کردپذیري، زیبایی و سایر ویژگیشکلحرارت،

.هاي نشکن، کودهاي شیمیایی و غیره اشاره نمودهاي نسوز سینما، نوارهاي ضبط صوت، چرم چوب، شیشهابریشم چوب، فیلم

صول یت قیمت محارزش و اهم. هاي چوبی توجه کردهاي چوبی، بازار عرضه و تقاضا را ارزیابی و سپس به اهمیت بستهدر نقش اقتصادي بسته

توان با حساسیت بدون شک محصوالت کم ارزش را می. باشدکننده مقاومت نوع بسته و نوع ماده اولیه آن میتعیینارایه شده به مشتري، 

نقل، در قیمت تمام شده کاالواي باشد که ضمن حفاظت محصول و تسهیالت حملبندي چوبی باید به گونهبندي نمود و بستهکمتري بسته

. تأثیر زیادي نداشته باشد

کننده، ضروري است که این کاهش قابلیت اشتعال چوب و صفحات فشرده چوبی مورد مصرف در ساخت بسته چوبی با استفاده از مواد کندسوز

. تري استامر مستلزم هزینه و وقت بیش

ري، حرارت سوخت، قدرت گرمازایی، مقدار گیبه طور کلی براي مشخص کردن حجم قابل سوخت چوب، شش خاصیت شامل آستانه آتش

. اکسیژن الزم جهت سوخت آن، تصفیه انواع گازها و بخارات و مقدار خاکستر آن تعیین گردد

هاي افزایش دوام و پایداري ها و خصوصیات چوب به عنوان یک ماده بیولوژیکی پرداخته شود و راهدر این کتاب سعی شده ابتدا به بیان ویژگی

هاي چوبی معرفی شود تا عالقهابر عوامل تخریب به طور مختصر بیان گرددد و در ادامه انواع مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بستهآن در بر

بندي، اصول ساخت مندان و صنعتگران بتوانند با چوب و سایر مشتقات چوبی به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند آشنا گردند و در پایان به طبقه

.  هاي چوبی اشاره شده استل بستهو کنتر



: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل
چوبی؛ظروفوهابستهمعایبومزایا- 

چوبی؛هايبستهطراحیبرمؤثرعوامل- 

چوب؛ماکروسکوپیساختمان- 

چوب؛واکشیدگیوهمکشیدگیرطوبت،- 

چوب؛الکتریکیهدایتومقاومت- 

حرارت؛مقابلدرانبساط- 

برش؛وکششبرابردرچوبمقاومت- 

ضربه؛برابردرمقاومت- 

چوب؛کردنخشکوبرداريبهرهعملیاتازناشیمعایب- 

چوب؛شیمیاییحفاظت- 

چوب؛خواصرويهاکنندهکندسوزتأثیر- 

چوبی؛هايجعبهساختدراستفادهدمورهايچوبویژهخصوصیات- 

چوبی؛هايبستهساختاصولوبنديطبقه- 

فشار؛برابردرپرهايبستهپایداريآزمونروش- 

فیبر؛تختهوچوبخردهتختهدر؛)کندن(انفصالیباربرابردرمیخمقاومتتعیینروش- 

چوب؛رطوبتگیرياندازههايروش- 

آزاد؛هوايدرچوبکردنخشک- 

آتش؛کردنکندسوزدرسطحیاندودکاربرد- 

چوبی؛بنديبستهتجهیزاتوآالتماشین- 

بسته؛درآببخارنفوذپذیريتعیینبراياستانداردآزمایشروش- 

جوي؛ناگهانیتغییراتازناشیمعایب- 

چوبی؛الوارمقاومتبرمؤثرعوامل- 

نسبی؛ویژهجرمومخصوصوزن- 

؛)پرکامالً(نقلوحملهايبستهبرآزادسقوطوسیلهبهضربهآزمایش- 



بندي با کاغذ و مقوااصول بسته: نام کتاب
مقتدرقاسم جوادزاده:نویسنده

پذیردانش: انتشارات

259: تعداد صفحه
1389: سال انتشار

فارسی: زبان

) FAO(سازمان خواروبار کشاورزيو) AGSI(برداشت و صنایع کشاورزي صورت گرفته توسط سرویس مدیریت پس ازبراساس مطالعات 

کارشناسان این میزان ضایعات در کشور را معادل درصد اعالم شده است و50-35میزان ضایعات در کشورهاي در حال توسعه

فرایندها نظیر آمادهکاهش ضایعات فوق باید تمامی مراحل وخودکفایی وبراي رسیدن به دانندمیلیون نفر می20تا 15غذاي 

.وري اصالح شودبندي، بازاریابی بر اساس رویکرد بهرهبستهفراوري،انبارداري،ونقل،حملکشت، داشت، برداشت،سازي،

ناپذیر خواهد ن ضایعات اجتنابهاي مجموعه عملیات پس از برداشت روند صعودي میزاصورت عدم اصالح ساختار زیرسیستمدر

هاي گزافی تحمیل خواهد کرد که طبق مطالعات صورت گرفته توسط عرضه نیز هزینههاي تولید واین معضل به زیرسیستمبود و

FAOعبارت دیگر به سبب نقاط ضعف ه ب. صورت یک تابع نمایی با افزایش میزان ضایعات افزایش خواهد یافته مقدار این هزینه ب

عرضه ومقدار ضایعات محصول موردنظر، زیرسیستم تولیدxعملیات پس از برداشت براي جبران ،جود در یک مدیریتمو

برداشت قرارنابسامان پس ازباید در یک مسیرمقدار اضافه تولید نیز) x+a(که چرامقدار اضافه تولید داشته باشد) x+1(باید

یابد وافزایش می) ضایعاتمقدار(xبا افزایشبوده ونیز متغیرaعدديمقدارطرفی دیگراز .کننده نهایی برسدتا به مصرفگیرد

فاًبنابراین صر.این بدان معنی است که میزان اضافه تولید براي جبران ضایعات به صورت غیر خطی و نمایی افزایش خواهد یافت

خالصه اینکه اگر میزان ضایعات محصوالت کشاورزي را در کشور . ستاقتصادي نیعقالنی ومین غذایی،أتکیه بر اضافه تولید براي ت

بنابراین لزوم .نمایددرصد اضافه تولید54عرضه براي جبران آن مقدار باید وزیرسیستم تولیددرصد فرض کنیم،35حدود در

.گیردخرد بخش قرارکالن وهايبرنامهها وبرداشت بایست در رئوس فعالیتهاي پس ازندیفراریزي در برنامه

بندي این به دلیل آن است که در ایران هنوز شناخت از بسته. ه شده استتوجبندي تر از بستهبه طور کلی در ایران به بسته بیش

. رقابتیبندي خوب و تر تولیدکنندگان در پی رسیدن به یک بسته خوب و رقابتی هستند تا بستهبه ظاهر آن محدود است و بیش

. گیرد و ضایعات محصوالت تولیدي همچنان باال استه قرار میمین و عملیات لجستیک کمتر مورد توجأدر چنین فضایی زنجیره ت

ه به فروشی باعث توجزیرا تنها رقابت در محیط خرده،تر از حد انتظار باشدبندي بیشبستهشود هزینهاین موضوع باعث می



بنابراین ما در ایـران نـیازمند تقویت مفاهیم مدیریت . اذ رویکردي اقتصادي و بهینه در عملیات تولیدبندي بوده، نه اتخبسته

ه و مطالعه در ها، توجه به اصول ارگونومی در آننقل و توجوهاي مورد استفاده در حملبردن کیفیت بستهباال. بندي هستیمبسته

کارگیري لوازم و ه کارگیري لوازم مناسب براي این عملیات، شناخت و به ها و بهاي بهینه براي جمع و مهار کردن بستهروش

بندي نقش شود بستهها بخشی از مواردي است که باعث میاین. هاآنبنديها و بستهامکانات آزمایشگاهی براي آزمون بسته

،یک بسته زیبا. اندرکاران آن عالقه نشان دهندبندي و دستمفیدي در اقتصاد تولید و مصرف داشته باشد و مردم به مفهوم بسته

. ی یک فریب استیا حتّتنها یک سرگرمی،کننده نداشته باشدی و حفظ حقوق مصرفوري منابع مّلاي از بهرهاگر نشانه

ب انتخاب مناسیو ایمنیاین است که نوع و جنس مواد اولیه از نظر بهداشت،بندي مناسبثر یک بستهؤمیکی از شرایط مهم و

فروش کاال را نسبت يآنقدر زیاد باشد که بهايبنداست نباید هزینه بستهیگفتن. در مورد مصرف را تضمین کندیشود و سالمت

قابل حمل باشد، به خود کاال یبه کاال راحت و به راحتیشود که دسترسیطراحيباید طور. مشابه غیرقابل رقابت کنديبه کاالها

ترین مشکل باقی مانده در بخش فنی تولید این مهم. رات بازار و کشور مورد نظر باشدلطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقرّ

علمی مید کارشناسی وتحقیقات متعدها وبررسیباشد که نیازمندمحصوالت، نحوه استخراج با روشی کم هزینه و کارآمد می

.باشد

نکند و به محیط زیست لطمه زبالهبندي این است که قابل بازیافت باشد، تولید براي بستهییکی دیگر از خصوصیات مواد مصرف

کشور مورد نظر همگون و هماهنگ باشد، یهوایشرایط آب وباشد که قابلیت هدیه دادن را داشته و بايباید طوريبندبسته. نزند

ینظر داشته باشد و فرهنگ و سلیقه و عادات خریداران در نظر گرفته شود و با ساختار بازار خرده فروشاوضاع کشور هدف را در

،کننده مشابهتیبسته تداعيترکیب صفات ظاهر. داشته و سطح درآمد و قدرت خرید مشتریان را در نظر داشته باشديسازگار

دهنده کاال را اعالم و تشکیلمواد. ن خواص کاال باشدرنگ و طرح مبی،اشکال و خطوطي،آمیزرنگ،کننده کیفیت برترتلقین

يذکر کند و شرایط نگهدار،مورد مصرف وجود دارددریچنانچه خطرات. بیان کندمخابره و آنالیز محصول را ذکر و نحوه مصرف را

در . قابل رؤیت باشدیترین کوششو با کمیاحتره حجم وزن و ارتفاع را بنویسد و ب،اندازه،قیمت،تاریخ تولید، و تاریخ مصرف

سلولز و (ساکاریدها پلیاولیه بیوپلیمري از جمله بیوپلیمرهاي قابل تجزیه مانندبندي نیز مواداي از مراحل توسعه بستهدوره

که با (استرها ها، پلیچربی، لیپید یا)رهیغگلوتن و ژالتین، زئین و(ها پروتئین، )…، صمغ و آن، نشاسته و مشتقاتآنمشتقات

. و غیره رشد فراوانی یافت) آیدکنترل بیوسنتز گیاهی یا باکتریایی به دست می



گیر طراحی بسته با ضربه: نام کتاب
بنديگروه بسته–هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:فیتأل

فرات: انتشارات

تومان3100: قیمت کتاب
صفحه108: تعداد صفحه
1388: سال انتشار

فارسی: زبان

گیر، رعایت بندي با ضربهیکی از مراحل ضروري براي طراحی بسته

بینی و تعیین شرایط محیطی فضاي الزامات استاندارد از قبیل پیش

ها جابهباشد که قرار است بسته در آن شرایط و ویژگیپیرامون کاال می

گیر جهت کاهش فشار ضربهاستفاده از. ونقل و ارسال گرددجا،حمل

توان به افتادن اتفاقی بسته از انواع این خطرات می. باشد تا این ضربات خطرناك در سطوح مختلف دفع گرددضربات ناگهانی می

هاي ناگهانی، درجه حرارت باال، رطوبت زیاد و وجود بارهاي استاتیک جایی و یا ارتعاش و لرزش خودرو، وجود شوكبه هنگام جابه

. ها بر روي هم اشاره کردسازي و چیدمان بستههنگام ذخیره

گیرد که از لحاظ ابعادي و بندي براي کاالهایی صورت میگیر کامل، صحیح و دقیق در طراحی بستهبه طور کلی تهیه یک ضربه

بعد از طراحی یک بسته قابل .پذیري باالیی داشته باشندجایی توسط انسان آسیبورنی در برابر سقوط و افتادن به هنگام جابه

گیري آن و نیز میزان مقاومت آن در برابر قبول با در نظر گرفتن روش حفاظت در برابر شوك، باید با توجه به مشخصات ضربه

.  ارتعاش، مورد ارزیابی قرار گیرند

اش، لرزش، شوك، اصول به کارگیري مواد ارتع: گیر به مباحثی از قبیلدر این کتاب ضمن تعریف و معرفی انواع مواد اولیه و ضربه

. ها و مسائل مربوطه نیز پرداخته شده استگیر، فرمولگیر، طراحی مواد ضربهضربه

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استهمچنین در فصل
گیر؛ انواع مواد ضربه-

گیرهاي آزاد جاري؛ ضربه-

گیر؛ ضربهبندي باهدف از طراحی بسته-

سازي ارتعاش؛ مالحظات ایزوله-

گیري؛ شدت شوك روي کاالهاي مجهز به ضربه-

تعیین ارتفاع سقوط؛ -



گیر؛ هاي به کارگیري مواد ضربهروش-

هاي زاید؛ برآمدگی-

گیر؛ مراحل طراحی ضربه-

هاي کاهش عوامل و ضربات مکانیکی در سیستم توزیع؛ روش-

سطح تحمل و فشار استاتیکی؛ -

گیر؛ منحنی ضربه-

گیر؛ عوامل فرعی در طراحی ضربه-

عوامل مربوط به شوك؛ -

مقاومت لرزش؛ -

مقاومت به تغییر شکل زیر بار؛ -

مقاومت به خمیدگی و چین خوردگی؛ -

ایزوالسیون شوك؛ -

شکنندگی کاال؛-

مواد سلولزي؛-

گیر؛ حی ضربهطرا: ي چهارممرحله-

اصل جذب شوك؛-

سابقه شوك؛ -

ها؛ فرمول-



بندي ها در بستهها و المینهروکش: نام کتاب

بنديگروه بسته-هاي لجستیکی مرکز مطالعات و پژوهش:فیتأل

فرات: انتشارات

تومان2300: قیمت کتاب

صفحه92: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

درصد از تمام خطوط تولید فیلم دمشی 25تا 20یک دهه پیش در حدود 

. بودند) کواکستروژن(به صورت تزریق همزمان

در نتبجه امروزه . هاي فراوانی وجود دارد که این روند با سرعتی باالتر ادامه خواهد یافتاین مقدار اکنون دو برابر شده است و نشانه

هاي تک الیه فراورده. دهدمیهاي اکستروژن نصب شده را به خود اختصاصتمام سیستمدرصد از 90تا 80کواکستروژن 

اي این ساختار پنج الیه. هاي باالتري نیز نیاز باشدرسد که در آینده به تعداد الیهبه نظر می. اندهاي تک الیه شدهجایگزین فیلم

هدف مورد نظر بهبود یافته و در عین حال از بهاي محصول کاسته ها در راستاي اولفیندهد که خواص ترکیبی پلیمیامکان را

. شود

هاي  چند الیه، به بیان ساختار، روش تولید و تجهیزات مربوط به آن نیز پرداخته در این کتاب ضمن معرفی اهمیت کاربرد فیلم

تر به کتاب دسترسی به اّطالعات تخصصیتوانند جهت ها نیز بحث شده است؛ ولی خوانندگان میالبته درباره المینه. شده است

.  هاي همین مؤلف رجوع فرمایندبندي و لمینیت از مجموعه کتاببسته

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل نیز پرداخته شده استدر فصل
هاي چندالیه؛ کاربرد و خصوصیات فیلم-

کاهش فضاي اشغالی؛ -

بندي؛ کاهش هزینه بسته-

؛ )پذیري کمترپذیري و ضربهآسیب(آساننگهداري-

هاي واکس؛ روکش-

روکش ورنی؛ -

روکش سیل حرارتی؛ -



کاري اکستروژن؛ روکش-

هاي متاالیز در ساختار المینه و چندالیه؛ متاالیز کردن؛ کاربرد فیلم-

المینه کردن حرارتی؛ -

ها؛ طراحی المینه-

شرایط و احتیاجات محصول؛-

؛ )شکل دادن، پر کردن و دربندي(کواکستروژن-

ها؛ انتخاب چند الیه-

هاي بازرسی و کنترل کیفیت؛ آزمون-

مقاومت ضربه؛ -

سختی خمشی؛ -

بندي؛ هاي بستهویژگی ماشین-

ها؛ هزینه-

؛ )PET(استرهاي پلیروکش-

کاغذهاي برچسب روکش شده؛-

؛ )ساران(PVDCروکش -

ساختاري تولید؛عوامل -

توجه به معیارهاي تجاري؛ -

تأثیر جنس مواد بر مراحل آزمون؛-

ضخامت؛-

.ها و اصطالحاتتعریف واژه-



مفاهیم نظري و کاربردي ساخت : نام کتاب
کاغذ و فرایند چاپ

دکتر سید مهدي منظوراالجداد :نویسنده

مرکز آموزش علمی کاربردي : انتشارات
فرهنگ و هنر

تومان7400: قیمت کتاب

صفحه368: تعداد صفحه
1390: سال انتشار

فارسی: زبان

گروه اول، . ي کاربران آن بوده استي منبعی علمی، آموزشی و کاربردي براي دو گروه عمدههدف از تألیف این کتاب تهیه

هستند که گرایش خمیر و کاغذ در دانشگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش چوب و کاغذ و سلولزي کشور

هاي تکمیلی ماشین کاغذ، مانند فرایندهاي چاپ و ي کاغذسازي، دستگاهاند و براي دروس تخصصی خود در زمینهرا انتخاب کرده

صنعتی و اندود کردن، نیازمند کتابی علمی، به روز، قابل فهم و جامع هستند که ضمن غنی بودن مطالب تئوري، داراي محتواي

کاربردي نیز بوده و در عین حال از پرداختن بیش از حد به جزییات فنی بپرهیزد، زیرا گستردگی فنّاوري صنعت خمیر، کاغذ، 

ها در جهان، آن قدر زیاد است که براي هر بخشی، نظیر فّناوري خمیر کاغذ، کاغذسازي، دستگاهمقواي چاپ و موارد وابسته به آن

. بازیافتی، کاغذ و مقواهاي مخصوص و غیره چندین جلد کتاب جداگانه تألیف شده استهاي تکمیلی، الیاف 

ي صنعتی دیگري نقشی این چنین هیچ فراورده. هاي کاغذي در زندگی نوین بر همگان آشکار شده استاهمیت کاغذ و فراورده

عمل تمامی مطالب را ي ما درهمه. ال اّطالعات استسازي و انتقاي براي ثبت، ذخیرهکاغذ وسیله. برجسته در زندگی انسان ندارد

بندي، کارهاي ساختمانی، مصارف بهداشتی عالوه بر آن مقادیر زیادي کاغذ در صنایع بسته. کنیمنویسیم و چاپ میمیروي کاغذ

. رودو دیگر مصارف خاص نیز به کار می

به بیان دیگر، . شوداي لیفی تبدیل میلولزي به تودهخمیرسازي فرایندي است که به کمک آن چوب یا دیگر مواد خام س

توان به طور مکانیکی، گرمایی یا این کار را می. شکندخمیرسازي فرایندي است که بر اثر آن، پیوندهاي درونی ساختار چوب می

. ها انجام دادشیمیایی یا تلفیقی از این روش



بندي فلزيبسته: نام کتاب

بنديگروه بسته-هاي لجستیکی مطالعات و پژوهشمرکز :فیتأل

فرات: انتشارات

تومان4800: قیمت کتاب

صفحه231:تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

نیاز به بسته هاي مقاوم و نفوذناپذیر منجر به پیدایش و توسعه ظروف فلزي 
از مواد اولیه براي تولید و ساخت ظروف فلزي برحسب نوع کاربرد. گردید

شود؛ زیرا بسته ها به دلیل کاربردهاي متفاوتی که دارند، باید مختلفی استفاده می
در این زمینه در تولید بسته ها، مواد اولیه . خواص متنوعی نیز داشته باشند

همچنین در موارد . شودبرحسب نوع کاربرد انتخاب می گردد و در فرایند تولید گاهی از مواد اولیه ترکیب شده نیز استفاده می
.خاصی از مواد مقاوم کننده هم استفاده می گردد

قوطی ها به عنوان بخشی از بسته بندي فلزي در اشکال مختلف خود با زندگی روزمره مردم عجین بوده و تمام افراد جامعه در اکثر 

. مصارف روزانه خود با یک یا چند شکل مختلف آن روبرو هستند

صورت گرفت و در سال هاي بعد به دلیل قابلیت نگهداري باال در بسته بندي 1913اري فویل آلومینیوم در سال اولین تولید تج
نیز در مصارف خانگی مورد استفاده قرار گرفت و یک سال بعد در لمینت کردن به کار برده 1920در سال . رواج بیش تري یافت

. شد
بعد از جنگ نیز با توجه به اقتصاد . گرددبسته بندي به جنگ جهانی دوم بر میهمادرواج  بیش تر فویل آلومینیوم  به عنوان یک

. هم اولین ظروف نیمه سخت آلومینیومی پا به میدان گذاشتند1948بعد از جنگ، توسعه ي فاحشی داشت و در سال 

: مزایاي بسته بندي هاي فلزي عبارتند از

هاي متنوع؛ زهقابلیت تهیه ي بسته با شکل و اندا-1

استحکام مکانیکی باال، لذا تسهیالت خوبی در حملجو نقل و انبار کردن کاال دارد؛ -2

مقاومت در شرایط محیطی مختلف و حفظ کاالهاي بسیار حساس براي مدت طوالنی؛ -3

قابلیت بازیافت خوب؛ -4

قابلیت نگهداري کاال در حالت هاي جامد، مایع و به ویژه گاز؛ -5



، سهولت مصرف )در مورد قوطی هاي فوالدي(ایجاد تسهیالت خاص نظیر جا به جایی در خط تولید به وسیله ي مغناطیس- 6

. نظیر اسپري ها، قوطی با درب راحت بازشو و سایر موارد

:  ب بسته هاي فلزي عبارتند ازیمعا

افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی؛ -1

نیاز به فّناوري ویژه و دانش فنی باال؛ -2

. محدودیت در بسته بندي بعضی محصوالت-3

. کاربرد بسته هاي فلزي بسیار متنوع می باشد و امروزه می تواند تسهیالت فراوانی در عرضه کاال فراهم نماید

براي حالت گازي می توان کپسول هاي .شونداستفاده می) گاز، جامد و مایع(بسته هاي فلزي براي حاالت مختلف محصوالت
آالت، نوشابه و براي حالت جامد به انواع کنسروها هاي خوراکی و ماشینسوخت و اسپري ها؛ براي حالت مایع قوطی هاي روغن

. اشاره نمود
اي بسته بندي همان گونه که امروزه مشاهده می شود بسته هاي فلزي از قوطی هاي کوچک کنسرو تا بشکه ها و ظروف بزرگ، بر

.شونداقالم مختلف استفاده می

مواد الیافی و -سیر تکامل کاغذ و وضعیت آن در جهان : این کتاب در ده فصل تنظیم شده و به موضوعات زیر پرداخته است

رخانه تأسیس یک کا-تجارت کاغذ-کیفیت کاغذ - انواع کاغذ - ویزگی هاي کاغذ -فرایند ساخت کاغذ - افزودنی ساخت کاغذ 

.چاپ و فرایندهاي آن و اندود کردن- کاغذسازي

طراحی بسته هاي جدید: نام کتاب

Janice Kirkpatrick:نویسنده

Laurence King: انتشارات

دالر10/23:قیمت کتاب

صفحه192:تعداد صفحه

الديیم2009: سال انتشار

انگلیسی: زبان

. باشدبندي و توزیع محصوالت میداشتن کاال در داخل بستهحفاظت و مرتب نگهبندي براي ترین استفاده از بستهامروزه بیش

هاي جدید و به بندي را بر آن داشته تا در طراحیباشد که طراحان بستهبندي برگرفته از نیازهاي امروزي میاین روش از بسته

پردازد تا پاسخگوي تقاضاهاي امروزه  دیدي میهاي جبندياین کتاب به طراحی بسته. ویژه براي محصوالت مهم طراحی نمایند

بنديتوان براي کاالهاي خود به بستهبا استفاده از قواعد و اصولی که در این کتاب تشریح شده است می. کنندگان باشدمصرف



هایمان کمک مداري، ما را در فروش کاالمشتريتواند ضمن حفظ کاال و هایی که میبنديبسته. دست یافت) برند(هاي تجاري

: هایی که در این کتاب به آن پرداخته شده است عبارتند ازترین بخشاز مهم. نماید

بندي؛رعایت قواعد و اصول بسته-

بندي؛استفاده از فرایندهاي بسته-

استفاده از تصاویر مناسب بر روي بسته؛ -

توجه به نیازها؛ -

.   شناخت مواد مختلف در فرایند تهیه یک بسته-

بنديساختار طراحی در بسته: نام کتاب

Pepin Press : انتشارات

دالر20/23: قیمت کتاب

صفحه423:تعداد صفحه

الديیم2010: سال انتشار

انگلیسی: زبان

بندي مورد نظر در طراحی یک بسته ابتدا باید به ساختار و اجزاي بسته

بندي درجه تأثیرگذاري یک بسته یا یک الگو براي بسته. آشنایی پیدا کرد

بندي براي محصوالتمان در طراحی صحیح و درجه تأثیرگذاري شکل بسته

طراحان براي این منظور مطالعاتی در ساختار . باشدجذب مشتري مهم می

بندي از طریق طراحی دو بعدي یا سه بعدي روي بسته انجام میبسته

. گرددماحصل این مطالعات ابتدا به صورت تصویر ارائه می. ندده

. بندي مناسب، طراح در خیال هم به سر ببرد و طرح ذهنی خود را به صورت ذهنی ترسیم نمایداحتمال دارد براي طرح یک بسته

: اخته شده استدر این کتاب به مباحث ذیل پرد. باشدو این مقدمه ایجاد و تهیه یک بسته جدید براي محصول می

بندي در طراحی؛شناخت ساختار بسته-

انتخاب صحیح الگو؛  -

هاي دو بعدي و سه بعدي؛ توجه به طرح-

استفاده از قدرت ذهن براي طراحی یک بسته؛ -

. هابنديمطالعه بر روي انواع بسته-



بندي پستهبسته: نام کتاب

سیما صادقی خانقاه:نویسنده

شرکت چاپ و نشر بازرگانی: انتشارات

تومان1000: قیمت کتاب

صفحه52:تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی: زبان

ها در سیستم ترین فعالیتبندي یکی از مهمبسته

با این حال توجه اندکی . توزیع و زنجیره تقاضاست

کند، مخصوصًا در بخش تولید را به خود جلب می

بندي فقط براي حفاظت محصول استفاده زیرا بسته

. شده است

وري، تولید و اثر یکی از اولین عواملی که از بهره

. بندي به عنوان یک کار انفرادي استبستههاي کند، برخورد با فعالیتبخشی جلوگیري می

ا به عنوان مؤلفه ارزش افزوده در مراحل تر به عنوان مرکز گرداننده هزینه بوده است تبندي سنتی معموًال بیشبه بیان دیگر بسته

. تولید و توزیع

: در این کتاب به موارد زیر پرداخته شده است

بندي پسته؛ خصوصیات بسته-

بندي پسته؛ ظروف بسته-

هاي پسته؛ کیسه-

ها؛ هاي تولید با پالستیکروش-

هاي فلزي پسته؛ قوطی-

بندي پسته؛ اي جهت بستهظروف شیشه-

.فواید پسته-



Retort flexible pouch substitute canfor packaging ready to eat meal: نام کتاب
نازنین زند:نویسنده
LAP Lambert academic: انتشارات

یورو59: قیمت کتاب

صفحه140: تعداد صفحه
2011: سال انتشار

انگلیسی: زبان

بندي جهت حفظ خواص مواد غذایی از تولید به مصرف و نیز کسب اطمینان در مورد ایمنی محصوالت بستهانتخاب ظروف مناسب 

مواد پلیمري به سرعت در حالاست که نشان دادهبندي در صنایع غذاییبستهمواد کاربردجهانی روند.شده ضروري است

پذیر ارائه شده در دنیا به هاي چند الیه پلیمري انعطاففیلمانواع مختلف.باشدمی... ومواد سنتی از قبیل شیشه، فلزی باجایگزین

هاي پلیمري را در کیسهیبندي محصوالت گوشتهاي جدید بستهوريا، جایگزینی علمی فّنکتاباین .خوبی بیانگر این تقاضا است

بندي، تعیین شرایط الزم براي خاصی از مواد بستهانتخاب نوع : تحقیق در جهات زیر انجام شد.پذیر فراهم کرده استانعطاف

استریل بسته پالستیکی با استفاده از امواج الکترو مغناطیس، دستورالعمل طوالنی شدن عمر روش نوینپذیري محکم بسته، دوخت

براي به دست .ت استسازي طوالنی مدکننده پس از ذخیرهو به دست آوردن ایمنی براي سالمتی مصرفیگوشتمفید محصوالت

فیلمناپذیري در ده نوعذنفوخواص مکانیکی وها، و ضخامت الیهبررسی ترکیبات-: مشکالت زیر وجود داشت،آوردن این هدف

و عامل ناپذیريذنفو،خواص مکانیکیبررسی : هاي ترکیبیانتخاب چهار نوع از فیلم- ؛پذیرنعطافاهاي چند الیه پلیمري

میدان وشرایط مختلف حرارتی اعمال- ؛پوشش چسب مختلفوضخامت الیه داخلی مختلف با ترکیبیهاي فیلمتولیداصطکاك،

پذیري محکم بسته در درجه حرارت، فشار و زمان دوختتعیین شرایط الزم براي-؛بستهمقاومت بررسیالکترومغناطیسی با فرکانس باال جهت

هاي مختلف فرایندبا EMIترکیب -؛ ])EMI(میدان الکترومغناطیسی با فرکانس باال[زي میکرو ارگانسم ها ساعقیمشرایطمناسب وجوش

.هاي مختلف حرارتیفرایند-؛فرایندحرارتی، بسته به دما و زمان 

ترکیب و خواص مواد بهپذیر تا حد زیادي بستگی هاي انعطافدر بستهیگوشتبندي مواد غذاییوري بستهااین مطالعه نشان داد که توسعه فّن

بهترین انتخاب براي . داردسازي وري عقیمافّنپذیري محکم بسته و ها، شرایط دوختبندي، ترکیب الیه داخلی و مقدار چسب بین الیهبسته

\7\12با ضخامت الیه PET \ AL \ PET \ LLDالیه فیلم ترکیبی مربوط بهپذیري محکم بسته دوختناپذیري باال و ذنفوبا خواص وبسته 

سازي ترکیب وري جدید عقیمابراي اولین بار از فنّ. بودM2/ گرم 3و چسب الیه LDPE٪50؛LLD٪50، الیه داخلی ترکیب 100\12

اهمیت .ه استها استفاده شدبندي گوشت پخته به منظور از بین بردن میکروارگانیسمهاي مختلف حرارتی در بستهفرایندمیدان مغناطیسی

نیز بهبود کیفیت محصوالتسازي ویند عقیمابهبود عملکرد فرباعث سازي کاهش یابد و ت عقیمدهد تا طول مدمیاجازهفنّاوريعملی از این 

. حاصل گرددبندي شده،بسته



بنديمبانی طراحی در بسته: نام کتاب
مهندس مصطفی امام پور:نویسنده
فرات: انتشارات

تومان4800: قیمت کتاب

صفحه152: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی: زبان

ي، فّناوري الزم براي حفظ و نگهداري سالمت بندآنجا که بستهاز 
کاال در مقابل خطرات گوناگون از قبیل فساد، ضربه، لرزش، فشار، 

باشد، لذا باید با توجه به ها و شبکه توزیع میشرایط جوي در انبار
ترین هاي مندرج در استانداردها، مناسباصول علمی و رعایت ویژگی

ها و طبیعت کاالهاي مورد نظر به کار گرفت تا کاالها پس از طی مراحل ا همراه با تمهیدات الزم و با توجه به ویژگیمحافظ ر
هاي زمینی، دریایی و هوایی سالم به دست هوایی از راهوونقل تحت شرایط گوناگون آبجایی و حملمختلف نگهداري، جابه

. هاي خاص و متناسب با کاال باشدها داراي خصوصیات و ویژگیبنديرد باید بستهکننده برسد و در هر یک از این موامصرف
ها باید مورد همچنین ممکن است عوامل اختصاصی براي بعضی از محصوالت یا تولیدات صنعتی مطرح باشد که طراحی ابعاد بسته

. توجه قرار گیرد
وارد گفته شده یک پیامد تأثیرگذار بوده و به عنوان یک ابزار دقیق بر تواند در تمامی مبندي میرعایت الزامات استاندارد بسته

کننده ایجاد نماید که قیمت کاال بندي ممکن است این احساس را در مصرفکیفیت محصول نظارت کند؛ اما ظاهر پرتجمل بسته
.بندي افزایش یافته استفقط به دلیل بسته

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل
؛اصول کار تبلیغات- بندي؛تاریخچه بسته-

آثار تبلیغات؛- ؛بندي در دنیاي امروزبسته-

؛وسایل و امکانات تبلیغات- ؛بنديبستهعملکردهاي -

بندي؛ضایعات بسته- بندي استاندارد؛هاي بستهویژگی-

.بنديآوري و دستهاي جمعهنظام-؛بنديهاي مهم در طراحی بستهمشخصه-

بندي؛مالحظات و الزامات مهم در طراحی بسته-

؛بنديهاي طراحی بستهروش-

دالیل توجه به طراحی؛-

؛بندي محصولروش طراحی بسته-

؛تعریف تبلیغات-

؛انواع تبلیغات-

شناختی مخاطبان تبلیغات؛روان-



بندي مواد غذایی هاي نوین بستهشیوه: نام کتاب

هانیه طلوعی:نویسنده

آموزش و ترویج کشاورزي: انتشارات

تومان12000: قیمت کتاب

صفحه281: تعداد صفحه

1389: سال انتشار

فارسی: زبان

سازي امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بهینه

بندي به جایگاهی ویژه دست بستههاي نگهداري و منابع غذایی، ارتقاي سیستم

. یافته است

تواند نقش مهمی بندي از جمله افزایش تنوع، افزایش ارزش غذایی، بهبود کیفیت و افزایش ماندگاري، میهاي نوین بستهمجموع مزایاي روش

ب حاضر به عنوان نخستین منبع فارسی، با از این رو کتا. سازي منابع غذایی و همچنین ارتقاي سطح سالمت افراد جامعه داشته باشددر بهینه

. بندي مواد غذایی، اجزا و کاربردهاي آن پرداخته استهاي نوظهور بستهبیانی ساده به شرح شیوه

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل
هاي خوراکی؛مزایاي پوشش-بندي؛نقش و اهمیت بسته-

هاي خوراکی؛ها و فیلمانواع پوشش-آشنایی با تکنولوژي هردل؛-

ي سطح؛کنندهترکیبات فعالآلژینات؛-پتانسیل اکسیداسیون و احیا؛ -

ي سطح؛کنندهترکیبات فعال-هاي متداول؛ بنديکاربرد هردل در بسته-

ي سطح؛کنندهترکیبات فعال-بندي فعال؛کاربرد هردل در بسته-

کنندگی؛خصوصیات ممانعت-هاي رطوبت؛کنندهاشکال و کاربردهاي کنترل-

.تجزیه پذیريخصوصیات فیزیکی و شیمیایی؛-هاي جاذب اکسیژن؛ فیلم-

هاي کربن دي اکسید؛ کنندههاي کاربرد ساطعمحدودیت-

بندي؛ اکسیدان در سیستم بستهآنتی-

هاي گرم شونده خودکار؛ بسته-

بندي ضد میکروبی؛ اشکال بسته-

انواع ترکیبات ضد میکروبی طبیعی؛ -

بندي اتمسفر اصالح شده با اکسیژن کاهش یافته؛ بسته-

بندي هوشمند؛ اجزاي بسته-

هاي کیفیت مواد غذایی؛ شاخص-

بندي فعال و هوشمند در صنایع لبنی؛ بسته-

بندي آنزیمی؛ کاهش الکتوز و کلسترول به کمک بسته-

ي پروبایوتیک؛ کنندههاي آزادبنديبسته-

ها؛ ها و سبزيبندي هوشمند و فعال در میوهبسته-



)العات روي بستهبر اساس اطّ(دیراهنماي خر: نام کتاب

ن رمضانی خردمردي با مقدمه قدرت گودرزيیحس:نویسنده

فرهنگ صبا: انتشارات

تومان2500: قیمت کتاب

صفحه140: تعداد صفحه
1389: سال انتشار

فارسی: زبان
. هتر، انسان متمدن استمفهومی آشنا و روزمره در زندگی انسان شهرنشین یا به بیانی ب» خرید«

ترین قراردادهاي اقتصادي میان مردم از ترین و متداولترین، گستردهعنوان یکی از مهمخرید به 

خرید در سطح فعالیتی خرد و فردي به تحقیقاتی درباره ها و در سطوح مختلفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ مطالعه جنبه

» تبلیغات«و » بازاریابی«توان در دو رشتهکنندگان انجامید که ماحصل آن را میمصرفبینی رفتارهاي خرید رفتارشناسی مشتري و پیش

. هاي متعددي در این باره تألیف یا ترجمه و منتشر شده استجستجو کرد که کتاب

ان یک رفتار عمومی در سطح کالن ملی نیز اهمیتی مضاعف دارد؛ چرا که از یک سو رضایت، سالمت و ایمنی شهروندان در گروه خرید به عنو

یدخرید هر کاال با تأیید تقاضاهاي آن کاال از سوي مشتري، ادامه تولید و عرضه آن را موجب شده که تداوم این تولید، رونق کسب و کار تول

. ندگان بخش مربوط را به دنبال داردکنکننده یا تولید

بدیهی . شودمنتشر می» بنديبسته«اي به نام   کنندگان از طریق رسانهامروزه اطّالعات ضروري هر کاال، براي فرد فرد خریداران یا مصرف

ف، کمک کند و شخص را از محصوالت مختل» شناخت کلی«تواند به کسب یک بندي میاست در صورت آگاهی و دّقت خریدار، همین بسته

انتخاب درست در خرید «این کتاب، حاوي معرفی و توضیح همین اطّالعات است؛ اطّالعاتی که . قرار دهد» انتخاب آگاهانه«در موقعیت 

.تر، داشته باشدتواند خریدي موفّق همراه با احساس خشنودي بیشکند و وي میرا براي خریدار آسان می» کاالهاي مصرفی

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل
تعریف کاال؛ -

خرید؛ -

انسان اقتصادي؛-

بندي از نظر نوع مصرف؛  تقسیم-

بندي از نظر مدت ماندگاري؛ تقسیم-

بارکد؛ -

انواع استاندارد؛ -

تعریف استاندارد؛ -

اهداف استاندارد؛ -

عالئم استاندارد ملّی کشورهاي خارجی؛ -

تاریخچه ایزو؛ -

اهمیت استاندارد ایزو؛ -



انواع استانداردهاي ایزو؛ -

نشان حالل؛ -

برچسب انرژي؛-

خرید کاالهاي با کیفیت ایرانی؛ -

کنندگان؛ تندیس رعایت حقوق مصرف-

آشنایی با احکام خرید؛-

قسم نخوردن در خرید و فروش؛ 

صورتحساب فروش؛ -

هاي خرید؛ آموختن مهارت-

خریدهاي کلی؛ -

پرداخت الکترونیک؛ -

.جدول اّطالعات استاندارد ملی برخی از کشورها-

بندي ماهی و میگوراهنماي بسته: نام کتاب

شیوا کی منش :نویسنده

چاپ و نشر بازرگانی: انتشارات

بندي ماهی و میگوراهنماي بسته: نام کتاب

شیوا کی منش :نویسنده

چاپ و نشر بازرگانی: انتشارات

تومان1500: یمت کتابق

صفحه66: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی: زبان

ریزي تولید مواد غذایی براي حجم انبوه جمعیت نیاز به  برنامه

پهناور گسترده و دقیق دارد با وجود استعدادهاي فراوان کشور 

هاي گرانقدر خدادادي از جمله ایران جهت گسترش سطح زیر کشت و میزان انبوه تولیدات مختلف محصوالت آبزیان و  نعمت



هاي بسیار متفاوت و هاي متنوع آب و هوایی، گونهاقلیمها و منابع آبی متعدد، المللی و وجود رودخانههاي بیندسترسی به آب

سراسر میهن عزیزمان؛ اما متأسفانه به دالیل متعددي هر ساله مقادیر فراوانی از این محصوالت غیر در... ها و خوش طعم ماهی

گردد و نیز بسیاري از تولیدات، امکان صادرات به حارج از کشور را نداشته و مقادیر قابل توجهی نیز واردات قابل مصرف می

. گردداز کشور خارج میگیرد و ارز هاي دریاي صورت میمحصوالت و  فراورده

در یک کالم، بسته. باشدبندي محصوالت دریایی کشور مییکی از علل این نقایص در ایران، صنایع تبدیلی، فرآوري و نیز بسته

بندي، هنوز در بین تولیدکنندگان و دست اندرکاران در سراسر شهرها و روستاهاي کشور، آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است 

هاي مختلف، صرفًا در راستاي افزایش میزان تولید مده تالش دست اندرکاران و نیز مسئولین دولتی مربوطه در وزارتخانهو ع

هاي بندي یکی از حلقهدر واقع صنعت بسته. باشدمی) بنديبدون توجه به مسائل پس از برداشت، نظیر مقوله بسته(محصوالت

. باشدگمشده توسعه بخش دریایی در ایران می

: هاي مختلف این کتاب به موارد زیر پرداخته شده استدر بخش

بندي؛ انواع بسته-

بندي سلولزي؛ بسته-

بندي ماهی سرد؛ بسته-

بندي ماهی دودي؛ بسته-

بندي ماهی سوخاري؛ بسته-

هاي پر شونده از باال؛ کارتن-

بندي؛ سازي ماهی منجمد براي بستهآماده-

بندي در کارتن تک؛ بستهروش -

بندي میگو و البستر؛ هایی از بستهنمونه-

. MAPبندي با اتمسفر تغییر یافته بسته-



بنديچاپ و بسته: نام کتاب

بنديگروه بسته- هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات : انتشارات

تومان4200: قیمت کتاب

صفحه181: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی: زبان

بندي براي متقاضیان و سفارش دهندگان، از علم چاپ روي بستهآگاهی 

هاي فنی کنندگان، دانشجویان رشتههنرمندان و طراحان، فروشندگان و تولید

کند تا با این اّطالعات به مشتریان کمک می. بندي ضروري استچاپ و بسته

وقتی یک متصدي چاپ . هاي فرایندهاي چاپ آشنا شوندو محدودیتامکانات

گوید که فالن کار قابل انجام است یا بهترین راه است، مشتري به مشتري می

.قضاوت مشتري متأثر از میزان اطّالع او از فرایند چاپ می باشد. تواند به درست بودن و یا نبودن آن پی ببردآگاه می

برند و با ارائه هاي کار پی میبندي و مواد اولیه مورد استفاده به امکانات و محدودیتت فرایند چاپ بستهطراحان نیز با شناخ
. شوندهاي مناسب و قابل اجرا براي هر روش چاپ به نتایج بهتري نایل میطرح

حتّی عالیم . ین فرایند سهم دارندبندي است و البته حفاظت و راحتی مصرف نیز در اترویج و ارتباط، دو هدف اصلی در چاپ بسته

نیز از عواملی هستند که به محیط ... کار رفته در بسته، قرار دادن داخل سطل زباله و تصویري چاپی مانند بازیافت، نوع مواد به

اي چاپ، ههاي چاپ، شناسایی اطّالعات مهم در روشسازي چاپ، روشدر این کتاب با آوردن مراحل آماده. نمایندزیست کمک می

بسته بندي بیشتر توجه ی شده است تا به اهمیت چاپ دربندي سعنیاز مشتریان، و نشان دادن نقش چاپ و برچسب در بسته

.گردد

: در فصل هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است

؛بنديتاریخچه چاپ و بسته-

تحول فن چاپ در ایران؛ -

بندي؛بستهتوسعه چاپ در -

نکاتی در طراحی؛-

نظارت در طراحی جهت چاپ برچسب و جعبه؛-

ها؛مواد و چگونگی چاپ آن-

هاي سخت؛گذاري جعبهبرچسب-

فرایندهاي چاپ؛-

... .آالت چاپ و ماشین-



فنّاوري بازیافت کاغذ: نام کتاب

دکتر احمد لتیباري، مهندس امیر خسروانی، :ترجمه و تألیف

نیامهندس کهدي رحمانی

آرویچ: انتشارات

تومان8700: قیمت کتاب

صفحه544:تعداد صفحه

1386:سال انتشار

فارسی : زبان

اوالً می توان محصوالتی با همان ویژگی . در بین انواع ضایعات و پسماندها، بازیافت مواد سلولزي و کاغذي جایگاه ویژه اي دارند

هاي محصول اولیه از کاغذ باطله تولید کرد؛ 

باطله به حفظ و حراست از ثانیاً انرژي مصرفی در بازیافت به مراتب کمتر از تولید الیاف سلولزي بکر است و ثالثاً بازیافت کاغذ

جنگل هاي طبیعی کمک کرده و امکان استقرار صنعت کاغذسازي در مناطق عاري از جنگل هاي طبیعی کمک می کند و امکان 

بدین جهت، فنّاوري هاي بازیافت کاغذ باطله رشد و توسعه . استقرار صنعت کاغذسازي در مناطق عاري از جنگل را فراهم می نماید

حظه اي داشته و کتاب ها، مقاالت و همایش هاي زیادي در این زمینه تدوین و برگزار شده و فّناوري ها و تجهیزات ي قابل مال

. بازیافت، توسعه و گسترش زیادي یافته اند

را با همکاري متخصصین این صنعت هماهنگ کرده که » فنّاوري بازیافت کاغذ«مک کینی تدوین کتاب جامع. جی.دبلیو.آقاي ار

. تمل بر اطّالعات کامل و جامعی در زمینه هاي مختلف بازیافت کاغذ باطله استمش



مدیریت ارتباط با مشتریان: نام کتاب

پروفسور فرانسیس باتل، جان ترن بول :نویسندگان

دکتر کامبیز حیدرزاده، دکتر رضا رادفر : مترجمان

سیته: انتشارات

تومان10000: قیمت کتاب

صفحه416:تعداد صفحه

1390: سال انتشار

فارسی: زبان

چیزي نیست که تنها شرکت ها و کسب و کارهاي پیشتاز و مهم از آن به منظور ) ام.آر. سی(امروزه مدیریت ارتباط با مشتریان

.کسب مزیت رقابتی استفاده کنند، بلکه این مدیریت به صورت یک عامل حیاتی براي حفظ بقا در آمده است

ها را ملزم می سازد تا براي آگاهی از نیازهاي مشتریان و بهبود کیفیت سازمانالعات،اوري اّطگیري گسترده از فنّضرورت بهره

یندهاي تعاملی ا، فر90از همین رو در طول دهه . ز شوندهاي الزم مجهها و تخصصخدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارت

ارتباط با مشتري است، مجدداً مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و این موضوع که درالعاتاّطاوريمدیریت مشتري مبتنی بر فّن

عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت هاي اقتصادي مطرح گردیده شود، بهنامیده می"مدیریت ارتباط با مشتري"که امروزه 

. است

در"با مشتريارتباطمدیریت"مثبتاست کاربرد"نوایده"ارائه واقتصادي کسبهاي بودن در فعالیتآنجا که الزمه پیشتازاز

مقوله از دیدگاه مشتري افزایش حساسیت تولیدکننده نسبت به نیاز مشتري و بهبوداین. یابدهاي اقتصادي اهمیت میفعالیت

وري،تأکید بر کنترل و کاهش هزینه ها و افزایش بهرهبا"مدیریت ارتباط با مشتري"در ضمن . گرددتولیدات تلقی میکیفیت

مدیریت"بیان دیگر به . سازدرا براي مشتري شفاف میهاي اداري شرکتها و روشکند و سیاستمیتقویتزنجیره ارزش را

دارد و در برمیا مشتريهایی است که یک سازمان براي ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند بشامل کلیه گام"با مشتريارتباط

عنوان فروش، تحتها معموالًگونه فعالیتاین. شودچارچوب کار گروهی براي تحقق اطمینان و جلب رضایت مشتري تعریف می

شود که براي هر از آنجا ناشی می” مدیریت ارتباط با مشتري“اهمیت مقوله . خدمات تخصصی انجام می پذیرندوبازاریابی

هدف این است که این کتاب هم . ي حفظ مشتریان قبلی نسبت به جلب مشتریان جدید از اولویت بیشتري برخوردار استامؤسسه

این کتاب شامل گستره ي وسیعی از علوم . ام باشد. آر. در زمینه ي  سیاز نظر دانشجویان و هم از نظر متخصصان، کتاب مفیدي

. از جمله مدیریت راهبردي، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، فنّاوري اطّالعات، فعالیت ها، رهبري و مدیریت تغییرات می باشد



بنديقوانین بسته: نام کتاب
هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: شاراتانت
تومان3100: قیمت کتاب

صفحه102: تعداد صفحه
1388: سال انتشار

فارسی: زبان

بندي  در توجه نکردن به قوانین و مقّررات اجرایی در زمینه انواع بسته

ویژه کشورهاي در حال توسعه ، اهمیت توجه به رعایت برخی کشورها به

ها و مواد رعایت قوانین در خصوص مواد اولیه و مصرفی در تولید بسته بندي. نمایدالزام میبندي را بیشترمقرّرات و قوانین بسته

تواند تأثیرات نامناسب بر روي فراورده گذاشته و در نتیجه کننده ارتباط داشته و عدم رعایت آن میجانبی آن با سالمت مصرف

طور جدي مورد اصالح قوانین حاکم بر ساخت بسته بندي بهرو کوشش جهتاین از. سالمت مصرف کننده را به خطر اندازد

هاي گوناگون در مقایسه با مشکالت بنديدر بسیاري از کشورها مقّررات ایمنی مواد مصرفی در بسته. استبررسی قرار گرفته 

وانین مشخص که هر سال مورد بندي از اهمیت بیشتري برخوردار است و در کنار تدوین قزیست محیطی ناشی از تولید انبوه بسته

ها نیز به تشویق صنایع داخلی جهت تولید انواع مرغوب و تأیید  شده بسته بندي و تجارت بدون تجدید نظر قرار می گیرد دولت

.تعرفه و عوارض اقدام می نمایند

در بازارهاي داخلی و خارجی و توجه به شرایط گوناگون فرهنگی، اقتصادي و صنعتی کشورها و همین طور رقابت و کسب موفّقیت

این موضوع منجر به تغییر و تحول . هاي انجام شده، از یک کشور به کشور دیگر به سرعت انتقال می یابدبا توجه به پیشرفت

. بنیادي در فّناوري ضعیف بسته بندي حاکم بر جامعه صنعتی هر کشور خواهد شد

دربرگیرندگی کاال، محافظت و نگهداري کاال، شناسایی و اطّالعات، جذب در بازار، در این کتاب با آوردن وظایف بسته بندي نظیر 

کننده، آگاهی مؤثر در انتخاب بسته بندي، الزامات قانونی و نشان دادن نقش مقّررات در راحتی استفاده، توجه به نیازهاي مصرف

.در صنایع بسته بندي بیشتر توجه گرددبسته بندي به اهمیت قوانین و مقّرراتبندي سعی شده است تا بسته

:در بخش هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است

؛ارتباط متقابل مواد یا بسته با ماشین-کلیات؛-

؛اضافی روي بستهکدزنی و چاپ-؛بنديبازیافت مواد بسته-

؛بنديپالستیک قابل تجزیه زیستی و بسته-؛بنديهاي بستهمدیریت و روش-

؛رید و کنترل کیفیتمشخصات خ- بندي؛عوامل مؤثر بر انتخاب بسته-

؛بنديهاي کلی بستههزینه-بندي؛ وظایف بسته-

اندازي خط تولید؛هاي راههزینه- شناسایی و اطّالعات؛-

.جایی و انبارداريبههاي جاهزینه- ؛کنندهتوجه به نیازهاي مصرف-



سازي مدرنبندي در ساختار جعبههنر بسته: نام کتاب
پورمهندس فاطمه حسن:نویسنده
یادواره اسدي: انتشارات

تومان15000: قیمت کتاب

صفحه194: تعداد صفحه
1387: سال انتشار

فارسی: زبان
تان را کند تا به بهترین نحو خاطرات زندگیکتاب به شما کمک میاین 

با کمی صبر و حوصله و البته کمی عالقه می. براي خود جاودانه کنید

هاي متفاوت از جمله هاي خاطرات را در قالبتوانید بهترین مجموعه

. هاي بسیار جذّاب و غیره بسازیدهاي عکس با طرحهاي زیبا، قابجعبه

سعی کرده است تا با دقّت فراوان کار ترجمه را به نحوي انجام مترجم 

توان در این راستا مشکالت فراوانی وجود داشت که از آن جمله می. اي بتواند ارتباط کاملی با کتاب برقرار نمایددهد که هر خواننده

. به نبود یک فرهنگ لغت کامل در زمینه هنر اشاره کرد

ها باید مواد اولیه که براي درست کردن این پروژه. هاي متفاوتی را به کار خواهید بردها، روشتن پروژهشما در این کتاب براي ساخ

. اندهاي دستی در این بخش لیست شدهدر دسترس شما باشد، همراه اّطالعات عمومی، در تنوع وسیعی از روش

ها در این کتاب، به یک سري ابزارهاي اولیه نیاز براي پروژه. ازیددهد تا پروژه را به آسانی بسداشتن ابزار مناسب به شما اجازه می

. ها، قیچی و چسب پوشاننده و نیز مقداري اقالم تخصصیمدادها، پاك کن-خواهید داشت

: در این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده است

هاي اساسی؛روش-

ها؛چسب-

گیري و برش؛ اندازه-

جعبه هدایاي نوزاد؛-

بازي؛جعبه اسباب-

جعبه یادبود پدر؛ -

جعبه کارت پستال؛ -

ي ثبت خاطرات؛ جعبه-

جعبه مخصوص کتاب؛ -

جعبه جواهرات؛-

درست کردن جعبه بدلی؛ -

هاي جهانی؛ جعبه لیگ-

... . جعبه سالگرد و -



محاسبات فنی صنایع چاپ: نام کتاب

مهندس داود لطفی:نویسنده

مؤلف: انتشارات

تومان6500: قیمت کتاب

صفحه233: تعداد صفحه

1389تابستان : سال انتشار

فارسی : زبان

یک مدیر یا سرپرست . استفاده نموده است...) بندي و چاپ نشریات، بسته(هاي متمادي از چاپ، به منظور ارتباط گستردهبشر سال

ترین و برآورد قیمت را تا حدودي آشنا باشد تا بتواند محصول چاپی را با کمکارگاه، براي تولید محصوالت چاپی باید محاسبات فنی 

. وري برساندهزینه به بیشترین بهره

هاي صنعت چاپ که یکی از مجموعه کتاب» محاسبات فنی صنایع چاپ«از این رو براي آشنایی بیشتر عزیزان کتابی تحت عنوان 

. شوداست، نوشته شد تا کمبود آن تا حدودي جبران

محاسبات فنی و محاسبات تولید تقسیم کرد، محاسبات فنی با تأکید بر مبناي : توان به دو قسمتمحاسبات فنی صنایع چاپ را می

پردازد، محاسبات تولید با ها میوري از آنآالت محاسبه بهینه و به ویژه بهرهها و ماشینهاي کاربردي مواد، دستگاهعلمی و ویژگی

هاي چاپ نشریات، تعرفه: هاي مختلف ماننداصول علمی محاسبات حسابداري صنعتی و قولنین کشوري و بر اساس تعرفهتأکید بر 

.  پردازدبه برآورد قیمت اولیه و قیمت تمام شده محصوالت چاپی می... بندي و بسته

از چاپ، بخش سوم چاپ، بخش این کتاب شامل شش بخش است که بخش اول آن مربوط به محاسبات عمومی، بخش دوم، یش

. باشدهاي چاپی میچهارم سطوح چاپی و مواد مصرفی، بخش پنجم حسابداري صنعتی و بخش ششم شامل هزینه



معرفی کتاب مرجع جوهر چاپ: نام کتاب
ویلیامز. کریس اچ:نویسنده

مهندس تارا سمنارشاد : مترجم
سیماب زرین: انتشارات

تومان5500: قیمت کتاب

صفحه392:تعداد صفحه
1389: سال انتشار

فارسی: زبان
شیمی نساجی است در یادداشتی که -مترجم که خود کارشناس ارشد مهندسی نساجی

اي کامل و گویا از اّطالعات موجود، راجع نویسنده به زبان ساده، سعی در ارایه مجموعه«. در شروع کتاب آورده، تأکید کرده است

چهارده فصل این کتاب به ترتیب به تشریح رنگ، پیگمنت. »هاي تولید و فرموالسیون نموده استجوهرهاي چاپ و روشبه انواع 

هاي جوهر، ساخت و انبارداري، خشک کردن، جوهرهاي چاپ لیتو، جوهرهاي چاپ هاي جوهر، افزودنیها و مواد رنگزا، محمل

جوهرهاي چاپ اسکرین، جوهرهاي تخصصی، آزمایش و کنترل، سالمتی، لترپرس، جوهرهاي چاپ گراور، جوهرهاي چاپ فلکسو،

اطّالعات مندرج در این . پرداخته است)حاکم در کشور انگلستاننیقوانمطرح در صنایع چاپ با مرجع (ایمنی و محیط زیست

در صنایع مختلف، چاپخانهکنندگان رنگ مندان، از جمله تولیدکنندگان و مصرفکتاب، به طیف وسیعی از خوانندگان و عالقه

هاي هاي چاپ شده که با روشبنديبندي، خریداران محصوالت چاپ شده، خریداران بستهداران، دست اندرکاران صنعت بسته

. باشدگوناگونی از چاپ سروکار دارند و همچنین دانشجویان رشته رنگ، مربوط می

هاشناسی رنگروان: نام کتاب
دوِي سادکا :نویسنده

محمد رضا آل یاسین : مترجم
هامون: انتشارات

ي تواند شالوده و خمیر مایهکتاب حاضر مبتنی بر این فلسفه است که رنگ می

دهد خود را مفاهیم این کتاب به شما امکان می. شخصیت انسان را آشکار کند

. بشناسید و به طور دقیق از نقاط ضعف و میزان فضائل و رذایل خویش آگاه شوید

آموزد چگونه از این سیستم بخش اول با شرح و تفضیل به شما می. مطالب این کتاب به چهار بخش مختلف تقسیم شده است

انگیزد و با آیید که چه عاملی بیشترین شور و شوق را در وجودتان بر میدر بخش دوم به این کشف بزرگ نائل می. استفاده کنید

اید هم ساز و ي وجود گذاشتهکنید با آن چه به خاطرش پا به عرصهچگونه حس می. رسیدانجام چه کاري به اوج انرژي می

در بخش سوم با عواملی که شما را به سعی و عمل وا . دهیدهماهنگ هستید و چگونه به اوضاع و شرایط مختلف واکنش نشان می

هاي ها و باز کردن گرهاز آن براي صاف کردن جادهکاهد، آشنا شده و تان براي آگاهانه زیستن میدارد و یا از سرعت تالشمی

. بریدزندگی تان سود می



بندي مواد و اقالم خطرناكاستاندارد بسته: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان4200: قیمت کتاب

صفحه173: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی: زبان

ت یاهمدلیلها از موضوعاتی است که به بندي آنمواد خطرناك و بسته

و چه ) نقل و کاربريونگهداري، انبارداري، حملبراي(ایمنیجنبهزآن چه ا

ه بسیار شده است و کیفیت محصول در سطح جهانی بدان توجاز نظر حفظ

ه بندي و نحوهالمللی در خصوص چگونگی بستگذار معتبر بینمراجع قانون

آگاهی از اولین مسئله در مواجه شدن با مواد خطرناك . انده نمودهئراتی را تدوین و ارابازرسی و کنترل کیفیت آن، قواعد و مقرّي

هاي سازنده را ملزم به تعیین دقیق نوع خطر و خطرناك بودن ذاتی کاال است و در اکثر کشورها مقرّراتی وجود دارد که کارخانه

عدم رعایت این امر، براي فرد مواجه شده این حق را موجب می شود که . نمایدهاي کاال میبنديمناسب آن روي تمام بستهدرج

عالوه بر این، . در هر زمان و مکانی از کاال دور شده، یا آن را از بین برده و یا خنثی نماید؛ بدون این که غرامتی از این بابت بپردازد

هایی است که از تحویل چنین کاالیی براي حمل یا در هنگام هاي ناشی از فقدان یا خسارتبران تمام هزینهصاحب کاال مسئول ج

بندي، بررسی کیفی و شناسایی اسناد کاالهاي عنوان یک اصل ضروري، افرادي که مسئولیت طبقهبه. حمل آن ایجاد شده باشد

و تمام (هازنی آنگذاري و برچسبخطرناك، باید دقّت کامل را در عالمتخطرناك را دارند در صورت ارتباط با محموله کاالهاي 

کارگیري احتمال به. ، اعمال نمایند)در زنجیره حمل و تحویل گیرنده نهایی ارایه شوداطّالعاتی که الزم است به متصدي حمل

الهاي خطرناك، مفهوم هر ماده یا کاالي کا. نقل نیز باید مورد توجه قرار گیردوهاي مختلف حملالزامات خاص براي روش

بنديو داراي و مشخصاتی هستند که طبقه. اندباشد که براي حمل یا انبار نمودن در نظر گرفته شدهبندي شده یا فلّه میبسته

بندي دستهدر این کتاب، ضمن معرفی مواد، کاالهاي خطرناك و. اندنقل کاالهاي خطرناك با کد تعریف شدهوالمللی حملبین

بندي مواد خطرناك براساس هاي بستههمچنین گروه. ه استها نیز اشاره شدبندي آنها، به مراجع مختلف استاندارد بستهآن

همچنین سعی .آورده شده استPHMMASHو سند (UN)بندي اقالم خطرناك بر گرفته از کتاب نارنجی سازمان مللطبقه

، فرصتی براي )کتاب نارنجی رنگ(المللی انرژي اتمینقل مواد خطرناك از سوي سازمان بینوحملشده تا با الگو قرار دادن کتاب 

هاي مواد خطرناك بنديهاي مختلف این کتاب فقط به معرفی بستهدر بخش. هاي مواد خطرناك مهیا شودبنديشناسایی بسته

.پرداخته شده است

:رداخته شده استدر فصل هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پ

آگاهی از خطرناك بودن کاال؛-

ویژگی هاي مواد خطرناك؛-

بندي مواد خطرناك؛هاي عمومی بستهویژگی-



گانه مواد خطرناك؛ بندي طبقات نهبسته-

مواد منفجره؛: 1طبقه -

گازها اعم از انواع فشرده، مایع و مایع تحت فشار؛: 2طبقه -

؛اشتعالمایعات قابل : 3طبقه -

جامدات یا مواد قابل اشتعال؛: 4طبقه -

اکسیدهاي ارگانیک؛کننده و پرمواد اکسید: 5طبقه -

کننده؛کننده و زخممواد سمی، خفه: 6طبقه -

مواد رادیواکتیو؛: 7طبقه -

و مخرب؛مواد خورنده: 8طبقه -

؛مواد خطرناك متفرقه: 9طبقه -

.  9بندي مواد طبقه بسته-

بندي مواد غذایی و داروییپذیر و خوراکی در بستهپلیمرهاي زیست تخریببیو: نام کتاب
، هادي الماسی و یونس زاهديقنبرزادهبابک:نویسندگان

)تکنیک تهرانپلی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر: انتشارات
تومان7450: قیمت کتاب

صفحه542: تعداد صفحه
1388مهرماه : سال انتشار

فارسی: زبان

شده از مشتقات نفتی و هاي سنتزي تولیدآلودگی ناشی از پالستیک

مانند دفن کردن،(زدایی هاي مختلف آلودگیمشکالت ناشی از روش

هاي اخیر ه پژوهشگران را در طی سالتوج) هاسوزاندن و بازیافت آن

زیست تخریب پذیر در تولید پلیمرهاي طبیعی به امکان استفاده از

در مورد ساختار این کتاب. بندي معطوف کرده استمواد بسته

ها بندي از آنهاي بستههاي تولید فیلمشیمیایی بیوپلیمرها و روش

گیري خواص، بهبود ویژگیهاي اندازههمچنین روش. کندمیبحث

برخی از همچنین. اندها به تفصیل مورد بحث قرار گرفتهمختلف آنهاي بیوپلیمري و کاربردهاي فیلمهاي مکانیکی و بازدارندگی

نیز مورد بررسی ) پلیمرهاي طبیعیيهبر پایهايهاي ضد میکروبی و نانوکامپوزیتمانند فیلم(بنديجدیدترین مباحث دانش بسته

محققین ويهتواند مورد استفاداین کتاب میمباحث مربوط به بیوپلیمرها، مطالب اي بودنه به بین رشتهبا توج. اندقرار گرفته

.دگیرهاي مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی شیمی و داروسازي قرارعالقمندان رشته

:هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر فصل



؛ پذیر و خوراکیبیوپلیمرهاي زیست تخریب-

؛هاي زیستیبنديد استفاده در تولید بستهبندي بیوپلیمرهاي مورطبقه-

؛هاي زیستیبندياستفاده مستقیم از بیوپلیمرها در بسته-

؛هاها و پوششپذیري فیلمخوراکی بودن و زیست تخریب-

؛ هاي بازدارندگی در برابر گازها و بخارهاویژگی-

؛هاي پلیمري به گازهاگیري نفوذپذیري فیلمهاي اندازهروش-

؛ آرایش و ساختار مولکولی در بیوپلیمرها-

؛ ايبینی دماي انتقال شیشههاي پیشمدل-

؛ هاي پروتئینیها و پوششفیلم-

؛ بازدارندگی در برابر گازها و بخار آب-

؛ و آمیخته) کامپوزیت(هاي مرکبتولید فیلم-

؛ هاي حاصل از پروتئین زئینفیلم-

؛زئینیهاي هاي تولید فیلمروش-

؛ )رطوبت(بازدارندگی نسبت به بخار آب-

؛ گلوتنی گندمهايهاي حاصل از پروتئینفیلم-

؛هاي پروتئین سویافیلمهايویژگی-

؛ هاي آب پنیرهاي پروتئینهاي فیلمویژگی-

؛ هاي کازئینی شیرهاي حاصل از پروتئینفیلم-

؛ تخم مرغيدههاي پروتئین سفیروش تولید فیلم-

؛ هاي با دسترسی محدودحاصل از پروتئینهايفیلم-

؛ هاي آنتولید فیلم و ویژگیروش-

؛ )جوي دو سر(اياز پروتئین سورگوم دانههاي حاصلفیلم-

؛ هاکاربرد نشاسته در تولید زیست پالستیک-

؛ بازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرار-

؛ هاي سلولز و مشتقات آنویژگیترکیب، ساختار و -

؛ هاها و پوششفیلميهترکیبات لیپیدي رایج در تهی-

؛ کنندهنفوذيهتأثیر شرایط محیطی و حالت فیزیکی ماد-

؛ هامواد مورد استفاده در تولید نانوکامپوزیتانواع نانو-

؛ هاي بیوپلیمريخواص کاربردي نانوکامپوزیت-

؛ هاها و سبزيهاي بیوپلیمري براي حفظ کیفیت میوهاستفاده از پوشش-

-ه قرار گیرندمواردي که در فرموالسیون پوشش بایستی مورد توج .



مرکب آب پایه، کیفیت چاپ و المتی: نام کتاب

Matt Lichtenberger:نویسنده

مهندس مجید کرمی: مترجم

و چاپ نام مرکب به مایع و یا ماده خمیري براي نقاشی، نوشتن 

. گیردشود که مورد استفاده قرار میمتن و یا شکل اطالق می

هاي متنوعی مانند لترپرس، فلکسو گرافی ، لیتو گرافی، روش

مانند ) NIP(هاي چاپ غیر تماسیگراور و اسکرین و نیز روش

مرکب یک سیستم کلوئیدي است که از . چاپ کردن وجود دارد

به . ی تشکیل شده استرنگ بخش، رزین، حالل و مواد افزودن

ها، خواص و فرموالسیون دلیل کاربردهاي متنوع و متفاوت مرکب

.ها متنوع استآن

)مجموعه جزوات تبدیل شیمیایی و مکانیکی چوب(مرجع ارشد مهندسی چوب و کاغذ: نام کتاب

مهندس امیر خبازي نیاسر–مهندس هادي دشتی :نویسندگان

فرهنگ نور: انتشارات

تومان3700: کتابقیمت 

صفحه120: تعداد صفحه

1387: سال انتشار

فارسی: زبان

ي ي این کتاب دانش آموختگان رشتههاي کارشناسی ارشد و غیره بوده و با مطالعهمحتواي این کتاب از مجموعه جزوات مربوط به آزمون

هاي شیمیایی و مکانیکی چوب، ویژگیچوب، مشخصات فیزیکی،هاي توانند قابلیتمهندسی چوب و کاغذ در مقاطع باالي تحصیلی می

.ها در صنایع مختلف آشنا شوندکاغذها، مواد اولیه سلولز، روش تهیه کاغذ، نحوه تولید مقوا و چگونگی نقش آن



بندي کارتیبسته: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:مؤلف

جهان جام جممؤسسه انتشاراتی : انتشارات

تومان2100: قیمت کتاب

صفحه63: تعداد صفحه

1387: سال انتشار

فارسی: زبان

بندي است که در آن کاال روي بندي کارتی به طور کلی نوع خاصی از بستهبسته

با توجه به . شودیک کارت قرار گرفته و اغلب توسط یک فیلم پالستیکی پوشش می

توان اغلب از آن به عنوان بندي در نمایش و نگهداري کاال، میهاي این بستهقابلیت

تا متوسط و به طور کلی لوازم مختلف بندي قطعات یدکی و صنعتی کوچک بسته

. سنگین استفاده نموداعم از سبک تا نیمه

کردن بسته و احتمال اشتباه را به حداقل تواند نیاز به بازها و انبارها میبندي نمایش کاال است که در فروشگاهترین مزایاي این نوع بستهاز مهم

اول این که، پس از . هاي کارتی در اروپا و آمریکا وجود داشته استبنديعلل تفاوت بستهاحتماالت زیادي در ارتباط با . ممکن کاهش دهد

کنندگان در اروپا از نقطه آغاز دوباره شروع کردند و بنديبسته. ، نابود شد)همانند دیگر صنایع(بندي اروپاآالت بستهجنگ جهانی دوم، ماشین

هاي مقاوم در برابر بچه بنديستر را به ظرف ترجیح دادند، ثانیاً قوانین اروپایی در ارتباط با بستهزمانی که تصمیم به انتخاب گرفتند، روش بلی

باالخره جامعه اروپایی داراي اعتقادات زیست محیطی باالیی هستند و به دلیل اینکه . باشداز قوت کمتري نسبت به قوانین آمریکا برخوردار می

. اندباشند بیشتر مورد توجه واقع شدهکم مواد اولیه میهاي کارتی داراي حجمبنديبسته

بندي به طوري که از هم غیرقابل تفکیک باشند، اغلب در بازیافت مشکلدانید استفاده بیش از یک نوع ماده اولیه در بستهطور که میهمان

آوري دهی حرارتی، راحتی برش و جمعنند سرعت، خواص جوشدهند مابندي را تحت تأثیر خود قرار میالبته عواملی که بسته. باشدآفرین می

آالت بندي کارتی، معرفی مواد اولیه، ماشیندر این کتاب سعی شده است تا با آوردن انواع بسته. محصول نهایی نیز باید مد نظر قرار گیرند

.ها به خواننده اطّالعاتی نیز داده شودتولید و فرایند تولید آن

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر فصل

؛هاي کارتیبنديها و محل آویز در بستهسوراخ-؛بندي کارتی انواع بسته-

؛هاي با بخیه یا اتصال با نوارهاي پالستیکیبنديمونتاژ بسته-؛بندي کارتیکلیات بسته-

؛بندي بلیستر، کلمشل و هدرآالت بستهماشین- ؛بندي با بخیه یا نوارهاي منعطف پالستیکیبسته-

؛تمیزکاري و برش-؛هاي کارتیبنديدهنده بستهاجزاي تشکیل -

.بندي با نوارهاي منعطف پالستیکیآالت بستهماشین-با آلومینیوم سخت؛انواع مواد سرپوش -

مواد سیل حرارتی؛) کوتینگ(دهیپوشش-

؛بندي بلیستر و کلمشلهاي بستهفیلم-

؛هاي بلیستربنديپوشش سیل حرارتی براي بسته-

؛مونتاژ اجزاي بسته-



بنديبستهطرح1000: نام کتاب

Grip: نویسنده

12.40$: قیمت کتاب

میالدي2011: سال انتشار

انگلیسی: زبان

در همه جوامع بندي بسته: نویسنده در این کتاب آورده است

شما.باشدامروزه از نظر دیدگان شما قابل کنترل و پیگیري می

در فروشگاه ، در خیابان، پستو، پزشکی، کابینت یخچالآن را در

کننده الگوهاي ها نیز براي مصرفباشند و بعضیکننده میهایی براي مصرفها داراي جاذبهبعضی. کنیدمشاهده می، و غیرهها

الهام گرفتن از باطراحان. ه استارائه شدبنديبستهبهترینازطرح 1000ازايخالصهدر این کتاب . جدیدي را به همراه دارد

ها شما با مطالعه و بررسی این طرح. نمایندکنندگان الگوهاي جدیدي را خلق و ارایه میهاي گذشته و نظرات جدید مصرفطرح

.هاي جدید انتحاب کنندبندي کاالهاي خود نیز طرحبراي بهبود وضع موجود بستهتوانند می

مدیریت چاپ: نام کتاب

درك پورتر:نویسنده

محمد حسن فکري: مترجم

دستان: انتشارات

انتوم5500:قیمت کتاب

صفحه304: تعداد صفحه

1388تیرماه : سال انتشار

فارسی: زبان

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Grip&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/269-7708091-4514191?search-alias=books&author=%D8%AF%D8%B1%DA%A9+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1&select-author=author-exact


سیل کردن: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:مؤلف

مؤسسه انتشاراتی جهان جام جم: انتشارات

تومان2100: قیمت کتاب

صفحه49: تعداد صفحه

1387: سال انتشار

فارسی : زبان

پالستیکی در جهان، هر روز شاهد کاربرد گسترده آن با توجه به اهمیت مواد 

مزایاي پالستیک از جمله سبکی، هزینه کم، . بندي هستیمدر صنعت بسته

قابلیت انعطاف، شفافیت و غیره سبب گردیده که در قرن اخیر به عنوان یکی از 

هاي رایج پالستیک از شکل. بندي مطرح گرددترین مواد اولیه صنایع بستهرایج

هاي پالستیکی به صورت یک یا چند الیه که به منظور ساخت توان به فیلممی

ها ایجاب استفاده از این فیلم. روند اشاره نمودکیسه، پوشش و لفاف به کار می

این اتصاالت اهمیت بسیار زیادي . هایی از آن صورت گیردگیري بسته، مسدود کردن درب یا قسمتکند که اتصاالتی جهت شکلمی

اي موارد از عبور گازها و مایعات نیز جلوگیري نمایند، همچنین در صورت نیاز ممکن است دارند و باید عالوه بر استحکام کافی، در پاره

عدم مطابقت روش سیل با مواد اولیه سبب گردیده . بندي از این محل باز شودضمن اتصال مناسب، هدف این باشد که به راحتی بسته

بندي در معرض هوا، رطوبت و سایر عوامل محیطی قرار گرفته و زیادي از کاالها در اثر باز شدن درب و اتصاالت بستهکه ساالنه مقدار

در این کتاب با . نمایدهاي متنوعی را براي سیل کردن و ایجاد اتصال ایجاب میها و مواد پالستیکی، روشتنوع فیلم. آسیب ببینند

در فصل هاي مختلف این کتاب به . شودها توضیح داده میآشنا شده و کاربرد هر یک از آنکردنهاي رایج و مناسب سیلروش

: موضوعات زیر پرداخته شده است

کردن؛اهمیت سیل-

کردن؛مواد حایل قابل سیل-

هاي الزم براي سیل کردن مناسب؛شاخص-

دهنده؛ ساختمان یا اجزاي تشکیل-

سیل مالشی یا اصطکاکی؛-

یل القایی یا فرکانس رادیویی؛س-

سیل پنوماتیک یا بادي؛-

هاي گرم؛کردن با میلهسیل-

کردن؛تجهیزات سیل-

کردن؛انواع دیگر تجهیزات سیل-

انتخاب روش مناسب سیل؛-

اتصال سیل؛-

نحوه تعیین دما، زمان دوخت و فشار؛-



آناتومی چوب: نام کتاب

K.Wilson , D.J.B.White: نویسندگان

وحیدرضا صفدري: مترجم

واحد کرج–دانشگاه آزاد اسالمی : انتشارات

تومان6500:قیمت کتاب

صفحه442: تعداد صفحه

1389: سال انتشار

فارسی: زبان

چوب طی چند صد میلیون سال به تدریج توسعه یافت تا 

به . نیازهاي درخت را از نظر مکانیکی و فیزیولوژیکی تأمین کند

ترین ساختار را طور مستدل به اثبات رسیده که چوب قابل توجه

در طول زمان، تنوع . در میان مواد روي کره زمین داراست

:هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر فصل. گونه مختلف رسیده است20000درختان به حدود 

آناتومی - ؛ )برگانسوزنی(مخروطیان. 1): پسین(آناتومی چوب ثانویه-درخت؛رشد سلولی -دهنده یک درخت؛ اجزاء تشکیل-

سطوح چوب و ساختار زیرین آن-هاي چوب؛اهمیت ریز ساختار در درك ویژگی-؛)برگانپهن(هاايدو لپه. 2)پسین(چوب ثانویه

.شناسایی چوب-ساختار، خواص و کاربردهاي چوب واکنشی؛ -تغییرات چوب؛ - ها؛

پذیر و خوراکی در پلیمرهاي زیست تخریببیو: ام کتابن
بندي مواد غذایی و داروییبسته

الماسی و یونس، هاديقنبرزادهبابک:نویسندگان
زاهدي

)تکنیک تهرانپلی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر: انتشارات

صفحه542: تعداد صفحهتومان7450: قیمت کتاب

1388مهرماه : سال انتشار

فارسی: زبان



مانند دفن (زداییآلودگیهاي مختلفشده از مشتقات نفتی و مشکالت ناشی از روشهاي سنتزي تولیدآلودگی ناشی از پالستیک
)هاآنسوزاندن و بازیافتکردن،

بندي مواد بستهپذیر در تولید مرهاي طبیعی زیست تخریبپلیهاي اخیر به امکان استفاده ازه پژوهشگران را در طی سالتوج

. کندمیها بحثبندي از آنهاي بستههاي تولید فیلممرها و روشدر مورد ساختار شیمیایی بیوپلیاین کتاب. معطوف کرده است

ها به مري و کاربردهاي مختلف آنهاي بیوپلیفیلمبازدارندگی،هاي مکانیکیگیري خواص، بهبود ویژگیهاي اندازههمچنین روش

میکروبی و ضدهايمانند فیلم(بنديبرخی از جدیدترین مباحث دانش بستههمچنین. اندمورد بحث قرار گرفتهتفصیل 

مباحث مربوط به اي بودنه به بین رشتهبا توج. اندنیز مورد بررسی قرار گرفته) مرهاي طبیعیپلیيهبر پایهاينانوکامپوزیت

،مر، مهندسی صنایع غذاییهاي مهندسی پلیعالقمندان رشتهمحققین ويهرد استفادتواند مومرها، مطالب این کتاب میبیوپلی

.دگیرمهندسی شیمی و داروسازي قرار

:هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر فصل

؛پذیر و خوراکیمرهاي زیست تخریببیوپلی-

؛هاي زیستیبنديبستهمرهاي مورد استفاده در تولید بندي بیوپلیطبقه-

؛هاي زیستیبنديمرها در بستهاستفاده مستقیم از بیوپلی-

؛هاها و پوششپذیري فیلمخوراکی بودن و زیست تخریب-

؛ هاي بازدارندگی در برابر گازها و بخارهاویژگی-

؛مري به گازهاهاي پلیگیري نفوذپذیري فیلمهاي اندازهروش-

؛ مرهامولکولی در بیوپلیآرایش و ساختار -

؛ ايبینی دماي انتقال شیشههاي پیشمدل-

؛ هاي پروتئینیها و پوششفیلم-

؛ بازدارندگی در برابر گازها و بخار آب-

؛ و آمیخته) کامپوزیت(هاي مرکبتولید فیلم-

؛ هاي حاصل از پروتئین زئینفیلم-

؛هاي زئینیهاي تولید فیلمروش-



؛ )رطوبت(بازدارندگی نسبت به بخار آب-

؛ گلوتنی گندمهايهاي حاصل از پروتئینفیلم-

؛هاي پروتئین سویافیلمویژگی-

؛ هاي پروتئین آب پنیرویژگی فیلم-

؛ هاي کازئینی شیرهاي حاصل از پروتئینفیلم-

؛ تخم مرغيدههاي پروتئین سفیروش تولید فیلم-

؛ هاي با دسترسی محدوداز پروتئینحاصل هايفیلم-

؛ هاي آنتولید فیلم و ویژگیروش-

؛ )سردوجوي(اياز پروتئین سورگوم دانههاي حاصلفیلم-

؛ هاکاربرد نشاسته در تولید زیست پالستیک-

؛ اربازدارندگی نسبت به گازها و ترکیبات فرّ-

؛ هاي سلولز و مشتقات آنویژگی،ترکیب، ساختار-

؛ هاها و پوششفیلميهترکیبات لیپیدي رایج در تهی-

؛ کنندهنفوذيهتأثیر شرایط محیطی و حالت فیزیکی ماد-

؛ هامواد مورد استفاده در تولید نانوکامپوزیتانواع نانو-

؛ مريهاي بیوپلیخواص کاربردي نانوکامپوزیت-

؛ هاها و سبزيکیفیت میوهمري براي حفظ هاي بیوپلیاستفاده از پوشش-

-ه قرار گیرندمواردي که در فرموالسیون پوشش بایستی مورد توج.



بندي پالستیکیبسته: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان5000: قیمت کتاب

صفحه281: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

از نظر تاریخی این عبارت . دهدگیري و تغییر شکل میها امکان قالبشود که به آنپالستیک به خاصیتی از مواد اطالق می

وجود آمد، هم اکنون کلمه پالستیک هایی که در علم شیمی بهبا پیشرفت. رفتکار میبراي موادي همچون واکس، گل و آسفالت به

. شوده و یا مواد مصنوعی که قابلیت تغییر شکل دارند، استفاده میمري اصالح شدبراي مواد پلی

تر پالستیک به قطعات نهایی تکمیل شده و پلیطور دقیقشوند؛ اما بهمر معموالً به یک معنی استفاده میکلمه پالستیک و پلی

یک مولکول آب از سه مولکول که شامل . اندههاي بسیار بزرگی تشکیل شدمرها از مولکولپلی. شودمر به مواد خام اولیه گفته می

مر از صدها یا هزارها اتم در حالی که یک مولکول پلی. باشد، تشکیل شده استدو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن می

. شوداند، تشکیل میمر از تعداد زیادي منومر که کنار همدیگر قرار گرفتهیک پلی. تشکیل شده است

مر ترین جزء زنجیر پلیکوچک» مر«. شودبه معنی واحد یا بخش اطالق می» مر«به معنی چند تا و » پلی«ها نیدر زبان یونا

شوند در جرم مولکولی و خواص با یکدیگر متفاوت هستند که البته با افزودن یک یا مري که امروزه تولید میصدها نوع پلی. است

.شونداصالح میچند منومر یا کنترل شرایط فرایند این خواص

صورت ها، بههمراه با سایر الیه) Laminate(عنوان لمینیتبندي دارد و در جایی بهپالستیک کاربردهاي گوناگونی در بسته

بندي عنوان یک بسته و سرانجام به منزله یک بستهشود، در جایی دیگر به تنهایی بهاستفاده می) لفاف(یا به تنهایی)Coat(پوشش

.شودنقلی بسیار مناسب آورده میوحمل



:در فصل هاي مهم این کتاب به موارد زیر پرداخته شده است

ساختار مولکولی و خواص بلورینگی؛-
؛خواص ویسکواالستیک-
؛استریلیزاسیون محصول-
عوامل ضد بلوکه شدن یا ضد انسداد؛-
؛دهنده نسبت به ضربهعوامل بهبود-
؛کننده اشعه ماوراي بنفشعوامل جذب-
بندي؛مواد اولیه بسته-
؛فنل فرمالدئید-
؛هاآکریلیک-
اتیلن با وزن مخصوص باال و پایین؛پلی-
؛وینیل استات/ مرهاي اتیلنکوپلی-
؛وینیلیدن کلراید/ مر وینیل کلرایدکوپلی-
؛مرهاي با نیتریل زیادپلی-
؛هاي انتخاب و طراحی مواد پالستیکیروش-
؛)انقباضی(هاي شرینکتهیه لفاف-
؛اساس روش ساختها بر بندي بستهطبقه-
؛هااساس فنّاوري تولید و شکل آنها بر بندي کلی بستهطبقه-
؛آیروسل-
؛گیري اکستروژن باديقالب-
؛گیري تزریقی باديروش قالب-
؛هاي تک الیه مسطحهاي بادي و فیلممقایسه فیلم-
؛)Plug(اياي چوب پنبههاي نوشابهبست-
؛آکریلونیتریل بوتادین استایرن-

ها؛ها یا فلوروپالستفلوروکربن-
؛هاسازي و آزمون پالستیکشرایط محیطی براي آماده-
؛هاي شناسایی خواص مواد پالستیکیآزمون-
؛خواص خمشی-
؛هاي پالستیکآزمون ضربه روي ورق-
؛بنديهاي پالستیکی براي بستههاي کیسهویژگی-
؛اتیلنهاي پلیکیسه-
؛هاي کیسه از نظر کاراییویژگی-
؛فنیلیناکسید پلی-
؛حرارتیهايآزمون-
؛بنديهاي بستهپوشش-
؛ریزي دمشی کششیقالب-
؛کردن فیلماورینت -
؛هاي مقاوم به آتشپالستیک-
؛کننده اشعه ماوراي بنفشعوامل جذب-
؛پیوند عرضی/ دادناشعه -
؛گرفتگیعوامل ضد مه -
.ها و اصطالحاتتعریف واژه-
ها؛شناسایی پالستیک-
؛هاي پالستیکیبنديهاي استاندارد متداول بستهآزمون-
؛الکتریکیهايآزمون-
؛)هاترموپالست(نتایج آزمون مواد پالستیکی-

Electronic Packaging
هاي الکترونیکیبنديبستهخواصفرکانس باال، : نام کتاب

Luc Martens:نویسنده

Springer: انتشارات

یورو139:قیمت کتاب

صفحه170: تعداد صفحه

آشنایی به خواص فرکانس باالي کاالهاي مختلف باید روي خواص با : در این کتاب آمده است

بنديپژوهشگران و طراحان بسته. ها اختالف گذاشتبنديهاي مقاوم به این نوع بستهبنديبسته

دارند ها که بتواند این ویژگی را فقط بنديالکترونیکی فرکانس باالي اقالم بستهبا توجه به ویژگی

.هاي مربوطه، بیشتر آشنا خواهید شدبنديبستهاهمیت رو به رشدبا باالفرکانسرفتارآشنایی به درك با . کنندمعرفی می



بندي و لمینیتبسته: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان2300: قیمت کتاب

صفحه90: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

هدف از لمینیت کردن به دست آوردن مجموعه اي از خواص مطلوب، اعم از محافظت، ماشین پذیري و قیمت مناسب در یک 

به عبارت ساده تر، لمینیت ها به یک دلیل ساده ساخته می شوند و دلیلش هم این است که امکان . ساختار بسته بندي می باشد

. ی خواص متفاوت را در کنار هم قرار می دهدتولید ماده اي ویژه، که تمام

انعطاف پذیر، هايدر این مجموعه، سعی شده ضمن اهمیت دادن به این صنعت، چگونگی تولید لمینیت ها و بسته بندي 

هاي کاربردهایی که می تواند جایگزین بسته بندي . مشخصات و ویژگی هاي مواد اولیه و کاربردهاي متنوعی که دارند، معرفی شود

، مصارف ویژه آن ها در بسته بندي کاالهاي تواناز جمله کاربردهاي این صنعت را می. هزینه و کم دوام گرددقدیمی، پرحجم، پر

پذیر، نوعی مواد هاي انعطافبنديبسته. هاي آلوده اشاره کردمورد استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی نامساعد و محیط

هم ) لمینیت شده(هاي ترکیبیعنوان الیهباشند که البته مواد دیگري نظیر کاغذ و فویل آلومینیوم را بهصورت فیلم میپالستیکی به

این مواد . اندبندي مواد غذایی نشان دادهپذیر امروزه بیشترین کاربرد را در بستههاي انعطافبنديمواد اولیه بسته. گیرنددربر می

کمبود و نواقص مواد در ساختار مواد . ها داردشوند و آن بستگی به انتخاب الیهدلخواه میباعث افزایش طول عمر محصول به میزان

این کتاب ضمن تشریح خصوصیات ساختاري به معرفی . ها شودتواند منجر به از دست دادن خواص و کیفیت کاالبندي میبسته

آنزیباییونفوذناپذیريخاصیتها،لمینیتدر موآلومینیفویلازاستفادهاساسیوعمدهدالیلازیکی.ها نیز پرداخته استالیه

طرحتوان با استفاده ازگردد، میخاطر خاصیت نفوذناپذیري انتخاب میتنها بهموآلومینیفویلکه وقتیکردنلمینیتدر. است

فویل. باشدمیمیکرومتر150تا4/6بینبنديبستهمصارفبرايموآلومینیفویلضخامت. افزودآنزیباییبهگرافیکیهاي

بنديبستهبرايویژهبههالمینیتبرخیدرولی؛داردضخامتمیکرومتر150تا25بیناغلبلمینیتدراستفادهموردموآلومینی

لیناو.کنندمیاستفادههممیکرومتر400تا300ضخامتازاستثناییموارددرومیکرومتر200تا150ضخامتازدارو

بنديبستهچاپهايماشینبرتري. بودندفلکسوگرافیو روتوگراور،الیهچندپذیرانعطافهايبستهرويبرچاپهايروش

همچنین افزایش مقادیر وزنی یا بیشتر ؛دادمیرنگهشتاینباراترکیبگونههرامکانایستگاه،هشتباآمریکادرروتوگراور

دوازبیشازاستفادهباتابودندشدهزیتجهايگونهبههادستگاهاینازبسیاري. پذیر بودها امکانکردن چسبندگی نیز با این روش



هايپیامها،کوپنچاپبرايمتوالیطوربهروشاین. دهندپوششیاچاپراالیهطرفدوهربتوانندایستگاه

باهايچاپبراياغلبروتوگراورچاپ. شدمیاستفادهرنگییاحرارتیسرد،سیلهايپوشش،)Secondary Massage(ثانویه

تیراژهايبرايکهشودمیسببگراورچاپدستگاهسازيآمادهزمانوسیلندرهاحکاکیهزینه. شدمیاستفادهرمصووباالتیراژ

.باشدناقتصاديج،کم

: در فصل هاي مختلف این کتاب به موارد زیر پرداخته شده است

مشخصات و ویژگی هاي مواد اولیه؛ -

ها؛ الیه-

کاغذها؛ 

؛موآلومینیفویل-

؛ (PET)دیدهحرارتمحوريدوشدهنتریاُاسترپلی-

، تجهیزات تبدیل؛شدهارینتنایلون-

کواکستروژن ها یا اکستروژن هاي چند تایی؛-

خصوصیات ساختارهاي چندالیه؛ -

تعیین مواد یا الیه ي نفوذناپذیر؛ -

قابلیت انعطاف در مقابل چقرمگی یا تافنس؛ -

ویژگی هاي دماي آغازي سیل؛ -

ویژگی جذب اجزاي محصول؛-

لفاف هاي کامل کارتن؛ -

آسترهاي قوطی کامپوزیت؛ -

برچسب هاي قوطی کامپوزیت؛-

تطبیق مناسب خصوصیات بین کاال و بسته؛-

.ههات ملت ها یا مواد گرماب-



هاي بازیافت کاغذمبانی و روش: نام کتاب

خلیلیدکتر علی قاسمیان و مهندس علی :نویسنده

آییژ: انتشارات

تومان8000:قیمت کتاب

صفحه184: تعداد صفحه

1390پاییز : سال انتشار

هاي آغازین قرن بیست افزایش مصرف الیاف بازیافتی در صنعت کاغذ عمدتاً در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفت و امروزه در سال

سطح دنیا به ویژه کشورهاي در حال و یکم، الیاف بازیافتی به عنوان بخش مهمی از ماده اولیه سلولزي در صنایع خمیر و کاغذ در 

کاغذ باطله به عنوان ماده پایه براي الیاف بازیافتی از چوب تأمین نشده، بلکه از صنایع تبدیلی کاغذ، چاپخانه. توسعه مطرح هستند

ی به عنوان ؤسسات آموزشها، ادارات و مکنندگان کاغذ در خانههمچنین از مصرف. شودآوري میکنندگان کاغذ جمعها و توزیع

آوري کاغذهاي مصرف شده، به ویژه در کشورهاي پرجمعیت و کشورهاي با مصرف جمع. آیدکاغذ مصرف شده نیز به دست می

کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه از این امر مستثنی نبوده و . شودسرانه کاغذ زیاد، حرفه تجارتی موفقی محسوب می

از سوي دیگر، کمبود مواد اولیه سلولزي مورد نیاز صنایع . هاي اخیر مؤید این امر استبه ویژه در سالافزایش مصرف سرانه کاغذ 

این کتاب شامل شش فصل است که . دهدخمیر و کاغذسازي در کشور، اهمیت توجه هرچه بیشتر به امر بازیافت کاغذ را نشان می

:هاي مختلف آن به مطالب زیر پرداخته شده استدر فصل

جایگاه فرآیند بازیافت کاغذ در دنیا؛-
جایگاه فرآیند بازیافت کاغذ در ایران؛ -
هاي الیاف بازیافتی و الیاف خمیر دست مقایسه ویژگی-

؛)بکر(اول
هاي نوري و مقاومتی؛ویژگی-
هاي چاپ؛روش-
چاپ جوهرافشان؛-
زدایی؛شیمی فرآیند مرکب-
زدایی؛شرایط فرآیند مرکب-
هیدروکسید سدیم؛-
فرآیندهاي بازیافت کاغذ؛-
شو؛وزدایی به روش شستفرآیند مرکب-
مواد شیمیایی مورد نیاز؛-
شناورسازي فالك؛-
هاي شناورسازي؛ها یا ماشینسلول-

خیساندن در مواد شیمیایی قبل از مرحله اصلی -
خمیرسازي؛

سیلیکات سدیم؛-
هیدروسولفیت سدیم؛-
بري با حفظ لیگنین؛رنگ-
؛)هاامولسیون(هاي نیمه مصنوعیکنندهجمع-
درجه حرارت و فشار؛-
ها؛ها و چسبناقل-
کاغذهاي روزنامه؛-
نوع و سن کاغذ؛-
هاي چاپ غیرتماسی؛ روش-
. کنندهعوامل زنگی-
بندي مواد شیمیایی براي کاغذهاي بازیافتی فرمول-
ب روش مداوم؛مزایا و معای-



شیمی کاغذ: نام کتاب
روبرتس. سی. جی:نویسنده
فردکتر سید احمد میرشکرایی و مهندس حسن صادقی:مترجمان

آییژ: انتشارات
تومان8000:قیمت کتاب

صفحه192: تعداد صفحه
1386بهار : سال انتشار

فارسی: زبان

هاي آلی طبیعی و سنتزي هاي معدنی، رزینها، رنگدانهمباحثی از قبیل شیمی کربوهیدراتي شیمی کاغذ، وسیع و جالب است و شامل دامنه

. باشدمري متعدد میهاي پلیو افزودنی

محیط زیست و شیمی تجزیه مر، شیمینقش شیمی پلی. در فرآیند تشکیل کاغذ نیز تا حد زیادي شیمی کولویید و شیمی سطح دخالت دارد

. ش کردرا نیز نباید فرامو

اي با ي اصلی تمدن بشر طی دو هزار سال گذشته بوده است و ارتباط بسیار نزدیک ما با این ماده سبب شده است تا آن را مادهکاغذ یک پاره

ر فیزیکی شود، لذا هم از نظر مورفولوژي و هم از نظکاغذ از منابع گیاهی تهیه می. از حقیقت به دور استپیچیدگی خاص ندانیم، اما این تصور 

نشینی از یک اي از الیاف طبیعی سلولزي که با تهاي ساخته شده از شبکهاي ورقهماده: کاغذ عبارتست از. اي استي پیچیدهو شیمیایی ماده

: هاي مختلف این کتاب به موارد زیر پرداخته شده استاین کتاب شامل ده فصل است و در فصل. تعلیق آبی تشکیل شده است

.کاغذتعریف -
.تولید مصرف کاغذ-
.شناسی الیاف و ساختار دیواره سلول چوبریخت-
.هاي سلولی گیاهانانحالل لیگنین در دیواره-
.شدنی با درجه خلوص باالخمیرهاي حل-
.ساختار سلولز-
.نفوذ مایع در کاغذ-
.خصوصیات ورق کاغذ-
.دفع لجن-

.گیري ورق کاغذفرآیند شکل-
.ها در کاغذسازيالکترولیتنقش پلی-
.هاي مقاومت خشکافزودنی-
.ترخواص مقاومتی-
.آهاردهی سطحی-
.انواع کاغذ باطله-
.سازي کاغذ باطله براي ساخت کاغذآماده-
.منابع الیاف-
.ي ضایعاتتخلیه-



بندياکولوژي و بسته: نام کتاب

لجستیکیهايمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان5500: قیمت کتاب

صفحه358: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

خصوص در بخش امروزه به. رودشمار میگیري و حفاظت از کاالها بهبندي، عنصري ضروري براي بهرههاست که بستهقرن

اساس هدفی که بندي برعالوه یکایک عناصر بستهبه. شوندبندي شده ارائه میبستهصورت فروشی، تقریبًا تمامی محصوالت بهخرده

بندي تردید بستهاند؛ بیشود، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتهنظر گرفته میسازي و توزیع درانتقال، ذخیرهوها در هنگام نقلبراي آن

شود؛ زیرا شکل و رنگ اهمیت خاصی در با طراحی مناسب تأثیرگذار میايهر بسته. تر و برتر به کاال ببخشدقادر است نمایی فنی

ترین وسیله هاي قابل رؤیت همراه اّطالعات چاپ شده روي محصول، راحتاین گونه جنبه. کندمیزان فروش محصول ایفا می

بلیغات تابع قوانینی است؛ اما معانی کننده، تمند شدن مصرفاگر چه براي بهره. باشدکننده میارتباطی بین تولیدکننده و مصرف

ها را تشکیل ها تیترهاي اصلی آگهیبنديبا اینکه بسته. ها و عالیم براي اکثریت مردم قابل فهم نیستندحروف اختصاري، نشان

ضروري را که بهایی غیر» بندي اجباريبسته«کنندگان ممکن است این احساس را داشته باشند که با یک دهند، اما اکثر مصرفمی

بار بندي یکعرضه مواد جدید و میل مداوم براي بسته. کند، مواجه هستندایجاد می» شناختیمشکالت بوم«افزاید بر کاال می

اند که در این مورد، جهت بازیافت مواد و انرژي از مصرف و نیز قیمت زیاد مواد خام و انرژي، مشکالت جدیدي را در پی داشته

.خانواده، پیشنهادهایی ارائه شده استهاي زبالهها از سطلداشتن این پسماندهدي و دور نگاهبنهاي بستهزباله

هایی است که انسان درباره اثرات شناسی است، مجموعه شناختهاي زیستاکولوژي که یکی از شاخهEcology(از این رو اکولوژي

به Oikosکلمه اکولوژي از لغت . و اثرات متقابل زنده با هم دارندمحیط بر روي موجود زنده و اثرات موجود زنده بر روي محیط

منظور منعکس ساختن موضوعات مرتبط به بندي بهو بسته) .به معناي شناخت، اشتقاق یافته استLogoمعنی مسکن و پسوند 

بندي و تأثیرات یدگی عملکرد بستهبندي و علل وجودي آن با ارائه یک بررسی کلی که بیانگر پیچبندي، مسایل اقتصادي بستهبسته

. تر نمایدباشد، در نظر دارد به خواننده بستر پیرامون بسته را بیشتر مشخص و شفافبندي میمتقابل خواص مواد خام در بسته

الت بندي نوین است که تحلیلی انتقادي از مشکهاي مربوط به صنعت بستههدف از تهیه این کتاب، بررسی و توضیح تمامی جنبه

.نمایدواقعی مربوط به آن را ارائه می



: هاي مختلف این کتاب به موضوعات ذیل پرداخته شده استدر فصل

.بندي و اهمیت اقتصادي آنسیر تکاملی بسته-
.بندياهمیت اقتصادي بسته-
.انتخاب پیمانکاران مناسب و انجام صحیح خرید-
.هابنديتعریف مشخصات فنی بسته-
.بندي و اثرات آنکاهش قیمت بسته-
.ترهاي بزرگبندي در اندازهرویکرد استفاده از بسته-
.هاي قابل برگشتسود در بسته/ بررسی و تحلیل هزینه-
.بنديارتباط طراحی محصول با تسهیل بسته-
.ریزهاهاي استفاده از ضایعات و دوربررسی روش-
.هافعالیتجویی از طریق خودکار کردن صرفه-
.کنندهبندي در محل مصرفبررسی امکان تولید اقالم بسته-
حفظ کیفیت مواد غذایی در رعایت ضوابط استاندارد -

.بنديبسته
.بندي اولیه مواد غذاییدالیل عدم استفاده مجدد بسته-
.بنديهاي اصلی مؤثر در مهاجرت اجزاي بستهتعیین شاخص-

.بندي در مقابل عوامل مکانیکیبستهنقش حفاظتی -
.هاي آنبندي هوشمند و برچسببسته-
.سازي کاالهابندي صنعتی و آمادهتحول مواد در بسته-
.بنديمنابع جهان و مصرف مواد خام در تولید بسته-
.زاییبندي محصوالت بر اساس میزان مسمومیتدسته-
.تأثیر صداهاي مزاحم-
.اي براي مصرفبندي شیشهبستهخصوصیات اصلی -
.بندي فلزي در مقابل خوردگیمقاومت بسته-
.بنديخصوصیات کاغذ و مقواي مصرفی براي بسته-
.هامحیطی آنها و اثر زیست تولید برخی پالستیک-
.بنديلوازم جانبی بسته-
.هاي خانگیمحیطی زبالهسازي و اثر زیستآماده-
.هاي مقاوم در برابر کودكدربنديمعیارهاي مربوط به-
.بندي مواد غذاییشرایط سالمت و ایمنی بسته-
.کنندهبندي مصرفهاي بستهویژگی-

فعالبنديبستههايوريافّنوشدهاصالحاتمسفر: کتابنام

Ioannis Arvanitoyannis:نویسنده

CRC Press: انتشارات

دالر164: قیمت کتاب

صفحه826: صفحهتعداد 

میالدي2012: سال انتشار

انگلیسی: زبان

و جایگاه ي فراوانی پیدا کرده استتوسعهMAPبندي به روش امروزه کاربرد بسته

نویسنده کتاب ضمن ارزش قائل شدن . ویژه آن در صنایع غذایی کامالً مشهود است

: به این روش، به بیان موارد ذیل پرداخته است

.MAPتاریخچه -1

.MAPمعرفی روش -2

.MAPشرح مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در روش -3

.MAPکاربرد -4

.MAPدستاوردهاي جدید -5



هاي زیستی در محیط فرآوري مواد غذاییالیه: نام کتاب

اي آگل اچ ونگ، مردیث. هنس بالسچک، هوآ:نویسنده

دهقان سکاچایی، مهندس راحیل رضایی، مهندس سید سهیل امیري عقداییدکتر حبیب اله میرزایی، مهندس آتنا : مترجمان

)ع(مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین: انتشارات

تومان12000: قیمت کتاب

صفحه260: تعداد صفحه

1392: سال انتشار

فارسی : زبان

بیوفیلم در اي است در زمینه پیدایش و القاي پژوهش این کتاب مخصوصاً مقدمه

اي از اطّالعات پیشرفته در زمینه میکروبیولوژي محیط ماده غذایی و خالصه

پزشکی، مهندسی و قابلیت کاربرد آن در پژوهش بیوفیلم غذایی و هدایت بالقوه 

مداخله بیوفیلم و کاربردهاي مفید صنعتی که ممکن است آثار مستقیمی بر امنیت 

. شدمواد غذایی و سالمت عمومی داشته با

این . باشددهنده میهاي نظماین کتاب مرجعی کامل براي مجموعه علوم مواد غذایی شامل محققان صنعتی و دانشگاهی و سازمان

کتاب نه فقط مفاهیم عمومی مربوط به بیوفیلم در محیط ماده غذایی، بلکه بازبینی کامل ساختارهاي بیوفیلم، ارتباط بین تهاجم و 

ها و ارتباط متقابل سلول با سلول و هاي برش مقطع جهت بررسی ترکیبات میکروبی در اکوسیستم، فّناوريقابلیت تشکیل بیوفیلم

شود که ممکن است منتهی به هاي درگیر در توسعه بیوفیلم را شامل میهاي به روز شده در مورد صفات مولکولی و مکانیسمیافته

. ها گرددهاي هدف براي مهار و حذف بیوفیلمروش

مطالعه جامع درباره انواع . مداخله بیوفیلم یک موضوع جهانی است و موضوع مهمی در تحقیقات مرتبط با مواد غذایی است

اي از کارایی تیمارهاي مختلف براي تیمارهاي فیزیکی و گندزداهاي شیمیایی، نحوه عملکردشان در حذف بیوفیلم و خالصه

بنابراین داشتن اطّالعات جامع در مورد سیستم ماده غذایی، میکروبیولوژي . بودمحققان صنعتی و دانشگاهی بسیار مفید خواهد

. میزبان و محیط، همانند قابلیت دسترسی به ابزارهاي تحقیق و برش سطح مقطع، جهت پیشرفت در این زمینه یک ضرورت است

: این کتاب شامل هشت فصل است و به موضوعات ذیل پرداخته شده است

. هاي زیستی در صنعت غذافصل اول الیه

. بقاي محصول و تشکیل الیه زیستی: فصل دوم شیگال

. هاي زیستی حاصل از لیستریا مونوسیتوژنزفصل سوم توسعه الیه

. هاي شیمیاییکنندههاي زیستی لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از حرارت و ضدعفونیفعال کردن الیهفصل چهارم غیر

.ي زیستی مرکبهافصل پنجم الیه

. هاي زیستی غشایی مخاطی در دستگاه گوارش انسانفصل ششم تنوع پروکاریوتی الیه

.هاي زیستی مفید باکتریاییفصل هفتم الیه

. هایی با ارزش افزوده با استفاده از تخمیر میکروبیفصل هشتم کاربرد راکتورهاي بیوفیلم براي تولید فرآورده



بنديدارد بستهالزامات استان: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان4200: قیمت کتاب

صفحه176: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم، فنون و تجارب 
صورت قواعد، هاي عمومی که بهاي از فعاّلیتبشري در رشته

جویی کلی در اقتصاد ملّی، حفظ مقرّرات، نظامات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه
سوابق گذشته تاریخی و آثار به جا مانده در . رودکار میمبادالت بازرگانی داخلی و خارجی بهسالمت و ایمنی عمومی و گسترش 

ها، گویاي این واقعیت است که کیفیت مطلوب کاال و انجام صحیح خدمات از دیرباز مورد توجه انسان بوده است و امروزه نیز موزه
د کاالها و خدمات مختلف مورد توجه قرار گرفته است و هر کشوري براي عنوان یک پدیده در تولیاستاندارد در تمامی کشورها به

. این که بتواند در بازارهاي جهانی رقابت کند نیاز به رعایت معیارهاي استاندارد پذیرفته شده در محافل ملّی و جهانی دارد
جایی در سیستم توزیع است که بهبندي، تعیین هویت کاال و حصول اطمینان از سالمتی آن محصول در طول جانقش و عملکرد اساسی بسته

بندي استاندارد موجب ارتقاء سالمت و بهداشت انسان در دسترسی به محصول شود و یا چنانچه بسته. رسدکننده میدست مصرفدر نهایت به

هاي مثال. توان براي توجیه بهاي تمام شده و پیشبرد فروش، مقداري بر قیمت کاال افزودندي بتوان دوباره استفاده نمود، آنگاه میباز آن بسته

بندي استاندارد مناسب، توان برشمرد، اما بدیهی است که الزامات بستهشود، میهایی که موجب افزایش بهاي کاال میبنديزیادي براي بسته

.محصول و سیستم توزیع داردبستگی به

.بنديتعریف انواع بسته-
.سازي کاالهاي آمادهروش-
.هابنديبستههاي حمل و انبارش روش-
.مواد مقاوم در برابر خوردگی-
.هاي استانداردمعرفی شرایط بسته-
.بندي استاندارد کاالانواع بسته-
.بندي اقالم در استانداردهاي نظامی و تجاريهدف از بسته-
.حساسگیري و کاالهاي هاي اندازهستگاهنقلی دوبندي حملالزامات بسته-
.هابنديبستهابعاد و اندازه -
.نقلی خاصوبندي حملالزامات بسته-
.خطرات مربوط به کاالها-
.پذیري کاالها در اثر شوك یا ضربهآسیب-
.دارنده براي اقالم فلزيهاي استفاده از مواد نگهروش-
.VCIچگونگی انجام فرایند ضد خوردگی توسط -
.روش پوشش دادن-
.کاري یا بار ریزيروکش-

.بندي کردن کاالهارکیب و پالتت-
.کردنهاي تمیزها و روشانواع آلودگی-
.معیارهاي انتخاب روش تمیزکاري-
.کاري با حاللتجهیزات قابل استفاده در روش تمیز-
.بندي براي اقالمهاي عمومی بستهویژگی-
.هاها و پوششها، گونیکیسه-
).شوکی- ضربه برچسب نمایشگر (ايشناساگرهاي ضربه-
.گذاريگیرگذاري و حفاظمقایسه فرایندهاي ضربه-
.گیرهاي مؤثر در انتخاب مواد ضربهشاخص-
.دارندهکاري شده با مادة نگهسطوح روکش-
.کاالهاي حساس با ویژگی الکترواستاتیکی-
).حفاظت شیمیایی(دارندهروش استفاده از مواد نگه-
.نفوذ آب و چربیهاي حفاظت در مقابلروش-
.دارندهمعیارهاي کاربرد مواد نگه-
.هاي ارگانیک یا طبیعیپوشش-
.هاي حفاظت کاال از بخار آبروش-



فیزیک چوب: نام کتاب

اکبر عنایتیدکتر علی:نویسنده

دانشگاه تهران: انتشارات

تومان5800: قیمت کتاب

صفحه317: تعداد صفحه

1389: سال انتشار

فارسی : زبان

توان به دشواري می. به خود اختصاص داده استچوب ماده خام طبیعی است که بعد از زغال سنگ و نفت جایگاه سوم را در دنیا 

ماده خام دیگري مانند چوب یافت که به طور گسترده و در همه جاي دنیا در دسترس باشد، با کمترین کار پرداخت و به شکل 

. دلخواه آماده شود

مکن هاي گوناگون آن را ماستفادههاي منحصر به فردي است که با شناخت هر چه بیشتر آنان، این ماده خام طبیعی داراي ویژگی

ها و به کارگیري باشد که آگاهی از آنهایی نیز میهاي خوب و شناخته شده خود، داراي عیبویژگیاین ماده در کنار . سازدمی

. باشندهاي مناسب، به راحتی قابل برطرف کردن میروش

توان دست یافت که نه تنها امکان مقایسه هایی میشاخصدر فیزیک چوب با بررسی خواص فیزیکی چوب به یک سري اعداد و 

ي چوب در ارتباط با تبدیل و کاربرد دهد، بلکه بدین وسیله محاسن و معایب ویژههاي آن با دیگر مواد را به ما میچوب و فرآورده

و قابلیت ) گرمایی(زش حرارتی، اري بین جسم چوب و رطوبت، قابلیت شناورياز جمله این موارد باید رابطه. شودآن مشخص می

. ها را که از اهمیت خاصی برخوردارند، نام بردپذیري در مقابل قارچآسیب

شود و هاي ویژه کار میروشها یا بر روي مفاهیم وه در آنهاي مختلف قابل تمایزي وجود دارد کها و بخشدر علم فیزیک زمینه

ها است که براي تعیین کاربردهاي مشخص چوب فیزیک چوب یکی از این بخش. ردگیها مورد بررسی قرار مییا حدود کاربرد آن

هاي اخیر به ارزش که در سالگیري از منابع علمی معتبر و بانویسنده در این کتاب نویسنده کوشیده تا با بهره. تنظیم شده است

اي چند سازه طبیعی از آنجایی که چوب ماده. ه دهدهاي علمی و کاربردي بیشتري را از ماده چوب؛ ارائچاپ رسیده است، دانستنی

هاي فیزیکی و هاي متنوع علمی براي بهبود ویژگیکارگیري روشقابل شمارش است که با بهو قابل تجدید با کاربردهاي غیر

ا تجدید نظر در برخی باشد نویسنده بمیکه این کتاب چاپ دوماز آنجایی. باشدپذیر میشیمیایی آن، دستیابی به این هدف امکان

هاي مورد اشاره برطرف شده هاي جدید و نیز بخش اصالح گرمایی، نارساییتر، متن تخصصی، افزودن شکلها، ویرایش دقیقبخش

. و از نظر علمی تا حدودي به روز گردیده است



:هاي این کتاب به موارد ذیل اشاره شده استترین فصلدر مهم

.جرم چوب-
. بندي چوبطبقه-
. تعیین درصد فضاي خالی چوب-
.گیري و تعیین جرم مخصوص حقیقیاندازه-
.رطوبت چوب-
.مفهوم و محاسبه درصد رطوبت چوب-
.گیري رطوبت چوبهاي اندازهروش-
. گیرروش استفاده از مواد رطوبت-
.رابطه آب و چوب-
.نفوذپذیري چوب-
). خطیآشفته و غیر(انواع جریان-
.هاي نفوذپذیري قابل استفاده براي چوبمدل-
. گیري نفوذپذیري مایع و گازاندازه-
.تغییرات کلی نفوذپذیري با گونه چوبی-
.خواص حرارتی چوب-
.گرماي ویژه چوب-
.هدایت حرارتی چوب-
. نفوذپذیري چوب و تغییر دما در چوب گرم شده-
.قابلیت سوخت و گرمازایی-

.تابش گرمایی در چوب-
.خواص الکتریکی چوب-
. جریان الکتریکی مستقیم-
. مقاومت و هدایت الکتریکی-
. جریان الکتریکی متناوب-
. دهنده آنخواص مغناطیسی چوب و اجزاي تشکیل-
.مقاومت الکتریکی ویژه-
.خواص پیزوالکتریکی چوب-
.علت ناهمگنی مقدار هم کشیدگی و واکشیدگی-
.هاي مذابها و مومآغشته کردن با روغن-
.انبساط حرارتی چوب-
.مدل انتشار عرضی رطوبت-
.نفوذپذیري جدار سلول-
.اثر خواص مختلف چوب-
.ثابت دي الکتریک-
.انتقال صوت در چوب-
. ي سلولضریب انتشار بخار آب در هواي داخل حفره-

. نوسانات جرم مخصوص در یک پایه
.هاي مختلف جذب چوبشکل-



)و توزیعحمل (
والتر سرُکا:نویسنده

مهندس هاشم حبیبی:مترجم

هیراد: انتشارات
تومان8000:قیمت کتاب

صفحه112: تعداد صفحه
1392: سال انتشار

فارسی : زبان
واحد تولیدي و ترین و اثرگذارترین بخش تکمیلی هر نقل و توزیع مهموامروزه، حمل

موفقیت تر باشد پشتوانه در واقع هر چه این بخش به روزتر و کاربردي. باشدتأمینی می

نقل همواره نکات خرد و ودر توزیع و حمل. تر خواهد بودکاال و تولید، قدرتمندتر و ایمن

هاي جدید انحصار و اثبات در روشهاي معمول وبایست رعایت شود هر چند برندها همواره با ساختار شکنی در روشکالن می

هاي استانداردسازي همچنان به اهمیت و کنند؛ اما عمومیتنوعی خاص از امنیت محصول و اطمینان ارسال و توزیع را ایجاد می

یی جاها و نیز شرایط نگهداري و جابهاین یک اصل اساسی است که طرح هر بسته باید با مشخصات آن. باشندالزام خود جاري می

ایجاد . که مشخصه آن تغییر ناگهانی و قابل مالحظه در سرعت استشود ضربه به عنوان یک تصاوم تعریف می. تناسب داشته باشند

: افتدبندي به شکل متداولی اتفاق میضربه در مرحله توزیع بسته

. شودهایی که به کمک دست انجام میجاییسقوط اتفاقی یا عمدي در خالل جابه-
.آالت دیگرها و ماشیندار، نقّالهسقوط از مسیرهاي شیب-
.هاي ویژه حمل بارسقوط از چرخ-
.هاتوّقف ناگهانی روي نقّاله-
. آهنهاي راهها و یا ریلهاي سطح جاده، جدولتصاوم به وجود آمده هنگام برخورد وسیله نقلیه با گودال-
.ته در اثر غلتیدن یا واژگون شدنتصاوم به وجود آمده هنگام برخورد یک بس-

.تصادم حادث شده در اثر مانور کردن خط-

ترین صدمه به محتویات بزرگ. گیرد که سقوط بر روي لبه و گوشه رخ دهدترین صدمه به ظرف هنگامی صورت میمعموالً بزرگ

. بندي اتفاق افتدهاي بستهدهد که سقوط بر روي یکی از وجههنگامی رخ می) محصول(ظرف

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر بخش

.نقل ریلیوضربه در خالل حمل-
.گیري شکنندگی ضربهاندازه-
.تشدید ارتعاشات-
.فشردگی-
.استحکام در برابر فشردگی و رطوبت هوا-
.تأثیر افزایش محتویات بر استحکام فشردگی-
.طراحی براي توزیع-

. محیط فیزیکی توزیع-
.واحد بار-
. بندي شدهمحصول کیسه-
.بندي کاالهاي خطرناكمقّررات مربوط به بسته-
.هاي ضربهماشین-
.هاي آزمون و عملیات استانداردسایر روش-



بندي صادراتی اناربسته: نام کتاب

توسعه تجارت ایرانگروه کارشناسی سازمان :نویسنده

الملل سازمان توسعه تجارت ایرانآسیا و روابط عمومی و امور بین: انتشارات

تومان11200: قیمت کتاب

صفحه154: تعداد صفحه

1385آبان : سال انتشار

گرمسیري و نیمه گرمسیري، شاید انار هاي بین میوه. باشددار ایران انار میدار کشاورزي یکی دیگر از محصوالت مزیتدر بین محصوالت مزیت

همچنین این محصول از قابلیت باالیی براي صادرات برخوردار می. داري کردتوان آنرا به مدت طوالنی ذخیره و نگهاي باشد که میتنها میوه

. براي کسب نتایج کاربردي در تحقیقات به صورت بنگاه محور عمل شده است. باشد

بندي جزوي از باید بسته. باشدفی شرایط و پیش نیازهاي مربوط به فرآیند صادرات انار به بازارهاي هدف صادراتی میمعرهدف از این تحقیق 

ریزي هدفمند متناسب با سایر عوامل آمیخته بازاریابی به آن ریزي دانست و در یک برنامهفرآیند گسترده علم بازاریابی دانست و در یک برنامه

. توجه نمود

موطن . گرددسال قبل از میالد مسیح باز می2500براساس شواهد تاریخی موجود سابقه کشت آن به . داراي سابقه کشت طوالنی استانار 

هاي دور از ایران به سوي شرق تا چین، هند و از اي قدیمی است که از زمانانار درخچه. اصلی آن خاور نزدیک به ویژه ایران معرفی شده است

سپس همراه مبلغان . در مقدونی به یونان و سایر کشورهاي پیرامون دریاي مدیترانه رفته و از آنجا به اسپانیا رسیده استغرب توسط اسکن

. درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است. مذهبی به مکزیک و سایر جاهاي دنیا برده شده است



شرینک: نام کتاب

لجستیکیهاي مرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

جهان جام جم: انتشارات

تومان2200: قیمت کتاب

صفحه57: تعداد صفحه

1387: سال انتشار

فارسی : زبان

هاي مهمی است که در سال بنديدارند، از بسته) انقباض(هاي پالستیکی که قابلیت جمع شدنبندي کاال با فیلمشرینک یا بستهبنديبسته

هاي دهد و به همین دلیل فیلمانقباض فیلم در اثر اعمال حرارت رخ می. ریزي شد و تاکنون روند رو به رشد خود را پیموده استپی1930

شوند اثر اعمال حرارت کمی جمع میها در اگرچه اکثر پالستیک. نامندهاي شرینک حرارتی میبندي را فیلمن نوع بستهاستفاده شده در ای

.باشندهاي بیشتري را دارا میهاي شرینک در این خصوص قابلیتولی به طور کلی فیلم

هاي از جنس پالستیک بنديدر بیشتر بسته. شوندمی) شرینکجمع یا (هاي پالستیکی در اثر اعمال حرارت تا حدي منقبضتقریباً همه فیلم

باشند که پایداري ابعادي ها مینوع خاصی از فیلم) جمع شونده(هاي شرینکفیلم. گرددپایداري ابعاد فیلم یک حسن و مزیت محسوب می

.شودیبندي کاال استفاده مدهند و از این خصوصیت براي بستهخود را در اثر حرارت از دست می

:مزایاي بسته بندي شرینک عبارتند از
بندي به وسیله کاهش مصرف مواد اولیه کاهش هزینه بسته-1

.بنديبسته
.نمایش کاال-2
.بنديسبک بودن وزن بسته-3
.آالت نسبتًا ساده و ارزان قیمتاستفاده از ماشین-4
.امکان بازیافت مواد اولیه-5

بندي و ممانعت از چرخش کاال در داخل بسته- 6
جلوگیري از ایجاد خط و خش در اثر چرخش و سایش 

. کاالها به یکدیگر
. بنديممانعت از نشتی کاال و نفوذ آن به خارج بسته-7
. محافظت از کاال-8
.ممانعت از ورود رطوبت و گرد و غبار به داخل بسته-9

: هاي مختلف این کتاب به موضوعات زیر پرداخته شده استدر فصل

.نک و موارد استفاده از آنیشريبندبسته-
.ياا لولهییحبابي،روش باد-
.نکیقابل شريهالمیانواع ف-
.مزایاي استفاده از برچسب یا باند شرینک-
.نکیشريبندآالت بستهنیمختصري درباره تجهیزات و ماش-

.ها از نظر نوعدستگاهيبندمیتقس-
.نک پالتیدستگاه شر-
.نک دستییدستگاه شر-
. د فیلمیتوليهاروش-



بنديملزومات بسته: نام کتاب
Sarah Roncarelli:نویسنده
Candace Ellicott: انتشارات

دالر17/29: قیمت کتاب

انگلیسی : زبان

نمادهاي مهمی که در  ها و شاخصبه تشریحکتابدر این 

. پرداخته شده است باشند، مؤثر میبنديطراحی بسته

که باید در طراحی بسته همچنین در حدود یکصد قانون و اصولی 

.و شرح داده شده است بندي رعایت گردد، در این کتاب مشخص 

از نکات دیدنی و کاربردي  هاي مهم در طراحی، نشأت گرفته شاخص

بندي در ارتباط میبسته به نوعی با هاشاخصباشند که این می

ا مطالعه آن بتوانند با قوانین و الزامات آن آشنا شوند و بتاباشد میو طراحان پژوهان دانشاین کتاب مرجعی مناسب براي . باشند

.تا هر شاخص و نکته مهم را در محل خودش مورد استفاده قرار دادتوانبا آگاهی از این قوانین و نکات مهم در طراحی، می

کشیراهنماي تسمه: نام کتاب

هاي لجستیکیمرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

جهان جام جم: انتشارات

تومان3200: قیمت کتاب

صفحه100: تعداد صفحه

1387: سال انتشار

فارسی : زبان

بندي و حمل کاال از یک توان به تاریخچه بستهرا میکشیتسمهسابقه 

از همان زمانی که ناصر خسرو . نقطه به نقطه دور دست مربوط دانست

خود از کسب و کار موجود در بنادر مصر اشاره » سفرنامه«در کتاب 

کند که تجار و بازرگانان، محصوالت کشاورزي خود را از طریق بنادر می

بندي آن بوده که براي ارسال کاال، نیاز به حفظ کشی با تاریخچه بستهدلیل ارتباط تاریخچه تسمه. کردندبه نقاط دور ارسال می

هاي براي جلوگیري از حرکت. نقل، کاهش خسارات و برآورد کاال بوده استوکاال و جلوگیري از ریزش به منظور تسریع در حمل

کننده، بیشتر ضرورت پیدا هاي ناگهانی، نیاز به داشتن قید و بند مهاردفع شوكنقل و وغیرطبیعی و ناگهانی بارها در حین حمل



یک نظریه مناسب و بدون شک و ) مثل پالت(نقلومتناسب با واحد بار بزرگ و ارسال آن با وسیله حملکشیتسمهنوع . کردمی

در ذیل . هستیدبا آن آشنا) کشیار با استفاده از تسمهتشکیل واحد ب(کشینام تسمهبندي بهتردید بوده که امروزه در صنعت بسته

: کشی کاال اشاره کرددالیل تسمهترینمهمتوان به می

نقل و شمارش کاال؛ومنظور تسریع در حملحفظ و کنترل بار از ریزش با چیدمان مناسب و تشکیل واحد بار به -1

و حرکت ناگهانی؛نقل، دفع شوك وجلوگیري از حرکت بار در حین حمل-2

جلوگیري از دزدي و کاهش ناگهانی کاال؛-3

؛ی در مواد ساختمان بسته و سایر مواد اولیه آنیجوصرفه-4

؛ب در محتویات بستهکاهش خطر ناشی از دستبرد و تقّل-5

؛ونقلتقویت و تحکیم بسته در مقابل خطرات حمل- 6

ها براي مهار از تسمه. استفاده نمودکشیتسمهتوان از ونقل میبدین منظور براي بارگیري ایمن اقالم در داخل خودروي حمل

. نمایدهاي ناخواسته و نامنظم حفظ میاین ترتیب بار را در برابر لرزششود و بهجایی محموله استفاده میکردن بار و کنترل جابه

در مواردي که تمامی نیروها مستقیماً . نقل آورده شده استوهاي خاصی براي حداقل الزامات حملستورالعملدر مقّررات باربران، د

. شوند، استفاده از تسمه بسیار مؤثر خواهد بودطور موازي و هم جهت با مسیر تسمه وارد میبه

:هاي مختلف این کتاب به موارد زیر پرداخته شده استدر فصل

کشی؛ریف تسمهمفاهیم و تعا-

؛هاو ساختار آنانواع تسمه-

؛هاهاي مواد اولیه تسمهمشخصات و ویژگی-

؛ها در برابر عوامل محیطیخصوصیات تسمه-

؛کشیبندي انواع بار براي تسمهتقسیم-

؛دار و سیلاتصال اصطکاکی چین-

؛انواع سیل براي دوخت تسمه-

؛کشیتجهیزات تسمه-

؛آالتگذاري روي ماشینعالمت-

؛هاي ایمنیتوصیه-

؛کشیتشکیل واحد بار با استفاده از تسمه-

؛استاندارد نویسی و منابع استانداردي-

؛کشی نادرستارزیابی تسمه-

؛هاي کارتنیکشی بستهتسمه-

؛داردار یا قالباتصال سگک-

.هاي اتصالشرح روش-



)هاپالستیک(بنديفنّاوري بستهمبانی : نام کتاب

پروفسور والتر سورکا:نویسنده

مهندس حجت سلمانی:مترجم

)بنديبا همکاري ماهنامه صنعت  بسته(نشر هیراد: انتشارات

تومان8000: قیمت کتاب

1391: سال انتشار

فارسی : زبان

بندي آمریکاي شمالی شامل مباحث مهمی چون استاد بسته،پروفسور والتر سورکابندي نوشته وري بستهاسه فصل از کتاب معروف مبانی فّن

دهی و ساخت هاي شکل، انواع روشبراي همهفهمقابل مر به زبان ساده و شیمی پلی

.باشدمیبنديظروف پالستیک و کاربردهاي مواد پالستیکی در بسته

:مختلف آن به موارد ذیل پرداخته شده استهاي باشد که در فصلاین کتاب شامل سه فصل می

؛مر براي همهشیمی پلی-
؛قطبیت و خواص مواد-
؛اتیلنها و پلیهیدروکربن-
؛مرياي شدن زنجیر پلیشاخه-
ص بلورینگی؛لکولی و خواوساختار م-
؛لکولیوپراکندگی وزن م-

ی؛شدگی حرارتخواص جمع-
ن؛اتیلن سنگیپلیکاربردها و مصارف -
).تیئیپی(اتیلن ترفتاالت پلی-
؛کاربردهاي پالستیک-

ت؛مرهاي ترموپالستیک و ترموسپلی-
ها؛دهی پالستیکشکل-
ده؛کنناکسترودرهاي نرم-
شده؛هاي اکسترودکاربرد پروفایل-
یلم؛اکستروژن ورق و ف-
قی؛گیري تزریهاي قالبدستگاه-
نی؛دمشی اکستروژگیري قالب-
ی؛هاي دمشی کششی تزریققالب-
ی؛ي چرخشرگیقالب-
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بنديشناخت بسته: نام کتاب

مهندس کاظم معتمدي فر:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان3000: قیمت کتاب

صفحه184: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

بندي غذا نبود، بلکه مردم براي به دست آوردن غذا از محلی به تمدن بشري نیازي به بستهتاریخ نشان داده است که در ابتداي 
هاي در چنین شرایطی ناچار بودند غذا را از محل. هاي دایمی براي خود پیدا کردندرفتند تا زمانی که پناهگاهمحل دیگر می

بندي نظیر کدوهاي خشک شده، ث شد که اولین انواع بستهاین نیاز باع. آوري کنند و به محل سکونت خود بیاورندمختلف جمع
براي انتقال آب، شیر، ماست، روغن یا دوغ از . ها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرار بگیرندها، برگصدف

.کردندورزي استفاده مینقل غذا و محصوالت کشاوسازي و حملشد و از شاخ حیوانات براي ذخیرهپوست حیوانات استفاده می
انسان از ابتداي شروع زندگی اجتماعی خویش، زمانی که هیچ اندوختۀ کاال و محصوالت مورد نیاز زندگی نداشت، نیازمند ظروفی 

هاي طبیعی شدند و با رشد هاي تجاري جایگزین ظروف و محفظهبنديتدریج بستهبه. بود تا غذا و اجناس خود را در آن جاي دهد
در حقیقت از قرن شانزدهم به بعد . بندي رنگ دیگري به خود گرفتهاي جدید، بستهکارگیري گروهی از مواد و فرموري و بهفنّا

بندي شدند عبارت عوامل و شرایطی که در آن زمان باعث رشد و تحول بسته. بندي به شیوه دیگر آن مطرح شدبود که لزوم بسته
: بودند از

وجود ارتباط تجاري؛-1
توانایی ساخت ظروف؛-2
هاي تجاري؛وسیله نامها بهقابلیت مشخص کردن آن-3
. هاقابلیت تشخیص نام-4

بندي، فّناوري الزم براي حفظ و نگهداري سالمت کاال در مقابل خطرات و نگهداري آن در مقابل خطرات از آنجایی که بسته

ه به اصول علمی یعنی گوناگون از قبیل فساد، ضربه، لرزش، فشار، شرایط جوي در انبارها و شبکه توزیع را دارد، لذا باید با توج

کار گرفت تا ها و طبیعت کاالهاي مورد نظر بهویژگیترین محافظ را همراه با تمهیدات الزم و با توجه بههمان استانداردها، مناسب

هاي زمینی، دریایی و هوایی هوایی از راهوط گوناگون آبونقل و شرایجایی، حملکاال پس از طی مراحل مختلف نگهداري، جابه

. هاي خاص خود را دارا باشدبندي خصوصیات و ویژگیکننده برسد و در هر یک از این موارد باید بستهدست مصرفسالم به

ها وع و ابعاد بستههمچنین ممکن است عوامل اختصاصی براي بعضی از محصوالت یا تولیدات صنعتی مطرح باشد که لزوم طراحی ن

.مورد توجه خاص باشد



: هاي مختلف این کتاب به موارد زیر پرداخته شده استدر فصل

؛بنديتاریخچه بسته-
بندي؛ضرورت و اهمیت بسته-
بندي؛قوانین و مقّررات بسته-
؛بنديفرهنگ بسته-
بندي؛انواع مواد بسته-
هاي تولید ظروف و بسته؛ماشین-
؛بنديطبقات بسته-
سازي؛بندي و ذخیرهبسته-
.بندياشکال بسته-

بندي و بازیافت؛بسته-
ونقل؛بندي و حملبسته-
بندي و صادرات؛بسته-
بندي؛هنر در بسته-
بندي؛طراحی بسته-
بندي؛کنترل کیفیت بسته-
بندي؛هزینه و بسته-
بندي؛کارکردهاي بسته-
بندي؛بستهعملیات هايماشین-

بندي طراحی بسته: نام کتاب

Sandra A. Krasovec, Marianne R. Klimchuk:نویسنده

دالر58/42: قیمت کتاب

انگلیسی : زبان

بندي در چاپ دوم کتاب آمده است که طراحی صحیح و اصولی بسته

. باشدمیهمیشه راهی براي تضمین جایگاه هر کاال براي مصرف عموم 

بندي کمکی براي بازاریابی مناسب و عرضه بهتر طرح مناسب بسته

.کاال خواهد بود

کنندگان، نکات مهم بندي مصرفبا استفاده از نکات مهم از قبیل طبقه

کنندگان، معرفی الزامات مهم در ارتباط با طرح بسته با سالیق مصرف

بندي، ، دربدر ارگونومی بسته و همچنین شناخت از نوع دستگیره

. براي مدیران فروش کاال کمکی در عرضه کاالي مفید باشدتواند این کتاب مینقش رنگ و چاپ و 

:این کتاب به موارد ذیل پرداخته است

؛اصطالحات-

؛اصول طراحی-

.اقخلّیند آفر-

.گیردقرار میبنديدر بستهفصل جدیدي که به عنوانیمسائلو تولیدپیش تولید-



بندي بسته(مواد غذاییبنديبستههاي نوینوريافّن: نام کتاب

)فعال، هوشمند و نانو کامپوزیت

دکتر سید مهدي جعفري، مهندس محمود حسین نژاد، :نویسنده

مرکز مطالعات و تحقیقات لجستیکی

)ع(دانشگاه جامع امام حسین: شاراتانت

تومان13000: قیمت کتاب

1394:سال انتشار

فارسی: زبان

-کنندگان میبندي، ایجاد یک تضمین براي مواد غذایی جهت برطرف کردن نیازهاي صنعت و رضایت مندي مصرفهدف از بسته

: این کتاب شامل چهار فصل است. گرددهاي محیطی میباشد که این امر باعث سالم باقی ماندن غذا و به حداقل رساندن آسیب

در این کتاب سعی شده . بنديها در بستهبندي هوشمند و نانو ذرات و نانو کامپوزیتبستهبندي فعال،بندي، بستهشناخت بسته

بندي فعال و هوشمند به طور جداگانه مورد بندي مواد غذایی از جمله بستههاي نوین مورد استفاده در صنعت بستهاست فنّاوري

بندي، سعی شده تا در فصل رات براي استفاده در صنعت بستههمچنین با توجه به خصوصیات منحصر به نانو ذ. بحث قرار گیرد

هاي ضد میکروبی نانوذرات آلی و غیر آلی مانند دي اکسید تیتانیوم، نقره، روي و کیتوزان؛ به آخر این کتاب عالوه بر بررسی ویژگی

. شودپذیر نیز پرداختههاي زیست تخریب پذیر و غیر زیست تخریبهاي ساخت نانوکامپوزیتروش

هاي بندي، شرکتهاي مواد غذایی، واحدهاي بستهمطالب کتاب حاضر قابل استفاده براي واحدهاي تحقیق و توسعه، کارخانه

هاي مختلف این در فصل. باشدبندي میمند به حوزه  بستهبازاریابی و فروش، دانشجویان و اساتید صنایع غذایی و سایر افراد عالقه

:پرداخته شده استکتاب به موارد ذیل 

. بنديهاي بستهنقش-
.حفاظت-
.قابلیت ردیابی-
. نسبت سطح به حجم-
.کیفیت و ایمنی مواد غذایی-
.هاي اکسیژنفنّاوري جاذب-
.ها در نگهدارنده جامدتثبیت میکروارگانیسم-
.اصول کلی جذب اتیلن-

.حذف بوهاي نامطلوب-
.زمان-اندیکاتورهاي دما-
.ها و انواع آنبرچسب-
. هابندي نانوکامپوزیتدسته-
.کیتوزان-
.شناخت نانو فنّاوري-
.هاسازي نانوکامپوزیتهاي آمادهروش-



هاي پالستیکیقوانین انتخاب بسته: نام کتاب

بنديگروه بسته–هاي لجستیکی مرکز مطالعات و پژوهش:نویسنده

فرات: انتشارات

تومان3100:قیمت کتاب

صفحه120: تعداد صفحه

1388: سال انتشار

فارسی : زبان

ابتدا باید شرایط محیطی، انبار، . گیردشمار صورت میانتخاب پالستیک بر اساس کاربرد و با در نظر گرفتن خصوصیات بی
د مشخصات فیزیکی و مکانیکی موردنظر را ماده بای. نظر قرار بگیرندها مدها و توانایینقل، تجهیزات ساخت و کلیه محدودیتوحمل

همچنین کلیه خواص نظیر مقاومت کششی، مقاومت به ضربه، مقدار . داشته باشد تا در برابر صدمات و خطرات حفاظت شود
هاي دیگر باید مورد مطالعهپذیري، سازگاري شیمیایی با محصول یا دیگر اجزاي بسته یا محتویات بسته و بسیاري از شاخصنفوذ

نکته دیگر، . شودها مواجه شویم نیز در نظر گرفته میهوایی که پس از توزیع بسته ممکن است با آنوشرایط آب. دقیق قرار گیرند
شود، باید به صورت فیلم باشد و اگر براي نگهداري مایعات کارگیري ماده است؛ اگر به عنوان لفاف استفاده مینحوه و شکل به

. ها استفاده شودها و سطلهاي بادي، بشکهواند به صورت بطريتگردد، میاستفاده می
از نظر فنی این امکان وجود دارد که از مواد پالستیکی مناسب براي تولید ظروف، جهت محصوالت بسیار متنوع بهره گرفت، گرچه 

واد شیمیایی، مواد دارویی، آرایشی ظروف پالستیکی همواره در حوزه مواد غذایی، م. این امر ممکن است اقتصادي و ضروري نباشد
. و مواد خطرناك کاربرد فراوانی دارند

از 3تا 1هاي این عوامل در قسمت. گذارندترین بسته براي محصول مورد نظر، چندین عامل تأثیر میدر انتخاب مناسب
اند؛ به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفتهBS11331استاندارد

: ها در ذیل آورده شده استاي از آنبه همین منظور، خالصه

.اندازه و چگالی محتوي-1
.جایینقل و جابهوشرایط انبار، حمل-2
.ماهیت فیزیکی و شیمیایی محتوي-3
.ساختار و شکل-4
.نحوة ارائه-5
.استفاده مجدد- 6

). فرآیند کردن(آوريالزامات عمل-7
.الزامات کمیت-8
.الزامات طول عمر مفید-9

.الزامات استرلیزه کردن-10
مهاجرت مواد با وزن مولکولی کم، به درون و بیرون -11

.ظرف
هاي تولید ظروف با استفاده از هاي تخصصی هر کدام با روشها به ویژگیهمچنین در این کتاب ضمن معرفی خواص عمومی پالستیک

.مواد پلیمري نیز پرداخته شده است



)گذاريچسب و الیه(بنديوري بستهامبانی فّن: نام کتاب

پروفسور والتر سورکا:نویسنده

مهندس حجت سلمانی: مترجم

)بنديبا همکاري ماهنامه صنعت بسته(نشر هیراد : انتشارات

تومان7000: قیمت کتاب

1391:سال انتشار

فارسی: زبان

بندي آمریکاي شمالی شامل مباحث به استاد بسته،بندي نوشته پروفسور والتر سورکابستهوري ادو فصل از کتاب معروف مبانی فّن

هاي گذاري عملیات اصلی تولید همه لفافبندي و الیهترین مواد پایه بستهبه عنوان یکی از مهم،اما مهم درباره چسب؛نظر ساده

:به مباحث ذیل پرداخته شده استباشد که در آناین کتاب شامل دو فصل می. باشدمیبنديبسته

. هابر چسبايمقدمه-
.مکانیکیچسبندگیتئوري-
.بنديدر بستهمعمولهايچسبانواع-
.نشاستهبر پایههايو چسبنشاستههايچسب-
. گرماذوبهايچسب-
.فشاربهحساسهايچسب-
. هاکاربرد چسب-
.هتوجقابلنکاتها و چسبانتخاب-
. ندشوچسباندهقرار استکهمواديشیمیاییخواص-
.ییاکارزمانتمدودستگاهکاربرد، سرعتروش-
.و بخار آبدر برابر رطوبتمقاومت-
.غذاییکاربرد در محصوالت-
. رنگ-

). بر لیترکیلوگرم(مخصوصیا وزنچگالی-
.پذیرهاي انعطافلمینیت در بسته-
.پذیربندي انعطافآلومینیوم در بستهفویل -
.دهی فویلپوشش-
.متاالیز کردن با روش وکیوم-
.کاغذهاي متاالیز شده به روش وکیوم-
.هاي اکسید سیلیکونروکش-
.ضریب اصطکاك-
.پذیريترموفرم-
.فرآیندهاي لمینیت کردن-
.ذوب-هاي گرماچسباندن با چسب-
.هاي لمینیتدستگاه-
.دهیهاي روکشایستگاه-



هاي چاپهاي فنّاوري مرکبپیشرفت: نام کتاب
حسین محمدلو و محمد حسین افشارمهندس :نویسنده
چشمه آدینه: انتشارات

تومان000/12: قیمت کتاب
صفحه166: تعداد صفحه

اول:چاپ
1393: سال انتشار

فارسی: زبان

اولین کتاب تخصصی "هاي چاپهاي فنّاوري مرکبپیشرفت"کتاب
هاي چاپ را مورد بحث و است که کلیه مطالب مربوط به مرکب

ها را بر مبناي هاي فنّاوري آنقرار داده است و پیشرفتبررسی 
کنندگان و  گزارشات، شواهد، آمار و آزمایشات به دست آمده از تولید

.دهدمصرف کنندگان ارایه می
این کتاب به صورت علمی، کاربردي و تحقیقاتی در ده فصل میباشد 

چاپ هاي ، مرکبهاي چاپ افست لیتوگرافیمرکب: که عبارتند از
هاي چاپ هاي چاپ لترپرس افست، مرکببدون آب، مرکب

هاي اسکرین، جوهر هاي چاپ گراور، مرکبفلکسوگرافی، مرکب
ها، جوهرافشان چاپ الکتروگرافیک، مرکب چاپ امنیتی و افشان

. مصرف مرکب و کنترل رنگ
مندان فرآیند استفاده کلیه فرهیختگان و عالقهاین کتاب مورد 

تواند در پیشبرد دانش علمی و عملی گیري است و مییاددهی و یاد
اندرکاران صنعت چاپ به ویژه صاحبان صنایع چاپ، استادان، دست

.دانشجویان، هنرآموزان و هنرجویان صنعت چاپ بسیار مؤثر باشد
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	نويسنده:
	Josep  M.Garrofe
	قيمت كتاب: 97/32$
	تعداد صفحه: 456 صفحه
	زبان: انگليسي
	اين كتاب خاص براي طراحان بستهبندي و بهخصوص آن بخش از علاقهمندان و متخصصين گرافيك ميباشد. شما با اين كتاب ضمن آشنايي با نقش هنر و خلق بسته به روشهاي چاپ، چگونگي طراحي گرافيكي روي بسته و نكات مهم در طراحي و آنچه كه بايد يك طراح بستهبندي اطّلاع داشته باشد آشنا خواهيد شد.
	نويسنده:
	Victionary
	ناشر:
	قيمت كتاب: 59/9$
	تعداد صفحه: 240 صفحه
	سال انتشار: 2008 ميلادي
	زبان: انگليسي
	نام كتاب: ساختار بستهبندي(1)
	نويسنده: پيپن وان روجن
	مترجم: فريبرز فريد افشين
	انتشارات: كتاب آبان
	قيمت كتاب: 6500 تومان
	تعداد صفحه: 375 صفحه
	سال انتشار: 1385
	زبان: فارسي
	اين كتاب شيوه طراحي بستههاي گوناگون را ارايه ميكند. همة طرحها براساس كارآيي و اهميتي كه دارند، انتخاب شدهاند كه ميتوانند به راحتي با اندازههاي جديد مطابق شوند.
	تعداد صفحه:234
	سال انتشار: 1387
	زبان: فارسی
	به طور تقريبي در هر جايي كه كالايي توليد ميشود كاغذ و مقوا براي بستهبندي، نشانهگذاري و يا كاربردهاي ديگر ديده ميشود، بنابراين بسياري از ويژگيهاي كاغذ و مقواي مورد استفاده در صنعت بستهبندي نظير منشأ مواد اوليه، شرايط توليد، عوامل زيست محيطي و مسائل مربوط به مديريت پسماند، جزء مسائلي است كه بايد در مورد همة كاغذ و مقواهاي توليد شده، رعايت و بررسي شوند و بسيار ضروري است كه نگرش كاربرد در بستهبندي براي صنعت كاغذسازي در موقعيت كنوني در نظر گرفته شود.
	در بخشهاي مختلف اين کتاب آمده است:
	نام كتاب: پلاستيک هاي بسته بندي(مواد غذايي و دارويي، اصول و روش هاي آزمون)
	نويسنده: دكتر عبدالرسول اروميه اي
	انتشارات: ايده پردازان فن و هنر
	قيمت كتاب: 7000 تومان
	تعداد صفحه: 262 صفحه
	سال انتشار: تابستان 1389
	امروزه شاهد رشد و تغييرات بسيار گسترده اي در صنعت بسته بندي هستيم. با پيشرفت صنعت پلاستيک و وجود صدها نوع مواد پلاستيکي گوناگون براي کاربردهاي مختلف، دنياي صنعت بسته بندي به دنيايي زيباتر،شفاف تر، کاراتر و مطمئن تر تبديل شده است.
	از ويژگي هاي بارز پلاستيک ها، سبکي وزن، قدرت پوشش دهي و تکيه پذيري زياد، عايق کاري گرمايي خوب، بي اثر بودن در برابر مواد شيميايي و قيمت نسبتاً ارزان آن هاست که موجب رشد روزافزون مصرف آن ها در صنايع بسته بندي شده است.
	انتخاب بسته بندي مناسب براي افزايش مدّت ماندگاري محصول و اطمينان از سلامت غذا در برابر ميکروارگانيسم ها و تغييرات زيستي و شيميايي است. از وظايف اصلي بسته بندي، بالا بردن زمان ماندگاري، نگه داري از مواد بسته بندي در برابر نور مستقيم خورشيد و کنترل ميزان نفوذپذيري بخار آب و رطوبت و گازهاي مختلف درون يا برون محصول بسته بندي است.
	اين کتاب مروري اجمالي بر انواع بسته بندي هاي پلاستيکي، خواص و کاربرد آن ها، روش هاي فرايند و شکل دهي و روش هاي آزمايش و کنترل کيفي و استانداردها دارد که طي هفده فصل ارايه مي شود.
	در فصول اول و دوم کتاب مباحثي درباره صنايع بسته بندي و کاربرد انواع پلاستيک ها و مواد افزودني در صنايع بسته بندي خوراکي، دارويي و بهداشتي و در فصل سوم روش هاي فراورش و شکل دهي پلاستيک هاي بسته بندي و در فصل چهارم برهم کنش هاي بسته بندي با محصول درون آن و در فصل هاي پنجم تا پانزدهم کنترل کيفي و کمي، ارزيابي خواص و روش هاي اندازه گيري اجزا و خواص فيزيکي – شيميايي، مکانيکي، گرمايي، طيف بيني و کروماتوگرافي بسته بندي هاي پلاستيکي آمده است.
	فصل شانزدهم نيز به مقرّرات و استانداردهاي مجاز پلاستيک هاي بسته بندي و فصل آخر به وضعيت و شرايط مطلوب يک آزمايشگاه کنترل کيفي و کمي پلاستيک هاي بسته بندي اختصاص يافته است.
	نام كتاب: ساختار بستهبندي(2)(بستههاي مخصوص)
	نويسنده: پيپن وان روجن
	مترجم: فريبرز فريد افشين
	انتشارات: كتاب آبان
	قيمت كتاب: 6500 تومان
	تعداد صفحه: 375 صفحه
	سال انتشار: 1385
	زبان: فارسي
	بستهبندي ميتواند ماهيت كالا را خدشهدار كند. كالا را آنقدر بد معرفي كند كه خريدار رغبت خريد را از دست بدهد. كالا را ضربهپذير و غير قابل استفاده كند و غيره. بستهبندي ميتواند فرهنگ بسازد، سليقه بسازد و ذائقه بصري را ارتقاء دهد. و البته بر عكس هم.
	شكل و چگونگي بستهبندي در هر خريداري تأثير ميگذارد و مطابق آن براي خريدش تصمصم ميگيرد. محصولات مختلف را ميتوان از شكل بستهبنديشان شناخت.
	نام كتاب: ساختار بستهبندي(3) (بستههاي پستي)
	مترجم: فريبرز فريد افشين
	قيمت كتاب: 3500 تومان
	انتشارات: كتاب آبان
	بستهبندي لباسي است بر قامت يك كالا. ميتواند مناسب شخصيت آن طراحي شود و آن را مناسب و مطلوب خريدار ارايه كند و يا از چشمها بياندازد.
	بستهبندي قالبي است براي يك كالا، مانند قالبي براي شعر. همان گونه كه شاعر علاوه بر توجّه به وزنهاي گوناگون، شعرش را در قالب مناسب مانند غزل، رباعي و غيره ميسرايد، بستهبندي نيز بايد مناسب كالا انتخاب شود.
	اين كتاب مجموعهاي است كه ساختار بستهبندي را ارايه ميكند. برشهايي گوناگون براي كالاهايي متنوع. بومهايي آماده و مناسب براي آن كه نقاش بر آن اثري مطلوب موضوع(كالا) بسازد.
	نام كتاب: معرفي استانداردهاي جهاني بسته بندي
	نويسنده: گروه بسته بندي مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستيکي
	قيمت كتاب: 4400 تومان
	تعداد صفحه: 189 صفحه
	سال انتشار: 1388
	زبان: فارسي
	استاندارد عبارت است از رعايت اصول و ضوابطي در توليد کالا که کيفيت مطلوبي را براي کالاي توليد شده به دنبال داشته باشد. سوابق گذشته تاريخي و آثار به جا مانده در موزه ها، گوياي اين واقعيت است که از دير باز کيفيت مطلوب کالا و انجام صحيح خدمات مورد توجّه انسان بوده و امروزه نيز استاندارد در تمامي کشورا به عنوان يک پديده در توليد کالاها و خدمات مختلف مورد توجّه قرار مي گيرد و هر کشوري براي اين که بتواند در بازارهاي جهاني رقابت کند، به رعايت معيارهاي استاندارد پذيرفته شده در محافل ملي و جهاني نياز دارد.
	نام كتاب: فرهنگ تخصصي صنعت خمير و كاغذ(انگليسي- فرانسه- فارسي)
	زبان: انگليسي- فرانسه- فارسي
	واژههاي به كار گرفته شده در اين كتاب در ارتباط با صنعت خمير و كاغذ از جنگل تا بازار مصرف كاغذ ميباشد. صنعت كاغذ مراحل مختلفي از عملياتي در فرايند چوب، حملونقل، مواد اوليه، خميرسازي، كاغذسازي، تبديل، انبار تا كشتيراني و بازاريابي را شامل ميگردد.
	ضمن آنكه از فرايندهاي پيچيدهاي چون امور ساختماني، مكانيكي، برقي، مهندسي شيمي، بيولوژي، بتانيك، فيزيك، شيمي و غيره نيز بهره ميگيرد.
	هر يك از عمليات و فرايندهاي مذكور در مفاهيم و تعابير به كار گرفته شده در صنعت كاغذ دخالت دارند.
	در كتاب مذكور 6200 لغت خلاصه شده است كه اين مجلد، مهمترين و رايجترين مفاهيم به كار گرفته شده در صنعت مذكور را شامل شده و كاملاً به روز ميباشد. كلمات و مفاهيم فني و عبارات مربوطه به آنها، طي سالها تحقيق توسط ناشرين بينالمللي خمير و كاغذ تهيه و جمعآوري شده است ويرايش اولية آن به زبان انگليسي كه در كارخانجات خمير و كاغذ آمريكاي شمالي صحبت ميشود، بوده و در ارتباز با بهكارگيري تعداد زيادي لغات در سطح جهاني در زمينه صنعت كاغذ ميباشد.
	از اين رو ابتدا اقدام به ترجمة متن انگليسي آن با استفاده از معادلهاي فارسي سليس، مناسب و مختصر ضمن حفظ تركيب و ساختار اصلي كتاب نمودم.
	نام كتاب: بستهبندي
	نويسنده: ادوارد دنيسون/ ريچارد كاوتري
	مترجم: مريم مدني
	انتشارات: مارليك
	قيمت كتاب: 8500 تومان
	تعداد صفحه: 203 صفحه
	سال انتشار: 2006 ميلادي
	زبان: فارسي
	بستهبندي روح كالا و ارايه دهنده ي هويت محصولات است. بين كيفيت و گيرايي بصري بستهبندي با فروش محصولات، ضابطهاي مستقيم و تنگاتنگ وجود دارد. يك بستهبندي كارآمد و زيبا، فروش محصولات را تضمين ميكند. طراحي بستهبندي از ميان مجموعه فعاليتهايي كه جزو طراحي گرافيك قرار ميگيرد، بيش ترين نقاط اشتراك را با نحوه ي كارهاي هنرمندان طراحي صنعتي و معماري دارد. سه بعدي بودن موضوع كار، وجه اشتراك عمده ي آنهاست.
	هنرمند معمار كه فرو و شكل ظاهري يك بنا را طراحي ميكند در واقع كاربرد آن بنا و يك ايده را به صورت بستهبندي شده ارايه ميدهد. او با اين بستهبندي، روح كلي پيام خود و سازندگان بنا را به مخاطبان ارايه ميكند و سعي مينمايد نظر مردم را به سمت بنا جلب كند و در تسهيل و بهينه شدن استفاده از بنا و فضاي پيرامون آن مؤثر باشد.
	بستهبندي نوع نگرش و ايده ي طراح گرافيك و سازنده ي كالا را در قفسه فروشگاه به خريدار مينماياند. بستهها نماينده و پيامرسان پديدآورندگان محصولات هستند. طراح بستهبندي بايد بداند در وراي طرح يا تصوير بستهاي كه او نقش ميزند، شخصيت كالا و توليدكننده، پيام و اهميت آنها نهفته است. در واقع بستهبندي روح محصول و سازنده ي آن است.
	بستهبندي هنر، علم و صنعتي است پويا كه كالايي را در مقابل محيط بيروني و بالعكس حفظ كرده و به بهينه كردن حمل، نگهداري و مصرف آن ياري ميرساند، همچنين بستهبندي محتوي خود را به مصرفكنندگان ميشناساند و آنان را به خريد ترغيب ميكند.
	بهترين طراحي براي بستهبندي آن است كه ضمن در نظر گرفتن جنبههاي اقتصادي تا حد امكان جذابين و خوشايندي بستهبندي را بالا ببرد و هزينه تمام شدة آن را كاهش دهد.
	اهميت كار طراح بستهبندي زماني آشكار ميشود كه بتواند خواستههايي را كه عوامل فني از او طلب ميكنند با حفظ نوآوري و زيبايي برآورده سازد و طرح و ايده ي خود را با نكات كاربردي و الزامي تطبيق دهد.............................................................................
	نام كتاب: بسته بندي کاغذي و مقوايي
	نويسنده: مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستيکي
	انتشارات: فرات
	قيمت كتاب: 5000 تومان
	تعداد صفحه: 255 صفحه
	سال انتشار: 1388
	زبان: فارسی
	پيشرفت صنايع کاغذسازي انسان را قادر ساخته که بسياري از ضعف ها و خصوصيات آن را مطابق سليقه و کاربرد، تصحيح نمايد و ضايعات را مورد بازيافت و استفاده مجدّد قرار دهد. بسته هاي کاغذي و مقوايي به لحاظ داشتن نوع ساختار مواد اوليه، اين توانايي را دارند که به راحتي به شکل و حالات مختلف تبديل و به کار گرفته شوند و حتّي امروزه مشاهده مي کنيم که با ترکيب و آغشته کردن آن با مواد متضاد خودش، مي توان به قابليت هاي جديد جهت بسته بندي اقلام متنوع دسترسي پيدا نمود و اين خود نشان از محاسن کاربرد آن مي باشد.
	کتاب بسته بندي کاغذي و مقوايي ضمن بيان اهميت توجّه صاحبان صنايع به بخش علوم تحقيقاتي، بيانگر معرفي برخي از عوامل مهم و تأثيرگذار در بسته هاي کاغذي و مقوايي است. توليد کننده کالا قبل از توليد محصول بايد توجّه کامل به فرايند توليد تا مصرف اعم از چگونگي حمل، ارسال، توزيع، بازرسي و کنترل کيفيت کالا داشته باشد. در اين کتاب سعي شده تا با آوردن انواع بسته بندي جديد سلولزي، شرح ويژگي هاي مواد اوليه و آزمون هاي مربوط به بسته هاي سلولزي، مطلب جديدتري براي خواننده فراهم گردد. دامنه استفاده از کاغذ و مقوا امروزه به حدّي گسترش پيدا کرده که در بسته بندي انواع آبميوه، شير، لبنيات، مايعات(در حجم کم)، دارو، پوشاک، مواد غذايي، مواد بهداشتي، لوازم خانگي، ماشين آلات و قطعات نسبتاً سنگين کشاورزي و غيره از آن استفاده مي نمايند.
	استفاده از کاغذ و مقوا به توليدکنندگان انواع کالا، اين امکان را مي دهد تا بدون نگراني از خرابي و آسيب ديدگي، توليدات خود را در داخل آن قرار داده و به نقاط دور دست ارسال نمايند. لذا عوامل بسياري باعث گرديده که بسته بندي کاغذي و مقوايي بيش ترين تقاضا را در ميان انواع مختلف بسته بندي به خود اختصاص دهد و توليد کاغذ و مقوا در جهان روز به روز افزايش پيدا کند.
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	- مزاياي بسته بندي کاغذي و مقوايي؛
	- معايب بسته بندي کاغذي و مقوايي؛
	- مواد اوليه(کاغذ و مقوا)؛
	- مقواي کارتن؛
	- انواع کاغذ و مقواي مورد استفاده؛
	- انتخاب مواد؛
	- جعبه هاي مقوايي؛
	- خصوصيات فيزيکي، شيميايي، مکانيکي و بيولوژيکي کاغذ و مقوا؛
	- ماشين آلات و تجهيزات توليد کاغذ و مقوا؛
	- طبقه بندي و انواع بسته هاي کاغذي و مقوايي؛
	- مشخصات فني و ويژگي هاي کارتن؛
	- انواع چسب هاي مورد استفاده جهت دربندي؛
	- پالت ها و باکس پالت ها؛
	- روش هاي چيدمان بسته هاي کاغذي و مقوايي؛
	- کنترل کيفيت بسته بندي، آزمون ها، روش هاي آزمون، تجهيزات، لوازم آزمايشگاهي و معيارهاي کنترل کيفيت؛
	- آزمون فشردگي؛
	- آزمون ضربه افقي روي بسته هاي پر؛
	- آزمون لرزش بسته ها؛
	- آزمون سقوط آزاد.
	نام كتاب: بسته بندي شيشه اي
	نويسنده: مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستيکي
	انتشارات: فرات
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	نام كتاب: بسته بندي چوبي
	نويسنده: مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستيکي
	انتشارات: فرات
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	نام كتاب: اصول بسته بندي با کاغذ و مقوا
	نويسنده: قاسم جوادزاده مقتدر
	انتشارات: دانشپذير
	تعداد صفحه: ۲۵۹
	سال انتشار: ۱۳۸۹
	زبان: فارسي
	نام كتاب: طراحي بسته با ضربه گير
	تأليف: مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستيکي– گروه بسته بندي
	انتشارات: فرات
	قيمت كتاب: 3100 تومان
	تعداد صفحه: 108 صفحه
	سال انتشار: 1388
	زبان: فارسي
	همچنين در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل نيز پرداخته شده است:
	نام كتاب: مفاهيم نظري و کاربردي ساخت کاغذ و فرايند چاپ
	نويسنده: دکتر سيد مهدي منظورالاجداد
	انتشارات: مرکز آموزش علمي کاربردي فرهنگ و هنر
	تعداد صفحه: 368 صفحه
	سال انتشار: 1390
	زبان: فارسي
	نياز به بسته هاي مقاوم و نفوذناپذير منجر به پيدايش و توسعه ظروف فلزي گرديد. براي توليد و ساخت ظروف فلزي برحسب نوع كاربرد از مواد اوليه مختلفي استفاده ميشود؛ زيرا بسته ها به دليل كاربردهاي متفاوتي كه دارند، بايد خواص متنوعي نيز داشته باشند. در اين زمينه در توليد بسته ها، مواد اوليه برحسب نوع كاربرد انتخاب مي گردد و در فرايند توليد گاهي از مواد اوليه تركيب شده نيز استفاده مي شود. همچنين در موارد خاصي از مواد مقاوم كننده هم استفاده مي گردد.
	اوّلين توليد تجاري فويل آلومينيوم در سال 1913 صورت گرفت و در سال هاي بعد به دليل قابليت نگهداري بالا در بسته بندي رواج بيش تري يافت. در سال 1920 نيز در مصارف خانگي مورد استفاده قرار گرفت و يك سال بعد در لمينت كردن به كار برده شد.
	كاربرد بسته هاي فلزي بسيار متنوع مي باشد و امروزه مي تواند تسهيلات فراواني در عرضه كالا فراهم نمايد.
	بسته هاي فلزي براي حالات مختلف محصولات(گاز، جامد و مايع) استفاده ميشوند. براي حالت گازي مي توان كپسول هاي سوخت و اسپري ها؛ براي حالت مايع قوطي هاي روغنهاي خوراكي و ماشينآلات، نوشابه و براي حالت جامد به انواع كنسروها اشاره نمود.
	نام كتاب: Retort flexible pouch substitute canfor packaging ready to eat meal
	نويسنده: نازنین زند
	انتشارات: LAP Lambert academic
	تعداد صفحه: 140 صفحه
	سال انتشار: 2011
	زبان: انگلیسی
	نام كتاب: مبانی طراحی در بسته بندی
	نويسنده: مهندس مصطفی امام پور
	انتشارات: فرات
	از آنجا که بستهبندی، فنّاوري لازم برای حفظ و نگهداری سلامت کالا در مقابل خطرات گوناگون از قبيل فساد، ضربه، لرزش، فشار، شرايط جوّی در انبارها و شبکه توزيع میباشد، لذا بايد با توجّه به اصول علمی و رعايت ويژگيهاي مندرج در استانداردها، مناسبترين محافظ را همراه با تمهيدات لازم و با توجّه به ويژگيها و طبيعت کالاهای مورد نظر به کار گرفت تا کالاها پس از طی مراحل مختلف نگهداری، جابهجايی و حملونقل تحت شرايط گوناگون آبوهوايی از راههای زمينی، دريايی و هوايی سالم به دست مصرفکننده برسد و در هر يک از اين موارد بايد بستهبندیها داراي خصوصيات و ويژگيهای خاص و متناسب با كالا باشد. همچنين ممکن است عوامل اختصاصی برای بعضی از محصولات يا توليدات صنعتی مطرح باشد که طراحی ابعاد بستهها بايد مورد توجّه قرار گيرد.
	رعايت الزامات استاندارد بستهبندي ميتواند در تمامی موارد گفته شده يك پيامد تأثيرگذار بوده و به عنوان يك ابزار دقيق بر كيفيت محصول نظارت كند؛ اما ظاهر پرتجمل بستهبندی ممکن است اين احساس را در مصرفكننده ايجاد نمايد که قيمت کالا فقط به دليل بستهبندی افزايش يافته است.
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	تعداد صفحه: 140 صفحه
	سال انتشار: ۱۳۸۹
	زبان: فارسي
	در فصل هاي مختلف اين کتاب به موضوعات ذيل پرداخته شده است:
	نام كتاب: راهنماي بسته بندي ماهي و ميگو
	نويسنده: شيوا کي منش
	انتشارات: چاپ و نشر بازرگاني
	نام كتاب: راهنماي بسته بندي ماهي و ميگو
	نويسنده: شيوا کي منش
	انتشارات: چاپ و نشر بازرگاني
	تعداد صفحه: 66 صفحه
	سال انتشار: 1388
	زبان: فارسي
	طراحان نيز با شناخت فرايند چاپ بستهبندي و مواد اوليه مورد استفاده به امكانات و محدوديتهاي كار پي ميبرند و با ارائه طرحهاي مناسب و قابل اجرا براي هر روش چاپ به نتايج بهتري نايل ميشوند.
	نام كتاب: فنّاوری بازیافت کاغذ
	انتشارات: آرویچ
	تعداد صفحه:544 صفحه
	سال انتشار:1386
	زبان: فارسي
	نام كتاب: مدیریت ارتباط با مشتریان
	نويسندگان: پروفسور فرانسیس باتل، جان ترن بول
	مترجمان: دکتر کامبیز حیدرزاده، دکتر رضا رادفر
	انتشارات: سیته
	تعداد صفحه:416 صفحه
	سال انتشار: 1390
	زبان: فارسی
	نام كتاب: قوانین بسته بندی
	نويسنده: مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی
	انتشارات: فرات
	تعداد صفحه: 102 صفحه
	سال انتشار: 1388
	زبان: فارسی
	نام كتاب: هنر بسته بندی در ساختار جعبه سازی مدرن
	نويسنده: مهندس فاطمه حسن پور
	انتشارات: یادواره اسدی
	تعداد صفحه: 194 صفحه
	سال انتشار: 1387
	زبان: فارسی
	نام كتاب: محاسبات فنی صنایع چاپ
	نویسنده: مهندس داود لطفی
	انتشارات: مؤلف
	تعداد صفحه: 233 صفحه
	سال انتشار: تابستان 1389
	زبان: فارسي
	نام كتاب: معرفی کتاب مرجع جوهر چاپ
	نويسنده: کریس اچ. ویلیامز
	مترجم: مهندس تارا سمنارشاد
	انتشارات: سیماب زرین
	تعداد صفحه:392 صفحه
	سال انتشار: 1389
	زبان: فارسی
	نام كتاب: روان شناسی رنگ ها
	نويسنده: دِوِی سادکا
	مترجم: محمد رضا آل یاسین
	انتشارات: هامون
	نام كتاب: بيوپليمرهاي زيست تخريبپذير و خوراكي در بستهبندي مواد غذايي و دارويي
	نويسندگان: بابك قنبرزاده، هادی الماسی و یونس زاهدی
	انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران)
	قيمت كتاب: 7450 تومان
	تعداد صفحه: 542 صفحه
	سال انتشار: مهرماه 1388
	زبان: فارسی
	نام كتاب: بيوپليمرهاي زيست تخريبپذير و خوراكي در بستهبندي مواد غذايي و دارويي
	نويسندگان: بابك قنبرزاده، هادی الماسی و یونس زاهدی
	انتشارات: دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلیتکنیک تهران)
	سال انتشار: مهرماه 1388
	زبان: فارسی
	آلودگي ناشي از پلاستیکهای سنتزی تولید شده از مشتقات نفتي و مشكلات ناشي از روشهاي مختلف آلودگيزدایی(مانند دفن كردن، سوزاندن و بازيافت آنها)
	نام كتاب: شیمی کاغذ
	نويسنده: جی. سی. روبرتس
	انتشارات: آییژ
	تعداد صفحه: 192 صفحه
	سال انتشار: بهار 1386
	زبان: فارسی
	استاندارد نظمي است مبتني بر نتايج استوار علوم، فنون و تجارب بشري در رشتهاي از فعاّليّتهاي عمومي كه بهصورت قواعد، مقرّرات، نظامات به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفهجويي كلي در اقتصاد ملّي، حفظ سلامت و ايمني عمومي و گسترش مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي بهكار ميرود. سوابق گذشته تاريخي و آثار به جا مانده در موزهها، گوياي اين واقعيت است که کيفيت مطلوب کالا و انجام صحيح خدمات از ديرباز مورد توجّه انسان بوده است و امروزه نيز استاندارد در تمامي کشورها بهعنوان يک پديده در توليد کالاها و خدمات مختلف مورد توجّه قرار گرفته است و هر کشوري براي اين که بتواند در بازارهاي جهاني رقابت کند نياز به رعايت معيارهاي استاندارد پذيرفته شده در محافل ملّي و جهاني دارد.
	- الزامات بستهبندي حملونقلي دستگاههاي اندازهگيري و كالاهاي حساس.
	(حمل و توزیع)
	نويسنده: والتر سُرُکا
	انتشارات: هیراد
	تعداد صفحه: 112 صفحه
	سال انتشار: 1392
	زبان: فارسی
	مزایای بسته بندی شرینک عبارتند از:
	1- کاهش هزينه بستهبندي به وسيله کاهش مصرف مواد اوليه بستهبندي.
	2- نمايش کالا.
	3- سبک بودن وزن بستهبندي.
	4- استفاده از ماشينآلات نسبتاً ساده و ارزان قيمت.
	1- کاهش هزينه بستهبندي به وسيله کاهش مصرف مواد اوليه بستهبندي.2- نمايش کالا.3- سبک بودن وزن بستهبندي.4- استفاده از ماشينآلات نسبتاً ساده و ارزان قيمت.5- امکان بازيافت مواد اوليه.
	6- ممانعت از چرخش کالا در داخل بستهبندي و جلوگيري از ايجاد خط و خش در اثر چرخش و سايش کالاها به يکديگر.
	7- ممانعت از نشتي کالا و نفوذ آن به خارج بستهبندي.
	8- محافظت از كالا.
	6- ممانعت از چرخش کالا در داخل بستهبندي و جلوگيري از ايجاد خط و خش در اثر چرخش و سايش کالاها به يکديگر. 7- ممانعت از نشتي کالا و نفوذ آن به خارج بستهبندي. 8- محافظت از كالا.
	نام كتاب: ملزومات بستهبندی
	نويسنده: Sarah Roncarelli
	انتشارات: Candace Ellicott
	نام كتاب: مبانی فنّاوری بستهبندی(پلاستیکها)
	نويسنده: پروفسور والتر سوركا
	انتشارات: نشر هیراد(با همکاری ماهنامه صنعت  بستهبندی)
	سال انتشار: 1391
	زبان: فارسی
	تاريخ نشان داده است که در ابتداي تمدن بشري نيازي به بستهبندي غذا نبود، بلکه مردم براي به دست آوردن غذا از محلي به محل ديگر ميرفتند تا زماني که پناهگاههاي دايمي براي خود پيدا کردند. در چنين شرايطي ناچار بودند غذا را از محلهاي مختلف جمعآوري کنند و به محل سکونت خود بياورند. اين نياز باعث شد که اوّلين انواع بستهبندي نظير کدوهاي خشک شده، صدفها، برگها، پوست حيوانات و ديگر مواد طبيعي مورد استفاده قرار بگيرند. براي انتقال آب، شير، ماست، روغن يا دوغ از پوست حيوانات استفاده ميشد و از شاخ حيوانات براي ذخيرهسازي و حملونقل غذا و محصولات کشاورزي استفاده ميکردند.
	انسان از ابتداي شروع زندگي اجتماعي خويش، زماني که هيچ اندوختة كالا و محصولات مورد نياز زندگي نداشت، نيازمند ظروفي بود تا غذا و اجناس خود را در آن جاي دهد. بهتدريج بستهبنديهاي تجاري جايگزين ظروف و محفظههاي طبيعي شدند و با رشد فنّاوري و بهکارگيري گروهي از مواد و فرمهاي جديد، بستهبندي رنگ ديگري به خود گرفت. در حقيقت از قرن شانزدهم به بعد بود که لزوم بستهبندي به شيوه ديگر آن مطرح شد. عوامل و شرايطي که در آن زمان باعث رشد و تحول بستهبندي شدند عبارت بودند از:
	1- وجود ارتباط تجاري؛
	2- توانايي ساخت ظروف؛
	3- قابليت مشخص کردن آنها بهوسيله نامهاي تجاري؛
	4- قابليت تشخيص نامها.
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