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انجمناهداف -1
تی، تفکـر حـاکم بـر    هـاي تشـکیال  بر اساس مفاد اساسنامه انجمن، منطـق طراحـی در پیکربنـدي   

برخـی از  ،می باشـد نگی و علمیهاي فرهاي و استمرار بخشیدن به ارزشحرفههاي علمی، تشکل
.بیان نمودذیلتوان به شرح هاي عمده انجمن را میو فعالیتراهبردياهداف 

ی، هاي مساعد و برقراري ارتباط با نهادهاي رسمی و قانونی، مراجـع دولتـی، ملّـ   ایجاد زمینه-1
ـ رات قانونی و جلب تمقننه، قضایی، مجریه و مؤسسات دولتی و خصوصی در قالب مقّر ه و وج

.پشتیبانی آنان در جهت نیل به اهداف انجمن
ـ هاي دولتی و وابسته به دولت و مؤسسـات م همکاري با سازمان-2 هـاي رسـمی از   ی و ارگـان ّل

هاي فنـی و قـانونی، در تهیـه و تـدوین     هاي کارشناسی و توصیهطریق ارائه نظرها و گزارش
.»دهاي بسته بندي اراستاند« رتبـط با هاي اجرایی و اقتصادي منامهرات و آیینقوانین، مقّر

هـا و  ارزیـابی و بـازنگري طـرح   همکاري با نهادهـاي اجرایـی، علمـی و پژوهشـی در زمینـه     -3
.هاي علمی موضوع فعالیت انجمنهاي مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینهبرنامه

.»دهاي بسته بندي اراستاند« اشاعه فرهنگ -4



3

ن  یک ا را ن ا ا ندی  ا ه  ری  ناو وم و  ع

هـا در  الت بین اعضـاء انجمـن بـراي همکـاري مشـترك بـین آن      ایجاد روابط حسنه و تسهی-5
.هاي مختلفزمینه

روز هاي تولیدي و صنعتی به رعایت استانداردهاي سعی و اهتمام در ترغیب مراکز و مجتمع- 6
مواد بسـته بنـدي و  ،توسـعه فنـاوري انـواع بسـته بنـدي     روز جهـت  ، دانش فنی بسته بندي

.در صنعت بسته بندي رداريبآالت مورد بهرهتجهیزات و ماشین
استانداردهاي بسته بنـدي  « فرهنگ ارتقاء سطح کیفی و دانش وبراي ریزي کوشش و برنامه-7

هـا، انتشـار   شـرکت بـراي هاي آموزشی و تخصصی در کشور از طریق تدوین و اجراي دوره» 
هـاي  و ارایـه برنامـه   هاي پژوهشیتشویق فعالیتوکتب و نشریات فنی و تخصصی، توسعه

.راهبردي
ییمحـیط زیسـت و آشـنا   ، بر روي وضع اجتمـاع » بسته بندي« استانداردهايبررسی تاًثیر -8

.»بسته بندي « تاًثیر استانداردهاي جامعه با محاسن استفاده از 
بـه فنـاوري هـا در حـوزه بسـته بنـدي، کمـک       بروزترینتالش براي شناسایی جدیدترین و -9

قال، بکارگیري و بومی سازي فناوري هـاي انتقـال یافتـه بـا     برنامه ریزي در زمینه جذب، انت
. هدف نوآوري

، تحقیقـاتی و صـنعتی و ایجـاد    آموزشـی  -کوشش در جهت همکاري متقابل با مراکز علمی-10
.ارتباط بین متخصصان این رشته به منظور همکاري و تبادل افکار

و فـراهم کـردن   ) یاطّالعاتهاي نکفنی و بااّطالعاتسامانه(ی فنی اّطالعاتهاي ایجاد پایگاه-11
هـا  لسـایر تشـکّ  انجمن، ،و تجربیات بین اعضاءاّطالعاتم براي تبادل و گردش زتسهیالت ال

هـاي آموزشـی و   و مؤسسات و سازمان...) آموزشی و هاي صنفی، تخصصی، ها، کانونانجمن(
:هاي انجمن از طریقتحقیقاتی داخلی و خارجی مرتبط با فعالیت

بـراي اسـتفاده اعضـاء    » بسـته بنـدي  « و نشریات الزم مربوط به اّطالعاترگونه تهیه ه·
.هاي صنفیها و تشکلانجمن و سایر انجمن

هـاي  و خبرنامهگزارش هامفید، تاًسیس کتابخانه، انتشار کتب و نشریات فنی، تخصصی ·
.ادواري

.لیالملها و مجامع علمی بینایجاد ارتباطات علمی و تخصصی با انجمن·
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بسـته  « هاي علمی و تخصصی در سطوح داخلی و خارجی مرتبط با برگزاري گردهمایی·
.»بندي

هـاي  هاي علمی و فنی در زمینه فعالیتباره آخرین پیشرفتدراّطالعاتگردآوري آمار و ·
.هاه اعضاء نسبت به این پیشرفتها و جلب توجو نشر آن» بسته بندي « 

بسـته  « ت مـرتبط بـا   ت و میان مـد هاي کوتاه مدا با دورهبازآموزي مهندسین شاغل واحده-12
.»بندي 

هاي ذکر شده که احتیاج به اخذ مجوزهاي الزم از مسئولین ذیربط داشـته  یک از فعالیتضمناً هر
.د، با کسب مجوز، رعایت شرایط و موارد قانونی اقدام خواهد شدنباش
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انجمن1ماموریت-2
علم و توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن به پیشبرد و ارتقاي، گسترش-

از طریق انجام تحقیقات علمی و بسته بندي کاال هاي مربوط به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه
بسته بندياي با علم گونهالمللی بین محققان و متخصصانی که بهی و بینفرهنگی در سطح ملّ

ی، هاي علمی در سطح مّلآموزشی و پژوهشی، تشکیل گردهماییکار دارند، ارائه خدمات ورس
» بسته بندي«سازي فرهنگدر راستاي غنیالمللی و انتشار کتب و نشریات علمیاي و بینمنطقه

.در کشور
در مراکز و ”نوین بسته بندي استاندارد “رشد و توسعه براي ایجاد بسترهاي الزم -

ایش تولید بهینه صنعتی، کم شدن ضایعات، وارستگی اقتصادي، افزبه منظور هاي صنعتی مجتمع
هاي رقابتی جهت در راستاي ایجاد مزیتهاي ملیسرمایهصیانت ازوري، سوددهی وافزایش بهره

.و تقویت اقتصاد مقاومتیحضور مؤثر در بازارهاي جهانی
جهان در حوزه بسته اوري هاي بکار گرفته شده دراز طریق شناسایی و جذب جدیدترین فنّ-

ها از سازي آنها در کشور با هدف نوآوري و بومیاوري بندي و کمک به انتقال و اشاعه این فنّ
. گذاري در تحقیق و توسعهطریق سرمایه

١Mission
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:انداز انجمنچشم-3
.در ایران» استاندارد بسته بندي « پیشرو در رشد و ارتقاي فرهنگ ·
.»استاندارد بسته بندي « زه دانش، مهارت و توانایی فرهنگ مرجعی قابل اطمینان در حو·
.الملل، متشکل از هزاران متخصصثر در سطح بینتبدیل شدن به انجمنی مؤ·



7

ن  یک ا را ن ا ا ندی  ا ه  ری  ناو وم و  ع

انجمنراهبرديمشی و برنامه خط-4
:مقدمه 

زمانی متعالی است که  تمام اعضاء انجمن به ماهیت ذاتـی و درونـی روابـط خـود     روابط یا ارتباط، 
.یت دهند، بدین معنا که هر فردي براي کارایی بیشتر از هیچ کوششی دریغ نورزداهم
تواند داشته باشد، براي منافع اقتصـادي  دي میپیوندند، علل متعدها میکه چرا افراد به انجمناین

و ی غیر عادي، یکی از این عوامل به تنهـایی  یا اجتماعی، و یا به خاطر انجام کارهاي ابتکاري و حتّ
.تواند در شرایط خاصی، انگیزه فرد را تشکیل دهدهم میها بر رويیا تمام آن

توانیم بگوییم کـه افـراد   طور کلی میبراي عضویت در یک انجمن، دالیل گوناگونی وجود دارد، به
یابنـد  آنـان در مـی  . پیوندنـد هاي فردي خود، به انجمن میمنظور ارضا و برآورده ساختن هدفبه 

هـا و بـا   ها دسترسی یابد، از طریـق انجمـن  تواند به آنیی را که یک شخص به تنهایی نمیهاهدف
.پذیر استها امکانمساعدت و مشارکت در آن

ها است، از سوي دیگر، در نتیجه تالش افـراد بـراي   درك روشن از اهداف، مستلزم شناخت انجمن
ایـن  اي بـراي انجـام و نیـل بـه     وسیلهانجمن . شودنیل به اهداف فردیشان، یک انجمن تشکیل می

کوشـند تـا از طریـق    پیوندند، ضمن همکاري با انجمن، میآنان که به یک انجمن می. اهداف است
.هاي خود نیز برسندانجمن به هدف

وري و سهم مشخصی از مجموعه کارایی و بـازدهی را بـراي   رود، افراد بهرهاز سوي دیگر انتظار می
رود آید که انتظار مـی شمار میاستعداد، وقت، تالش و پول، از جمله عواملی بهانجمن ایجاد کنند، 

.عنوان سهم مشارکت، در اختیار انجمن قرار دهندافراد به 
ها مـورد توجـه   انجمناهداف فردي و اجتماعی، از جمله عوامل مهمی است که در تشکیل و ابقاي 

زمـانی کـه یـک    . توانند شکل بگیرنـد ها نمینجمنبدون اهداف فردي و اجتماعی، اگیرد وقرار می
انجمن موجود، در ارضاي اهداف فرد و اجتماع، توقفی ایجاد کند، چنین انجمنی هرچه زودتر بایـد  

صورت، تشکل خود را متزلزل ساخته و از موجودیت راه و روش خود را تغییر دهد، زیرا در غیر این
.ساقط خواهد شد
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انجمـن  . تواند نشکیل شـود و ادامـه راه دهـد   ی از بین برود، انجمن نمیاگر اهداف فردي و اجتماع
براي بقاي خود مجبور است به طور دقیق اهداف افراد و ذینفعان را شناسـایی و در جهـت ارضـاي    

.آن اقدام کند
؛این امکان وجود دارد که فردي با یک برداشت و هدف خاص، وارد انجمن مورد عالقه خـود شـود  

تطابق کامل برداشت خود با کار و انجمن، عدم تطابق : رود و گذشت زمان با سه حالتاما پس از و
مبادله موفق یـا  : کامل و یا همسانی متوسط روبرو شود و بنابراین رابطۀ مبادله نیز در سه وضعیت

و تشـکیالت انجمـن  راهبـردي  تـدوین طـرح   ،همین دلیـل به. آیدمثبت، مساوي و منفی پدید می
.استازها و اهداف اعضاء و سایر ذینفعان انجام شدههمسو با نی

انجمن2هاي محوري ارزش-5
پاسخگویی-بهبود مستمر-بالندگیرشد و-تکریم اعضاء·
ها از جمله ترین سرمایه هستند و ایجاد رضایت و اعتال و احترام به آنمهم،اعضاء انجمن·

.باشدوظایف اساسی مدیریت انجمن می
.ء سطح دانش اعضاءرشد و ارتقا·
.»نوین بسته بندياستاندارد « رشد و ارتقاي فرهنگ ·
.بهبود مداوم و مستمر·
.پاسخگویی در مقابل عملکرد·

٢Core Value
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مختلفدر صنایع» بسته بندي« انجمن برنامه راهبردي توسعه - 6
قـش  اجتمـاعی در رابطـه بـا ن   /مدت تنها با درنظر گـرفتن مباحـث اقتصـادي   توسعه پایدار و بلند

اسـتاندارد « فرهنـگ  ارتقاء دانش فنـی، تـأثیرات اقتصـادي اسـتفاده از     هاي فرهنگی وبسترسازي
سـازي مصـرف   وري، بهینـه نظیر افزایش تولید، کاهش ضایعات، افـزایش بهـره  » نوین بندي بسته

.انرژي و غیره میسر خواهد بود
بسته بندي راهبردي توسعه اي هبرنامه،انگیزه جهت دستیابی به این اهدافراستاي ایجاددر
:به شرح زیر در نظر گرفته شده استمختلف صنایعدر
بسته بنديهاي نوین شناخت روش-6-1
”بنديبسته“اشاعه فرهنگ رشد، توسعه و-6-2
توسعه نیروي انسانیرشد و-6-3
رسانیالعیند اّطآی و توسعه فراّطالعاتتشکیل بانک -6-4
”بسته بندي“المللی فعال در زمینه با مراکز بینبرقراري ارتباط-6-5
”بسته بندي“توسعه استانداردهاي -6-6
مختلفدر صنایع”بسته بندي“بازنگري ضوابط و ایجاد تسهیالت الزم در راستاي توسعه -6-7
هاي الزمو ایجاد زیرساخت”بسته بندي“ی کوشش در راستاي ساماندهی ملّ-6-8

انجمنسالهي اجرایی پنجهامهبرناشرح - 7
ه بـه  نیازمنـد توجـ  ،هاي برنامـه کاره به راهدر صنعت با توج”بسته بندي“تحقق اهداف توسعه 

ساختن بستر، فضاي داخلی و خارجی مناسبی اسـت کـه صـنایع کشـور در مـتن      الزامات و فراهم
ــدرت راهزابتواننــد”بســته بنــدي“اصــالحات ســاختاري اقتصــادي و اســتفاده از  افــزایش ق

هـاي  گیـري جهـت . هی از تقاضـاي جهـانی را پاسـخگو باشـند    پذیري خود، سهم قابـل تـوج  رقابت
ي عملی در رابطه با هـر  هادر قالب برنامه»ور فراگیربهرهبسته بندي« راهبردي برنامه توسعه 

.استتهیه شدهذیلشرح ه گانه بهشت کارهاي یک از راه
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بسته بنديین هاي نوشناخت روش-1- 7
زمینـه جهـان پیشـرفته در  فّنـاوري دسـتاوردهاي  استفاده صحیح و مناسب ازشناسایی، انتقال و 

واحـدهاي صـنعتی   درواسـت وري برخـوردار نرخ تغییر بسیار باالي بهـره که از” بسته بندي“
بـر شـرایط   برخـورداري منطبـق  عالوه بر این. گرددعامل اساسی و شکوفائی صنعتی محسوب می

در بخش صنعت خواهد انجامید بلکه بـه  فنّاورانهتنها به ایجاد تحوالت هاي نوین نه روشبرخی از
استفاده صـحیح و  . هاي جهانی مطرح گرددعنوان یک مزیت رقابتی در عرصهه تواند بنوبه خود می

بـرداري از آن  فرهنگ متناسب بهرهمرهون شناخت نسبتاً عمیق وفنّاوريمناسب از سطح مطلوب 
هاي ذیل با هدف بسترسازي مناسب و دستیابی بـه اهـداف   در واحدهاي صنعتی است و لذا برنامه

استدر نظر گرفته شدهکار ت این راهبلندمد:
بسته “هاي مختلف هاي شناخت روشهاي تحقیقاتی کاربردي در زمینهتعریف پروژه- 1- 7-1

.جهانفنّاورانههاي ا پیشرفتی بیدر راستاي همسو” بندي
.در کشورهاي پیشرفته” بسته بندي“هاي متداول بررسی شیوه- 2- 7-1
سازي با هدف نوآوري تقال، جذب، اشاعه، انطباق و بومیان- 3- 7-1

”بسته بندي“رشد، توسعه و اشاعه فرهنگ - 2- 7
ق و ریـزي دقیـ  ، برنامـه مختلـف جدیـد تولیـد در صـنایع   اسـتانداردهاي  هـا و  فنّاوريمطرح شدن 

کیفیـت  موفقیت صنایع در تولید و افـزایش . طلبدوري و کارایی میزمانبندي را براي افزایش بهره
مناسـب  ”بسـته بنـدي  اسـتاندارد  “که داشـتن یـک   گوناگونی بستگی داردت به عللمحصوال

بایسـت  باشد، و این موضوعی است که میاز آن جمله می،که یکی از مباحت مهم هر صنعت است
کـه بـه   اسـت  ها، بدان دست یافت، زیرا یکـی از مسـایلی  ترین شیوهترین و عملیطریق مناسباز

.صورت سهل و ممتنع در واحدهاي صنعتی و تولیدي مطرح است
:هاي ذیل در نظرگرفته شده استکار برنامهراه،اهدافایندر راستاي تحقق

هـاي مختلـف   رشـته در ” بسـته بنـدي  “ها و سـنجش سـطح   بررسی، تعیین شاخص- 1- 7-2
.هاو معرفی میزان موفقیت طرح3يمطالعه مورد:صنعتی از دو دیدگاه

٣Case Study
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ی کـه بـه صـنایع  کـاال  بسته بنـدي اعطاي جـایزة  تدوبن رویکرد با فرآیند تعریف شده - 2- 7-2
.اندشده» ور فراگیر بهرهبسته بندي « موفق به پیاده سازي هاي تعیین شدهبراساس شاحص

المللیی و بینهاي ملّها و سمپوزیومنارها، همایشبرگزاري و شرکت در سمی- 3- 7-2
.”بسته بندي“چاپ و انتشار کتب و نشریات مناسب در زمینه - 4- 7-2
.فیلم-تدوین کتابتهیه و،طراحی- 5- 7-2
هـاي عمـومی جهـت    رسـانه بـا تـر هاي تلویزیـونی مناسـب و ارتبـاط وسـیع    تهیه برنامه-6- 7-2

.در کشور”گیراور فربهرهي بسته بند“وري و توسعه سازي ارتقاء، بهرهزمینه

رشد و توسعه نیروي انسانی-3- 7
ور بهرهبسته بندي“نقش نیروي انسانی متخصص در هدایت و دستیابی به اهداف برنامه توسعه 

رغـم  معتقـد اسـت کـه علـی    ”پیتردراکـر “. اي برخوردار استدر صنایع از اهمیت ویژه”فراگیر
زش، پرورش وکارورزي همراه با اعمال صـحیح مـدیریت   تربیت نیروي کار، آمو، هاي سنگینهزینه

وري از بهرهکشورهاي پیشرفته و برخوردارزمرهکوتاه دراي را در مدتیماندهتواند هرکشور عقبمی
منـد هاي ارتقاء سطح کیفی نیروي انسـانی بهـره  حرکتوآموزشاز مزایايتنها زمانی. باال درآورد

:توجه داشته باشیمذیلنکات ها بهرتکه در توسعه مهاخواهیم شد
مناسب با هر سطح و طی ) دیپلم، تکنسین، مهندسین و غیره(درسطوح مختلف ها بایدآموزش·

.مراحل مختلف شغلی شاغلین در صنعت ارائه شوند
عملـی توسـط   /هـاي تئـوري  آموزشـی و طـی دوره  هاي هدفمند با استفاده از ابزارکمکآموزش·

.ائه شونداساتید با تجربه ار
.گذاري انجام دادعنوان هزینه، بلکه با دید سرمایهه آموزش شاغلین صنعت را نباید ب·
د نهاي آموزشی باید با نیازهاي فردي در مراحل مختلف شغلی متناسب باشـ ی که دورهیاز آنجا·

.بینی استنوع آموزش قابل پیشچهارحداقل 
خدمتقبل از) الف
خدمتبدودر )ب 
حین خدمتموزي دربازآ)پ 
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هاي نوینفنّاوريآموزش همگام با بکارگیري )ت 
:هاي ذیل در نظرگرفته شده استبرنامه،کاردر راستاي تحقق اهداف این راه

.سازي و توجیهی مدیرانبرگزاري سمینارهاي حساس- 1- 7-3
.در مراکز صنعتی کشور”بسته بندي“هاي فنّاوريبرگزاري سمینارهاي معرفی - 2- 7-3
.براي کاربران و مهندسان”بسته بندي“هاي مختلف در سطوح متفاوت رهارائه دو- 3- 7-3
هـاي مناسـب دانشـگاهی و تعریـف     برقراري ارتباط با وزارت علوم، جهت تدوین سیالبس- 4- 7-3

.هاي بازآموزي مهندسان و شاغالن در صنعتدوره
ف برقـراري ارتبـاط و همـاهنگی الزم بـا وزارت کــار و امـور اجتمـاعی در راسـتاي تعریــ       - 5- 7-3

.”بسته بندي“هاي مناسب ارتقاء نیروي انسانی شاغل در صنعت در زمینهبرنامه
صـنعتی کشــور از طریـق انعقــاد   /هــا و مراکـز تحقیقــاتی ارتبـاط راهبـردي بــا دانشـگاه   -6- 7-3

.صورت جامعهب”نویناستانداردهاي بسته بندي “در موردهاي پژوهشی پروتکل
.برگزاري تورهاي مطالعاتی- 7- 7-3

”بسته بندي“رسانیالعیند اّطآی و توسعه فرطّالعاتاتشکیل بانک -4- 7
. گـردد ترین عوامل در پیشبرد هر برنامه توسـعه محسـوب مـی   رسانی یکی از مهمالعو اّطاّطالعات
کننده در ترین نیروي تعییناصلیاّطالعاتفنّاوريتغییرات این باورندکه نظران مدیریت برصاحب

رقابت ،اّطالعاتفنّاوريکه اندعقیدهها بر اینآن. آیدحساب میه روز بچگونگی رقابت در بازار ام
:دهدتأثیر قرار میرا از سه طریق تحت

تواند ساختار یک صنعت را متحول ساخته و از این طریق شـرایط رقابـت   میاّطالعاتفنّاوري·
.را دستخوش تغییرات اساسی سازد

عنـوان  هایجاد شرایط رقابت بهتـر اسـتفاده نمـود و از آن بـ    جهتاّطالعاتفنّاوريتوان از می·
.سالحی مؤثر در بازار رقابت بهره جست

ها و خدمات جدیدي را در یک مجموعه، توان فعالیتمیاّطالعاتفنّاوريبا استفاده صحیح از ·
. بدون صرف هزینه و یا تغییرات ساختاري پیچیده ایجاد نمود

:اي برخوردار استی مناسب از اهمیت ویژهاّطالعاتامانهسمطالب ذیل در نیل به یک 
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، بایـد بـا درنظرگـرفتن شـرایط ویـژه برنامـه       اّطالعـات سامانهی یخط مشی و راهکارهاي اجرا·
.مربوطه طراحی و تدوین گردند

انجمـن راهبـردي اهـداف همسو بـا باید اّطالعاتسامانهتصمیمات مربوط به تخصیص منابع ·
.اتخاذ گردند

:هاي ذیل در نظرگرفته شده استبرنامه،کارراستاي تحقق اهداف این راهدر 
.”بسته بنديکارشناسی“جامع اّطالعاتسازي یک بانک طراحی و پیاده- 1- 7-4
.کشور”بسته بندي“” سایتوب“سازي طراحی و پیاده- 2- 7-4
ـ در قالب نشـریات، مج ”بسته بنديکارشناسی “فنّاوريهاي انتشار اخبار و تازه- 3- 7-4 ات و ّل

کتب
.تاالر گفتگوسازي طراحی و پیاده- 4- 7-4

”بسته بندي“المللی فعال در زمینهبرقراري ارتباط با مراکز بین-7-5

، نقش مـؤثر و راهبـردي درکلیـه    ”گیراور فربهرهبسته بندي“المللی مختلف امروزه مراکز بین
گونـه  ارتباط مؤثر و کارا با ایـن در صورت. نمایداین مقوله دینامیک ایفاء میراهبرديهاي فعالیت

سر خواهـد  روز میفنّاوريبا روند پیشرفت »بسته بندي« ی فعالیت هاي یمراکز، امکان همسو
.بود

:کار در نظرگرفته شده استهاي ذیل در راستاي تحقق این راهبرنامه
.هاا آنهاي مناسب ارتباط بالمللی معتبر جهان و روشی مراکز بینیانجام مطالعه شناسا- 1- 7-5
.عضویت در مراکز مورد نیاز معتبر جهان-7-5-2
.المللی با همکاري مراکز معتبر جهانی در ایرانطراحی و اجراي سمینارهاي بین-7-5-3
هـاي  هـا و کارگـاه  ایجاد تسهیالت جهت شرکت فعـال متخصصـین داخلـی در همـایش    - 4- 7-5

.المللیآموزشی بین

”بسته بندي“توسعه استانداردهاي-7-6
هاي مختلف در این زمینه و توسعه پایدار فعالیت”بسته بندياستاندارد“تفاده مناسب از اس

رعایت . هاي کیفیتی و استانداردهاي معتبر جهان استمستلزم شناخت، نشر و رعایت نظام



14

ن  یک ا را ن ا ا ندی  ا ه  ری  ناو وم و  ع

صنایع ”بسته بندياستاندارد“و استانداردهاي صنعتی در ارتقاء سطح هاي کیفیتینظام
ها خواهد انجامید، بلکه استفاده از گونه فعالیتپذیري اینها به ارتقاء توان گسترشتنکشور نه

هاي مستقیم تولید، هزینهوري، کیفیت،روي بهرهبراًعنوان مزیتی اساسی که مستقیمهها بنآ
.خواهد بود،گذاردآوري اثر میکارگیري و سودقابلیت اطمینان، به

:هاي ذیل در نظرگرفته شده استبرنامه،کارن راهدر راستاي تحقق اهداف ای
بسـته  “هاي مدیریتی مرتبط با هاي مختلف مدیریت بر تجهیزات و نظامی روشیشناسا-7-6-1

.هابندي آندر جهان و دسته”بندي
.بسته بنديهاي صنعتها در طرحرعایت آننشر و اشاعه استانداردها و تشویق به-7-6-1
آخـرین  ا بـ هـا  جهـت بـه روز نگهـداري آن   صـنعتی کشـور   العـات اّطمراکـز  همکاري با-7-6-2

.منتشر شده جهانی”بسته بندياستاندارد“دستاوردهاي
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در ”بسـته بنـدي  “بازنگري ضوابط و ایجاد تسهیالت الزم در راستاي توسـعه -7- 7
مختلفصنایع

و ولیديهاي تسوي شرکته هاي غیرمولد ببخشهاي خصوصی ازاصالح مسیر و هدایت سرمایه
گذاري که سرمایهییاز آنجا. ، جوهر اصلی تحول کمی و کیفی رشد و توسعه صنایع استصنعتی

هاي موجود بخش خصوصی است جذب سرمایهوهاي مناسباز منابع داخلی نیازمند بسترسازي
انداز آینده هاي تولیدي و صنعتی در چشمهاي مشخص، جایگاه اقتصادي فعالیتباید طی برنامه

.کشور تبیین گرددسعه صنعتیتو
هاي نوین است و لـذا طـی یـک برنامـه     و روشاستانداردهابودن تولید درگرو استفاده ازاقتصادي

هاي ایرانی، بستر مناسـب رشـد و توسـعه    هاي شرکتو معنوي فعالیتون باید با تشویق ماديمد
.ریزي نمودرا درکشور پایههاي نوین تولیدروشزايدرون

:هاي ذیل در نظرگرفته شده استبرنامه،کارراستاي تحقق اهداف این راهدر
ریزي در راستاي و سازمان مدیریت و برنامهایرانوريی بهرهملّمرکزارتباط راهبردي با - 1- 7-7

.طریق تدوین ضوابط مناسببسترسازي مناسب رشد و توسعه از
هاي طریق فعالیتتشویق سازندگان داخلی به ساخت تجهیزات با عیوب صفر از- 2- 7-7

.ارائه تسهیالتبا سازندگان معتبر جهان ودر زمینه تحقیق و توسعه اقتصادي مشترك 

هاي الزمو ایجاد زیرساخت”بسته بندي“کوشش در راستاي ساماندهی ملی- 8- 7
ه فراتر از بحث یک وزارتخانه در کشـور مطـرح بـوده و توجـ    ”بسته بندياستاندارد“موضوع 

بسـته  استانداردهاي“دهی ملـی  ی باشد و تنها با یک سامانقضیه باید در حد مّلشایان به این 
ــدي ــاخت”بن ــاد زیرس ــاي الزمو ایج ــان برنا،ه ــهامک ــع  م ــه و توس ــک برنام ــدار ی ــزي پای هری

.ر خواهد بوددر کشور میس”بسته بنديهاي استاندارد“
:ظرگرفته شده استهاي ذیل در نکار برنامهدر راستاي تحقق اهداف این راه

کـردن  ) بهینـه (و اقتصـادي  فّنـاوري هاي ساماندهی ملی در راستاي ارتقاء مطالعه روش- 1- 7-8
.صنعت در کشورهاي پیشرفته

.صنایع کشوردربسته بنديهاي مختلف ارتقاءبررسی روش- 2- 7-8
.بسته بندياستانداردهايی توسعهطراحی و تدوین برنامه مّل- 3- 7-8
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