
 

 1 

 سوابق علمی و اجرایی

 

 

 

 

 
  ئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایرانر                                                      :یمشخصات شخص -1

 نام : مصطفی 

 نام خانوادگی : امام پور 

  7431سال تولد : 

 سوابق تحصيلی: -2
 تحصیالت :

 9911سال اخذ  علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه –حفاظت و اصالح چوب شته ر –دکتری  
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   9909 _ 04عضو هسته علمی تعیین واحد درسی رشته دانشگاهی بسته بندی در وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی  -1-9

 تا کنون9911مشاوره رشته بسته بندی در دانشگاه علمی وکاربردی  دستواره سال های  -91-9

 9914-19شرکت سنجش گستر دانا در سال  مشاور بسته بندی -99-9

 شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین     – 11/8/19عضو هیات داوران مسابقه ملی طراحی  -91-9

     9913دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی بسته بندی سال  -99-9

 تاکنون 9913برنامه میدون از  –مشاور بسته بندی برنامه پایش شبكه اول صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  -94-9

 تاکنون  9901بهمن  4مدیر کمیته استاندارد مرکزمطالعات و پژوهش های لجستیكی  از  -95-9
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 سوابق پژوهشی :  -5

 9905سال مجری پروژه استاندارد بسته بندی اپتیک به سفارش شرکت صنایع اپتیک اصفهان   -9-5

 9903-00مجری پروژه استاندارد بسته بندی اقالم اپتیک و الكترواپتیک موسسه استاندارددفاعی ایران سال  -1-5

   9908-03مجری پروژه استاندارد بسته بندی اقالم عمومی برای ذخیره سازی در شرایط نامتقارن در سال-9-5

   9908-03دی در سالعنوان کتاب بسته بنبیست مجری پروژه تجدیدی نظر -4-5

 9908-03مجری پروژه تهیه دو عنوان کتاب بسته بندی در سال -5-5

 مشاور اولین نرم افزار اطالع رسانی بانک اطالعات بسته بندی در کشور -8-5

 9903-00سال مواد خطرناک بسته بندی مجری پروژه -3-5

 9911 –19ناجا–مجری پروژه طراحی بسته بندی امنیتی -0-5

 9911ر پروژه بهینه سازی بسته بندی حشرات و سوسک ها )شرکت تور شیمی پارس( ناظ-1-5

 9911 -و ارائه رویكردهای تحولی مواد خطرناک شناسایی رویكردهای بسته بندی  مجری پروژه مدیر پروژه-91-5

 9919ر جیره های غذایی بررسی و معرفی انواع روش های بسته بندی نوین و هوشمند روز دنیا با تأکید ب مجری پروژه-99-5
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 :  ISI  مقاالت

- Mostafa Emampour M., Khademieslam H., Mohammad Mehdi Faezipour M.M. and Talaeipour M., 

(2020). “Effects of Coating Populus nigra Wood with Nanoclay”. BioResources 15(4), 8026-8038.  
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 09بهمن  85بسته بندی ، انرژی و انتخاب صحیح )بخش دوم(                                           صنعت بسته بندی شماره  -0-8
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 09اسفند  88بسته بندی در لجستیک های نظامی )قسمت اول( مروری بر اهداف                    صنعت بسته بندی شماره  -91-8

 04اردیبهشت  83صنعت بسته بندی شماره بسته بندی در لجستیک های نظامی )قسمت دوم( شناخت عناصر محیطی            -99-8

 04اردیبهشت  83صنعت بسته بندی شماره                 ته بندی مواد غذایی )رعایت استانداردها(    حفظ ضابطه های بس -91-8

 04خرداد  80صنعت بسته بندی شماره              بسته بندی های مصرفی و روشهای جمع آوری نیازهای مصرف کنندگان -99-8
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 04خرداد  80صنعت بسته بندی شماره        بسته بندی در لجستیک های نظامی )قسمت سوم( مهمترین ویژگیهای یک بسته بندی نظامی -95-8

 04تیرماه  81پسمان ها(                  صنعت بسته بندی  شماره  بسته بندی مواد خطرناک مواد پرتوزا )رادیوایزوتوپ ها ، -98-8

 04مردادماه  31نیازمندی های استانداردی بسته بندی                                                     صنعت بسته بندی  شماره  -93-8
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 04آبانماه  39احترام به مشتری احترام به بسته بندی کاال با ایجاد فرهنگ بسته بندی                صنعت بسته بندی شماره  -91-8
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 04آذرماه  34محاسبات در خدمت بسته بندی                                                             صنعت بسته بندی شماره  -19-8
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 04بهمن ماه  38گذر بسته بندی ، عقب ماندگی ما ، دالیل و راهكارها                                صنعت بسته بندی شماره  -19-8

 04بهمن ماه  38صنعت بسته بندی شماره ار مصرف مغایرت بسته های مواد غذایی با سایر بسته های یكبار مصرف و چند ب -14-8

 04سال  109استانداردها آسان و سودآور                                                                 ماهنامه صنعت چاپ شماره  -15-8

 9905خردادماه  94ندی شماره بسته بندی نظامی اهمیت ، شناخت و بررسی علمی مفهومی فناوری و توسعه صنعت بسته ب -18-8

   9905مرداد ماه 01تعاریف حمل و نقل و جابجایی کاال در انبار                                       صنعت بسته بندی شماره  -13-8

 05شهریور ماه  09ره حفظ کاال با ضربه گیرهای درون بسته                                               صنعت بسته بندی شما -10-8

 05مهر ماه  09ضرورت توجه به ارتباط کاال با ویژگی های استاندارد بسته بندی                    صنعت بسته بندی شماره  -11-8

 05بان ماه آ 09مسائل مربوط به هنر در بسته بندی                                                       صنعت بسته بندی شماره  -91-8

 05آذر ماه  04نگرشی بر توسعه و برنامه ریزی بسته بندی )قسمت اول(                             صنعت بسته بندی شماره  -99-8

 05دی ماه  05صنعت بسته بندی شماره قسمت دوم                             -برنامه ریزی بسته بندی _نگرشی بر توسعه  -91-8

 05بهمن و اسفند ماه  03و 08صنعت بسته بندی شماره      آگاهی از اهمیت و الزامات استاندارد بسته بندی شناسایی یک بسته استاندارد   -99-8

 08فروردین و اردیبهشت  00بسته بندی در صنایع الكترونیک و قطعات مربوطه                    صنعت بسته بندی شماره  -94-8

 08خردادماه  01ی بر بسته بندی در حمل و نقل                                         صنعت بسته بندی شماره نگرش سیستم -95-8

 08تیرماه  11مروری بر چند الزام در طراحی سیستم بسته بندی تجاری و غیر تجاری              صنعت بسته بندی شماره  -98-8

 مهرماه 19ارک                                                     صنعت بسته بندی شماره شناخت علمی بسته بندی بر اساس مد -41-8

 08آبان  14معرفی مواد محافظ بسته بندی برای ارسال سالم کاال در صادرات                         صنعت بسته بندی شماره  -49-8

 08آبان  14ر اسباب کشی                       صنعت بسته بندی شماره بسته بندی اصولی ضامن حفظ سالمت لوازم منزل د -41-8
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 08آذرماه  05جعبه های چوبی مواد ، اجزای اتصال دهنده و متعلقات تكمیل کننده                 صنعت بسته بندی شماره  -49-8

 08دیماه  99 فناوری و توسعه صنعت بسته بندی شماره       شناساها،ویژگی ها نكات و ضرورت ها در بسته بندی محصوالت صادراتی معرفی -44-8

 08دیماه  18صنعت بسته بندی شماره                 بخش دوم –جعبه های چوبی رعایت الزامات مونتاژ جعبه های چوبی  -45-8

 08بهمن ماه  13سته بندی شماره رعایت نكات و الزامات استانداردی در بسته بندی مواد پرتوزا                    صنعت ب -48-8

 08اسفندماه  10بسته بندی یكی از موانع رشد استراتژیک صادرات                                     صنعت بسته بندی شماره  -43-8

 9901رویجی بسته بندی بهار الزامات استانداردبسته بندی                                                        فصلنامه علمی و ت -40-8

 9901بسته بندی پوشاک                                                               فصلنامه علمی و ترویجی بسته بندی تابستان  -41-8

 9901فنون بسته بندی پاییز بسته بندی تجاری                                                   فصلنامه علمی و ترویجی علوم و  -51-8

 9901بسته بندی نظامی                                                  فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی زمستان -59-8

 9911ارهای بسته بندی قطعات و لوازم حساس الكترونیكی     فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی به روش -51-8

 9911فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی تابستان                                بندی و توسعه منابع انسانی بسته -59-8

 9911معرفی روش ها و الزامات مهم در بسته بندی مواد پرتوزا   فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی زمستان -54-8

 9919آبان و آذر  991و990بندی مواد غذایی برای فضانوردان                                   صنعت بسته بندی شماره  بسته -55-8

 9919فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی پاییز                   بندی انواع مهماتبندی بستهمعرفی طرح طبقه -58-8

 9911فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی بهار های غذا به روش جریان الكترومغناطیسی ی بستهافزایش زمان ماندگار -53-8

    9911فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی تابستان               بندیهای نوین در صنعت بستهمعرفی فنّاوری -50-8

 9919فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی بهار                            بندی مهمات و لجستیک نظامی   بسته -51-8

 9914فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی تابستان         بندی    ضرورت توجه به مدیریت در صنعت بسته -81-8

فصلنامه علمی و ترویجی     ز طریق اشباع کردن با روش بتلبندی کاال اسازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بستهمقاوم -89-8

 9919علوم و فنون         بسته بندی تابستان 

فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته     مواد غذایی رسانی انواع ظروفدرب و نكات اطّالع راهنمای طراحی بدنه، -81-8

 9915بندی بهار

فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندی            بندی چوبی با توجه به استانداردهابسته ترین الزاماتمروری بر مهم -89-8

  9915زمستان 

فصلنامه علمی و بررسی تاثیر شكاف بین تخته های کف پالت بر روی مقاومت فشاری کارتن های کنگره دار )ترجمه(   -84-8

 9918زمستان  ترویجی علوم و فنون بسته بندی

 فصلنامه علمی و ترویجی علوم و فنون بسته بندیلزوم توجه به مهار کاال در کانتینرهای حمل و نقلی                              -85-8

 9913زمستان 

 مقاالت ارایه شده در سمینارها ،کنفرانس ها و... -7   
 مشتریان مندی بسته بندی برای رضایت ت توجه بهضرورت و اهمی " ارایه مقاله مشترک به همراه محسن رحمتی با عنوان  -9-3

 (9919در اولین همایش  بررسی  نقش بسته بندی در ایجاد ارزش افزوده شرکت شامخ خودرو )چهارم تیرماه  " صادرات وتوسعه

ایش ملی فن آوری در دومین هم مقایسه کندسوز کردن چوب تبریزی و نراد تیمار شده با سه ماده شیمیایی(ارایه مقاله پوستری) -1-3

 دانشگاه آزاد اسالمی چالوس -( 9919مهر ماه و اول آبان ماه  91های نوین در صنایع چوب و کاغذ)

در دهمین کنفرانس ملی نگهداری و  "فناوری مقاوم سازی چوب در برابر آتش برای استفاده محصوالت دفاعی " ارایه مقاله -9-3

 (9914آبان98-93تعمیرات )

در دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات  " VCIو مراقبت از قطعات با فیلم بسته بندی  نگهداری"پوستری  لهارایه مقا -4-3
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 (9914آبان93-98)

کاربردی ( نگهداری  –در کتاب اولین همایش سراسری )علمی  "مراحل بسته بندی در نگهداری اقالم "ارائه مقاله تحت عنوان  -5-3

  9901بهمن ماه سال                                                                                                اقالم                  

 9934در اولین سمینار علم لجستیک بهمن ماه معرفی بسته بندی های نوین ارایه مقاله  -8-3

  9933ماه بهمن  سخنرانی در کارگاه آموزشی کنترل کیفیت و بسته بندی -3-3

ارایه مقاله شفاهی تحت عنوان اهمیت بسته بندی برای نگهداری و تعمیرات قطعات  در یازدهمین کنفررانس ملری نگهرداری و     -8-7

 کتابخانه ملی ایران( 9915آذر ماه  14و  19تعمیرات ایران )

 9913آذر ماه  14- 15مورخ بسته بندی کنفرانس بین المللی اولین  -سخنرانی مقاله مهار بار و نقش آن در بسته بندی  -9-7

 کتاب های انتشار یافته. -8
 انتشارت فرات –های لجستیكی مرکز مطالعات و پژوهش – 9900بندی سال تالیف کتاب مبانی طراحی بسته -9-0

  انتشارت دانشگاه جامع امام حسین )ع( - 9915نقش بسته بندی در زنجیره تامین  سال  -1-0

 نجمن های علمی عضویت در ا -9  
 91/0/14مورخ  984115طی نامه شماره  9914بسته بندی ایران سال علوم و فناوری  هیئت موسس انجمن  -9-1

 9915بسته بندی ایران سال علوم و فناوری نایب رئیس انجمن  -1-1

 انجمن لجستیک عضویت حقیقی -9-1

 طی دو دوره( تا کنون (11/8/18) ازرئیس انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران -4-1

 تا کنون 9900ی فصلنامه علوم و فنون بسته بندی از سال یمدیر اجرا -5-1

  پژوهشی(  –فصلنامه صنایع چوب و کاغذ ایران )علمی عضو داوران  -8-1

 داوری مقاالت    -11 
    9919مهرماه  11داوری طراحی در مجموعه شهرک  صنعتی قزوین   -9-91

قاله مربوط به حوزه بسته بندی در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین داروی سه م -1-91

 ( 991آذرماه  1و 9)

فصلنامه علمی صنایع چوب و  -اکسيدکربنتيمار اکسيژن و دیسياه کرافت  به روش پيشبازیابی ليگنين از ليکورداوری مقاله  -9-91

 1411ان تابست -کاغذ ایران

 در طرح های تحقیقاتیمشاور  -11
 مشاوره تخصصی برای تهیه نرم افزار سیستم خبره بسته بندی -9-99

 تاکنون 9913برنامه میدون از  –مشاور بسته بندی برنامه پایش شبكه اول صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران   -1-99

 تاکنون 9913وزارت صنعت ،معدن و تجارت –ان قزوین مشاور بسته بندی  برای شرکت شهرک های صنعتی است  -9-99

 افتخارات کسب شده    -12 
 91/0/08/س مورخ 113/901-48/9194پژوهش گر نمونه دانشگاه امام حسین)ع( طی حكم  -9-91

مین دریافت لوح تقدیر از مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیكی از بابت دریافت مقاوم نخست اهل قلم در بیست و سو-1-91

 9901نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 

 9915مدیر نمونه سال-9-91

 سوابق تدریس  -13  
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در دانشگاه علمی  15/9/19و  11/99/11جلسه دو ساعته مورخ  94تدریس بسته بندی برای رشته زنجیره تامین به مدت -9-99

 کاربردی دستواره

 در دانشگاه علمی کاربردی دستواره 91/4/19و  99/4/19ه مدت هشت ساعت مورخ تدریس بسته بندی برای رشته انیارداری ب-1-99

در دانشگاه علمی  15/5/19و  91/4/19جلسه دو ساعته مورخ  94تدریس بسته بندی برای رشته زنجیره تامین به مدت -9-99

 کاربردی دستواره

 در شرکت سنجش گستر دانا 1/3/19و  3/3/19رخ ساعته دو جلسه در مو 98تدریس بسته بندی برای بازرسان به مدت -4-99

 در دانشگاه علمی کاربردی دستواره 91/91/14ساعته  و جلسه در مورخ  4به مدت مواد خطر ناک تدریس بسته بندی  -5-99

   9915تیرماه 91آموزش بسته بندی ویژه اقالم اپتیک اصفهان)هشت ساعت(    -8-99

در دانشگاه علمی 91/99/15و 9/3/15جلسه دو ساعته مورخ  94نجیره تامین به مدت تدریس بسته بندی برای رشته ز -3-99

 کاربردی دستواره

و 8/99/10ساعت مورخ  91به مدت  و ضرورت توجه به محصوالت الستیک ،تایر و... شرکت ایران یاسا  تدریس بسته بندی -0-99

 محل شرکتدر 99/99/10

 تا کنون 9913از سال  )برنامه تلویزیونی( سایت میدونکارآفرینان  مشاور و مدرس درس بسته بندی برای -1-99

سال  دانشگاه تهران -MBA –تدریس درس نقش بسته بندی در لجستیک و حمل برای دانشجویان رشته زنجیره تامین  -91-99

4/8/9411  

 

22/18/9411تاریخ تهیه            

                           


