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 به نام خدا

 یرانآشنایی با سازمان ملی استاندارد ا

 وتحقیقاات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ کی بند موجب به ایران سازمانملیاستاندارد

اساتاندارداا  نشر و تدوین تعیین، کهوظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ملی)رسمی(ایران

نظارانمراکاوواا فنیمرکبازکارشناسانساازمان،صااحباا مختلفدرکمیسیونرحوزهتدویناستانداردد

شودوکوششیامگامبامصالحملیوباتوجاهمؤسساتعلمی،پژواشی،تولید واقتصاد آگاهومرتبطانجاممی

حااوونفااع،شااام بااهشاارایطتولیااد ،فناااور وتجااار اسااتکااهازمشااارکتآگااانااهومنصاافانۀصاااحبان

اا دولتایوکنندگان،مراکوعلمیوتخصصی،نهاداا،سازمانکنندگان،صادرکنندگانوواردتولیدکنندگان،مصرف

نفاعواعااا ناوی اساتاندارداا ملایایارانبارا نظرخاواایباهمراجاع  شود.پای دولتیحاص میغیر

فتنظرااوپیشنهاداادرکمیتۀملیمرتبطباآنرشاتهرارحوشودوپ ازدریااا مربوطارسالمیکمیسیون

شود.درصورتتصویب،بهعنواناستانداردملی)رسمی(ایرانچاپومنتشرمی

صالحنیوبارعایتضاوابطتعیاینشادهتهیاهمندو  اا عالقهنوی استانداردااییکهمؤسساتوسازمانپی 

شود.بادینسیودرصورتتصویب،بهعنواناستانداردملیایرانچاپومنتشرمیکننددرکمیتهملیررح،بررمی

تدوینودرکمیتۀملای9شودکهبراساسمقرراتاستانداردملیایرانشمارۀترتیب،استانداردااییملیتلقیمی

اشد.شودبهتصویبرسیدهباستانداردمربوطکهدرسازمانملیاستانداردایرانتشکی می

(ISO)المللایاساتانداردسازمانملایاساتانداردایارانازاعااا اصالیساازمانباین
المللای،کمیسایونباین3

(OIML)شناسیقانونیالمللیاندازهوسازمانبین2(IECالکتروتکنیک)
کمیسایون5استوبهعنوانتنهاراباط1

(CAC)کدک غذایی
ندارداا ملیایرانضمنتاوجهبهشرایطکلایوکند.درتدویناستادرکشورفعالیتمی9

گیر المللیبهرهاا علمی،فنیوصنعتیجهانواستاندارداا بیناا خاصکشور،ازآخرینپیشرفتنیازمند 

 شود.می

کننادگان،بینیشدهدرقاانون،بارا حمایاتازمصارفتواندبارعایتموازینپی سازمانملیاستانداردایرانمی

محیطیواقتصاد ،حفظسالمتوایمنیفرد وعمومی،حصولارمینانازکیفیتمحصوالتومالحظاتزیست

اجرا بعایازاستاندارداا ملیایرانرابرا محصوالتتولید داخ کشورو/یااقالموارداتی،باتصویبشاورا 

المللایبارا محصاوالتکشاور،اجارا بازاراا بینتواندبهمنظورحفظعالیاستاندارد،اجبار کند.سازمانمی

کنندگانازبند آنرااجبار کند.امچنینبرا ارمینانبخشیدنبهاستفادهاستانداردکاالاا صادراتیودرجه

اا مادیریتااومؤسساتفعالدرزمینۀمشاوره،آموزش،بازرسی،ممیو وصدورگواایسیستمخدماتسازمان

اااومراکاوواسانجی)کالیبراسایون(وساای سانج ،ساازمانملایمحیطی،آزمایشاگاهمدیریتزیستکیفیتو

کنادودرصاورتااومؤسساترابراساسضوابطنظامتأییدصالحیتایرانارزیابیمایگونهسازماناستاندارداین

کناد.تارویددساتگاهبایناانظارتمایآناااعطاوبرعملکرداحرازشرایطالزم،گوااینامۀتأییدصالحیتبهآن

المللییکااا،واسنجیوسای سنج ،تعیینعیارفلواتگرانبهااوانجاامتحقیقااتکااربرد بارا ارتقاا ساطح

استاندارداا ملیایرانازدیگروظایفاینسازماناست.

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 «عمومی اصطالحات :1قسمت -نامه هواژ -بندی  بسته»

 :اشتغال محل یا/و سمت :رئیس

ثابتسروستانی،فرحناز

 (بیوشیمی)کارشناسیارشد

 ادارهک استاندارداستانفارس

  

  :دبیر

سحرر،ریا

)کارشناسیارشدعلومتغذیه(

ادارهک استاندارداستانفارس

  

  (الفباحروفترتیببهاسامی):اعضا

عیلیان،زارااسما

)کارشناسیپلیمر(



 فرآیندپارسآزمایشگاهبسپار

افکار ،معصومه

)کارشناسیمهندسیشیمی(
 

 شرکتساالرکاغذ

امیر ابوالورد ،داریوش

عمران(مهندسی)کارشناسیارشد
 

 فارساستانادارهک استاندارد

پوربیرک،راضیه

ی(خاکشناس-)کارشناسیارشدمهندسیکشاورز 
 

فارسزیستادارهک حفاظتمحیط

جعفر ،جواد

)کارشناسیصنایعغذایی(



 معاونتغذاودارو-هعلومپوشکیشیرازدانشگا

 جاوید ،محمدجواد

()کارشناسیمهندسیشیمی
 

ادارهک صنعت،معدنوتجاارت)حمایاتازحقاوق

 فارسکننده(کنندهومصرفتولید

ی،محمدرضاخالص

ایعغذایی()دکتر صن
 

 دانشکدهکشاورز -دانشگاهشیراز

خاکی،محبوبه

 )کارشناسیارشدصنایعغذایی(

 

 فارساستانادارهک استاندارد

کبود،مهینخیمه

)کارشناسیارشدمیکروبیولوژ (



فارساستانادارهک استاندارد
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 :اشتغال محل یا/و سمت (الفباحروفترتیببهاسامی) :اعضا
 

،علیرضارضو 

)کارشناسیارشدصنایعغذایی(



سیدالحکمائی،نیما

(مهندسیمکانیککارشناسی)



شادروان،محمدمهد 

)مهندسیشیمی(



ریار،فارمه

 ور (یتفنا)کارشناسیارشدمدیر

 

اا لبنیرامکشرکتفرآورده





انجمنعلوم-انجمنماشینسازانصنایعغذاییایران

یرانبند اوفناور بسته



ساز واحدقوری–شرکتروغننباتیشیراز





بازنشستهسازمانملیاستانداردایران

عبادت،شهرزاد

شیمی()کارشناسی



زاده،زاراعلمی

)کارشناسیمهندسیشیمیصنایعپلیمر(



فتحی،ماندانا

)کارشناسیمهندسیشیمیصنایعپلیمر(



کاظمی،قاسم

)کارشناسیصنایعغذایی(



محمد ،محبوبه

 )کارشناسیعلومتغذیه(

 

 

فارساتاقبازرگانی،صنایعومعادنوکشاورز 





شرکتپاکبنیانالبرز





شرکتمانداناشیمی





شرکتتولیدوصادراتریشمک





شرکتمانداناشیمی


 

دامراد ،ن

 )کارشناسیشیمی(

 

 فارسانی،صنایعومعادنوکشاورز اتاقبازرگ

نشاطمبینیتهرانی،مهنوش

 )کارشناسیارشدمترجمیزبانانگلیسی(

 

 فرانگستانزبانوادبفارسی

 ویراستار

بند ،پژواشکدهپاشا آای،لیالگروهپژواشیسلولو وبسته

 کارشناسیارشدشیمیآلی(شیمیوپتروشیمی،پژواشگاهاستاندارد)
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 و

 مندرجات هرستف

 

 

 

 

 

 

 صفحه عنوان

 ز گفتارپی 

 ح مقدمه

 3 ادفودامنهکاربرد3

 3 اصطالحاتوتعاریف2

 3 اصطالحاتپایه2-3

 2 اصطالحاتعمومی2-2

 4 بند انواعبسته2-1

 31 بند موادبسته2-5

 35 بند اصطالحاتکمکیمورداستفادهدربسته2-9

اساتفادهدردرارتباطباماوادماورد اصطالحاتبیشتردانده()آگاای پیوستالف

بند بسته

28 

فهرستعدد والفباییدانده()آگاایپیوستب

نامهکتاب


 

25 

24 
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 گفتارپیش

نااوی آندرکااهپاای «:اصااطالحاتعمااومی3قساامت-نامااهواژه-بنااد بسااته»اسااتاندارد

ا بهعنواناستانداردملایالمللی/منطقهاا مربوطبرمبنا پذیرشاستاندارداا بینکمیسیون

تهیهوتدوینشاده،در9،استانداردملیایرانشمارۀ9ایرانبهروشاشارهشدهدرموردالف،بند

تصاویبشاد.22/32/3159بند مورخبستهاجالسیهکمیتۀملیاستاندارددویستودوازدامین

قانوناصالحقاوانینومقارراتمؤسساهاساتانداردو1اینکایناستانداردبهاستنادبندیکمادۀ

 شود.،بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمی3193تحقیقاتصنعتیایران،مصوببهمنماه

ساختارو-)استاندارداا ملیایران9استاندارداا ملیایرانبراساساستانداردملیایرانشمارۀ

ااا ملایوحفظامگامیواماانگیباتحوالتوپیشارفتشوند.برا شیوۀنگارش(تدوینمی

جهانیدرزمینهصنایع،علوموخدمات،استاندارداا ملیایراندرصورتلوومتجدیدنظرخوااناد

شدوارپیشنهاد کهبرا اصالحیاتکمی ایناستانداردااارائهشاود،درانگاامتجدیادنظردر

ارخواادگرفت.بنابراین،بایاداماوارهازآخارینتجدیادنظرکمیسیونفنیمربوط،موردتوجهقر

استاندارداا ملیایراناستفادهکرد.

تهیاهو«معاادلیکساان»باهروشزیارالمللایایناستانداردملیبرمبنا پذیرشاستانداردبین

باشادومعاادلیکساانوشام ترجمهتخصصیکام متنآنباهزباانفارسایمایتدوینشده

موبوراست:المللیتانداردبیناس

ISO 21067-1: 2016, Packaging-Vocabulary- Part 1: General terms       
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 مقدمه 

ازمناابعاساتو23529استانداردیکقسمتازمجموعهاساتاندارداا ملایایارانشامارهاین

:گردآور شدهاستزیرمختلفیشام موارد

 American National Standards Institute (ANSI); - 

ASTM international (ASTM D 996); - 

Australian Standards (AS 2400); - 

British Standards Institution (BS 3130-1); - 

Deutsches Institut fur Normung (DIN 55405); - 

European Packaging Federation (EPF); - 

South African Bureau of Standards (SABS); - 

NATO STANAG 4279 (AAP-23); - 

UN/ ECE Recommendation No.21. - 

ایناستکاهبعناوانمنباعمساتنددر23529ملیایرانبهشمارهادفاینقسمتازاستاندارد

جهانیمورداستفادهقرارگیرد.اینفهرستاصطالحاتدریکفرانگجاامعچنادزباناهازجامعه

باررو ایان،ساودمندخوااادباود.کاارچندینزبانجهتارائهاصطالحاتارتباراتمفهومیبه

 دربرنامهکار ANSIتحتنظارت3559شدوازسالآغاز3549اردپیشنهاد درسالاستاند

قرارگرفت.ISO/TC 122 بند کمیتهفنیبسته

بناد محیطیمربوطبهبستهتزیستاظهارا،23529ملیایرانبهشمارهاینقسمتازاستاندارد

.یردگرنمیبرادر ISO 14021استاندارددر
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 : اصطالحات عمومی1قسمت  –نامه واژه –بندی بسته

 هدف و دامنه کاربرد       1

جاییماوادبارا بهبند وجاتعریفاصطالحاتمرجعدرموردبستهادفازتدوینایناستاندارد

استفادهدرتجارتبینالمللیاست.

ایناستانداردبرا بستهبند کاالاا خطرناککاربردندارد.

:شودمیتکمی زیرشرحبند بهبستهویژهاستاندارداا بااستانداردازینقسمتا

 ISO 6590 -1;- 

ISO 6590 -2;- 

ISO 15867.    -

اا سازمانمل درموردحما توصیه»بند کاالاا خطرناک،دراصطالحاتوتعاریفمرتبطبابسته-یادآوری 

 .1[15]وردهشدهاستآ«ونق کاالاا خطرناک

 اصطالحات و تعاریف      1

 اصطالحات پایه    1-1 

1-1-1   

 )محصول( بندی بسته

packaging (product) 

نق وعرضهکااال،ازوجایی،تحوی ،انبارش،حم بهبهمحصولیکهجهتنگهدار ،محافظت،جا

کننده،کنندهشام فرآور کنندهیامصرفهاستفادکنندهتاموادخامتاکاال فرآور شده،ازتولید

 شود.گیرد،گفتهمیاا دیگر،مورداستفادهقرارمییاواسطه1جمعکننده

1-1-1 

 )عملیات( بندی کردن بسته

packaging (operation) 

                                                 
 اشارهدارد.نامهکتاباعدادداخ قالببهشمارهمنبع کرشدهدر-3

2- Assembler 
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2 

ونق جایی،تحوی ،انبارش،حم بهبهعملیاتشام آمادهساز کاالبرا نگهدار ،محافظت،جا

کنندهگفتهیامصرفکنندهاستفادهکنندهتاور شده،ازتولیدضهکاالازموادخامتاکاال فرآروع

شود.می

 باشد.میساز گذار ویکسانبند ،نشانهواژهفوقدربرگیرندهحفاظتونگهدار ،بسته-یادآوری

1-1-3   

 (اسم) بسته

pack 

package 

product package 

.داردومحتویاتآناشارهبهظرف)محفظه((3-3-2بندزیر)بند بستهارسهمورد

1-1-4   

 (فعل) کردنیبند بسته

pack 

package 

است.(1-3-2بندزیر)یکبستهایجادبند وبسته،اردومورد

1-1-5 

 کاال

article 

محصولاست.جن یا

 اصطالحات عمومی   1-1

1-1-1 

 (بندی برای بسته) کانتینر

container (for packaging) 

،وحما ونقا بهمنظورانباارشرا(9-3-2بندزیر)کاالارکه ظرفییا(4-1-2بندزیر)جعبه

.کندحصورمیمهارومگهدار ،ن

1-1-1    

 (برا حم ونق )یترابر کانتینر

shipping container (for transport) 
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1 

وبهمناسباست(9-3-2بندزیر)فادهمکرردرحم کاالبرا استکهاستحکامکافیباتجهیواتی

ازامبازکردنبدونونق ،دریکیاچندحم کاالرانحو رراحیشدهاستکهسهولتحم 

کند.بارفرااممی

3آانوسیلهشبکهراهنق کاالاا خطرناکبوالمللیحم مقرراتتوافقنامهبینبرگرفتهاز-1یادآوری 
(RID)/

2نق کاالاا خطرناکدرونجادهوالمللیاساسیدرزمینهحم هبینتوافقنام
(ADR)[14][19]باشدمی.

وهعنوانیکواحدمنفرددرریحم استکهبکانتینر«بدونازامبازکردنبار»منظورازعبارت-1یادآوری 

رود.کارمیهبنق 

3-2-2بندبهزیر)گیردمورداستفادهقرارمیظرفاصطالحعامبرا اغلببعنوان«رکانتین»اصطالح-3یادآوری 

.مراجعهشود(

مراجعهشود.4939بار بهاستانداردملیایرانشمارهبرا تعریفکام کانتینر -4یادآوری 

1-1-3 

 بندی اولیه  بسته

primary packaging 

.سمستقیمبامحصولرراحیشدهاستتمابهمنظورکه(3-3-2بندزیر)بند بسته

1-1-4 

 بندی ثانویه بسته

secondary packaging 

(1-2-2بند)زیربند اولیهبستهیکیاچندگیر دربراستکهبرا (3-3-2بندزیر)بند بسته

رراحیشدهاست.تکنندهمحافظموادباامراهودرصورتنیاز

1-1-5 

 درونیبسته بندی 

inner packaging 

بند خارجیاست.یکبستهنیازبهنق آنوکهبرا حم (3-3-2بندزیر)د بنبسته

.مراجعهشود[ISO16883: 2007استاندارد5-1زیربند]منبع:به

 1-1-6 

 برای توزیع بندی  بسته

distribution packaging 

                                                 
1-RID = Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 1-  

2-  ADR = Agreement on Dangerous Goods by Road  
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 نقل  و   حمل برای بندی بسته

transport packaging 

 ثالث بندی بسته

tertiary packaging 

ا رراحایشادهیاتوزیعبهگوناهجاییو/نق ،جابهوکهبرا حم (3-3-2بندزیر)بند بسته

یاموادفلهرادربرگیرد.(1-3-2بندزیر)یابسته(9-3-2بندزیرکاال)استکهیکیاچند

1-1-2 

 هکنند مصرف بندی  بسته

consumer packaging  

 یفروش خرده بندی  تهبس

retail packaging 

 فروش بندی بسته

sales packaging 

هایینکنندهاستفادهکنندهیامصرفبرا فروشبهکهبامحتویاتآن،(3-3-2بندزیر)بند بسته

شود.ویدهمیبرگفروشیخردهسطحدر

1-1-8 

 یصنعت بندی  بسته

industrial packaging 

وکاالااا (22-2-2بندزیر)تشکی داندهموادخام،اجواءبرا (3-3-2بندزیر)بند بستهبه

ااا دیگارماننادیااواساطهکننادهو/باهتولیادازتولیدکنندهوتوزیعآنیاتمامشدهنیمهتمام

شود.میگفتهکنندهجمعیاهکنندفرآور 

1-1-9 

 یبندی تجار بسته

commercial packaging 

گیردتاالواماتسامانهتوزیعرابرآوردهکند.کارمیکنندهبهد کهعرضهروشااوموا

ممکناستبرا سطوحوشودمیکنندهبند مصرفبند صنعتیوبستهبند تجار شام بستهبسته-ورییادآ

 .قاب استفادهباشدنظامیبند بستهمشخصیاز
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1-1-11 

 یا بندی فله بسته

bulk packaging 

وبااز(9-3-2بنادزیارکااال )نق یاانباارشوکهبهمنظورحم (3-3-2بندزیر)بند بسته

شود.،یامایعاتدرنظرگرفتهمیباوزنباالجامداتیاموادگرانولی

1-1-11   

 کبندی مقاوم در برابر کودبسته

child-resistant packaging 

مناسبکه(3-9-2بندزیر)بدرو(3-2-2زیربند)ظرفشام یک(1-3-2بندزیر)بند بسته

ماهدشواربودهولیاستفادهصحیح92آن(برا کودکانزیرمحتویاتبازشدنآن)یادسترسیبه

آنبرا بورگساالندشوارنباشد.

.مراجعهشود[ISO 8317: 2015استاندارد1-2زیربند]منبع:به

1-1-11 

 تن مجددبندی با قابلیت بسبسته

reclosable package 

دوباارهبساتهامانمیوانایمنایباتواندمیکهبعدازبازشدناولیه،(1-3-2بندزیر)بند بسته

شود.استفادهوقادراستبهدفعاتکافیبدوناینکهایمنیآنازبینبرودودش

.مراجعهشود[ISO 8317: 2015استاندارد5-2زیربند]منبع:به

1-1-13   

 پایه  بسته

base pack 

 واحد بسته

unit pack 

اموماانعرضاهمحصاوالتیکساانیاامتفااوتکاهحاو که(1-3-2بندزیر)کوچکترینبسته

.دشومی

1-1-14   

 تجاری بسته

commercial package 
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بساتهکمیتمحتوا،ناوع،کیفیاتیاارراحایقدرکهامانکهاست(3-3-2بندزیر)بند بسته

نیومطابقتدارد.مرتبطباالواماتتجار استاامیتدارا آن(1-3-2بندزیر)

1-1-15 

 تایی بسته چند

consolidated pack 

.نداشدهبند گروهجهتسهولتعملیاتانتقالکه(1-3-2بندزیر)بستهیک بی از

1-1-16   

 کانتینربارگیری در 

containerization 

ند.شوبارگیر می(3-2-2بندزیر)گنجایهدریکامکاالااباکهنقلیوروشحم 

1-1-12 

 مضاعفبندی بسته

overpack 

over packaging 

(1-3-2بنادزیار)واحد،برا دربرگرفتنیکیاچندبساتهفروشندهتوسطکهعمومابند بسته

ودرراولحما آسانجاییوبارگیر هسهولتجابوردرداخ یکواحدتکی،بهمنظچندتایی

.شوداستفادهمینق 

.[15]باشدمیاا خطرناکنق کاالوا سازمانمل جهتحم ابرگرفتهازتوصیه-1 یادآوری

.نیوکاربردداردمااعفبند بستهبرا اصطالحامیننگلیسی،درا-1یادآوری 

1-1-18   

 بندی زنجیره بسته

packaging chain 

.شودشام میکاالراتوزیعبند و/یابابستهمرتبطاقتصاد عاملینکهعمومیاقتصادازبخشی

1-1-19 

 پذیر بندی انعطاف بسته

flexible packaging 

کند.تواندتغییرمیبند استکهشک آنبعدازاضافهویاکمشدنمحتویاتبسته
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1-1-11 

 لبصُبندی  بسته

rigid packaging 

بدونتغییربااقیبهرورضرورتتویاتشک آنبعدازاضافهویاکمشدنمحبند استکهبسته

ماند.می

1-1-11 

 بندی بسته اجزاء

packaging component 

تواندجداشود.هدستویاوسای فیویکیسادهمیبند کهبوسیلبخشیازبسته

.[شودهمراجع34989استانداردملیایرانشماره33-1زیربندبه:منبع]

.مقایسهکنید(21-2-2بندزیر)بند اجواءبستهبا-یادآوری

1-1-11 

  اجزاء

component 

درسطحباالتر اجواءجمعشدهیکجوءتشکی داندهازکهاولیهموادجمعشدهیااجواء،قطعه

است.

.[مراجعهشودISO 2274:2010 استاندارد1-1زیربندبهمنبع:]

1-1-13 

 بندی اجزاء بسته

component packaging 

یافکننادهتعرتوساطعرضاهکهاستبند بسته(22-2-2بندزیر)اجواءازتجار بستهواحدیا

بند جمعیاترازوتنظیماجواءساختهشدهحفاظت،برا  شام اجواءدرصورتکاربردشودومی

.باشدمیبصورتخودکار

استاندارداا مهماتمطابوبااا یاجعبهااقرقرهرو نواررابطندشام :اجواءتوابند اجواءمیهبست-یادآوری

IEC 60286-1وIEC 60286-2،)ناواررو ؛تجهیواتنصابشادهرو ساطح)اجاواءنصابشادهرو ساطح

ا مجتماعمادارا؛IEC 60286-6اساتانداردودرحالتفلهمطاابوبااIEC 60286-3استانداردمطابوباااقرقره

(ICs)استانداردمطابوباداردرانباراا سوراخIEC 60286-4اساتاندارداا ماتری مطابوباسینی؛یادرIEC 

باشد.می(1-3-2زیربندبند محصول).مطابوبابسته 60286-5

.[مراجعهشودISO 22742: 2010استاندارد5-1زیربندمنبع:به]
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1-1-14 

 بندی هنده بستهد تشكیل مؤلفه

packaging constituent 

بستهبخشی )بند از 3-3-2بندزیر اجواء( تشکی یا لهآنکهبوسی(22-2-2بندزیر)دانده

تواندجداشود.دستیاوسای فیویکیسادهنمی

.[مراجعهشود34989استانداردملیایرانشماره32-1زیربندبهمنبع:]

 بندی هانواع بست          1-3

1-3-1 

 کیسه

bag 

درتمااممعماوالاکاهباشدمییهیاورقالیکیاچنداز(35-2-2بندزیر)پذیربند انعطافبسته

تواندپ ازپرشدندرزبند شودیانشود.داانهآنمیواستبستهجویکجهتهجهاتب

1-3-1 

 ساک

sack 

(3-1-2زیربند)کیسه

 .تعریفشدهاستنیو«ساک»المللیبعنوانرداا بیناندااستدیگردر3کیسه-یادآوری

1-3-3 

 عدل

bale 

یاا(9-9-2بنادزیار)تسامهرناب،باکهفشردهامبهیاموادبستهشک گرفتهازکاالااواحدیا

.شودبستهمیتحتکش ،اا فلو رابط

.باشدلفافپیچیتواندمیعدل-1یادآوری 

 .[19]باشدمیNATO بند اصطالحاتوتعاریفبستهژگانوافرانگازبرگرفته -1 یادآوری

 



                                                 
1- Bag  
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1-3-4 

 بشكه

barrel 

 بشكه بزرگ

cask 

 بشكه کوچک

keg 

دوسرمحدبکهاا دیوارهآناست،باعرضازتربیشآنرولبند باسطحمقطعدایرهکهبسته

.دآنقطریکسانداروکف

اند.ص شدهوبهمااییتسمهکهبوسیلهساختهشدهاستچوبیاا هتختبطورمعمولازبشکهار-یادآوری

1-3-5 

 بطری

bottle 

گاردنیاادااناهدارا کاهاستازجن شیشهیاپالستیک(28-2-2بندزیر)صلببند بسته

.استدستهبدونمعموالاوباشدمی(3-9-2بندزیر)دربیکونسبتااباریک

1-3-6 

 (ظرف دهان گشاد) جار

jar 

.استیاسفاله،پالستیکازجن شیشگشادهداانبا(28-2-2بندزیر)صلببند بسته

1-3-2 

 آمپول

ampoule 

رادارد.بهصورتغیرقاب نفو زبند ا یاپالستیکیکهقابلیتدربند کوچکشیشهبسته

1-3-8 

 جعبه

box 

رااتیکهمعموالامحتولییاچندضلعیمستطیاا بادیواره(28-2-2بندزیر)صلببند بسته

یرد.گمیبردرکامالا
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د.نیاتهویهباشییجاجابهااییجهتهروزنممکناستدارا اایوارهد-یادآوری

1-3-9 

 کارتن

carton 

باشد.باقابلیتتاشدنکهمعموالاازجن جعبهمقواییمینرمیاانعطافپذیربند بسته

رود،ممکناستاصطالحمعادلدرزبانهاا دیگارکارمیهناصطالحعموماادرزبانانگلیسیباگرچهای-یادآوری

نداشتهباشد.

1-3-11 

 قوصند

case 

دراکثارماوارداساتکاه(9-2-2بنادزیار)نقا وبند حم بستهتخصصیبرا یکواژهغیر

دارد.جعبهاشارهبهکاربرد 

1-3-11 

 با وجوه ناکاملجعبه 

crate 

باشدمیناقصباسطوح(3-2-2بندزیر)نق وحم برا بند بسته

 1-3-11 

 یسیم اتصاالتبا  جعبه

wirebound box 

باهااممتصا ومحکامشادهآبدیدهاا بوسیلهسیمتقویتشدهاستوقطعاتآنا کهعبهج

.است

سااختهااا پای حلقاهباهوسایلهیادهشدهبهوسیلهسیمکهانتها آنپیچانمعموالاایننوعجعبه-یادآوری

.شودبستهمینق وحم برا ،متص 

1-3-13 

 بندیل

bundle 

د.نامباشلفافددارا نتوانومیاندتحتکش بهامبستهشدهمواد ،کهتوسطتعداد کاال
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1-3-14 

 قوطی

can 

وازفلاوسااختهشادهباودهشک ا کهمعموالااستوانهکوچک(1-2-2بندزیر)بند اولیهستهب

است.

1-3-15 

 چلیک

drum 

واساتشادهمتص (2-9-2بندزیر)بدنهصورتدائمبهآنبهکفبند استوانهشکلیکهبسته

.باشدمییاغیرقاب جداشدندنشجداقاب )سر(آنقسمتباال 

شوند.بند نمیربقهااچلیکبهعنواناابشکه-رییادآو

1-3-16 

 درب پیچی چلیک

non-removable head drum 

tight head drum 

ودرشدهاستمتص (2-9-2بندزیر)بهبدنهبهصورتدائمآنکفبند استوانهشکلیکهبسته

داانهچندیکیادارا واوادایبهمنظورپروخالیشدنامچنینبدنهوباال آن)سر(قسمت

باشد.می

.[شودمراجعه35189-2استانداردملیایرانشماره3-1دزیربن:بهمنبع]

1-3-12 

 دهان گشادچلیک 

removable head drum 

open head drum 

شدهاساتومتص (2-9-2بندزیر)بهبدنهدائمبهصورتآنکفکه(39-1-2بندزیر)چلیکی

جداشود.پوشبتواندبهصورتدرمی)سر(قسمتباال آن

اا اضافیباشند.داانهسروبدنهممکناستدارا -یادآوری

 .[مراجعهشود35189-3مارهاستانداردملیایرانش3-1زیربندمنبع:به]
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1-3-18 

 سطل 

pail 

 چلیک تودرتو

nesting drum 

پوشباشادمجهوبهدربتواندمیشک کها ،مخرورییااستوانهبند باسطحمقطعدایرهبسته

.استداروالادستهومعم

1-3-19 

 گالن

jerrican 

محصاوالتبارا بند اولیهپالستیکییافلو باساطحمقطاعمساتطیلییااچنادضالعیبسته

.باشدمی

.باشدمیمتداولحم وسیلهبدنهویکدیوارهیاداانهدرسریکدارا -یادآوری

1-3-11 

 تیوب

tube 

باشد.متفاوت(2-9-2بندزیر)تواندبابدنهانتها آنمیجن دوا شکلیکهبند استوانهبسته

1-3-11 

 تیوب نرم

collapsible tube 

دیگارانتها یکانتهاداردودرکالاکوداانهیککه(35-2-2بندزیر)پذیرانعطافبند بسته

.رودکارمیهبوامتوزیعکننده(3-2-2بندزیر)وامبهعنوانگنجایهبستهاستآن

1-3-11 

 سینی

tray 

.رودکارمیهبتاییاا چندبستهبند ونگهدار ربقهجهتکهسفت اورقه
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 بندی مواد بسته        1-4

هشدهاست.آوردالفبند درپیوستستهموادبدرارتباطبابیشتراصطالحات-یادآوری

1-4-1 

 جاذب ندیب بستهه دما

absorbent packaging material 

بنادزیار)درونبسته،برا جذبمایعاتحاص ازنشتی،تراوشیاآبشدنمحتویاتکها ادهم

گیرد.میقرار(2-3-1

1-4-1 

 ممانعت کنندهماده 

barrier material 

باعثتاخیریاممانعتازانتقالیانفو گازاایاعبورجامدات،مایعاتوگازاایااانارژ ا کهماده

.شودتابشیمی

1-4-3   

 ممانعت کننده نور ماوراء بنفش

UV light barrier 

.باشدمیبند ستهببهداخ نورماوراءبنف نفو جلوگیر ازبهمنظوربند بستهازمحافظت

1-4-4 

 رگی ماده ضربه

cushioning material 

رداستفادهقارارموارتعاشاعمازضربهیاخارجینیرواا یاکاا اثرجداساز ا کهجهتماده

.گیردمی

1-4-5 

 شرینک() وشجمعلفاف 

shrink wrap 

 )شرینک( شوفیلم جمع

shrink film 

.شودجمعمیشدهبند باکاال بستهمتناسبدراثرحرارت،پالستیکیکهمواد
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1-4-6 

 قابل کششلفاف 

stretch wrap 

بند شادهتناسبباکاال بستهمکشسانیخاصیتازرریوشودودراثرکش بازمیکهمواد 

.آیدک می

 بندی در بسته مورد استفادهاصطالحات کمكی    1-5

1-5-1 

 درب

closure 

است.برا حفظمحتویاتآنکردنبستهمنظورمحصوربه

1-5-1 

 بدنه

body 

آناستمعموالابورگترینقسمتکهاستبند یابسته(3-2-2بندزیر)یکگنجایهعمدهبخ 

باشد.قطعهدارا اضالعمیبهصورتیکهک

1-5-3 

 داری حفظ و نگه

preservation 

وماوادااانگهدارنادهاساتفادهاز،تیازقبی تمیوکردن،خشککردناقداماتحفاظکارگیر هب

باشد.خرابشدنمیازجلوگیر برا (2-5-2بندزیر)ممانعتکننده

 1-5-4 

 منگنه

staple 

 ک )بخیه(کو

stitch 

اجاواءداشاتننگاهبناد یااکهبرا بستنبستهصافیا شک U منحنیسیمیویاچفتبست

.باشدبهصورتپرچممکناستکهرودکارمیهببند بهیکدیگربسته
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1-5-5 

 کشی نوار

strapping 

داخا رد(9-3-2بناد)کاالیابستهایمنیبرا گردصافیاسطحمقطعبانوارباریکاستفادهاز

زیار)یاعادل(31-1-2بندزیر)یکبندی داشتننگهدرکنارام،(3-2-2بندزیر)گنجایهیک

بنادزیار)باارکفرو کاالااااایایابرا ایمنیبستهبند ،یکبستهمحکمکردن،(1-1-2بند

  باشد.می(2-9-9

1-5-6 

 بچسنوار 

tape 

باشد.ندسطحچسبندهمیبایکیاچپذیرانعطافمادهنوار از

1-5-2 

 (پالت)بارکف 

pallet 

 بارکیاماشینیو/فبااستفادهازبارکجاییهجاببرا که،باحداق ارتفاعسکوییافقیوسخت

جماعگاایبهمنظورتکیهوبهعنوانباشدمیسازگاروجورجاییهتجهیواتجابدیگرودارچنگک

.رودبهکارمیبارونق کاالوحم نمای یا،بارگیر ،جاییجابه،کردن، خیرهرشانبا،کردن

.[مراجعهشودISO 445:2013 استاندارد3-2بندزیربهمنبع:]

باشد.وجودمیم39539واصطالحاتمرتبطدراستانداردملیایرانبهشمارهبارکفتعاریفانواع-یادآوری

1-5-8 

 بار واحد

unit load 

 هبندی شد حدوابار 

unitized load 

هعناوانیاکباارمجاواباتوانادمایباتوجهبهنوعرراحی،ا ازچندقلمکاالکهیکیامجموعه

د.جاشوجابه
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1-5-9 

 برچسب

label 

(9-3-2بنادزیار)بند یاکاالبررو بستهارالعاتکهبرا نمای ا مادهارا ازکاغذیاتکه

است.چسباندهشده

حم ونق کاالاا خطرناککاربردندارد.برچسباینتعریفبرا -ادآوریی

1-5-11 

 (پالک) شانکن

tag 

(9-3-2بندزیر)بند یاکاالبهبستهبوسیلهبندیاوسای مناسبدیگرکه(5-9-2بند)برچسبی

شدهاست.وص 

1-5-11 

 چسب

adhesive 

داشتهباشد.طحاندنسازرریوچسبراربهیکدیگداشتنموادنگهقابلیتا کهماده

1-5-11 

 تبس

fastener 

رود.کارمیهکردنیکبخ بهبخ دیگربا کهجهتمحکموسیله

1-5-13 

 )دوخت( درزبندی

sealing 

باینبدوننشتیرسیدنبهشرایطتاچسباندنسطوحبهیکدیگریاجفتشدهسطوحاتصالروش

باشد.میسطوح

1-5-14 

 دی حرارتیدرزبن

heat sealing 
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 باشد.میتوقفکنترلشدهزمان،فشاروبااستفادهازحرارتاتصالسطوحجفتشدهروش



1-5-15   

 درزبندی فشاری

  pressure sealing 

 درزبندی سرد

cold sealing 

باشد.میتوقفکنترلشدهفشاروزمانبااستفادهاز(که31-9-2بندزیر)درزبند 

1-5-16 

 چینی موهَت

nest 

شود.میجادادهیکیدروندیگر ،درزمانخالیبودنمعموالابند کهبستهاقالمازا مجموعه

1-5-12 

 طراحی قابل دسترس

accessible design 

باهعملکارد اناواعمحادودیتدارا افارادبرا رراحیاستانداردبراصولتوسعهمبتنیرراحی

،ساختمانیاخدمتاساتفادهیکمحصولآسانیازبهتوانندبا کهقوهمشتریانبالافوای منظور

کنند.

.[مراجعهشودISO 11156استاندارد3-1بهزیربند:منبع]

1-5-18 

 قابل برگشت بندی اقالم بسته

returnable packaging item 

RPI 

 

نقا ووحما انباارشوی ،،تحییجابهجاانگامدرااکاال«محافظت»ارمادهمورداستفادهبرا 

شود.بازگرداندهمیمجددکهبرا استفاده

.کندتغییرنمیزمانخریدیاتحوی مالکیتدر-یادآوری

.[حذفشدهاست3یادآور –مراجعهشودISO 17364: 2013استاندارد38-5منبع:بهزیربند]
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1-5-19 

 قابل برگشتنقل  و  حمل اقالم

returnable transport item 

RTI 

اا محصولیابستهمحصولچند/یاتوزیعیکیاوجاییبهجانق ،وارمحصولیکهجهتحم 

د.شوبازگرداندهمیمجدداستفادهجهت(1-3-2بندزیر)

 :  مثال

بارکفاا،اا،جعبه،سینیقاب مصرفبازالجعبهامچنینتماماشک،سپردهنقد یابدونسپردهنقد بااابارکف

.اا دستیوچرخاا،بشکهغلتکیاا 

،بااباارکفمثا اقاالمعنوانمالکیتاگردادکهنشانمی«قاب برگشتحم ونق اقالم»صطالحا-1 یادآوری

،باهباارکف،مثا اقاالماگرعنوانمالکیات.باشدمیقاب اجرا ISO  17364استاندارد،بماندمالک)فروشنده(باقی

اساتانداردشودگرفتهتوزیعشدهدرنظرازبارشودوآنجوییبارتوزیعشدهبهمشتر منتق زیکعنوانبخشیا

کاربرددارد. ISO  17365بینالمللی

ااا بساتهاتاقاکدیگار،تریلاروکانتینراا باار شام «قاب برگشتنق و حماقالم»اصطالح -1یادآوری 

.شودنمیمشابه

قابا نقا وحما اقاالم»تعریافاصاطالحاماان«قابا برگشاتنق وواتحم تجهی»اصطالح-3یادآوری 

.تبادلارالعاتالکترونیکیداردفاا رادر«برگشت

.کنددرزمانخریدیاتحوی تغییرنمیمالکیت-4یادآوری 

 .[مراجعهشودISO 17364:2013استاندارد1-5بندزیربهمنبع:]

1-5-11 

 فله واسطه (فظر)گنجایه 

intermediate bulk container 

IBC 

استکه:ا گونهآنبهرراحیکه(1-2-2بندزیر)ا بند اولیهبسته

 لیتر(یاکمترداشتهباشد؛سهاوارمترمکعب)سهظرفیت-3

 ؛شودجابهاا مکانیکیتوسطتجهیواتیکپارچهیاجداشدنیجاباروش-2

 است؛اا(خمیر یاموادجامد)مانندپودراایاگرانولحاو مایعات،مواد-1

آزمایشاتوسیلههکهبامانطور نق وحم وجاییجابهیردر ایجادشدهااضربهبرابردر-5

 .دنباشمقاوم،مشخصشده

 .[مراجعهشودISO 15867:2003استاندارد3-2بندزیربه:منبع]
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.کاربردنداردحم کاالاا خطرناکبرا ا مورداستفادهاIBCاینتعریفبرا -1یادآوری

وISO 15867،ISO 16495اا تواندراستانداردااواصطالحاتمربورهرامیIBCتعاریفانواع-1یادآوری 

.یافت31951شمارهایراناستانداردملی
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 الفپیوست 

 (دهنده هیآگا)

 بندی اصطالحات بیشتردر ارتباط با مواد مورد استفاده در بسته

 کاغذ و مقوا      1-الف

   Paper and board 

ااا(یافات)تماامقسامت5139تعاریفدیگردرارتباطباکاغذومقوادراستانداردملایایارانشاماره -یادآوری

شود.می

   1-1-الف

 کاغذ

paper 

ا کهعموماااباها یاتختهجوخمیرکاغذاا ورقههرقیاالیهبهامپیوسته،با بهصورتوماده

دراثار،شاودمصارفمایمنساوجنبافتاهمحصاوالتشاوندهوح کاغذاا منظورکاغذساز یا

ازیاکمحایطآبایااا،یافگیاای،معدنی،حیوانییامصانوعیویاامخلاوریازآننشستالته

شوند.گیر مناسب،بایابدونافوودنسایرموادتهیهمیماشینشک سوسپانسیونبررو یک

دررایمراحا سااختیااپا ازآنباشاند،کاغذااممکناستاندودشده،آغشتهویاتبدی شده، -1 یادآوری

ابماوادکاغذساز ،برا تهیهدوغازبینبرود.درفرآینداا متداولاا،اخصوصیاتکاغذ آنلووماابدوناینکه

گردد.اا جدید،ازاواویامایعاتدیگرنیواستفادهمیحالدرروشبااینشود.کاغذساز ،ازآباستفادهمی

ملایایارانشامارهبرا شرحکاغذومقواکاهدرایانقسامتازاساتاندارد«کاغذ»بهرورکلی،واژه -1 یادآوری

اساسضاخامتیااولیهبینکاغذومقوامعموالابر.فرقاقرارگیردتواندمورداستفاده،مییفشدهاستتعر23529

،برخایازااخواادبود.بارا مثاالاابودهودربعایازمواقعبراساسخصوصیاتوکاربردنهاییآنآنپایهجرم

شود،درواخواندهمیمعموالامقدار()ازقبی انواعبخصوصیازمقوا جعبهوورقخامکنگرهترموادباجرمپایهکم

کان،کاغاذنماد وکاغاذرسام(انواعبخصوصیازکاغذخشاکازقبی صورتیکهمواددیگرباجرمپایهبیشتر)

شود.معموالابهعنوانکاغذنامیدهمی

.مراجعهشود[ISO 4046-3 ]منبع:بهاستاندارد

    1-1-الف

 مقوا

board 

paperboard 
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الباادارا سختینسبتااباالییاستند.انواعخاصیازکاغذکهغ

مراجعهشود.3-3بندالفزیر،2بهیادآور -یادآوری

.مراجعهشود[ISO 4046-4]منبع:بهاستاندارد

    3-1-الف

 مقوای جعبه

boxboard 

folding boxboard 

گاذار مقواییکهبرا ساختجعبهمناسباستودارا خصوصیاتمناسببرا تاشدنونشانه

 است.

شوند.حم میورقبهصورتبهرورمعمول-یادآوری

.مراجعهشود[ISO 4046-4]منبع:بهاستاندارد

    4-1-الف

 مقوای فشرده  

containerboard 

داروفیبار جامادکهدرتهیهمقوا کنگارهدار،نئوپان(،موادکنگرهدارمقوا روک اجواءمقوا)

شود.استفادهمی

شود.(بیانمیمربعفوتاواروزنپایهبهصورتجرمدرارمترمربع)یاپونددر-1وری یادآ

شوند.بهرورمعمولبهصورترولحم می – 1یادآوری

     5-1-الف

 دارمقوای کنگره

corrugated fibreboard 

چنادورقندار،کهبهیکورقمسطحمقوایاابایمقواییاستشام یکیاچندورقکاغذکنگره

ااچسبیدهاست.کاغذواقعشدهوبهآن

.مراجعهشود[ISO 4046-4: 2016استاندارد55-5بند]منبع:بهزیر

     6-1-الف

 مقوای توپر

     solid fibreboard 
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مقواییاستکهازدویاچندورقچسبیدهبهامساختهشدهواغلبشام یکرویهکاغذکرافت

باشد.مناسبمیااچلیکبند واا بستهر است.اینمقوابرا ساختجعبهیاکاغذمحکمدیگ

مربعدارد.گرمبرمترششصدوزنبیشترازمقوا توپرمعموالا -یادآوری

  ها پالستیک      1-الف

Plastics 

    1-1-الف

 ها پالستیک

plastics 

ساختهشدهباشد.بند سختهپذیریابستفیلمانعطافبهصورتمادهپلیمر کهممکناست

    1-1-الف

 پایه پالستیک زیست

biobased plastic 

 مادهپلیمر کهتماماایاقسمتیازآنمنشاءبیوژنیکدارد.

  فلزات      3-الف

Metals 

    1-3-الف

 قلع اندود  فوالدی ورق 

tinplate 

پیوساتهیکبهروشالکترولیتناردوسطحآکهنوردیدهکربنسردکمنرمورقفوالدیاپیچسیم

.قلعاندودشدهاست

     1-3-الف

   اندودقلع  سیاهورق 

tin mill black plate 

دوختاا باوراکیغیرخورندهدرقوریکهجهتموادغیرخیده کمکربنسردنوردفوالدورق

شود.استفادهمیمااعف
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    3-3-الف

 الكترولیتیروش اندود به کروم/ اکسید کروم ی ورق فوالد

electrolytic chromium/ chromium oxide coated steel 

ECCS 

 قلع بدون یفوالدورق 

tin-free steel 

یرو ااردوساطحیکالکترولیتکهریعملیاتنوردیدهکمکربنسردورقفوالدنرمیاپیچسیم

یاااکسایدایدروکسیدازجن فوقانیسطحباکهالیهفوالد باکرومازجن مااعفیکفیلم

 شود.مجاورمیکرومایدراته
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 یوست بپ

 (دهنده آگاهی)

  فهرست عددی و الفبایی       

 ردیف واژگان انگلیسی واژگان فارسی شماره بند

 absorbent packaging material 3بند جا بمادهبسته2-5-3

 accessible design 2رراحیقاب دسترس2-9-39

 adhesive 1چسب2-9-33

 ampoule 5آمپول2-1-9

 bag 9کیسه2-1-3

 bale 9عدل2-1-1

 barrel 9بشکه2-1-5

 barrier material 4ممانعتکنندهماده2-5-2

 base pack 5بستهپایه2-2-31

 board 38مقوا2-3-الف

 body 33بدنه2-9-2

 bottle 32بطر 2-1-9

 box 31بهجع2-1-4

 boxboard 35مقوا جعبه1-3-الف

 bulk packaging 39ا بند فلهبسته2-2-38

 bundle 39بندی 2-1-31

 can 39قوری2-1-35

 carton 34کارتن2-1-5

 case 35صندوق2-1-38

 cask 28بشکهبورگ2-1-5

 child-resistant packaging 23مقاومدربرابرکودکبند بسته2-2-33

 closure 22درب2-9-3

 cold sealing 21سرددرزبند 2-9-39

 collapsible tube 25تیوبنرم2-1-23

 commercial package 29بستهتجار 2-2-35

 commercial packaging29بند تجار بسته2-2-5

 component 29اجواء2-2-22

 component packaging 24بند اجواءبسته2-2-21

 consolidated pack 25چندتاییبسته2-2-39

 consumer packaging18کنندهبند مصرفبسته2-2-9

 container  13کانتینر2-2-3
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 ردیف واژگان انگلیسی واژگان فارسی شماره بند

 containerboard 12مقوا فشرده5-3-الف

 containerization 11کانتینربارگیر در2-2-39

 corrugated fibreboard 15دارمقوا کنگره9-3-الف

 crate 19باوجوهناکام جعبه2-1-33

 cushioning material 19گیرمادهضربه2-5-5

 distribution packaging 19توزیعبرا بند بسته2-2-9

 drum 14چلیک2-1-39

اکسیدکرومکروم/ ورقفوالد1-1-الف

الکترولیتیدودبهروشان

ECCS 15 

ورقفوالد کروم/اکسیدکروم1-1-الف

الکترولیتیاندودبهروش

electrolytic chromium/ 

chromium oxide coated steel
58 

 fastener 53بست2-9-32

 flexible packaging 52پذیربند انعطافبسته2-2-35

 folding boxboard 51جعبهمقوا 1-3-الف

 heat sealing 55حرارتیرزبند د2-9-35

 IBC 59واسطهفله)ظرف(گنجایه2-9-28

 industrial packaging 59صنعتیبند بسته2-2-4

 inner packaging 59درونیبند ستهب2-2-9

 intermediate bulk container 54گنجایه)ظرف(فلهواسطه2-9-28

 jar  55گشاد()ظرفداانرجا2-1-9

 jerrican 98گالن2-1-35

 keg 93بشکهکوچک2-1-5

 lable 92برچسب2-9-5

 nest 91چینیماَتو2-9-39

 non-removable head drum 95پیچیدربچلیک2-1-39

 open head drum 99داانگشادچلیک2-1-39

 overpack 99مااعفبند بسته2-2-39

 overpackaging 99مااعفبند بسته2-2-39

 pack 94کردنبند بستهبسته،2-3-5،2-3-1

 package 95کردنبند بستهبسته،2-3-5،2-3-1

 packaging 98بند کردن،بستهبند بسته2-3-2،2-3-3

 packaging chain 93بند زنجیرهبسته2-2-34

 packaging component 92بند اجواءبسته2-2-23

 packaging constituent 91بند تشکی داندهبستهمؤلفه2-2-25

 pail 95سط 2-1-34

 pallet 99)پالت(بارکف2-9-9

 paper  99کاغذ3-3-الف
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 ردیف واژگان انگلیسی واژگان فارسی شماره بند

 paperboard  99مقوا2-3-الف

 plastics  94ااپالستیک3-2-الف

 preservation  95دار نگهحفظو2-9-1

 pressure sealing  98فشار رزبند د2-9-39

 primary packaging 93بند اولیهبسته2-2-1

 RPI 92قاب برگشتبند اقالمبسته2-9-34

 RTI 91قاب برگشتحم ونق اقالم2-9-35

 reclosable package 95باقابلیتبستنمجددبند بسته2-2-32

 removable head drum 99داانگشادچلیک2-1-39

 retail packaging 99یفروشبند خردهبسته2-2-9

 returnable packaging item 99بند قاب برگشتبستهاقالم2-9-34

 returnable transport item94قاب برگشتنق وحم اقالم2-9-35

 rigid packaging 95صلببند بسته2-2-28

 sack 48ساک2-1-2

 sales packaging 43بند فروشبسته2-2-9

 sealing 42)دوخت(رزبند د2-9-31

 secondary packaging 41بند ثانویهبسته2-2-5

 shipping container 45ترابر کانتینر2-2-2

 shrink film 49)شرینک(فیلمجمعشو2-5-9

 shrink wrap 49)شرینک(لفافجمعشو2-5-9

 solid fibreboard 49مقوا توپر9-3-الف

 staple 44منگنه2-9-5

 stitch  45)بخیه(کوک2-9-5

 strapping 58نوارکشی2-9-9

 stretch wrap 53لفافقاب کش 2-5-9

 tag  52(پالک)نشانک2-9-38

 tape  51نوارچسب2-9-9

 tertiary packaging 55ثالثبند بسته2-2-9

 tight head drum 59دربپیچیچلیک2-1-39

 tin mill black plate 59سیاهقلعاندودورق2-1-الف

 tin- free steel 59قلعورقفوالد بدون1-1-الف

 tinplate  54قلعاندودفوالد ورق3-1-الف

 transport packaging 55حم ونق برا بند بسته2-2-9

 tube  388تیوب2-1-28

 unit load 383بارواحد2-9-4

 unit pack 382بستهواحد2-2-31

 unitized load 381بند شدهبارواحد2-9-4



 1396: )چاپ اول( 11912-1ندارد ملی ایران شمارۀ استا
  

 

 
29 

 ردیف واژگان انگلیسی واژگان فارسی شماره بند

 UV light barrier 385 ممانعتکنندهنورماوراءبنف 2-5-1

 wirebound box 389یسیمالتبااتصاجعبه2-1-32
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 نامهکتاب

واژهنامه-کانتینراا بار ،3152:سال4939ستانداردملیایرانشمارها[3]

بستهکام پرشدهجهت-بند ،بسته3152:سال34854استانداردملیایرانشماره[2]

اا محکممستطیلیابعادبسته-راا واحدحم ونق وبا

اا کاغذکاغذ،مقوا،خمیر،3152:سالاا()تمامقسمت5139استانداردملیایرانشماره[1]

 نامهواژه-اا مربوطوواژه

 اا فوالد ب،تیوبآزمونغیرمخر،3152:سال39599استانداردملیایرانشماره[5]

 اا اشدارداندهلمسینشانه-بند بسته،3152:سال9595استانداردملیایرانشماره[9]

 ااویژگی–برا تشخیصموادخطرناکدرونبسته

 -زنجیرهتامینکاربرد-ایهحم کر،3151:سال32444استانداردملیایرانشماره   [9]

 انتینراا حم ونق ک

الوامات-زیستبند ومحیط،بسته3151:سال34989استانداردملیایرانشماره    [9]

تزیسبند ومحیطعمومیبرا استفادهازاستاندارداا ملیدرزمینهبسته

:3قسمت–یکیاا پالستبشکه-بند ،بسته35189-3استانداردملیایرانشماره[4]

لیتر228تا33119ااباظرفیتاسمیبرداشتنسربشکه

:درب2قسمت–اا پالستیکیبشکه-بند ،بسته35189-2استانداردملیایرانشماره    [5]

لیتر228تا33119ااباظرفیتاسمیغیرقاب برداشتبشکه

مخازنحجمیواسطه-،بستهبند 3153:سال23454هاستانداردملیایرانشمار    [38]

برا کاالاا خطرناک((FIBCsپذیرانعطاف

گیر اندازه-اا گیاایااوروغن،چربی3145:سال31951استانداردملیایرانشماره[33]

مقدارمادهنامحلولدرتولوئن

فنونشناساییواخذ-،فناور ارالعات3153:سال39359شمارهاستانداردملیایران    [32]

واژگاناماانگ-(AIDC)خودکار

 [13]    ISO 445: 2013, Pallets for materials handling – Vocabulary  

 [14]    ISO 472: 2013, Plastics – Vocabulary 

 [15]    ISO 1496-3: 1995, Series 1 freight containers – Specification and testing – Part             

3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk 
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 [16]    ISO 3676: 2012, Packaging – Complete, filled transport packages and unit                   

loads – Unit load dimensions 

 [17]    ISO 6590-1: 1983, Packaging – Sacks – Vocabulary and types – Part 1: Paper              

sacks 

 [18]    ISO 6590-2: 1983, Packaging – Sacks – Vocabulary and types – Part 2: Sacks              

made from thermoplastic flexible film 

 [19]    ISO 8317: 2015, Child- resistant packaging – Requirements and testing                        

procedures for reclosable packages 

 [20]    ISO 11156: 2011, Packaging – Accessible design – General  requirements         

 [21]    ISO 14021: 2016, Environmental labels and declarations – Self- declared                     

environmental claims (Type 11 environmental labelling) 

 [22]    ISO 15394: 2009, Packaging – Bar code and two- dimensional symbols for                  

shipping, transport and receiving lables 

 [23]    ISO 15867: 2003, Intermediate bulk containers (IBCs) for non- dangerous                    

goods – Terminology  

 [24]    ISO 16495, Packaging –  Transport  packaging for dangerous goods  – Test                  

methods 

 [25]    ISO 16883, Packaging –  Transport  packaging for dangerous goods  – Test                  

methods for large packagings  

 [26]    ISO 17364: 2013, Supply chain applications of RFID – Returnable transport                

items (RTIs) and returnable packaging items (RPIs) 

 [27]    ISO 17365, Supply chain applications of RFID – Transport units 

 [28]    ISO 20848-3, Packaging – Plastics drums – Part 3: Plug/bung closure systems            

for plastics drums with a nominal capacity of 113.6 l to 220 l  

 [29]    ISO 22742: 2010, Packaging – Linear bar code and two-dimensional symbols             

for product packaging 

 [30]    IEC 60286-1, packaging of components for automatic handling –  Part 1:                    

Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes 

 [31]    IEC 60286-2, packaging of components for automatic handling – Part 2: Tape             

packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes 

IEC 60286-3, packaging of components for automatic handling – Part 3:       [32]     

             Packaging of surface mount components on continuous tapes 

[33]    IEC 60286-4, packaging of components for automatic handling –  Part 4: Stick                                                      

           magazines for electronic components encapsulated in packages of different     

          forms  

[34]    IEC 60286-5, packaging of components for automatic handling –  Part 5:   

           Matrix  trays                                 

[35]    IEC 60286-6, packaging of components for automatic handling –  Part 6: Bulk  

           case packaging for surface mounting components  

[36]    AAP-23, NATO glossary of packaging terms and definitions, Edition 2, 1992 
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[37]    The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous   

           Goods by road (ADR) UNITED NATIONS. Geneva, 1999  

            (ISBN 92-1-139057-5)   

[38]    Regulations Concerning the International Carriage of Cangerous Goods by Rail 

            (RID). Organisation intergouvernementale pour les transports ferroviaires                                                                                                                                                                             

  (OTIF), Bern, 1999                               

[39]    The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods –                       

 Mode Regulations        

[40]    UN/ECE Recommendation No.21 – Codes for Passengers, Types of Cargo,               

           Packages and Packaging Materials (With Complementary Codes for Package      

           Names)   

 


