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 ”بندی بسته های کارتن ساماندهی: “اول بخش

 

 

 

 

 

 

 

 



 گونه اثاثیه خود را برای حمل، بسته بندی کنیم؟چ

بسته بندی کامل و سالم وسایل به نحوی که بتوان تمامی وسایل را بصورت اصولی در جعبه ها جای داد 

 به ظاهر کار پیچیده ای است.

ار کاما بسته بندی وسایل در منزل کار پیچیده ای نیست و میتوان با ساماندهی و تعداد جعبه های کافی 

 بسته بندی وسایل را به خوبی انجام داد.

به خاطر داشته باشید که برای اشیای ارزشمند و شکستنی بایستی از حفاظ های اضافی در داخل جعبه 

 ها استفاده گردد.

 

 جعبه های حمل وسایلتان را ساماندهی کنید:

ه بست برنامه ریزی داشته باشید.هفته قبلش  3تا  2ابتدا مهم است بدانید که برای حمل وسایلتان از حدود 

بندی مدت زمان نسبتا زیادی را نیاز دارد. پس الزم است برای بسته بندی تمامی وسایلتان از قبل آماده 

 باشید و وقت و زمان کافی را اختصاص دهید.

 اشند.ببسته بندی شوند و آماده حمل  ه ها در روز قبل از اسباب کشیبتمامی جع این است که هدف نهایی

  .شما میتوانید این برنامه ریزی را داشته باشید که چه زمانی اثاثیه چه اتاقی را بسته بندی کنید

 را با شماره و یا تاریخ مشخص بسته بندی کنید. های خاصی همچنین بهتر است جعبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خریدن وسایل مورد نیاز قبل از شروع بسته بندی

دفاتر خدمات پستی برای بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرد را خریداری شما می توانید وسایلی که در 

کنید. این اقالم را میتوانید از فروشگاه های بزرگ و یا از فروشگاه هایی که وسایل اداری را می فروشند 

 به طور کلی باید وسایل زیل را تهیه کنید. .خریداری کنید
 

 وسایل مورد نیاز برای بسته بندی:

 محکم و مقاوم در برابر رطوبت( و ضخیم کشی )کارتن اسباب مناسب کارتن 

 مخصوص بسته بندی چسپ 

 گیر )استفاده در داخل کارتن( ضربه های عایق 

 پوشالیا  روزنامهیا  دار حباب های پالستیک 

 بسته بندی های پالستیکی برای لوازم آرایشی و بهداشتی 

 برای اشیاء با ارزش برچسپ یا نوار )قابل نوشتن( بخصوص 

 ماژیک یا خودکار برای نوستن برچسپ های روی جعبه 

 

 



 

 :اساس اندازه ای بسته بندی برتخمین تعداد جعبه های مورد نیاز بر

 بهتر است تعداد .هیچ روش دقیقی برای تخمین تعداد جعبه های مورد نیاز برای بسته بندی وجود ندارد

ل برای بسته بندی کل وسای باشد. برای مثال اگر برآورد کلی شما تانجعبه ها بیشتر از تعداد مورد نیاز

 خریداری نمایید.برای جعبه  02جعبه است، بهتر است  01 موجود

 یکی از بهترین روش ها برای تخمین تعداد جعبه های مورد نیاز تخمین مساحت منزلتان است.

 برآورد تعداد جعبه های بر اساس مساحت منزل:

 2 و بزرگ جعبه 3 متوسط، جعبه 8 کوچک، جعبه 7 است ممکن باشد،( متر 011تا  01) شما نهخا مساحت اگر 

 .باشید داشته بزرگ سایز جعبه

 بزرگ جعبه 4 متوسط، جعبه 01 کوچک، جعبه 00 است ممکن باشد،( متر 201 تا 011) شما خانه مساحت اگر 

 .باشید داشته بزرگ سایز جعبه 2 و

 بزرگ جعبه 6 متوسط، جعبه 03 کوچک، جعبه 00 است ممکن باشد،( متر 271 تا 201) شما خانه مساحت اگر 

 .باشید داشته بزرگ سایز جعبه 3 و

 است بزرگ عدد 6 و بزرگ عدد 01 متوسط، عدد 01 کوچک، عدد 20 باشد،( متر 371-271) مساحت این اگر. 

 داشته بزرگ عدد 6 و بزرگ 01 متوسط، 01 کوچک، 20 شما است ممکن باشد،( متر 411-371) ناحیه این اگر 

 .باشید

 است بزرگ عدد 00 و بزرگ عدد 01 متوسط، عدد 33 کوچک، عدد 30 باشد،( متر 001) تا آن ارتفاع اگر. 

 این جعبه ها را در این سایزها از توانید می شما. هستند جعبه استاندارد ها تا حدود زیادی اندازه این

 فروشگاه بزرگ خریداری نمایید. یا و بندی فروشگاه بسته

 



 :جعبه های محکم و بدون آسیب را پیدا کنید

و یا  خیس، پاره گیاز جعبه های جدید با الیه محکم برای بسته بندی استفاده کنید. در جعبه ها نباید 

د جعبه ها را می توانی باشد. از بسته شدن کامل جعبه قبل از پر شدن آن اطمینان حاصل کنید.رنگ لکه 

  از فروشگاه های لوازم اداری و یا فروشگاه های مواد غذایی تهیه کنید.

  اگر خودتان جعبه های قدیمی دارند از آن ها استفاده کنید و این می تواند برای شما به صرفه تر

 باشد.

 ی از جعبه اگر از شرکت حمل بار استفاده می کنید مواظب باشید زیرا برخی شرکت های باربر

هایی که چندین مرتبه استفاده کرده اند استفاده میکنند. ممکن است برخی از جعبه ها پاره، پاره 

شده یا رنگ  آمیزی شده باشند. عالوه بر این مطمن باشید جعبه ها قادر به بسته شدن و پلمپ 

 شدن باشند تا آسیبی به اثاثیه وارد نشود.

 

 

 

 



 :تا شده را جمع آوری کنید کارتن های

کنید و  لبه کارتن را تا 2 ابتدا کارتن را برعکس کنید. ید.باز کنمانند مکعب مربع  راکارتن های تا شده 

 با چسپ محکم کنید.را امتداد لبه های آن دهید و  قرارلبه بزرگتر را روی آن  2سپس 

  .ا ایل رسپس وسبرای شروع بسته بندی کارتن را برعکس کنید و لبه های باالیی آن را باز کنید

 در آن قرار دهید تا کامل پر می شود.

 صوص امتداد لبه ها را چسپ بزنید تا محکم شود.فاده از نوار مخبا استد از پر شدن جعبه، بع 

 

 

 

 

 

 

 



وسایل سنگین را در کارتن های کوچک و اثاثیه سبک را در کارتن های بزرگ 

 :قرار دهید

های بزرگ قرار دهید امکان جابجایی و حرکت آن خیلی سخت می اگر شما وسایل سنگین را در جعبه 

 امکانیا ابزارآالت را در جعبه های کوچک قرار دهید تا  یوترکامپقطعات وسایلی مانند کتاب ها،  شود.

 آن ها راحتتر باشد.جابجایی 

 و ... خیلی مناسب هستند.بالش  ،نظیر لباس ها، پتوجعبه های بزرگ برای اشیای سبک 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 "ته بندیسب وسایل جدا کردن"بخش دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :هر اتاق یک لیست بسته بندی تهیه کنید برای

یست لراهروها، حمام و حیاط نیز برای برای هر اتاقی که قصد بسته بندی دارید یک لیست تهیه کنید. 

 و برای هر یک بصورت جداگانه لیست وسایلی که نیاز به بسته بندی دارند را بنویسید. تهیه کنید.

 رای مثال لیست اتاق خوابتان شاید شامل این موارد باشد:ب

 و ...روتختی  –ها المپ  –قاب عکس ها  –کتاب ها 

 

 

 

 

 

 

 



 :وسایل را بر اساس کاربردشان تفکیک کنیم

مشابه را  اقالمبل از شروع بسته بندی سعی کنید وسایلی که با هم بسته بندی می شوند را جدا کنید. ق

جدا ) این کار را پیدا کردن وسایل برای جابجایی راحت تر شود.این کار باعث می شود  کنار هم بگذارید.

 تا زمانی که شروع به بسته بندی می کنید ادامه دهید. (کردن اقالم مشابه

 فیلم های ، یا تمام المپ ها را در یک گوشه کنار هم جمع کنیدDVD را کنار آنتن ویی،یا ویدئ 

 ا که زیر، روزنامه ها و دیگر کاغذهنین کتاب های رمان، دفتر یادداشت. همچتلویزیون قرار دهید

 مجموعه کتاب ها هستند را کنار هم قرار دهید.

  .برای مثال کتاب های موجود در اتاق خواب وسایل مشابه را از اتاق های مختلف با هم قاطی نکنید

 یک جعبه قرار ندهید. یمن را دررا یا کتاب های اتاق نش

  ی گهدارن مام قطعات با هم، اطمینان حاصل کنید که تباشد های مختلفدارای بخش  اشیائیاگر

 شوند.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ... شود می بروز هفته هر مطلب این

 

 .نمایید کلیک را ذیل آدرس ،مطالعه رایب
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