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کنترل راهبردی ،ضرورتاً مکمل بحث برنامهریزی
راهبردی است و ساز و کار نظارتی و بازخور نسبت به کل
فرآیند مدیریت راهبردی در ادراك وضعیت و چگونگی آنها
تغییر ایجاد میکند .از این نظر ،کنترل راهبردی ،تغییر را
کنترل میکند و تغییر در سطح راهبردی ،اهداف ،جهت و
خصوصیات یا قلمرو سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به فقدان یک کتاب حاوی مطالب مرتبط با
کنترل راهبردی لجستیکی ،با انجام کار تحقیقی گسترده و
عمیق ،تالش شده تا با در نظر گرفتن گستره فعالیتهای
پشتیبانی ،روش و مدل کنترل راهبردی سازمانهای
لجستیکی تببین گردد.
در کتاب حاضر که برگفته از یک کار پژوهشی است،
تالش شده تا این نقصان برطرف گردد.
این کتاب در پنج فصل به همراه جداول و اشکال جهت
تبیین مطالب تدوین شده است.

هدف از بستهبندی ،ایجاد یک تضمین برای مواد غذایی
جهت برطرف کردن نیازهای صنعت و رضایتمندی مصرف
کنندگان میباشد که این امر باعث سالم ماندن غذا و به
حداقل رساندن آسیبهای محیطی میگردد.
در دهههای اخیر با ورود فناوریهای نوین
بستهبندیهای فعال ،هوشمند و حتی نانوفناوری به عرصه
بستهبندی مواد غذایی افقهای جدید و روشنی در این صنعت
ایجاد شده است.
امروزه استفاده از نانوفناوری در صنعت بستهبندی بسیار
مورد توجه محققان و صنعتگران قرار گرفته است.
مطالب این کتاب قابل استفاده برای واحدهای تحقیق و
توسعه ،کارخانههای مواد غذایی ،واحدهای بستهبندی،
شرکتهای بازاریابی و فروش ،دانشجویان و اساتید صنایع
غذایی و سایر افراد عالقهمند به حوزه بستهبندی میباشد.
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