
واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنProduction of dried leguminous vegetablesتولید حبوبات خشک0111312337

تنProduction of dried beansتولید انواع لوبیا خشک0111412338

تنProduction of dried peasتولید نخود خشک0111412339

تنProduction of dried lentilتولید عدس خشک0111412340

تنProduction of dried cotyledonتولید لپه خشک0111412341

تنProduction of dried tareتولید ماش خشک0111412342

تنProduction of dried faba beansتولید باقال خشک0111412343

تنSeeds except seeds of flowers, vegetables and fruitانواع بذر به جز بذر گل، سبزی و میوه جات0111312344

تنsuger beet seedبذر چؽندر0111412345

تنseeds of forage plants (including grasses)انواع بذر گیاهان علوفه ای0111412346

تنClover seedبذر شبدر0111512347

تنAlfalfa seedبذر یونجه0111512348

تنsainfoin seedبذر اسپرس0111512349

تنForage turnip seedبذر شلؽم علوفه ای0111512350

تنForage corn seedبذر ذرت علوفه ای0111512351

تنForage brassicas seedبذر کلم پیچ علوفه ای0111512352

تنHarvesting and related activitiesفعالیتهای وابسته به برداشت محصول0140312301

تن*پسته پاک کنی0140412305

تنCrushing of riceبرنج کوبی0140412303

تن*خشکاندن ؼالت0140412304

تن*خشکاندن ذرت تر0140512306

تن*خشکاندن شلتوک0140512307

Manufacture of food products and beveragesساخت محصوالت ؼذایی و انواع آشامیدنی ها15

Production, processing and preserving of meat and meat productsتولید، عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتی از فساد1511

تنProduction, processing and preserving of red meat and meat productsتولید، عمل آوری و بسته بندی انواع گوشت قرمز1511312301

تنproduction, processing and preserving meat of cattleتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت گاو1511412302

تنfresh beef meat, boxed, in carcassesگوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512303



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfresh beef meats, boxed, in cutsگوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512304

تنfresh beef meat, boxed, in individual portionsگوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512305

تنfrozen beef meat, boxed, in carcassesگوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512306

تنfrozen beef meats, boxed, in cutsگوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512307

تنfrozen beef meat, boxed, in individual portionsگوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512308

تنprocessed beef meat, boxed, in carcassesگوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512309

تنprocessed beef meat, boxed, in cutsگوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512310

تنprocessed beef meat, boxed, in individual portionsگوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده،  به صورت قطعات جداگانه1511512311

تنground beefگوشت گاو، چرخ شده1511512468

تنproduction, processing and preserving meat of  sheepتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت گوسفند1511412312

تنfresh sheep meat, boxed, in carcassesگوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512313

تنfresh sheep meats, boxed, in cutsگوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512314

تنfresh sheep meat, boxed, in individual portionsگوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده،  به صورت قطعات جداگانه1511512315

تنfrozen sheep meat, boxed, in carcassesگوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512316

تنfrozen sheep meats, boxed, in cutsگوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512317

تنfrozen sheep meat, boxed, in individual portionsگوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512318

تنprocessed sheep meat, boxed, in carcassesگوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512319

تنprocessed sheep meat, boxed, in cutsگوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512320

تنprocessed sheep meat, boxed, in individual portionsگوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512321

تنground sheep meatگوشت گوسفند، چرخ شده1511512469

تنproduction, processing and preserving meat of camelتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت شتر1511412322

تنfresh camel meat, boxed, in carcassesگوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512323

تنfresh camel meat, boxed, in cutsگوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512324

تنfresh camel meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512325

تنfrozen camel meat, boxed, in carcassesگوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512326

تنfrozen camel meat, boxed, in cutsگوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512327

تنfrozen camel meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512328



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنprocessed camel meat, boxed, in carcassesگوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512329

تنprocessed camel meat, boxed, in cutsگوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512330

تنprocessed camel meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512331

تنproduction, processing and preserving meat of  goatتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت بز1511412332

تنfresh goat meat, boxed, in carcassesگوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512333

تنfresh goat meat, boxed, in cutsگوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512334

تنfresh goat meat, boxed, in individual portionsگوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512335

تنfrozen goat meat, boxed, in carcassesگوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512336

تنfrozen goat meat, boxed, in cutsگوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512337

تنfrozen goat meat, boxed, in individual portionsگوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512338

تنprocessed goat meat, boxed, in carcassesگوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512339

تنprocessed goat meats, boxed, in cutsگوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512340

تنprocessed goat meat, boxed, in individual portionsگوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512341

تنproduction, processing and preserving meat of other livestock( except cows, sheep, camels, and goat)تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز1511412342

تنother animals' meats, in carcasses, fresh and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512343

تنother animals' meats, in cuts, fresh and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512344

تنother animals' meats, in individual portions, fresh and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، در قطعات جداگانه1511512345

تنother animals' meats, in carcasses, frozen and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512346

تنother animals' meats, in cuts, frozen and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512347

تنother animals' meats, in individual portions, frozen and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512348

تنother animals' meats, in carcasses, processed and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512349

تنother animals' meats, in cuts, processed and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512350

تنother animals' meats, in individual portions, processed and boxedگوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512351

تنProduction, processing and preserving of white meat and meat productsتولید، عمل آوری و بسته بندی انواع گوشت ماکیان1511312352

تنproduction, processing and preserving meat of chickenتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت مرغ1511412353

تنfresh chicken meat, boxed, in carcassesگوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512354

تنfresh chicken meat, boxed, in cutsگوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512355



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfresh chicken meat, boxed, in individual portionsگوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512356

تنfrozen chicken meat, boxed, in carcassesگوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512357

تنfrozen chicken meat, boxed, in cutsگوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512358

تنfrozen chicken meat, boxed, in individual portionsگوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512359

تنprocessed chicken meat , boxed, in carcassesگوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512360

تنprocessed chicken  meat, boxed, in cutsگوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512361

تنprocessed chicken meat, boxed, in individual portionsگوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده،  به صورت قطعات جداگانه1511512362

تنproduction, processing and preserving meat of turkeyتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت بوقلمون1511412363

تنfresh turkey meat, boxed, in carcassesگوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512364

تنfresh turkey meat, boxed, in cutsگوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512365

تنfresh turkey meat, boxed, in individual portionsگوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512366

تنfrozen turkey meat, boxed, in carcassesگوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512367

تنfrozen turkey meat, boxed, in cutsگوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512368

تنfrozen turkey meat, boxed, in individual portionsگوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512369

تنprocessed turkey meat, boxed, in carcassesگوشت بوقلمون عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512370

تنprocessed turkey meat, boxed, in cutsگوشت بوقلمون عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512371

تنprocessed turkey meat, boxed, in individual portionsگوشت بوقلمون عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512372

تنproduction, processing and preserving meat of ostrichتولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت شتر مرغ1511412373

تنfresh ostrich meat, boxed, in carcassesگوشت شتر مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512374

تنfresh ostrich meat, boxed, in cutsگوشت شتر مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512375

تنfresh ostrich meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512376

تنfrozen ostrich meat, boxed, in carcassesگوشت شتر مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512377

تنfrozen ostrich meat, boxed, in cutsگوشت شتر مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512378

تنfrozen ostrich meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512379

تنprocessed ostrich meat, boxed, in carcassesگوشت شتر مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه1511512380

تنprocessed ostrich meat, boxed, in cutsگوشت شتر مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده1511512381

تنprocessed ostrich meat, boxed, in individual portionsگوشت شتر مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه1511512382



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنproduction, processing and preserving meat of other poultrys e.g. quails, ducks, geese etc...بلدرچین، اردک، ؼاز و : تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت پرندگان دیگر مانند1511412383

تنother poultrys' meats, in carcasses, fresh and boxedتازه و بسته بندی شده، به صورت الشه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512384

تنother poultrys' meats, in cuts, fresh and boxedتازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512385

تنother poultrys' meats, in individual portions, fresh and boxedتازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512386

تنother poultrys' meats, in carcasses, frozen and boxedمنجمد و بسته بندی شده، به صورت الشه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512387

تنother poultrys' meats, in cuts, frozen and boxedمنجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512388

تنother poultrys' meats, in individual portions, frozen and boxedمنجمد و بسته بندی شده،  به صورت قطعات جداگانه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512389

تنother poultrys' meats, in carcasses, processed and boxedعمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت الشه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512390

تنother poultrys' meats, in cuts, processed and boxedعمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512391

تنother poultrys' meats, in individual portions, processed and boxedعمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه...بلدرچین، اردک، ؼاز و : گوشت پرندگان دیگر مانند1511512392

تنProduction and processing of sausagesتولید و عمل آوری انواع سوسیس و کالباس حاصل از گوشت دام و طیور1511312393

تنProduction and processing of sausages of poultryتولید و عمل آوری انواع سوسیس و کالباس با گوشت طیور1511412394

تنSausages made of white meats as a main ingredient, not containing added materialsانواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر1511512395

تنSausages made of white meats, containing added materials e.g. cheeses(مانند انواع پنیرها)انواع سوسیس و کالباس با گوشت طیور همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرموالسیون 1511512396

تنProduction and processing of sausages of red meatsتولید و عمل آوری انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز1511412397

تنSausages made of red meats as a main ingredient, not containing added materialsانواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر1511512398

تنSausages made of red meats, containing added materials e.g. cheeses(مانند انواع پنیرها)انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرموالسیون 1511512399

تنProcessing and packaging of meat products including powders, ready meals,semi ready meals e.g. conserves, nuggets, burgers and products of animal original not elsewhere specified or included(شامل کنسرو، ناگت، برگر و ؼذاهایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده)تولید، عمل آوری و بسته بندی انواع پودرهای آماده و ؼذاهای آماده و نیمه آماده حاصل از گوشت دام و طیور1511312400

تنpowders, ready meals and semi ready meals made from red meatانواع پودرهای آماده و ؼذاهای آماده و نیمه آماده از گوشت قرمز1511412401

تنconserves of red meatsانواع کنسرو دارای گوشت قرمز1511512402

تنBurgers, Kebabs and similar products of ground red meatsانواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده1511512403

تنsteaks and similar products made from red meatsانواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده1511512404

تنProcessing of powders and additives made from red meatعمل آوری پودر و افزودنی های حاصل از گوشت قرمز1511512405

تنpowders, ready meals and semi ready meals made from poultrys' meatsانواع پودرهای آماده و ؼذاهای آماده و نیمه آماده ازگوشت طیور1511412406

تنconserves of poultys' meatsانواع کنسرو دارای گوشت طیور1511512407

تنnuggets, schnitzel, bread-crumb-coated chicken, corden blue and similar products made from white meatsانواع ناگت، جوجه کباب، شنیسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری، کردن بلو و فرآورده های مشابه ازگوشت طیور1511512408

تنburgers and similar products of poultrys' meatsانواع برگرها و فرآورده های مشابه از گوشت طیور1511512409



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنProcessing of powders and additives made of white meatعمل آوری پودر و افزودنی های حاصل از گوشت طیور1511512410

تنProduction, processing and packaging of edible animal products produced in slaughtering plants for human consumptionکشتارگاه های دام و طیور و بسته بندی آن ها (خوراک انسان)تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی 1511312411

تنproduction, processing and packaging of edible animal products produced in  livestock slaughtering plants for human consumptionکشتارگاه های دام (خوراک انسان)تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی 1511412412

تنhead and hooves for human consumption(خوراک انسان)کله و پاچه حاصل از کشتارگاه دام 1511512413

تنtripe, for human consumption(خوراک انسان)معده حاصل از کشتارگاه دام 1511512414

تنproduction of powder made of red meat for human consumption(خوراک انسان)تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام 1511512415

تنProduction of sorted colon and gut of bovins( cleaning, oil extraction, sorting and packaging), for human consumption(تمیز، چربی گیری، طبقه بندی و بسته بندی شده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی گاو به صورت سورت شده 1511512416

تنProduction of sorted colon and gut of sheep( cleaning, oil extraction, sorting and packaging)(تمیز، چربی گیری، طبقه بندی و بسته بندی شده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی گوسفند به صورت سورت شده 1511512417

تنProduction of sorted colon and gut of goats( cleaning, oil extraction, sorting and packaging)(تمیز، چربی گیری، طبقه بندی و بسته بندی شده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی بز به صورت سورت شده 1511512418

تنLiver, heart and kidney of livestock for human consumption(خوراک انسان)جگر و دل و قلوه حاصل از کشتارگاه دام 1511512419

تنproduction, processing and packaging of edible animal products produced in  poultry slaughtering plants for human consumptionکشتارگاه های طیور (خوراک انسان)تولید و عمل آوری تولیدات جانبی خوراکی 1511412420

تنchicken paws for human consumption(خوراک انسان)پای مرغ حاصل از کشتارگاه طیور1511512421

تنproduction of powder made from white meat for human consumption(خوراک انسان)تولید پودر گوشت طیور حاصل از کشتارگاه طیور1511512422

تنedible organs of poultry e.g. heart, liver and gizzard, for human consumption(خوراک انسان)حاصل از کشتارگاه طیور (دل و جگر و سنگدان)احشاء 1511512423

تنProduction, processing and packaging of edible animal products produced in slaughtering plants for animal consumptionکشتارگاه های دام و طیور و بسته بندی آن ها (خوراک حیوان)تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی 1511312424

تنproduction, processing and packaging of edible animal products produced in livestock slaughtering plants, for animal consumptionکشتارگاه های دام (خوراک حیوان)تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی 1511412425

تنbone powder of livestock, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر استخوان حاصل از کشتارگاه دام 1511512426

تنblood powder of livestock, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر خون حاصل از کشتارگاه دام 1511512427

تنproduction of powder made from red meat for animal consumption(خوراک حیوان)تولید پودر گوشت قرمزحاصل از کشتارگاه دام 1511512428

تنIsolated animal protein powder of livestock, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه دام 1511512429

تنprocessing and packaging of edible animal products produced in poultry slaughtering plants, for animal consumptionکشتارگاه های طیور (خوراک حیوان)تولید و عمل آوری و بسته بندی تولیدات جانبی خوراکی 1511412430

تنbone powder of poultry, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر استخوان حاصل از کشتارگاه طیور1511512431

تنblood powder of poultry for animal consumption(خوراک حیوان)پودر خون حاصل از کشتارگاه طیور1511512432

تنproduction of powder made from white meat, for animal consumption(خوراک حیوان)تولید پودر گوشت طیورحاصل از کشتارگاه طیور1511512433

تنFeather powder of chicken and other poultry, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر پر مرغ و دیگر پرندگان حاصل از کشتارگاه طیور1511512434

تنIsolated animal protein powder of poultry, for animal consumption(خوراک حیوان)پودر پروتئین ایزوله حیوانی حاصل از کشتارگاه طیور1511512435

تنProduction, processing and packaging of inedible by-products of animals produced in slaughtering plantsتولید و عمل آوری تولیدات جانبی ؼیر خوراکی کشتارگاه های دام و طیور و بسته بندی آن ها1511312436



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنlivestock inedible by-productsتولید و عمل آوری تولیدات جانبی ؼیر خوراکی کشتارگاه های دام1511412437

تنraw wool of sheep and goats' wool, whether or not having hides( produced in slaughtering plants)(حاصل از کشتارگاه های دام )پشم خام گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده 1511512438

تنraw wool of other animals whether or not having hides, except sheep and goats(حاصل از کشتارگاه های دام )پشم خام دیگر حیوانات به جز گوسفند و بز، با پوست یا پوست کنده1511512439

تنwool grease and oil-based materials derived from wool e.g. lanolinروؼن پشم و مواد چرب مشتق شده از آن شامل النولین1511512440

تنhooves, jaws, horns, teeth and similar productsسم، آرواره، شاخ، دندان و مانند آن ها1511512441

تنraw fur of animals e.g. ferret and foxخز خام حیواناتی مانند راسو و روباه1511512442

تنbristles and hairکرک و موی ضخیم1511512443

تنproduction of bovins' gut ( cleaning, oil extraction, but not sorting and packaging) for sausage casings، برای پوشش های مواد ؼذایی(تمیز شده و چربی گیری شده، ولی طبقه بندی و بسته بندی نشده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی گاو به صورت اورجینال 1511512444

تنproduction of sheep's gut ( cleaning, oil extraction, but not sorting and packaging) for sausage casings، برای پوشش های مواد ؼذایی(تمیز شده و چربی گیری شده، ولی طبقه بندی و بسته بندی نشده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی گوسفند به صورت اورجینال 1511512445

تنproduction of goats' gut ( cleaning, oil extraction,but not sorting and packaging) for sausage casings، برای پوشش های مواد ؼذایی(تمیز شده و چربی گیری شده، ولی طبقه بندی و بسته بندی نشده)تولید انواع روده و آسیل طبیعی بز به صورت اورجینال 1511512446

تن*چربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه دام1511512470

تنRaw hides and skins of livestockپوست خام انواع دام1511512467

تنpoultry inedible by-productsتولید و عمل آوری تولیدات جانبی ؼیر خوراکی کشتارگاه های طیور1511412447

تنfeather of chicken and other poultryپر مرغ و دیگر پرندگان1511512448

تنindustrial grease made from poultrys' fatچربی صنعتی حاصل از ضایعات کشتارگاه طیور1511512449

تنHides and skins of poultryپوست خام پرندگان1511512450

تن.Abattoir activities including slaughtering, dressing etc(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511312451

تنAbattoir activities including slaughtering, dressing etc. , livestockدام (...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511412452

تنAbattoir activities related to beef meatsگوشت گاو(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512453

تنAbattoir activities related sheep meatsگوشت گوسفند(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512454

تنAbattoir activities related to meat of goats and other quadrupedsگوشت بز و دیگر چهارپایان(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512455

تنAbattoir activities including slaughtering, dressing etc. , poultryطیور (...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511412456

تنAbattoir activities related to chicken meatsگوشت مرغ(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512457

تنAbattoir activities related to turkey meatsگوشت بوقلمون(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512458

تنAbattoir activities related to meat of other poultryگوشت سایر پرندگان طبقه بندی نشده در جای دیگر(...شامل کشتار، پاک کردن و )فعالیت های کشتارگاهی 1511512459

تنextraction and production of edible oils and fats from animal carcasses, not chemical refining(تصفیه شیمیایی نشده)جداسازی و تولید روؼن و چربی های خوراکی از الشه دام و طیور 1511312460

تنextraction and production of edible oils and fats from livestock carcasses, not chemical refining(تصفیه شیمیایی نشده)جداسازی و تولید روؼن و چربی های خوراکی از الشه دام  1511412461



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfasts of cows, sheep, goats and other quadrupeds extracted by renderingچربی خوراکی بدن گاو، گوسفند، بز و دیگر چهارپایان که توسط ذوب شدن استخراج شده1511512462

تنfasts of cows, sheep, goats and other quadrupeds extracted by other methods, not renderedچربی خوراکی بدن گاو، گوسفند، بز و دیگر چهارپایان که توسط روش های دیگر استخراج شده، ذوب نشده1511512463

تنextraction and production of edible oils and fats from poultry carcasses, not chemical refinin(تصفیه شیمیایی نشده)جداسازی و تولید روؼن و چربی های خوراکی از الشه طیور 1511412464

تنfats of poultry extracted by renderingچربی خوراکی بدن ماکیان که توسط ذوب شدن استخراج شده1511512465

تنfats of poultry extracted by other methods, not renderedچربی خوراکی بدن ماکیان که توسط روش های دیگر استخراج شده، ذوب نشده1511512466

تنProcessing and preserving meat of fish and fish productsعمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از فساد1512

تنfish meats and filletsفیله و گوشت ماهی1512312301

تنmeats and fillets of freshwater fishفیله و گوشت ماهی آب شیرین1512412302

تنmeats and fillets of freshwater fish, fresh or chilledفیله و گوشت ماهی آب شیرین به صورت تازه، سرد شده1512512303

تنmeats and fillets of freshwater fish, frozenفیله و گوشت ماهی آب شیرین به صورت منجمد1512512304

تنmeats and fillets of freshwater fish, processed( salted, preserved in brine, smoked, and dried)(نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)فیله و گوشت ماهی آب شیرین به صورت فرآوری شده 1512512305

تنmeats and fillets of salt water fishفیله و گوشت ماهی آب شور1512412306

تنmeats and fillets of salt water fish, fresh or chilledفیله و گوشت ماهی آب شور به صورت تازه، سرد شده1512512307

تنmeats and fillets of  salt water fish, frozenفیله و گوشت ماهی آب شور به صورت منجمد1512512308

تنmeats and fillets of  salt water fish, processed( salted, preserved in brine, smoked, and dried(نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)فیله و گوشت ماهی آب شور به صورت فرآوری شده 1512512309

تنprocessing and preserving meat of fish, whole but not in pieces(شامل فیله ماهی و ماهی تکه شده نمی باشد)فرآوری و نگهداری ماهی کامل 1512312310

تنprocessing and preserving of freshwater fish, whole but not in piecesفرآوری و نگهداری ماهی کامل آب شیرین1512412311

تنwhole freshwater fish, fresh or chilledماهی کامل آب شیرین به صورت تازه، سرد شده1512512312

تنwhole freshwater fish, frozenماهی کامل آب شیرین به صورت منجمد1512512313

تنwhole freshwater fish, processed( salted, preserved in brine, smoked, and dried)(نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)ماهی کامل آب شیرین به صورت فرآوری شده 1512512314

تنprocessing and preserving of salt water fish, whole but not in piecesفرآوری و نگهداری ماهی کامل آب شور1512412315

تنwhole salt water fish, fresh or chilledماهی کامل آب شور به صورت تازه، سرد شده1512512316

تنwhole salt water fish, frozenماهی کامل آب شور به صورت منجمد1512512317

تنwhole salt water fish, processed( salted,  preserved in brine, smoked, and dried(نمک زده، در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده)ماهی کامل آب شور به صورت فرآوری شده 1512512318

تنprocessing and preserving of crustaceansفرآوری و نگهداری سخت پوستان1512312319

تنprocessing of crayfishفرآوری انواع خرچنگ1512412320

تنcrayfish, fresh, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)خرچنگ به صورت ؼیر منجمد تازه 1512512321



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنcrayfish, frozen, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)خرچنگ به صورت منجمد شده 1512512322

تنprocessed and preserved crayfish( dried, salted, preserved in brine etc.), whether in shell or not(... خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و)خرچنگ عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته 1512512323

تنprocessing of lobstersفرآوری البستر1512412324

تنlobsters, fresh, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)البستر به صورت ؼیر منجمد، تازه 1512512325

تنlobsters, frozen, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)البستر به صورت منجمد شده 1512512326

تنprocessed and preserved lobsters( dried, salted, preserved in brine etc.), whether in shell not(... خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و)البستر عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته 1512512327

تنprocessing of shrimpsفرآوری انواع میگو1512412328

تنshrimps, fresh, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)میگو به صورت ؼیر منجمد، تازه 1512512329

تنshrimps, frozen, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)میگو به صورت منجمد شده 1512512330

تنprocessed and preserved shrimps( dried, salted, preserved in brine etc.), whether in shell or not(... خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و)میگو عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته 1512512331

تنshellfish, oysters and musselsصدؾ های خوراکی1512312332

تنshellfish, fresh, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)صدؾ به صورت ؼیر منجمد، تازه 1512412333

تنshellfish, frozen, whether in shell or not(با پوسته یا بدون پوسته)صدؾ به صورت منجمد شده 1512412334

تنprocessed and preserved shellfish( dried, salted, preserved in brine etc.), whether in shell or not(... خشک شده، نمک زده، در آب نمک قرار گرفته و)صدؾ عمل آوری و محافظت شده، با پوسته یا بدون پوسته 1512412335

تنby-products of aquatic animals, fit for human consumptionتولیدات جانبی از آبزیان برای مصارؾ خوراکی انسان1512312336

تنپودر ماهی برای مصارؾ خوراکی انسان1512412377

تنfish paste, fit for human consumptionخمیر ماهی برای مصارؾ خوراکی انسان1512412338

تنprocessing of caviarخاویار و فرآوری آن1512412339

تنpreparing and preserving caviar, except canning(به جز کنسرو کردن)محافظت و آماده سازی خاویار 1512512340

تنby-products of aquatic animals, fit for animal consumptionتولیدات جانبی از آبزیان برای خوراک دام، طیور و آبزیان1512312341

تنshell powder of crustaceans and molluscs, fit for animal consumptionپودر پوسته سخت پوستان و صدؾ قابل مصرؾ برای خوراک دام، طیور و آبزیان1512412342

تنfish powder, fit for animal consumptionپودر ماهی قابل مصرؾ برای خوراک دام، طیور و آبزیان1512412343

تنinedible by-products of aquatic animalsتولیدات جانبی آبزیان برای مصارؾ صنعتی1512312344

تنflour, pellet and other products of fish, inedibleآرد، پلت و دیگر فرآورده های ماهی برای مصارؾ صنعتی1512412345

تنflour, pellet and other products of crustaceans and molluscs, inedibleآرد، پلت و دیگر فرآورده های سخت پوستان و  نرم تنان دریایی برای مصارؾ صنعتی1512412346

تنsausages made of aquatic animalsانواع سوسیس و کالباس آبزیان1512312347

تنfish sausagesکالباس ماهی1512412348
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تنfish sausagesسوسیس ماهی1512412349

تنready-to-serve meals and semi ready meals made from aquatic animalsانواع ؼذاهای آماده و نیمه آماده آبزیان1512312350

تنfish productsفرآورده های بدست آمده از ماهی1512412351

تن.fish burgers e.g. fish fingers, fish balls etc(... فیش فینگر، فیش بال و )انواع برگر ماهی 1512512352

تنbread-crumb-coated fishماهی سوخاری1512512353

تنfish nuggetsانواع ناگت ماهی1512512354

تنready and semi ready powder obtained from fishانواع پودرهای آماده و نیمه آماده تهیه شده از ماهی1512512355

تنfish-based snacksاسنک بر پایه پودر گوشت ماهی1512512375

تنcrustacean productsفرآورده های بدست آمده از سخت پوستان1512412356

تنbread-crumb-coated shrimpsمیگو سوخاری1512512357

تنshrimp snacksچیپس و اسنک میگو1512512358

تنready and semi ready powder obtained from crustaceansانواع پودر های آماده و نیمه آماده تهیه شده از سخت پوستان1512512359

تنmollusc and other aquatic invertebrate productsفرآورده های بدست آمده از نرم تنان و سایر بی مهرگان دریایی1512412360

تنready and semi ready powder obtained from mollusc and other aquatic invertebrateانواع پودر های آماده و نیمه آماده تهیه شده از نرم تنان و سایر بی مهرگان دریایی1512512361

تنaquatic animal, cannedانواع کنسرو آبزیان1512312362

تنmollusc and other aquatic invertebrate animal, cannedکنسرو نرم تنان و دیگر بی مهرگان دریایی1512412363

تنcanned fishکنسرو انواع ماهی1512412364

تنcanned sardins(آزاد)کنسرو ماهی ساردین 1512512365

تنcanned tunasکنسرو ماهی تن1512512366

تنcanned kilkasکنسرو ماهی کیلکا1512512367

تنcrustaceans, cannedکنسرو سخت پوستان1512412368

تنcanned shrimpsکنسرو میگو1512512369

تنcanned labstersکنسرو البستر1512512370

تنcanned crayfishکنسرو خرچنگ1512512371

تنcanned shellfishکنسرو صدؾ1512512372

تنconserves made from by-products of aquatic animalsکنسرو بدست آمده از محصوالت جانبی آبزیان1512412373

تنcaviar, cannedکنسرو خاویار1512512374
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تنcanned fish roe excluding caviarکنسرو بدل خاویار1512512376

تنProcessing and preserving of fruit and vegetablesعمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد1513

تنCompotesانواع کمپوت1513312301

تنapple compoteکمپوت سیب1513412302

تنPear compoteکمپوت گالبی1513412303

تنCherry compoteکمپوت گیالس1513412304

تنsour cherry compoteکمپوت آلبالو1513412305

تنpineapple compoteکمپوت آناناس1513412306

تنPeach compoteکمپوت هلو1513412307

تنApricot compoteکمپوت زردآلو1513412308

تنAloe vera compoteکمپوت آلوئه ورا1513412309

تنکمپوت نارنگی1513412509

تنکمپوت توت فرنگی1513412510

تنکمپوت انجیر1513412511

تنJams, Marmalades and Jelliesانواع مربا، مارماالد و ژله1513312310

تنJamsانواع مربا1513412311

تنSour cherry jamمربای آلبالو1513512312

تنQuince jamمربای به1513512313

تنapple jamمربای سیب1513512314

تنcherry jamمربای گیالس1513512315

تنFig jamمربای انجیر1513512316

تنstrawberry jamمربای توت فرنگی1513512317

تنBarberry jamمربای زرشک1513512318

تنpineapple jamمربای آناناس1513512319

تنCitron jamمربای بالنگ1513512320

تنBlackberry jamمربای تمشک1513512321

تنMulberry jamمربای شاتوت1513512322



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنWhite mulberry jamمربای توت سفید1513512323

تنApricot jamمربای زردآلو1513512324

تنbitter orange flower jamمربای بهار نارنج1513512325

تنCarrot jamمربای شقاقل1513512326

تنPumkin jamمربای کدو تنبل1513512327

تنkiwifruit jamمربای کیوی1513512328

تنCarrot jamمربای هویج1513512329

تنRose jamمربای گل سرخ1513512330

تنGinger jamمربای زنجبیل1513512331

تنHorseradish jamمربای ترب1513512332

تنEggplant jamمربای بادمجان1513512333

تنTurnip jamمربای شلؽم1513512334

تنLemon jamمربای لیمو ترش1513512335

تنDate jamمربای خرما1513512428

تنMarmaladesانواع مارماالد1513412336

تنstrawberry marmaladeمارماالد توت فرنگی1513512337

تنcarrot marmaladeمارماالد هویج1513512338

تنlemon marmaladeمارماالد لیمو ترش1513512339

تنFig marmaladeمارماالد انجیر1513512340

تنApricot marmaladeمارماالد زردآلو1513512341

تنapple marmaladeمارماالد سیب1513512342

تنBlackberry marmaladeمارماالد تمشک1513512343

تنEggplant marmaladeمارماالد بادمجان1513512344

تنJellies and jelly powderانواع ژله آماده مصرؾ و پودر ژله1513412345

تنJelly powderپودر ژله1513512346

تنjelliesژله آماده و بسته بندی شده1513512347

تنFrozen fruit and vegetables, whether or not prepared(پیش فرآوری شده یا نشده )انواع میوه و سبزیجات منجمد 1513312348



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنFrozen fruitانواع میوه های منجمد1513412349

تنFrozen strawberryتوت فرنگی منجمد1513512350

تنFrozen sour cherryآلبالو منجمد1513512351

تنFrozen vegetables(not prepared), whether or not sliced، به صورت خرد شده یا خرد نشده(پیش فرآوری نشده)انواع سبزیجات منجمد 1513412352

تنFrozen snap beans(not prepared), whether or not sliced، به صورت خرد شده یا خرد نشده(پیش فرآوری نشده)لوبیا سبز منجمد1513512353

تنFrozen green peas(not prepared)(پیش فرآوری نشده)نخود سبز منجمد1513512354

تنFrozen broad beans(not prepared), whether or not sliced، به صورت خرد شده یا خرد نشده(پیش فرآوری نشده)باقاال سبز منجمد1513512355

تنFrozen vegetables for making Ghormeh Sabzi(not prepared), whether or not sliced، به صورت خرد شده یا خرد نشده(پیش فرآوری نشده)سبزی قرمه منجمد1513512356

تنFrozen vegetables for making pottage(not prepared), whether or not sliced، به صورت خرد شده یا خرد نشده(پیش فرآوری نشده)سبزی آش منجمد1513512357

تنFrozen vegetables, prepared(پیش فرآوری شده)انواع سبزیجات منجمد 1513412358

تنFrozen vegetables for making Ghormeh Sabzi, friedسبزی قرمه سرخ کرده منجمد1513512359

تنFried onion, Frozenپیاز سرخ کرده منجمد1513512360

تنFried mushroom, Frozenقارچ سرخ کرده منجمد1513512361

تنDried fruit or vegetables, whether or not prepared(فرآوری شده یا نشده)انواع میوه و سبزیجات خشک 1513312362

تنDried fruit whether or not sliced, not prepared(پیش فرآوری نشده)میوه خشک به صورت کامل یا اسالیس و قطعه قطعه شده 1513412363

تنDried apricot, whether or not sliced(به صورت کامل یا اسالیس و قطعه قطعه شده)زرد آلو خشک 1513512364

تنDried peach, whether or not sliced(به صورت کامل یا اسالیس و قطعه قطعه شده)هلو خشک1513512365

تنRaisinکشمش1513512366

تنDried fig, whether or not sliced(به صورت کامل یا اسالیس و قطعه قطعه شده)انجیر خشک1513512367

تنDried pruneآلو بخارایی خشک1513512368

تنdried plumآلو خشک1513512369

تنDried sour cherryآلبالو خشک1513512370

تنDried cranberryزؼال اخته خشک1513512371

تنDried appleسیب خشک1513512372

تنDried kiwiکیوی خشک1513512373

تنDried pineappleآناناس خشک1513512374

تنDried orangeپرتقال خشک1513512375



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنDried mandarinنارنگی خشک1513512376

تنDried bananaموز خشک1513512377

تنDried lemonلیمو عمانی خشک1513512378

تنDried coconutنارگیل خشک1513512379

تنDried barberryزرشک خشک1513512503

تنDried fruit even in the form of powder, prepared(پیش فرآوری شده)میوه خشک 1513412380

تنFruit rollلواشک1513512381

تنfruit chipsچیپس میوه1513512496

تنDried vegetables, in form of powder or slicesسبزیجات خشک1513412382

تنDried mintنعناع خشک1513512383

تنDried dillشوید خشک1513512384

تنDried thymeآویشن خشک1513512385

تنDried corianderگشنیز خشک1513512386

تنDried spearmintپونه خشک1513512387

تنDried parsleyجعفری خشک1513512388

تنDried fenugreekشنبلیله خشک1513512389

تنDried mushroomقارچ خشک1513512390

تنsliced garlic, driedاسالیس سیر خشک1513512494

تنsliced shallot, driedاسالیس موسیر خشک1513512495

تنCanned fruit, vegetables and pulsesانواع کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات1513312391

تنCanned fruitانواع کنسرو میوه1513412392

تنCanned pulses (prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو حبوبات 1513412393

تنCanned pinto beans(prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو لوبیا چیتی1513512394

تنCanned lentil (prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو عدس1513512395

تنCanned vegetables (prepared: preserved in brine or cooked(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو سبزیجات 1513412396

تنCanned snap beans (prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو لوبیا سبز1513512397

تنCanned corn (prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو ذرت1513512398



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنCanned peas (prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسرو نخود فرنگی1513512399

تنCanned olives(prepared: preserved in brine  and etc.)(پیش فرآوری شده)کنسرو زیتون1513512400

تنCanned mushrooms(prepared: preserved in brine or cooked)(پیش فرآوری شده)کنسرو قارچ1513512401

تنCanned eggplant (prepared)(پیش فرآوری شده)کنسرو بادمجان1513512402

تنPickle (prepared: preserved in brine  and etc.)(پیش فرآوری شده)کنسرو خیار شور1513512403

تنcanned tomato(prepared: preserved in brine or cooked)(در آب نمک قرار گرفته، نیم پز شده یا پخته شده: پیش فرآوری شده )کنسروگوجه فرنگی1513512497

تنfruit or vegetable food products ( excluding potato)(به جز سیب زمینی)محصوالت به دست آمده از فرآوری میوه ها و سبزیجات 1513312404

تنFruit and vegetable pureeانواع پوره میوه و سبزیجات1513412405

تنEggplant pureeپوره بادمجان1513512406

تنGreen pepper pureeپوره فلفل سبز1513512407

تنSquash pureeپوره کدو1513512408

تنleafy vegetables pureeپوره سبزیجات برگی1513512409

تنpeach pureeپوره هلو1513512410

تنpineapple pureeپوره آناناس1513512411

تنMango pureeپوره انبه1513512412

تنApricot pureeپوره زرد آلو1513512413

تنstrawberry pureeپوره توت فرنگی1513512414

تنPear pureeپوره گالبی1513512415

تنGrape pureeپوره انگور1513512416

تنPlum pureeپوره آلو1513512417

تنApple pureeپوره سیب1513512498

تنtomato pureeپوره گوجه فرنگی1513512507

تنsaucesانواع رب1513412418

تنTomato sauceرب گوجه فرنگی1513512419

تنPomegranate sauceرب انار1513512420

تنbitter orange sauceرب نارنج1513512492

تنFruit and vegetable peelپوست میوه و سبزیجات1513412421



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنOrange peelپوست پرتقال1513512422

تنLemon peelپوست لیمو1513512423

تنapple peelپوست سیب1513512424

تنDate products ( excluding date jam, date powder and date sugar liquid)(به جز مربا، پودر خرما و قند مایع خرما )فرآورده های خرما 1513412425

تنDate syrupشیره خرما1513512426

تنDate pasteخمیر خرما1513512427

تنpitted date, boxedخرمای هسته گیری و بسته بندی شده1513512429

تنdate seed powderپودر هسته خرما1513512465

تنdate concentrateکنسانتره خرما1513512467

تنchocolate-covered dateشکالت خرما1513512501

تنخرمای ؼنی شده1513512508

تنsesame productsمحصوالت حاصل از فرآوری کنجد1513412504

تنsesame pasteارده1513512491

تنHalvaحلوا ارده1513512505

تن*محصوالت ؼذایی بر پایه ارده1513512506

تنfried vegetable products, not frozen(ؼیر منجمد )فرآورده های سرخ شده سبزیجات 1513412430

تنfried vegetable, not frozen(ؼیر منجمد )سبزی سرخ شده 1513512431

تنfried onion, not frozen(ؼیر منجمد )پیاز سرخ شده 1513512432

تنfried garlic, not frozen(ؼیر منجمد )سیر سرخ شده 1513512433

تنfried mushroom, not frozen(ؼیر منجمد )قارچ سرخ شده1513512434

تنfried carrot, not frozen(ؼیر منجمد )هویج سرخ شده 1513512435

تنother fruit and vegetable food productsدیگر فرآورده های به دست آمده از فرآوری میوه ها و سبزیجات1513412436

تنcoconut milkشیر نارگیل1513512437

تنtamarindتمبر هندی1513512438

تنgrape syrupشیره انگور1513512489

تنprocessed olivesزیتون پرورده1513512493

تنplum pasteآلوچه فرآوری شده1513512502



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنready-made dishes consisting chiefly of fruit or vegetablesانواع ؼذای آماده از سبزیجات و میوه جات1513312439

تنsaladsانواع ساالد1513412440

تنlettuce salad(کاهو)ساالد فصل 1513512441

تنcole saladساالد کلم1513512442

تنpickles (except in canned form), preserved in brine or vinegar(میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه و آب نمک)انواع شور و ترشیجات، ؼیر کنسروی 1513312443

تنPickles in vinegar(میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه)انواع ترشی 1513412444

تنmixed picklesترشی مخلوط1513512445

تنBandari picklesترشی بندری1513512446

تنLithe picklesترشی لیته1513512447

تنGarlic picklesسیر ترشی1513512448

تنPickles in brine(میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)انواع شور، ؼیر کنسروی 1513412449

تنOlive picklesزیتون شور، ؼیر کنسروی1513512450

تنcucumber picklesخیار شور، ؼیر کنسروی1513512451

تنCauliflower picklesگل کلم شور، ؼیر کنسروی1513512452

تنeggplant picklesبادمجان شور، ؼیر کنسروی1513512453

تنcarrot picklesهویج شور، ؼیر کنسروی1513512454

تنcelery picklesکرفس شور، ؼیر کنسروی1513512455

تنmixed vegetables picklesمخلوط سبزیجات شور، ؼیر کنسروی1513512456

تنprocessing and preserving of potatoesانواع فرآورده سیب زمینی1513312457

تنprepared frozen potatoes(آماده طبخ)سیب زمینی نیمه آماده، منجمد 1513412458

تنpotato flour and mealآرد سیب زمینی1513412459

تنpotato chipsچیپس سیب زمینی1513412460

تنmashed potatoesپوره سیب زمینی1513412461

تنgranules and flakes of potatoesگرانول و فلیک سیب زمینی1513412462

تنdehydrated mashed potatoesپوره خشک شده سیب زمینی1513412463

تنpotato snacksپفک و اسنک سیب زمینی1513412490

تنfruit or vegetable juices(یا تهیه شده از کنسانتره طبیعی )انواع آب میوه و سبزیجات طبیعی1513312468



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfruit juices of citrus fruit(یا تهیه شده از کنسانتره طبیعی )انواع آب میوه طبیعی مرکبات1513412469

تنorange juiceآب پرتقال طبیعی1513512470

تنgrapefruit juiceآب گریپ فروت طبیعی1513512471

تنbitter orange juiceآب نارنج طبیعی1513512472

تنlime juiceآب لیمو ترش طبیعی1513512473

تنmixed juices of citrus fruitآب مخلوط مرکبات طبیعی1513512474

تنfruit juices (excluding citrus fruit)(یا تهیه شده از کنسانتره طبیعی )انواع آب میوه طبیعی ؼیر مرکبات 1513412475

تنapple juiceآب سیب طبیعی1513512476

تنgrape juiceآب انگور طبیعی1513512477

تنpomegranate juiceآب انار طبیعی1513512478

تنsour cherry juiceآب آلبالو طبیعی1513512479

تنpeach juiceآب هلو طبیعی1513512480

تنkiwifruit juiceآب کیوی طبیعی1513512481

تنpineapple juiceآب آناناس طبیعی1513512482

تنmango juiceآب انبه طبیعی1513512483

تنunripe grape juiceآبؽوره طبیعی1513512484

تنapricot juiceآب زرد آلو1513512499

تنmixed fruit juices (excluding citrus fruit)آب میوه مخلوط ؼیر مرکبات طبیعی1513512485

تنvegetable juicesانواع آب سبزیجات طبیعی1513412486

تنtomato juiceآب گوجه فرنگی طبیعی1513512487

تنcarrot juiceآب هویج طبیعی1513512488

تنManufacture of vegetable and animal oils and fatsساخت روؼن ها و چربی های گیاهی و جانوری1514

تنcrude vegetable oilsانواع روؼن خام گیاهی1514312301

تنcrude olive oil( virgin olive oil)(بکر)روؼن خام زیتون1514412311

تنcrude soy-bean oilروؼن خام سویا1514412302

تنcrude sunflower-seed oilروؼن خام آفتابگردان1514412303

تنcrude groundnut oilروؼن خام بادام زمینی1514412304



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنcrude cotton-seed oilروؼن خام پنبه دانه1514412305

تنcrude colza oilروؼن خام کلزا1514412306

تنcrude safflower oilروؼن خام گلرنگ1514412307

تنcrude palm oilروؼن خام پالم1514412308

تنcrude palm kernel oilروؼن خام هسته پالم1514412309

تنcrude coconut oilروؼن خام نارگیل1514412310

تنcrude grape seed oilروؼن خام هسته انگور1514412314

تنcrude pomegranate seed oilروؼن خام هسته انار1514412317

تنcrude Sesame oilروؼن خام کنجد1514412320

تنcrude almond oilروؼن خام بادام1514412323

تنcrude walnut oilروؼن خام گردو1514412326

تنcrude pistachio oilروؼن خام پسته1514412329

تنcrude garlic oilروؼن خام سیر1514412332

تنCrude bran oilsروؼن خام سبوس1514412335

تنoils for salads and preparing mealsروؼن مایع برای ساالد یا پخت و پز1514412339

تنrefined colza oil, liquidروؼن مایع کلزا1514512340

تنrefined sunflower-seed oil, liquidروؼن مایع آفتابگردان1514512341

تنrefined soy-bean oil, liquidروؼن مایع سویا1514512342

تنrefined safflower oil, liquidروؼن مایع گلرنگ1514512343

تنrefined sesame oil, liquidروؼن مایع کنجد1514512344

تنrefined almond oil, liquidروؼن مایع بادام1514512345

تنrefined palm oil, liquidروؼن مایع پالم1514512346

تنrefined grape seed oil, liquidروؼن مایع هسته انگور1514512347

تنrefined Pomegranate seed oil, liquidروؼن مایع هسته انار1514512348

تنrefined cotton-seed oil, liquidروؼن مایع پنبه دانه1514512349

تنrefined coconut oil, liquidروؼن مایع نارگیل1514512350

تنrefined olive oil, liquidروؼن مایع زیتون1514512351



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنrefined walnut oil, liquidروؼن مایع گردو1514512352

تنrefined groundnut oil, liquidروؼن مایع بادام زمینی1514512353

تنrefined mixed oil, liquidروؼن مایع مخلوط1514512354

تنcooking oils, packagedروؼن سرخ کردنی1514412355

تنColza oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی کلزا1514512356

تنsunflower-seed oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی آفتابگردان1514512357

تنsoy-bean oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی سویا1514512358

تنsafflower oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی گلرنگ1514512359

تنsesame oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی کنجد1514512360

تنpalm oil,cooking oilروؼن سرخ کردنی پالم1514512361

تنgrape seed oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی هسته انگور1514512362

تنPomegranate seed oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی هسته انار1514512363

تنcotton-seed oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی پنبه دانه1514512364

تنcoconut oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی نارگیل1514512365

تنmixed oil, cooking oilروؼن سرخ کردنی مخلوط1514512366

تنrefined oils for other purposes, liquidروؼن مایع با مصارؾ دیگر1514412367

تنrefined castor oil, liquidروؼن کرچک1514512368

تنrefined jojoba oil, liquidروؼن جوجوبا1514512369

تنcrude animal fats and oils (except rendered or refined lard and other edible animal fats)انواع روؼن خام حیوانی ، به جز روؼن خوراکی از الشه دام و طیور1514312385

تنcrude fish liver oilsروؼن خام کبد ماهی1514412386

تنcrude fish oils (excluding fish liver oils)روؼن خام ماهی به جز روؼن کبد ماهی1514412387

تنcrude cod oilروؼن خام ماهی کاد1514512388

تنmarine mammal oils and fats, crudeچربی و روؼن خام پستانداران دریایی، بسته بندی شده یا نشده1514412389

تنcrude shark oilروؼن خام کوسه ماهی1514512390

تنcrude whale oilروؼن خام نهنگ1514512391

تنrefined animal fats and oils (except rendered or refined lard and other edible animal fats)(به جز روؼن خوراکی از الشه دام و طیور )انواع روؼن حیوانی تصفیه شده 1514312392

تنrefined fish liver oilsروؼن تصفیه شده کبد ماهی1514412393
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تنrefined fish oils(excluding fish liver oils)روؼن تصفیه شده ماهی  به جز روؼن کبد ماهی1514412394

تنrefined cod oilروؼن تصفیه شده ماهی کاد1514512395

تنmarine mammal oils and fats, refinedچربی و روؼن تصفیه شده پستانداران دریایی1514412396

تنrefined shark oilروؼن تصفیه شده کوسه ماهی1514512397

تنrefined whale oilروؼن تصفیه شده نهنگ1514512398

تن1511Vegetable waxes (other than triglycerides) and animal waxes( other than ones classified in 1511 class)انواع موم طبیعی به جز تری گلیسیرید و موارد مذکور در کد 1514312399

تنVegetable waxesموم گیاهی به جز تری گلیسیرید1514412400

تن1511animal waxesانواع موم جانوری به جز  موارد مذکور در کد 1514412401

تنHoney beewaxموم زنبور عسل1514512402

تنSpermacetiموم سر نهنگ1514512403

تنInsect waxes, excluding beewax(به جز زنبور عسل)موم حشرات 1514512404

تنmargarines and other oils and buttersمارگارین و سایر روؼن ها و کره ها1514312405

تنshorteningروؼن صاؾ1514412406

تنmargarinesمارگارین1514412407

تنmargarines in solid formمارگارین جامد1514512408

تنmargarines in liquid formمارگارین مایع1514512409

تنother vegetable buttersسایر انواع کره گیاهی1514412410

تنSesame butterکره کنجد1514512411

تنPistachio Butterکره پسته1514512412

تنpeanut butterکره بادام زمینی1514512413

تنsoybean products(به جز سس سویا و جایگزین محصوالت لبنی بدست آمده از سویا )انواع فرآورده حاصل از سویا1514312414

تنnon-defatted soybean flour(چربی نگرفته)آرد سویا1514412415

تنsoybean lecithinلسیتین سویا1514412416

تنSoybean protein concentratesکنسانتره پروتئینی سویا1514412417

تنSoybean protein isolatesایزوله پروتئینی سویا1514412418

تنresidual products of oil productionباقی مانده عملیات استخراج و تصفیه روؼن1514312419

تنcotton lintersلینتر پنبه دانه باقی مانده از عملیات استخراج و تصفیه روؼن1514412420
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تنother residual products of oil production e.g. oleostearinسایر مواد  باقی مانده از عملیات استخراج و تصفیه روؼن مانند اولئواستئارین1514412421

تنSoap stockصابون حاصل از تصفیه روؼن1514412422

تنoilseed cakesکنجاله1514412423

تنsoybean cakeکنجاله سویا1514512424

تنolive cakeکنجاله زیتون1514512425

تنcotton-seed cakeکنجاله پنبه دانه1514512426

تنsunflower-seed cakeکنجاله آفتابگردان1514512427

تنcolza cakeکنجاله کلزا1514512428

Manufacture of dairy productsساخت فرآورده های لبنی1520

تنliquid milk(به فرم مایع  )انواع شیر 1520312301

تنpasteurized milk( not containing added sugar or flavoring matter)(بدون مواد شیرین کننده و طعم دهنده و سایر افزودنی ها  )شیر پاستوریزه 1520412302

تنPasteurized milk, non-fat( 0%)(چربی% 0 )شیر پاستوریزه بدون چربی 1520512303

تنPasteurized milk, low-fat ( 1.5%)(چربی% 1/5 )شیر پاستوریزه کم چرب 1520512304

تنPasteurized milk, reduced-fat (1.5-3%)(چربی% 3تا % 1/5)شیر پاستوریزه نیم چرب 1520512305

تنPasteurized milk, whole(at least 3% fat)(چربی  % 3حداقل  )شیر پاستوریزه پر چرب 1520512306

تنPasteurized flavored milk(...شیر عسل، شیر توت فرنگی، شیر هویج، شیر طالبی، شیر نارگیل، شیر پسته، شیر موز، شیر انبه، شیر کاکائو، شیر قهوه، شیر نسکافه و  )شیر پاستوریزه طعم دار 1520412307

تنFlavored non-fat milk ( 0%), Pasteurized(چربی% 0 )شیر طعم دار پاستوریزه بدون چربی 1520512308

تنflavored low-fat milk( 1.5%), Pasteurized( چربی1/5 %)شیر طعم دار پاستوریزه کم چرب 1520512309

تنflavored reduced-fat milk( 1.5-3%), Pasteurized(چربی% 3تا % 1/5)شیر طعم دار پاستوریزه نیم چرب 1520512310

تنflavored whole milk(at least 3% fat), Pasteurized(چربی  % 3حداقل  )شیر طعم دار پاستوریزه پر چرب 1520512311

تنSterilized milk( not containing added sugar or flavoring matter)(بدون مواد شیرین کننده و طعم دهنده و سایر افزودنی ها  )شیر استریلیزه 1520412312

تنnon-fat milk (0%), sterilized(چربی% 0 )شیر استریلیزه بدون چربی 1520512313

تنlow-fat milk(1.5%), sterilized( چربی1/5 %)شیر استریلیزه کم چرب 1520512314

تنreduced-fat milk (1.5-3%), sterilized(چربی% 3تا % 1/5)شیر استریلیزه نیم چرب 1520512315

تنwhole milk (at least 3% fat), sterilized(چربی  % 3حداقل  )شیر استریلیزه پر چرب 1520512316

تنSterilized flavored milk(...شیر عسل، شیر توت فرنگی، شیر هویج، شیر طالبی، شیر نارگیل، شیر پسته، شیر موز، شیر انبه، شیر کاکائو، شیر قهوه، شیر نسکافه و  )شیر استریلیزه طعم دار 1520412317

تنflavored non-fat milk(0%), Sterilized(چربی% 0 )شیر طعم دار استریلیزه بدون چربی 1520512318
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تنflavored low-fat milk(1.5%), Sterilized( چربی1/5 %)شیر طعم دار استریلیزه کم چرب1520512319

تنflavored reduced-fat milk(1.5-3%), Sterilized(چربی% 3تا % 1/5)شیر طعم دار استریلیزه نیم چرب 1520512320

تنflavored whole milk( at least 3% fat), sterilized(چربی  % 3حداقل  )شیر طعم دار استریلیزه پر چرب 1520512321

تنPasteurized lactose-free milkشیر بدون الکتوز پاستوریزه1520412322

تنlactose-free non-fat milk(0%), pasteurized(چربی% 0 )شیر بدون الکتوز پاستوریزه بدون چربی 1520512323

تنlactose-free low-fat milk(1.5%), pasteurized( چربی1/5 %)شیر بدون الکتوز پاستوریزه کم چرب 1520512324

تنlactose-free reduced-fat milk(1.5-3%), pasteurized(چربی% 3تا % 1/5)شیر بدون الکتوز پاستوریزه نیم چرب 1520512325

تنlactose-free whole milk(at least 3% fat), pasteurized(چربی  % 3حداقل  )شیر بدون الکتوز پاستوریزه پر چرب 1520512326

تنSterilized lactose-free milkشیر بدون الکتوز استریلیزه1520412327

تنlactose-free non-fat milk(0%), sterilized(چربی% 0 )شیر بدون الکتوز استریلیزه بدون چربی 1520512328

تنlactose-free low-fat milk(1.5%),Sterilized( چربی1/5 %)شیر بدون الکتوز استریلیزه کم چرب 1520512329

تنlactose-free reduced-fat milk(1.5-3%), sterilized(چربی% 3تا % 1/5)شیر بدون الکتوز استریلیزه نیم چرب 1520512330

تنlactose-free whole milk(at least 3% fat), sterilized(چربی  % 3حداقل  )شیر بدون الکتوز استریلیزه پر چرب 1520512331

تنPasteurized fortified milk( with vitamins, fatty acids e.g. Omega-3 etc.)(... و 3با انواع ویتامین و اسیدهای چرب مانند امگا )شیر ؼنی شده پاستوریزه1520412332

تنfortified non-fat milk(0%), pasteurized(چربی% 0 )شیر ؼنی شده پاستوریزه بدون چربی 1520512333

تنfortified low-fat milk(1.5%), pasteurized( چربی1/5 %)شیر ؼنی شده پاستوریزه کم چرب 1520512334

تنfortified reduced-fat milk(1.5-3%), pasteurized(چربی% 3تا % 1/5)شیر ؼنی شده پاستوریزه نیم چرب 1520512335

تنfortified whole milk( at least 3% fat), pasteurized(چربی  % 3حداقل  )شیر ؼنی شده پاستوریزه پر چرب 1520512336

تنSterilized fortified milk( with vitamins, fatty acids e.g. Omega-3 etc.)(... و 3با انواع ویتامین و اسیدهای چرب مانند امگا )شیر ؼنی شده استریلیزه1520412337

تنfortified non-fat milk(0%), sterilized(چربی% 0 )شیر ؼنی شده استریلیزه بدون چربی 1520512338

تنfortified low-fat milk(1.5%), sterilized( چربی1/5 %)شیر ؼنی شده استریلیزه کم چرب 1520512339

تنfortified reduced-fat milk(1.5-3%), sterilized(چربی% 3تا % 1/5)شیر ؼنی شده استریلیزه نیم چرب 1520512340

تنfortified whole milk(at least 3% fat), sterilized(چربی  % 3حداقل  )شیر ؼنی شده استریلیزه پر چرب 1520512341

تنCheeses and rennet tabletsانواع پنیر و قرص مایه پنیر1520312342

تنrennet tabletsقرص مایه پنیر1520412343

تنCheeses( not containing ingredients such as caraway, walnut, vegetables etc.)(...بدون مواد دیگر مانند زیره، گردو و سبزیجات و  )پنیر 1520412344

تنWhite cheese( Feta or UF cheese)( UFفتا یا  )پنیر سفید 1520512346
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تنcream cheeseپنیر خامه ای1520512347

تنLighvan cheeseپنیر لیقوان1520512348

تنcheddar cheeseپنیر چدار1520512349

تنProcess cheese(پرورده  )پنیر پروسس 1520512350

تنGouda cheeseپنیر گودا1520512351

تنPizza cheeseپنیر پیتزا1520512352

تنMozzarella cheeseپنیر موزارال1520512353

تنParmesan cheeseپنیر پارمیسان1520512354

تنcamembert cheeseپنیر کاممبرت1520512355

تنDutch cheeseپنیر هلندی1520512357

تنCheeses (containing ingredients e.g. caraway, walnut, vegetables etc.)(...با مواد افزودنی دیگر مانند زیره، گردو و سبزیجات و  )پنیر 1520412358

تن.White cheese containing ingredients e.g. caraway, walnut, vegetables etc...پنیر سفید با موادی مانند گردو، زیره، سبزی و1520512359

تن.Creamy cheese containing ingredients e.g. caraway, walnut, vegetables etc...پنیر خامه ای با موادی مانند گردو، زیره، سبزی و 1520512360

تنCream ( not containig added flavoring matter) and cream powderو پودر خامه (بدون مواد طعم دهنده افزودنی  )انواع خامه 1520312362

تنcream powderانواع پودر خامه1520412363

تنcoffee cream (containing at least 10% fat)(چربی % 10حاوی حداقل  )خامه مخصوص قهوه 1520412364

تنcoffee cream, pateurizedخامه پاستوریزه مخصوص قهوه1520512365

تنcoffee cream, sterilizedخامه استریلیزه مخصوص قهوه1520512366

تنHalf cream ( fat content: 10-18%)(چربی% 18 تا 10حاوی  )خامه نیمه چرب 1520412367

تنPasteurized half cream( fat content: 10-18%)خامه نیمه چرب پاستوریزه1520512368

تنSterilized half cream( fat content: 10-18%)خامه نیمه چرب استریلیزه1520512369

تنwhipped cream( containing at least 30% fat)(چربی% 30حداقل  )خامه کؾ ساز یا زدنی 1520412370

تنPasteurized whipped creamخامه کؾ ساز یا زدنی پاستوریزه1520512371

تنSterilized whipped creamخامه کؾ ساز یا زدنی استریلیزه1520512372

تنDouble cream (fat content: more than 45%)(چربی % 45بیش از  )خامه پر چرب یا مضاعؾ 1520412373

تنPasteurized double creamخامه پر چرب یا مضاعؾ پاستوریزه1520512374

تنSterilized double creamخامه پر چرب یا مضاعؾ استریلیزه1520512375
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تنSour cream( fat content: 20-30%)(چربی % 30 تا 20 )خامه ترش 1520412376

تنPasteurized sour creamخامه ترش پاستوریزه1520512377

تنSterilised sour creamخامه ترش استریلیزه1520512378

تنClotted cream (fat content: 50-55%)(چربی % 55 تا 50 )خامه سفت یا لخته شده 1520412379

تنPasteurized clotted creamخامه سفت یا لخته شده پاستوریزه1520512380

تنSterilized clotted creamخامه سفت یا لخته شده استریلیزه1520512381

تنFlavored creamانواع خامه طعم دار1520312382

تنPasteurized felavored creamخامه طعم دار پاستوریزه1520412383

تنPasteurized light cream flavoured with honeyخامه نیمه چرب پاستوریزه عسلی1520512384

تنchocolate light cream , pasteurizedخامه نیمه چرب پاستوریزه شکالتی1520512385

تنPasteurized light cream flavoured with dateخامه نیمه چرب پاستوریزه با خرما1520512386

تنfruit light cream , pasteurizedخامه نیمه چرب پاستوریزه میوه ای1520512387

تنPasteurized whipped cream flavoured with honeyخامه زدنی پاستوریزه عسلی1520512388

تنchocolate whipped cream cream, pasteurizedخامه زدنی پاستوریزه شکالتی1520512389

تنPasteurized whipped cream flavoured with dateخامه زدنی پاستوریزه با خرما1520512390

تنfruit whipped cream cream, pasteurizedخامه زدنی پاستوریزه میوه ای1520512391

تنPasteurized heavy cream flavoured with honeyخامه پر چرب پاستوریزه عسلی1520512392

تنchocolate heavy cream, pasteurizedخامه پر چرب پاستوریزه شکالتی1520512393

تنPasteurized heavy cream flavoured with dateخامه پر چرب پاستوریزه با خرما1520512394

تنfruit heavy cream, pasteurizedخامه پر چرب پاستوریزه میوه ای1520512395

تنUHTUHT flavored creamخامه طعم دار 1520412396

تنSterilized light cream flavoured with honeyخامه نیمه چرب استریلیزه عسلی1520512397

تنchocolate light cream, Sterilizedخامه نیمه چرب استریلیزه شکالتی1520512398

تنSterilized light cream flavoured with dateخامه نیمه چرب استریلیزه با خرما1520512399

تنfruit light cream, Sterilizedخامه نیمه چرب استریلیزه میوه ای1520512400

تنSterilized whipped cream flavoured with honeyخامه زدنی استریلیزه عسلی1520512401

تنchocolate whipped cream, Sterilizedخامه زدنی استریلیزه شکالتی1520512402
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تنSterilized whipped cream flavoured with dateخامه زدنی استریلیزه با خرما1520512403

تنfruit whipped cream, Sterilizedخامه زدنی استریلیزه میوه ای1520512404

تنSterilized heavy cream flavoured with honeyخامه پر چرب استریلیزه عسلی1520512405

تنchocolate heavy cream, Sterilizedخامه پر چرب استریلیزه شکالتی1520512406

تنSterilized heavy cream flavoured with dateخامه پر چرب استریلیزه با خرما1520512407

تنfruit heavy cream, Sterilizedخامه پر چرب استریلیزه میوه ای1520512408

تنButter and other oils drived from milkتولید انواع کره و و سایر چربی ها و روؼن های مشتق از شیر1520312409

تنbutterتولید انواع کره پاستوریزه1520412411

تنbutter made from cow's milkتولید کره گاوی پاستوریزه1520512412

تنbutter made from sheep's milkتولید کره گوسفندی پاستوریزه1520512414

تنPasteurized spreads( Spreads)تولید انواع کره مالیدنی پاستوریزه 1520412416

تنlow-fat spreads( fat content: 10-40% )(چربی % 40 تا 10 )تولید کره مالیدنی پاستوریزه کم چرب 1520512417

تنmedium-fat spreads( fat content: 40-60%)(چربی  % 60 تا 40 )تولید کره مالیدنی پاستوریزه با چربی متوسط 1520512418

تنhigh-fat spreads( fat content: 60-80%)(چربی  % 80 تا 60تولید کره مالیدنی پاستوریزه پر چرب 1520512419

تنClarified butterروؼن حیوانی بدست آمده از چربی شیر1520412410

تنClarified butter made from cow's milkتولید روؼن کره گاوی1520512501

تنClarified butter made from sheep's milkتولید روؼن کره گوسفندی1520512502

تنyoghurt( set, stirred, falvored, long life and pasteurized)(هم زده و هم نزده، ساده و طعم دار،  با ماندگاری باال و پاستوریزه )انواع ماست 1520312420

تنyoghurt powderپودر ماست1520412421

تنSet yoghurtماست هم نزده، با مایع الکتیکی1520412422

تنset yoghurt, pasteurizedماست ساده هم نزده الکتیکی، پاستوریزه1520512423

تنset yoghurt, sterilizedماست ساده هم نزده الکتیکی، استریلیزه1520512424

تنflavored set yoghurt, pasteurizedماست طعم دار هم نزده الکتیکی، پاستوریزه1520512425

تنflavored set yoghurt, sterilizedماست طعم دار هم نزده الکتیکی، استریلیزه1520512426

تنstirred yoghurtماست هم زده، با مایع الکتیکی1520412427

تنstirred yoghurt, pasteurizedماست ساده هم زده الکتیکی، پاستوریزه1520512428

تنstirred yoghurt, sterilizedماست ساده هم زده الکتیکی، استریلیزه1520512429
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تنflavored stirred yoghurt, pasteurizedماست طعم دار هم زده الکتیکی، پاستوریزه1520512430

تنflavored stirred yoghurt, sterilizedماست طعم دار هم زده الکتیکی، استریلیزه1520512431

تنProbiotic set yoghurtماست هم نزده، با مایه پروبیوتیکی1520412432

تنProbiotic set yoghurt, pasteurizedماست ساده هم نزده پروبیوتیکی، پاستوریزه1520512433

تنprobiotic set yoghurt, sterilizedماست ساده هم نزده پروبیوتیکی، استریلیزه1520512434

تنFlavored probiotict set yoghurt, pasteurizedماست طعم دار هم نزده پروبیوتیکی، پاستوریزه1520512435

تنFlavored probiotict set yoghurt, sterilizedماست طعم دار هم نزده پروبیوتیکی، استریلیزه1520512436

تنProbiotic stirred yoghurtماست هم زده، با مایه پروبیوتیکی1520412437

تنProbiotic stirred yoghurt, pasteurizedماست ساده هم زده پروبیوتیکی، پاستوریزه1520512438

تنProbiotic stirred yoghurt, sterilizedماست ساده هم زده پروبیوتیکی، استریلیزه1520512439

تنflavored probiotic stirred yoghurt, pasteurizedماست طعم دار هم زده پروبیوتیکی، پاستوریزه1520512440

تنflavored probiotic stirred yoghurt, sterilizedماست طعم دار هم زده پروبیوتیکی، استریلیزه1520512441

تنFrozen yoghurtماست منجمد1520412442

تنPasteurized frozen yoghurtماست منجمد پاستوریزه1520512443

تنSterilized frozen yoghurtماست منجمد استریلیزه1520512444

تنstrain yoghurt(چکیده  )ماست ؼلیظ شده 1520412445

تنPasteurized strain yoghurt( not containing shallot, cucumber etc.)(بدون موسیر، خیار و مانند آن  )ماست چکیده پاستوریزه 1520512446

تنPasteurized strain yoghurt( containing shallots, cucumbers, fruit, vegetables, nuts etc.)ماست چکیده پاستوریزه با موادی مانند موسیر، خیار و دیگر میوه ها، سبزیجات و مؽزها1520512447

تنSterilized strain yoghurt( not containing shallot, cucumber etc.)(بدون موسیر، خیار و مانند آن  )ماست چکیده استریلیزه1520512448

تنSterilized strain yoghurt( containing shallots, cucumbers, fruit, vegetables, nuts etc.)ماست چکیده استریلیزه با موادی مانند موسیر، خیار و دیگر میوه ها، سبزیجات و مؽزها1520512449

تنIce creamsانواع بستنی1520312450

تنsorbetsبستنی یخی میوه ای1520412451

تنsorbets ( not containing milk)بستنی یخی میوه ای بدون شیر1520512452

تنsorbets (containing milk)بستنی یخی میوه ای با شیر1520512453

تنVanilla ice cream(وانیلی  )بستنی ساده 1520412454

تنMilk ice creamبستنی ساده شیری1520512455

تنmilk ice cream containing nutsبستنی ساده شیری مؽز دار1520512456



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنice cream base mixesمخلوط شیری پایه انواع بستنی1520512457

تنFlavored ice creamبستنی طعم دار1520412458

تنfruit ice creamبستنی طعم دار میوه ای1520512459

تنChocolate ice cream( not containing nuts)بستنی طعم دار کاکائویی یا شکالتی بدون مؽز1520512460

تنChocolate ice cream( containing nuts)بستنی طعم دار کاکائویی یا شکالتی مؽز دار1520512461

تنSaffron ice cream(بستنی زعفرانی )بستنی سنتی 1520512462

تنSaffron ice cream with cream(بستنی زعفرانی )بستنی سنتی همراه با تکه های خامه1520512463

تنkashk and other its drivativesکشک و مشتقات آن1520312464

تنkashk powderپودر کشک1520412465

تنGhare ghorootقره قورت1520412466

تنKashkکشک1520412467

تنdried milk, milk tablet and concentrated milksانواع شیر خشک، قرص شیر و شیر های ؼلیظ1520312468

تنMilk tabletقرص شیر1520412469

تنconcentrated milksشیر ؼلیظ1520412470

تنsweetened condensed milkشیر کندانسه شیرین شده1520512471

تنevaporated milkشیر کندانسه بدون شیرین کننده1520512472

تنdried milk(مورد استفاده در صنایع ؼذایی )شیر خشک 1520412473

تنdried milk( fat content: more than 1.5%)(مورد استفاده در صنایع ؼذایی )% 1/5شیر خشک پر چرب، چربی بیش از 1520512474

تنdried milk( fat content: less than 1.5%)(مورد استفاده در صنایع ؼذایی )% 1/5شیر خشک کم چرب، چربی کمتر از 1520512475

تنskim dried milk(مورد استفاده در صنایع ؼذایی)( skim milk )شیر خشک بدون چربی 1520512476

تنcheese drivativesمشتقات پنیر1520312477

تنlactose syrupالکتوز و شربت الکتوز1520412478

تنWhey protein concentrate (WPC)(WPC)کنسانتره پروتئین آب پنیر 1520412479

تنWhey powderپودر آب پنیر1520412480

تنWheyآب پنیر1520412481

تنcheese powderپودر پنیر1520412482

تنCaseinکازئین1520412483



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنlactuloseالکتولوز1520412484

تنmilk-based drinksنوشیدنی های بر پایه لبنیات1520312485

تنdrinking yoghurtانواع ماست نوشیدنی1520412486

تنdairy-based beveragesآبمیوه بر پایه لبنیات1520412497

تنDooghانواع دوغ1520412487

تنKefirکفیر1520512488

تنfizzy dooghدوغ گاز دار1520512489

تنnon-fizzy dooghدوغ  بدون گاز1520512490

تنProcessing and packaging of butter (except production)(به جز تولید  )فرآوری و بسته بندی کره 1520312491

تنProcessing and packaging of butter made from cow's milkفرآوری و بسته بندی کره گاوی1520412492

تنProcessing and packaging of butter made from sheep's milkفرآوری و بسته بندی کره گوسفندی1520412493

تنProcessing and packaging of spreadsفرآوری و بسته بندی کره مالیدنی1520412494

تنProcessing and packaging of cheeseفرآوری و بسته بندی پنیر1520312495

تنdairy-based desserts( even in drinking form)(حتی به صورت نوشیدنی )دسرها بر پایه لبنیات و پروتئین های شیر1520312496

تنchocolate drinks, milk-basedدسرهای نوشیدنی شکالتی1520412498

تنFruit drinks, milk-basedدسرهای نوشیدنی میوه ای1520412499

تنManufacture of grain mill productsتولید فرآورده های دانه های آسیاب شده1531

تنCereal flours other than wheatآرد ؼالت به جز گندم1531312307

تنBarley flourآرد جو1531412308

تنRye flourآرد چاودار1531412309

تنOat flourآرد جو دو سر1531412310

تنCorn flourآرد ذرت1531412311

تنRice flourآرد برنج1531412312

تنSorghum flourآرد سورگوم1531412313

تنflour of dried leguminous vegetablesآرد حبوبات1531312314

تنChickpea flourآرد نخود1531412315

تنBean flourآرد لوبیا1531412316



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنLentil flourآرد عدس1531412317

تنflour or meal of fruit, vegetables, or of edible nutsآرد، زبره و پودر میوه جات و سبزیجات و میوه های آجیلی1531312318

تنFlour and meal of fruitآرد، زبره و پودر میوه جات1531412319

تنDried Lime Powderپودر لیمو عمانی1531512320

تنOak powderپودر بلوط1531512321

تنCoconut powderپودر نارگیل1531512322

تنDate powderپودر خرما1531512323

تنSour powderپودر ؼوره1531512324

تنFlour and meal of roots or tubersآرد، زبره و پودر حاصل از ریشه، ؼده یا ساقه زیر زمینی گیاه1531412325

تنGarlic powderپودر سیر1531512326

تنOnion powderپودر پیاز1531512327

تنlicorice powderپودر ریشه شیرین بیان1531512379

تنflour and meal of nutsآرد و پودر میوه های آجیلی1531412328

تنPistachio powderپودر پسته1531512329

تنhusked cereal, whether or not polished(با سبوس یا بدون سبوس )انواع ؼالت پوست گیری شده1531312330

تنhusked wheat, whether or not polished(با سبوس یا بدون سبوس )گندم پوست گیری شده1531412331

تنhusked barley, whether or not polished(با سبوس یا بدون سبوس )جو پوست گیری شده1531412332

تنhusked rice, whether or not polished(با سبوس یا بدون سبوس )برنج پوست گیری شده1531412333

تنhusked cornذرت پوست گیری شده1531412334

تنCereal pelletsپلت ؼالت1531412335

تنWheat pelletپلت گندم1531512336

تنcorn pelletپلت ذرت1531512337

تنRice pelletپلت برنج1531512338

تنRye pelletپلت چاودار1531512339

تنBarley pelletپلت جو1531512340

تنflour mixes and prepared blended flour and dough for bread, cakes, biscuits or pancakes( whether or not frozen)برای نان، کیک، فرآورده های شیرینی پزی، نان ترد، بیسکویت، ویفر و فرآورده های مشابه (منجمد و ؼیر منجمد )آرد مخلوط و انواع خمیر آماده 1531312342

تنBiscuit Flour, blended flourآرد بیسکویت1531412344



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنCake flour, blended flourآرد کیک1531412345

تنcookie flour, blended flourآرد کلوچه1531412346

تنstrudel doughخمیر پیراشکی1531412347

تنPizza doughخمیر پیتزا1531412348

تنcereal germs and bransانواع جوانه و سبوس ؼالت1531312352

تنCereal germ(حتی به صورت پودر )جوانه ؼالت 1531412353

تنWheat germ(حتی به صورت پودر )جوانه گندم1531512354

تنBarley germ(حتی به صورت پودر )جوانه جو 1531512355

تنCorn germ(حتی به صورت پودر )جوانه ذرت1531512356

تنCereal bran( even in form of powder)(حتی به صورت پودر)سبوس ؼالت1531412357

تنRice bran( even in form of powder)(حتی به صورت پودر)سبوس برنج1531512358

تنWheat bran(even in form of powder)(حتی به صورت پودر)سبوس گندم1531512359

تنCorn bran(even in form of powder)(حتی به صورت پودر)سبوس ذرت1531512360

تنBarley bran( even in form of powder)(حتی به صورت پودر)سبوس جو1531512361

تنgroat cereal and rolled cerealؼالت پوست گیری شده و نیم کوب شده و ؼالت پرک شده1531312362

تنgroat cerealؼالت پوست گیری و نیم کوب شده1531412363

تنgroat wheatگندم پوست گیری و نیم کوب شده1531512364

تنgroat barleyجو پوست گیری و نیم کوب شده1531512365

تنhusked and milled cornذرت پوست گیری و نیم کوب شده1531512366

تنhusked and milled riceبرنج پوست گیری و نیم کوب شده1531512367

تنrolled cerealؼالت پرک شده1531412368

تنrolled wheatگندم پرک شده1531512369

تنrolled riceبرنج پرک شده1531512370

تنrolled barleyجو پرک شده1531512371

تنroasted grainsبرشته شده، حجیم شده: انواع ؼالت فرآوری شده1531312372

تنRoasted riceبرنج برشته1531412373

تنBreakfast cereals (excluding roasted rice and corn)(به جز برنج و ذرت برشته  )ؼالت صبحانه 1531412374



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنRoasted cornذرت فرآوری شده و برشته شده1531412375

تنCorn snacksپفک ذرت1531512376

تنPopcornپاپ کورن1531512377

تنcorn chipsچیپس ذرت1531512378

تنprepared rice and broken rice (except roasted rice)(به جز برنج برشته  )برنج پیش فرآوری شده و شکسته شده 1531312341

تنbroken riceبرنج شکسته1531412343

تنprepared riceبرنج پیش فرآوری شده1531412349

تنparboiled riceبرنج پیش پز شده در شلتوک1531512350

تنconverted riceبرنج نیم پز شده1531512351

تنcorn oilروؼن ذرت1532312328

تنcrude corn oilروؼن ذرت خام1532412329

تنcorn oil cakeکنجاله ذرت1532412331

تنwet corn millingآسیاب کردن ذرت تر1532312333

تنManufacture of prepared animal feedساخت ؼذای آماده حیوانات1533

تنprepared pet foods (except from residues)(به جز از مواد پسماند  )خوراک آماده برای حیوانات خانگی1533312301

تنprepared dog feedخوراک آماده سگ1533412305

تنfeed premixes for dogsترکیبات ازپیش مخلوط شده برای خوراک آماده سگ1533512306

تنprepared cat feedخوراک آماده گربه1533412308

تنfeed premixes for catsترکیبات ازپیش مخلوط شده برای خوراک آماده گربه1533512309

تنprepared bird feedخوراک آماده پرندگان زینتی1533412311

تنfeed premixes for birdsترکیبات ازپیش مخلوط شده برای خوراک آماده پرندگان زینتی1533512312

تنPrepared animal feed for livestock, poultry and aquatic animals (except from residues)(به جز از مواد پسماند )خوراک آماده برای دام، طیور و آبزیان1533312314

تنprepared livestock feedخوراک آماده دام1533412315

تنfeed premixes for livestockترکیبات ازپیش مخلوط شده برای خوراک آماده دام1533512316

تنhay containing alfalfaانواع علوفه تهیه شده از یونجه1533512321

تنخوراک کامل دام1533512325

تنprepared poultry feedخوراک آماده طیور1533412318



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfeed premixes for poultryترکیبات ازپیش مخلوط شده برای خوراک آماده طیور1533512319

تنprepared aquatic animal feedخوراک آماده آبزیان1533412322

تنfeed premixes for aquatic animalsترکیبات از پیش مخلوط شده برای خوراک آبزیان1533512323

تنsugar syrupsسایر قندها وشربت های طبقه بندی نشده در جای دیگر1542312325

تنdate sugar and syrupقند و شربت از خرما1542412327

تنinvert sugarقند انورت1542412328

تنfruit, nuts, fruit-peels and other parts of plants preserved in sugerمیوه ها، مؽزها، خالل میوه ها و دیگر قسمت های گیاهان، محافظت شده در شکر1543312362

تنnuts preserved in sugarمؽزهای محافظت شده در شکر1543412363

تنfruit-peels preserved in sugarخالل پوست میوه های محافظت شده در شکر1543412364

تنfruit preserved in sugar, whole or in pieces(میوه به صورت کامل یا برش داده شده)میوه های محافظت شده در شکر 1543412365

تنfigs in sugarانجیر در شکر1543512366

تنberries in sugarتوت در شکر1543512367

تنReshtehرشته ؼذایی1544312332

تنReshteh used in cooking riceرشته پلویی1544412333

تنReshteh used in cooking pottageرشته آش1544412334

تنManufacture of other food products n.e.cساخت سایر محصوالت ؼذایی که در جای دیگر طبقه بندی نشده1549

تنProducts made of coffee beansفرآورده های حاصل از دانه قهوه1549312301

تنroasted and ground coffeeقهوه بوداده و ساییده، کافئین نگرفته1549412302

تنroasted coffeeقهوه بوداده شده، کافئین نگرفته1549412303

تنcoffee extractsعصاره قهوه1549412304

تنcoffee concentratesکنسانتره قهوه1549412305

تنdecaffeinated coffeeقهوه بدون کافئین1549412306

تنcoffee mix powderپودر مخلوط شیر و قهوه1549412307

تنcappuccino powderپودر آماده کاپوچینو1549412308

تنinstant coffeeانواع قهوه فوری1549412309

تنinstant coffee dried by spry dring methodقهوه فوری به روش خشک کردن افشانه ای1549512310

تنgranulated instant coffeeقهوه فوری گرانوله1549512311



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنتولید انواع چای و فرآورده های آن1549312538

تنتولید انواع چای1549412539

تنتولید چای سیاه1549512540

تنblack tea bagsچای سیاه کیسه ای1549612315

تنblack tea(به جز چای سیاه گرانوله و چای سیاه فوری و چای سیاه کیسه ای )چای سیاه 1549612318

تنgranulated teaچای سیاه گرانوله1549612320

تنinstant teaچای سیاه فوری1549612321

تنتولید چای سبز1549512541

تنgreen tea bagsچای سبز کیسه ای1549612316

تنgreen teaچای سبز ؼیر کیسه ای1549612319

تنflavouring and packaging of teaطعم دهی و بسته بندی چای1549412322

تنطعم دهی و بسته بندی چای سیاه1549512542

تنطعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ای1549612543

تنطعم دهی و بسته بندی چای سیاه ؼیر کیسه ای1549612544

تنطعم دهی و بسته بندی چای سبز1549512545

تنطعم دهی و بسته بندی چای سبز کیسه ای1549612546

تنطعم دهی و بسته بندی چای سبز ؼیر کیسه ای1549612547

تنفرآورده های حاصل از چای1549412548

تنکافئین از چای1549512549

تنآنتی اکسیدان از چای1549512550

تنinfusionsانواع دم نوش1549312325

تنherbal infusionsدم نوش گیاهی1549412326

تنfruit infusionsدم نوش میوه ای1549412327

تنfruit and herbs mixture infusionsگیاهی- دم نوش مخلوط میوه ای1549412328

تنnatural extractsانواع عصاره طبیعی1549312329

تنfruit extractsعصاره میوه ها1549412330

تنseaweed extractsعصاره جلبک1549412331



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنextracts and broths of meat and boneعصاره از گوشت و استخوان1549412332

تنextracts of meatعصاره گوشت1549512333

تنextracts of aquatic animalsعصاره آبزیان1549512334

تنGelatin derived from bons of livestock and poultryعصاره ژالتینی از استخوان دام و طیور1549512335

تنherbal extractsانواع عصاره گیاهی1549412336

تنlicorice extractsعصاره شیرین بیان1549512337

تنmalt extractsعصاره مالت1549512338

تنcompound of malt extractsبر پایه مالت (کامپاند گیاهی)ترکیب نباتی 1549512537

تنNon-Alcoholic Beverage Basesنوشابه های گاز دار ؼیر الکلی (بنیان)انواع عصاره 1549312339

تنcola basesنوشابه سیاه کوال، گاز دار ؼیر الکلی (بنیان)عصاره 1549412340

تنtransparent basesنوشابه بیرنگ، گازدار ؼیر الکلی (بنیان)عصاره 1549412341

تنorange basesنوشابه پرتقالی، گاز دار ؼیر الکلی (بنیان)عصاره 1549412342

تنfruit bases(به جز بنیان پرتقالی)نوشابه میوه ای، گازدار ؼیر الکلی (بنیان)عصاره 1549412343

تنانواع افزودنی مورد مصرؾ در صنایع ؼذایی1549312551

تنFood preservativesانواع نگهدارنده مواد ؼذایی1549412517

تنessences used in food industriesانواع اسانس مورد مصرؾ در صنایع ؼذایی1549412344

تنnatural essencesاسانس طبیعی مورد مصرؾ در صنایع ؼذایی1549512345

تنnatural essences extracted from herbs(مورد مصرؾ در صنایع ؼذایی)اسانس طبیعی استخراج شده از گیاهان ؼیر از میوه ها1549612346

تنnatural essences extracted from fruit(مورد مصرؾ در صنایع ؼذایی)اسانس طبیعی استخراج شده از میوه ها 1549612347

تنFood coloringرنگ های خوراکی1549412530

تنbeta-caroteneبتاکاروتن1549512531

تنFood emulsifiersانواع امولسیفایر مواد ؼذایی1549412513

تنکیک ژل1549512552

تنانواع پایدار کننده مواد ؼذایی1549412553

تنStabilizer of protein-based foods that are not elsewhere classifiedپایدارکننده مواد ؼذایی بر پایه پروتئین که در جای دیگر طبقه بندی نشده اند1549512515

تنblended stabilizer and emulsifierامولسیفایر ممزوج شده-پایدارکننده1549512516

تنleavening compounds, used in food industriesانواع بهبود دهنده ؼذایی1549412405



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنbaking powderبیکینگ پودر1549512406

تنleavening compounds used in baking and confectionery industryانواع بهبود دهنده مورد مصرؾ در صنایع نان و شیرینی پزی1549512407

تنStabilizer of protein-based foods that are not elsewhere classifiedانواع صمػ ؼذایی1549412514

تنGuar gumگوار گام1549512518

تنXanthan gumزانتان گام1549512519

تنCarrageenanکاراگینان1549512520

تنGum arabicصمػ عربی1549512521

تنFood grade cmcسی ام سی گرید خوراکی1549512522

تنAgar agarآگار آگار1549512523

تنpectinانواع پکتین1549412468

تنpectin resulted from citrus fruit peelپکتین بدست آمده از پوست مرکبات1549512469

تنpectin resulted from applesپکتین بدست آمده از سیب1549512470

تنpectin resulted from sugar beet pulpپکتین بدست آمده از تفاله چؽندر1549512471

تنegg productsفرآورده های تخم مرغ1549312351

تنpasteurized liquid eggsتخم مرغ مایع پاستوریزه1549412352

تنpowdered whole eggsپودر تخم مرغ کامل1549412353

تنpowdered egg whitesپودر سفیده تخم مرغ1549412354

تنpowdered egg yolksپودر زرده تخم مرغ1549412355

تنegg albumin powderپودرآلبومین تخم مرغ1549412356

تنegg shell powderپودر پوست تخم مرغ1549412505

تنPasteurized eggs in shellتخم مرغ پاستوریزه شده  داخل پوسته1549412506

تنfood containing homogenized ingredients(همگن)انواع ؼذاهای هموژن 1549312357

تنfoods for the elderlyانواع ؼذای سالمندان1549412358

تنbaby foodsانواع ؼذای کودک1549412359

تنbaby foods, cereal-basedؼذای کودک بر پایه ؼالت1549512360

تنbaby foods, fruit-based and vegetable-basedؼذای کودک بر پایه میوه و سبزیجات1549512361

تنbaby foods, soy-basedؼذای کودک بر پایه سویا1549512362



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنfoods for patientsانواع ؼذای بیماران1549412363

تنfoods for phenylketonuricsؼذای بیماران فنیل کتونوریا1549512364

تنfoods for patients in ICUؼذای ویژه بیماران آی سی یو1549512365

تنprocessed nuts(e.g. roasting, salting, dehulling, etc.) whether or not packagedو پودر پوست میوه های آجیلی (... مانند بو دادن، نمک زدن، پوست کنی و خالل کردن )میوه های آجیلی فرآوری شده و بسته بندی شده یا نشده 1549312366

تنnutshell powderپودر پوست میوه های آجیلی1549412504

تنprocessed nuts, whether or not packagedمیوه های آجیلی فرآوری و بسته بندی شده یا نشده1549412503

تنpistachios, processedپسته فرآوری شده حتی به صورت خالل1549512367

تنhazelnuts, processedفندق فرآوری شده1549512368

تنalmonds, processedبادام فرآوری شده حتی به صورت خالل1549512369

تنpumpkin seedsتخمه کدو فرآوری شده1549512370

تنsunflower seedsتخمه آفتابگردان فرآوری شده1549512371

تنRed Watermelon Seedsتخمه ژاپنی فرآوری شده1549512372

تنwatermelon seedsتخمه هندوانه فرآوری شده1549512373

تنwalnuts, processedگردو فرآوری شده1549512374

تنCashew nuts, processedبادام هندی فرآوری شده1549512375

تنpeanuts, processedبادام زمینی فرآوری شده1549512511

تنartificial honey and caramelانواع عسل و کارامل1549312376

تنHoney processingفرآوری عسل طبیعی1549412529

تنartificial honeyعسل مصنوعی1549412377

تنpowdered artificial honeyپودر عسل مصنوعی1549412378

تنcaramelکارامل1549412379

تنdesserts( except jellies)، به صورت آماده و پودر(به جز ژله)انواع دسر 1549312380

تنpuddings(به صورت آماده و پودر )پودینگ1549412381

تنCrème caramel(به صورت آماده و پودر )کرم کارامل1549412382

تنIce cream powderپودر بستنی1549412527

تنspices, processedانواع ادویه های فرآوری شده1549312383

تنsaffron productsانواع فرآورده های زعفران1549312384



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنsaffron powderپودر زعفران1549412385

تنsaffron tabletsقرص زعفران1549412386

تنsaffron sprayاسپری زعفران1549412387

تنsaucesانواع سس1549312388

تنmayonnaiseسس مایونز1549412389

تنketchup(کچاپ)سس گوجه فرنگی 1549412390

تنpepper sauceسس فلفل1549412510

تنpomegranate saucesسس انار1549412391

تنbarbecue saucesسس باربکیو1549412392

تنmustard saucesسس خردل1549412393

تنFrench saucesسس فرانسوی1549412394

تنyogurt saucesسس ماست1549412395

تنsoy saucesسس سویا1549412396

تنvinegarانواع سرکه1549312397

تنvinegar made of alcoholسرکه تهیه شده از الکل1549412398

تنvinegar made of fruitسرکه تهیه شده از میوه ها1549412399

تنgrape vinegarسرکه انگور1549512400

تنapple vinegarسرکه سیب1549512401

تنcitrus zest vinegarسرکه پوست مرکبات1549512402

تنdate vinegarسرکه خرما1549512528

تنyeastانواع مخمر1549312403

تنBaker's yeastخمیر مایه1549412404

تنcultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar productsانواع میکرو ارگانیسم کاربردی در صنایع ؼذایی به جز مخمر1549312532

تنقارچ مورد استفاده در صنایع ؼذایی1549412533

تنباکتری مورد استفاده در صنایع ؼذایی1549412534

تنProbioticانواع پروبیوتیک صنایع ؼذایی1549512535

تنStarterانواع استارتر صنایع ؼذایی1549512536



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنcondimentsانواع چاشنی1549312410

تنsalad condiments( mixture of vegetables)(مخلوط سبزیجات معطر)چاشنی ساالد 1549412411

تنfood condimentsچاشنی ؼذا1549412412

تنcondenced watersانواع عرقیات گیاهی1549312413

تنchicory, condenced waterعرق کاسنی1549412414

تنchamomile,condenced waterعرق بابونه1549412415

تنpeppermint,condenced waterعرق نعناع1549412416

تنcaraway,condenced waterعرق زیره1549412417

تنcamelthorn,condenced waterعرق خار شتر1549412418

تنGolab,condenced water of mohammadi flowerگالب1549412419

تنspearmint,condenced waterعرق پونه1549412420

تنdill, condenced waterعرق شوید1549412421

تنparsley,condenced waterعرق جعفری1549412422

تنborage,condenced waterعرق گل گاو زبان1549412423

تنlicorice,condenced waterعرق شیرین بیان1549412424

تنalfalfa, condenced waterعرق یونجه1549412425

تنwalnut leaves, condenced waterعرق برگ گردو1549412426

تنnettle, condenced waterعرق گزنه1549412427

تنLemon balm, condenced waterعرق بادرنجبویه1549412428

تنolive leaves, condenced waterعرق برگ زیتون1549412429

تنBitter orange flower, condenced waterعرق بهار نارنج1549412430

تنfelty germander, condenced waterعرق کلپوره1549412431

تنyarrow, condenced waterعرق بومادران1549412432

تنCoriander,condenced waterعرق گشنیز1549412433

تنthyme, condenced waterعرق آویشن1549412434

تنFennel, condenced waterعرق رازیانه1549412435

تنhollyhocks, condenced waterعرق ختمی1549412436



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنLavender,condenced waterعرق اسطوخودوس1549412437

تنKakouty, condenced waterعرق کاکوتی1549412438

تنsalix aegyptiaca, condenced waterعرق بیدمشک1549412439

تنEarth smoke, condenced waterعرق شاتره1549412440

تنready-to-serve mealsانواع ؼذاهای آماده و نبمه آماده1549312450

تنcanned food not containing meatانواع ؼذاهای آماده کنسروی ؼیر گوشتی1549412502

تنready-to-serve meals( fast foods)(فست فود)انواع ؼذاهای آماده 1549412451

تنsandwichesانواع ساندویچ1549512452

تنpizza, uncooked(نپخته)انواع پیتزا 1549512453

تنpotato saladساالد الویه1549512454

تنprepared meals, powderedؼذاهای آماده پودری1549412455

تنsoups in powder formپودر سوپ1549512456

تنpottage in powder formپودر آش1549512457

تنcutlet in powder formپودر کتلت1549512524

تنsemi-ready meals, not containing meatؼذاهای نیمه آماده ؼیر گوشتی1549412507

تنFalafelفالفل1549512508

تنmilk powder( for adults and children)(اطفال و بزرگساالن)شیر خشک 1549312458

تنfortified milk powder( for adults)شیر خشک ؼنی شده بزرگساالن1549412459

تنfortified milk powder, for adults (fat content: 26%)(چربی% 26 )شیر خشک ؼنی شده بزرگساالن1549512460

تنfortified milk powder, for adults (fat content: less than 1.5%)(چربی% 1/5کمتر از )شیر خشک ؼنی شده بزرگساالن1549512461

تنmilk powder( for children)شیر خشک اطفال1549412462

تنmilk powder, infant formula( for babies 0 to 6 months old)( Infant Formula ) ماهگی 6 تا 0شیر خشک 1549512463

تنmilk powder, follow up formula( for babies 6 to 24 months old)( Follow Up Formula ) ماهگی به بعد 6شیر خشک کودک از 1549512464

تنmilk powder, growing up formula( for babies more than 2 years old)( Growing Up Formula)شیر خشک کودک از دو سالگی به بعد 1549512465

تنsoy-based milk powderشیر خشک کودک بر پایه سویا1549512466

تنmilk powder, Anti Reflux formula( Anti Reflux Formula )شیر خشک کودک ضد عارضه برگشت شیر 1549512467

تنedible gelatin, kosherانواع ژالتین حالل خوراکی1549312472



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنgelatin for cookingژالتین مورد استفاده در آشپزخانه1549412473

تنgelatin for food preprationsپودر ژالتین مورد استفاده در صنایع ؼذایی1549412474

تنDrink powder mixes (except chocolate, coffee, milk-based, tea)(به جز پودر های نوشیدنی بر پایه شکالت، قهوه، چای و شیر )انواع پودر نوشیدنی های فوری 1549312475

تنConcentrates, flavouring (except coffee-based)(به جز کنسانتره قهوه)انواع کنسانتره میوه و سبزی1549312476

تنorange concentrateکنسانتره پرتقال1549412477

تنgrapefruit concentrateکنسانتره گریپ فروت1549412478

تنlime concentrateکنسانتره لیمو ترش1549412479

تنmandarin concentrateکنسانتره نارنگی1549412480

تنapple concentrateکنسانتره سیب1549412481

تنgrape concentrateکنسانتره انگور1549412482

تنpomegranate concentrateکنسانتره انار1549412483

تنbarberry concentrateکنسانتره زرشک1549412484

تنsour cherry concentrateکنسانتره آلبالو1549412509

تنnon-dairy milk and cheese substitutesجایگزین های ؼیر شیری محصوالت لبنی1549312485

تنsoy milkشیر سویا1549412486

تنSoy yogurtماست سویا1549412487

تنsoy dooghدوغ سویا1549412488

تنsoy cheeseپنیر سویا1549412489

تنsoy pizza cheeseپنیر پیتزای سویا1549412490

تنsoy creamخامه سویا1549412491

تنsoy ice creamبستنی سویا1549412492

تنsoy milk powderپودر شیر سویا1549412493

تنsoy creamer powderپودر خامه سویا1549412494

تنmeat substitute productsجایگزین های گیاهی محصوالت گوشتی1549312495

تنveggie sausageسوسیس و کالباس با منشاء گیاهی1549412496

تنsoy sausagesسوسیس سویا1549512497

تنsoy sausagesکالباس سویا1549512498



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنveggie burgersبرگرها با منشاء گیاهی1549412499

تنsoy burgersبرگر سویا1549512501

تنManufacture of malt liquors and maltتولید مالت و ماءالشعیر1553

تنMalt and malt productsمالت و فرآورده های آن1553312301

تنMaltمالت1553412302

تنMalt flourپودر مالت1553412303

تنnon-alcoholic drinks made of malt(بدون الکل)نوشیدنی بدست آمده از مالت 1553312304

تنMalt beverages, not containing additivesنوشیدنی مالت بدون افزودنی1553412305

تنMalt beverages containing additives (flavoured malt beverages)(ماءالشعیر طعم دار)نوشیدنی مالت با افزودنی 1553412306

تنiced tea and iced coffeeچای و قهوه سرد1554412316

تن*نوشابه تخمیری ازچای1554412332

تنjuice drinks e.g. nectars and sherbetsنوشیدنی های حاوی درصدی آبمیوه طبیعی مانند  نکتار میوه ها و انواع شربت با طعم میوه1554412324

تنnectarsنکتار میوه ها1554512325

تنdrinks flavoured with fruit juices, syrupsانواع شربت با طعم میوه1554512326

تنsyrups flavoured with herbal extractsشربت با طعم عصاره ها و عرقیات گیاهی1554312327

تنbitter orange syrupشربت بهار نارنج1554412328

تنserkangabin syrupشربت سکنجبین1554412329

تنsalix aegyptiaca syrupشربت بید مشک1554412330

تنpeppermint syrupشربت نعنا1554412331

تنManufacture of fertilizers& nitrogen compoundsساخت کود ها و ترکیبات ازته2412

تنbio-fertilizersکودهای بیولوژیک و زیستی2412312301

تنliquid bio-fertilizersکودهای زیستی مایع2412412302

تنinoculum elementمایه تلقیح عنصری2412512303

تنgarden mycorrihzal inoculumمایه تلقیح میکوریزی باؼی2412512304

تنagricultural mycorrhizal inoculumمایه تلقیح میکوریزی زراعی2412512305

تنsolid bio-fertilizersکودهای زیستی جامد2412412306

تنinoculum fertilizers with stimulating plant growthکودهای تلقیح یا کود بیولوژیک محرک رشد گیاه2412512307



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنmicrobial sulfur fertilizersکودهای میکروبی گوگردی2412512308

تنmicrobial phosphate fertilizersکودهای میکروبی فسفاته2412512309

تنrhizobium inoculum fertilizersکودهای تلقیح ریزو بیومی2412512310

تنchemical&mineral fertilizers and nitrogen compoundsکود های شیمیایی و معدنی و ترکیبات ازته2412312311

تنfertilizer with boric acid contentکود حاوی اسید بوریک2412412312

تنCalcium chlorideکلرید کلسیم2412412313

تنfertilizers containing one fertilising element(دارای یک عامل مؽذی)کودهای تک عنصره2412412314

تنnitrogen fertilizers and nitrogen compoundsکودهای ازته و ترکیبات ازته2412512315

تنAmmonia gasآمونیاک2412612318

تنAmmonium bicarbonateبیکربنات آمونیوم2412612376

تنammonium clorideکلرورآمونیم2412612322

تنnitric acidاسید نیتریک2412612323

تنsulfonitric acidاسید سولفو نیتریک2412612324

تنureaاوره2412612325

تنSulfur-coated ureaاوره با پوشش گوگردی2412612326

تنammonium sulfateسولفات آمونیوم2412612327

تنammonium nitrateنیترات آمونیوم2412612328

تنPhosphate fertilizersکودهای فسفاته2412512331

تنsimple superphosphateکود سوپر فسفات ساده2412612332

تنtriple super phosphateکود سوپر فسفات تریپل2412612333

تنgolden biophosphateکود بیو فسفات طالئی2412612334

تنpotassic fertilizersکودهای پتاسه2412512335

تنpotassium clorideکود کلرور پتاسیم2412612336

تنpotassium solfateکود سولفات پتاسیم2412612337

تنpotashکود پتاس2412612338

تنsulfur fertilizersکودهای گوگردی2412512339

تنgranulet sulfurکود گوگرد گرانوله2412612340



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنgolden biosulfurکود بیو گوگرد طالئی2412612341

تنMagnesium sulfateکود سولفات منیزیم2412612342

تنIron sulfateکود سولفات آهن آب دار2412612343

تنManganese sulfateکود سولفات منگنز2412612344

تنzinc sulfateکود سولفات روی2412612345

تنother sulfur fertilizersسایر کودهای گوگردی طبقه بندی نشده در جای دیگر2412612346

تنCopper sulfateکود سولفات مس2412612347

تنfertilizers containing the two fertilising elements(دارای بیش از یک عامل مؽذی)کودهای دو یا چند عنصره 2412412348

تنNPK)NPK fertilizers(کود های کامل یا ماکرو 2412512349

تنpotash&phosphorus-based compoundترکیبات بر پایه پتاس و فسفر2412512350

تنliquidمایع2412612351

تنsolidجامد2412612352

تنnitrogen&phophorus- based compoundsترکیبات بر پایه نیتروژن و فسفر2412512353

تنmono ammonium phosphateمنو آمونیوم فسفات2412612354

تنDiammonium phosphateدی آمونیوم فسفات2412612355

تنnitrogen&potassium- based compoundsترکیبات بر پایه نیتروژن و پتاسیم2412512356

تنpotassium nitrateنیترات پتاسیم2412612357

تنfertilizers containing micro-mineralsکودهای محتوی عناصر ریز مؽذی2412412358

تنorganic zinc fertilizersکود روی آلی2412512359

تنnon-organic zinc fertilizersکود روی ؼیر آلی2412512360

تنnon-organic iron fertilizersکود آهن ؼیر آلی2412512361

تنorganic manganese fertilizersکود منگنز آلی2412512362

تنnon-organic manganese fertilizersکود منگنز ؼیر آلی2412512363

تنorganic iron fertilizersکود آهن آلی2412512364

تنorganic fertilizersانواع کود آلی و ارگانیک2412312365

تنhuman fertilizersکودهای انسانی2412412366

تنvegetable fertilizersکودهای گیاهی2412412368



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تنHerbal Compostکمپوست گیاهی2412512374

تن*ورمی کمپوست گیاهی2412512386

تنorganic fertilizers derived from organic acids of plants(humus compounds)(ترکیبات هوموسی)کود آلی با منشاء اسید های آلی گیاهی 2412512369

تنbiohumusبیو هوموس2412612370

تنhumic acid fertilizers(agri-hume)(اگری هیوم)کود هیومیک اسید2412612371

تنcompostsکودهای ترکیبی2412412367

تنurban garbage compostکمپوست پسماند شهری2412512375

تنAnimal fertilizersکودهای حیوانی به جز کودهای خام حیوانی2412412372

تنAnimal compostکمپوست حیوانی2412512373

تنورمی کمپوست حیوانی2412512385

تن*انواع کود آلی و ارگانیک ؼنی شده2412412377

تن*کود گیاهی ؼنی شده2412512378

تن*کود حیوانی ؼنی شده طیور2412512379

تن*کود حیوانی ؼنی شده دام2412512380

تن*کمپوست گیاهی ؼنی شده2412512381

تن*کمپوست حیوانی ؼنی شده2412512382

تن*ورمی کمپوست ؼنی شده2412512383

تن*کمپوست پسماند شهری ؼنی شده2412512384

Recycling of non-metal waste and scrapبازیافت ضایعات و خرده های ؼیر فلزی3720

تنRecycling of other non-metal productsبازیافت سایر محصوالت ؼیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر3720312312

تنRecycling ofبازیافت کاؼذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی3720412314

Storage and warehousingانبار کردن و انبار داری6302

تن*خدمات انبارداری و نگهداری محصوالت کشاورزی و محصوالت ؼذایی6302312301

تن*انبارداری و نگهداری محصوالت کشاورزی توسط سیلوی ؼالت6302412302

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در مخازن نگهداری آن6302412303

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه6302412304

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه ثابت6302512305



واحدعنوان التینعنوان فارسیکد 

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه ثابت در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد6302612306

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه ثابت در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد6302612307

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه سیار6302512308

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه سیار در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد6302612309

تن*انبارداری و نگهداری مواد ؼذایی در سردخانه سیار در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد6302612310

Manufacture of food products and beveragesN/A(محصوالت ؼذایی و آشامیدنی )تحقیق و توسعه درصنعت ومعدن 7310412322

Production, processing and preserving of meat and meat productsN/Aتحقیق و توسعه در تولید، عمل آوری و حفاظت گوشت و محصوالت گوشتی از فساد7310512323

Processing and preserving of fish and fish productsN/Aتحقیق و توسعه در عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصوالت حاصل از آبزیان از فساد7310512324

Processing and preserving of fruit and vegetablesN/Aتحقیق و توسعه در عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد7310512325

Manufacture of vegetable and animal oils and fatsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت روؼن ها و چربیهای گیاهی و حیوانی7310512326

Manufacture of dairy productsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت محصوالت لبنی7310512327

Manufacture of grain mill productsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت محصوالت از دانه های آسیاب شده7310512328

Manufacture of starches and starch productsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت نشاسته و محصوالت نشاسته ای7310512329

Manufacture of prepared animal feedsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت ؼذاهای آماده برای حیوانات7310512330

Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت ماکارونی، رشته فرنگی و محصوالت آردی مشابه7310512334

Manufacture of other food products n.e.c.N/Aتحقیق و توسعه در ساخت سایر محصوالت ؼذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر7310512335

Manufacture of fertilizers and nitrogen compoundsN/Aتحقیق و توسعه در ساخت کود ها و ترکیبات ازته7310512378

Management and quality improvement systemsN/Aپژوهش در سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت7310401243

Recycling of non-metal waste and scrapN/Aتحقیق و توسعه در بازیافت ضایعات و خرده های ؼیر فلزی7310512468

Food IndustryN/Aپژوهش در صنایع ؼذایی7310412471

Chemical IndustriesN/Aپژوهش در صنایع شیمیایی7310412472

Engineering consulting in the field of management and quality improvement systemsN/Aمشاوره فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت7421412302

Engineering consulting in the field of food industryN/Aمشاوره فنی و مهندسی در زمینه صنایع ؼذایی7421412304

Engineering consulting in the field of agricultural industriesN/Aمشاوره فنی و مهندسی در زمینه صنایع کشاورزی7421412346

تنfood product Packagingبسته بندی مواد ؼذایی به جز سرگل و گل زعفران7495312317

تنFruits and vegetables Packagingبسته بندی میوه، سبزی و قارچ7495412318

تنprepared And semi-prepared foods Packagingبسته بندی ؼذاهای آماده و نیمه آماده7495412319
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تنTypes of vegetable and animal oils and fats Packagingبسته بندی انواع روؼن ها و چربی های گیاهی و حیوانی7495412320

تنRose water & condenced waters packagingبسته بندی گالب و عرقیات گیاهی7495412359

تنHoney packagingبسته بندی عسل7495412370

تنMeat products Packagingبسته بندی انواع گوشت و فرآورده های گوشتی7495412321

تنEgg packagingبسته بندی تخم مرغ7495412369

تنCereal and grain Packagingبسته بندی حبوبات و ؼالت7495412322

تنSoy-bean Packagingبسته بندی سویا7495412372

تنFlour packagingبسته بندی محصوالت ؼذایی آردی7495412371

تنStarches Packagingبسته بندی نشاسته7495412373

تنTea Packagingبسته بندی چای7495412323

تنCoffee Packagingبسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوه7495412368

تنCacao Packagingبسته بندی کاکائو و فرآورده  بر پایه کاکائو7495412374

تنSugar Packagingبسته بندی قند و شکر7495412324

تنdried fruit Packagingبسته بندی خشکبار7495412325

تنdate fruit  packagingبسته بندی خرما7495412367

تنCondiments and spices Packagingبسته بندی چاشنی و ادویه ها7495412326

تنleavening agent Packagingبسته بندی بهبود دهنده ها7495412327

تنRefined edible salt (NaCl) Packaging(طعام)بسته بندی نمک تصفیه شده خوراکی 7495412328

کیلوگرمSaffron Packagingبسته بندی سرگل و گل زعفران7495312329

تنPackaging of medicinal plantsبسته بندی انواع گیاهان دارویی7495412379


