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 مقدمه 

روين بي  رشد  و  غذا  به  جامعه  افزون  روز  جمعياز  ويه  غذا  ت  منابع  مهمتريي،  يکاهش  از  توجه يکي  که  است  مسائلي  ن 

ي موجود و به  يغذا نه از منابعيراستا، لزوم استفاده به  نير امحققان را به خود معطوف داشته است. د  شمندان ويدولتمردان، اند

بندي ي، بستهيد غذاين منابع جديمحصوالت کشاورزي، تأم هيعات بي رويري از ضايهاي مطلوب نگهداري و جلوگري روشيکارگ

عالوه  .ستين هديپوشچ کس يت آن بر هياز جمله مواردي است که اهم غيرهت محصوالت و يفي ک مناسب به منظور حفظ و بهبود

از  ياي که ني شده، به گونهي ن غذايهاي نوش عادات و سبکيدايپ  شرفت علوم و صنعت، سبب ي ن، رشد و توسعه جوامع و پ يبر ا

ع يم صنايسبب رابطه مستق  نيگردد. بدي به شکل روز افزوني احساس مييد غذاي هاي جدش فرآوردهيدايپ   به تنوع محصوالت و

ي و  يع غذايد صنايجاد کارخانجات جديي جامعه و ايت غذايفيک ت ويص دولت و مردم به کمجه خاتوو    ي با سالمت مردميغذا

 .دهندرا نشان ميصنايع غذايي ت يهستند که اهم ل بارزييهمگي دال غيره

ان  با توجه به هدف ايران کد که تخصيص کد به تمامي موجوديت هاي زنجيره تامين کاال و خدمات )محصول( و ايجاد زب

تقسيم بندي بر اساس کاربرد و تقسيم بندي بر  »باشد، پس از مطالعات گسترده و با استفاده از دو رويکرد   جاري ميترك تمش

هاي کاال و قطعات دسته بندي شده است. تقسيم بندي ها در چندين سطح ادامه يافته تا  محصوالت در کالس  «اساس ماهيت

ري که به ازاي هر محصول مورد تبادل در اين حوزه، در ساختار ملي  د بطوشوده  هر محصول در مناسب ترين مکان ممکن دي 

از طبقه بندي کاالي ايران کد،  به    01ايران کد يک نام پايه موجود باشد. با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به غذا، کالس  

 مواد غذايي مصرفي انسان اختصاص يافته است.

 

 هدف

بندي کاال به منظور همزباني، همااهنگي و همگراياي ساختار طبقه  01در کالس    غذاييواد  م  اريارائه اصول تخصصي کدگذ

 .باشددر کارشناسي يکنواخت کدها در شبکه ايران کد مي

 

   کاربرد دامنه 

شاود، خاواه ايان ماواد و يد را شاامل مشاوايي که توسط انسان مصرف ميهکليه مواد غذايي خوراکي و فرآورده  01کالس  

يازمند عمليات يا فرآيند خاصي براي مصرف باشند مانند انواع گوشت که باراي قابال مصارف شادن توساط انساان ها ن  دهآورفر

هاا مساتقيما و بادون روي آنها صورت بگيرد، خواه اين ماواد و فرآورده  غيره  سرخ کردن و  بايستي عمليات پختن، کبابي کردن،

 جات.ميوه اعانوهيچ گونه عملياتي قابل مصرف باشند مانند  

  گيرند.قرار مي  01هاي خوراکي حاصل از دام، طيور و آبزيان در کالس  هاي کشاورزي خوراك انسان فرآوردهکليه فرآورده

پختن،   فرآيندهاي صنعتي نظير کنسرو کردن، کمپوت کردن، منجمد کردن،  از  آنها  غذايي که در تهيه  هم چنين کليه مواد 

 شوند. د نيز در اين کالس و در کليد کد مخصوص به خود طبقه بندي ميوش مي استفاده  غيره عصاره کردن و 
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 01کدگذاري کالس  عمومي  وانين . ق1

   :شودبيان ميبه شرح زير  01قوانين عمومي کدگذاري کالس  اين قسمتدر 

» ، «بندي  بستهع  نو»  به همراه عناصر  «وزن يا حجم»،  «مقدار»  يکي از عناصردرج    ،01  کد   کالسهاي  در تمامي نام پايه •

 در الگوي وصف الزامي است.  »مرجع عرضه کننده«و »مرجع سازنده«،نام تجارتي« 

در    وزني و تعداد در واحدروش عرضه آنها به صورت    يا است    وزني و حجميدر کاالهايي که روش عرضه آنها به صورت   •

 .تاسمي الزا «وزن يا حجم»به جاي عناصر  «مقدار»نوع بسته بندي است درج عنصر 

عددي عرضه مي شوند الزم است    10و بار ديگر  g 500مثال : براي نارگيل تازه اي که در  بسته هاي سلفوني، يکبار با وزن  

 از عنصر مقدار در الگوي وصف استفاده شود. 

 

 نارگيلنام پايه = 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  تازه نوع 1

  بسته سلفوني  نوع بسته بندي 2

  g 500 اردقم 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  تازه نوع 1

  بسته سلفوني  نوع بسته بندي 2

  عددي  10 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 بنديساختار طبقه  سطوح  ترتيبدهي به آنها به وي وصف و ارزش ر الگ اصعن قوانين انتخاب. 2

ارزش  چگونگي  به  مربوط  قوانين  و  وصف  الگوي  عناصر  انتخاب  نحوه  به  مربوط  آنها  قوانين  به  ساختار  دهي  به  توجه  با 

   .باشدبه صورت زير مي  01بندي کالس طبقه 

  

 ( 011)  فرآورده هاي خشك كشاورزي  1.2

 . مجاز مي باشد «نوع»در عنصر  هاشهراسامي درج  اتبوبدر گروه ح •

 . Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي   g 900لپه آذرشهر بسته سلفوني مثال :  

 لپهنام پايه= 

 

کد  در • پايه    01112کليد  »برنج«    و  «برنج»نام  تکميلي  پايه  عناصر  نام  بندي»،  «نوع»درج  بسته   ، «وزن»،  «نوع 

  .در الگوي وصف الزامي است «کننده عرضهمرجع » ، »مرجع سازنده« و«تجارتينام»

 

 قابل قبول است.   «نام تجارتي»در عنصر  «فاقد نام تجارتي»ج ارزش در، اخلتوليد دهاي  در برنج نکته  : ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  آذرشهر  نوع 1

  بسته سلفوني  نوع بسته بندي 2

  g 900 مقدار 3

  ✓ X رتي نام تجا 4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 . Z کننده  عرضه مرجع Y مرجع سازنده    Xتجارتينام  kg 40برنج دانه بلند کيسه مثال :  

 نام پايه= برنج 

 

در    مخلوط شده   انواع خشکباردرج  «  آجيل مخلوطنام پايه تکميلي »و  «  آجيل مخلوط»نام پايه    011327در کليد کد   •

 . الزامي است «نوع»عنصر 

  : جعبه  مثال  اکبري  پسته  و  کشمش  و  بادام  مغز  مخلوط  تجارتي  g  700يايمقوآجيل    Y  سازندهمرجع   Xنام 

 . Zکننده عرضهع مرج

 طخلوآجيل منام پايه= 

 

 

 

 

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  دانه بلند  نوع 1

  کيسه  نوع بسته بندي 2

  kg 40 ارمقد 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  اکبري  مغز بادام و کشمش و پسته نوع 1

  جعبه مقوايي  نوع بسته بندي 2

  g 700 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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انواع پودر ميوه درج خشک«  ميوه پودر تکميلي »مخلوط و نام پايه«  ميوه پودر نام پايه »مخلوط 011318در کليد کد  •

   . الزامي است «نوع»در عنصر  مخلوط شده

 

 

    : فرنگيمثال  توت  ميوه  پودر  گيالس  مخلوط  کيلوگرمي    و  بندي  بسته  تجارتي فاقد    Y  سازنده   مرجع   Xنام 

 . Zکننده هعرضع مرج

 ميوه  پودر نام پايه= مخلوط

 

 مانند   سبزي خشک  نامدرج    «خشک  مخلوط  سبزي»ميلي  يه تکپاام  نو    «خشک  سبزي»نام پايه    011511در کليد کد   •

  .الزامي است «نوع»در عنصر  ...کوکو، قرمه، پلو، آش و 

 . Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 40سبزي خشک آش جعبه مقوايي مثال : 

 سبزي خشک نام پايه= 

 

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  و گيالس  توت فرنگي نوع 1

  فاقد بسته بندي  نوع بسته بندي 2

  کيلوگرمي وزن  3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  آش  نوع 1

  ايي قوه مجعب نوع بسته بندي 2

  g 40 وزن  3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 ( 012)  فرآورده هاي غير خشك كشاورزي  2.2

 .الزامي است «نوع»در عنصر  سبزينام درج  «جوانه سبزيجات »نام پايه تکميلي و «جوانه»نام پايه   01213در کليد کد  •

 .Z  کننده عرضهمرجع Y  مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 300جوانه شبدر تازه بسته پالستيکي  : ثالم

 جوانه ه= ايم پ نا

 

 تازه   مخلوطسبزي    نامدرج    «تازه  مخلوط  سبزي»نام پايه تکميلي  و  «  تازه  مخلوط  سبزي»  نام پايه  01211در کليد کد   •

  .الزامي است «نوع»مانند کوکو، قرمه، پلو، آش و ... در عنصر 

 . Z ننده کضهعرمرجع Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 250سبزي مخلوط تازه آش بسته سلفوني مثال : 

 سبزي مخلوط تازهنام پايه= 

 
 

 

بريده شده، اساليس    دو نيم شده،  ن هسته،ع بدوواان  گردند و)تازه(، فقط انواع خام و هسته دار کدگذاري مي  در زيتون •

  گردد. در نام پايه زيتون فرآوري شده و انواع شور آن در نام پايه شور کدگذاري مي  غيره و شده، مغزدار

 . Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 250زيتون با هسته ظرف شيشه اي :  مثال

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  شبدر تازه  نوع 1

  بسته پالستيکي نوع بسته بندي 2

  g 300 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  آش  نوع 1

  بسته سلفوني  نوع بسته بندي 2

  g 250 وزن  3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 نام پايه= زيتون 

 ( 013) فرآورده هاي دامي  3.2

پايهگروه لبنيات با    در • درج   «ماست طعم دار»  و  «ارکشک طعم د»،  «شير طعم دار»،  «خامه طعم دار»  تکميلي  هاينام 

 . الزامي است «نوع»در عنصر  نوع طعم

 Z کننده عرضه مرجع   Y مرجع سازنده   Xنام تجارتي   g 480 خامه عسل و کنجد پاستوريزه ليوان پلي استايرني :  1مثال 

 . Z ده کننعرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي    cc 250 پاکت تتراپک شير طالبي استريليزه:  2مثال 

 . Z کننده  عرضه مرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 700کشک با طعم نعناع و سير ظرف شيشه اي :  3مثال 

 خامه نام پايه= 

 

در    عامل غني کننده درج    «پاستوريزه  شده  غني  شير»نام پايه تکميلي  و    « شده  غني   شير»نام پايه    20133کليد کد  در   •

 .  استالزامي  «نوع»( در عنصر  غيرهو  cمانند ويتامين  )شده  غني شير

   : شده  مثال  غني  ويتامين  شير  تتراپک  زهيلياستر  D3و    Aبا  تجارتي    cc  1000  پاکت  سازنده  Xنام    Y  مرجع 

 Z کننده عرضهمرجع 

 

 

  تيک عنصر ارزش  صف و گويعنصر ال 

  با هسته  نوع 1

  ظرف شيشه اي  نوع بسته بندي 2

  g 250 وزن  3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  عسل و کنجد پاستوريزه  نوع 1

  ليوان پلي استايرني  نوع بسته بندي 2

  g 480 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y ازنده ع سجرم 5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 شير غني شده  نام پايه= 

 

در ماست غني شده    غني کننده   عاملنام پايه »ماست« و نام پايه تکميلي »ماست غني شده« درج    01335در کليد کد   •

 . الزامي استدر عنصر »نوع« 

  : امگا  مثال  با  پاستوريزه  پروپيلني    %4/1کم چرب    3ماست  پلي  تجارتي    g  1000چربي سطل    Y  مرجع سازنده   Xنام 

 .  Z ده کننضهعرمرجع 

 ماست  نام پايه= 

 

مانند گوسفند،    نوع دامدرج    «دام  شده  فيله  گوشت»و    «دام  کرده  چرخ  گوشت»  يليکمت  هاينام پايهدر گروه گوشت دام   •

 .  الزامي است «نوع»در عنصر گوساله و ...... 

  کننده عرضه مرجع  Y  مرجع سازنده   Xنام تجارتي    g  800  گوسفند ظرف يکبارمصرف  ران  گوشت چرخ کرده :    2و    1  مثال

Z  . 

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  استريليزه D3و   Aبا ويتامين  نوع 1

  پاکت تتراپک نوع بسته بندي 2

  cc 1000 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهع مرج 6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 نوع 1
کم چرب  3پاستوريزه با امگا 

 چربي  4/1%
 

  سطل پلي پروپيلني  نوع بسته بندي 2

  g 1000 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 گوشت چرخ کرده  نام پايه =

 . الزامي است «عون»صر  در عن غيرهمانند گوسفند، گوساله و    نوع دامدرج  «ناگت دام»و  «دام مغز» تکميلي هاي در نام پايه •

 .   Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 380 گوساله ظرف يکبارمصرفتازه مغز :  1 مثال

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   g 800ناگت گوشت منجمد بسته پلي اتيلني :  2 مثال

 مغز  نام پايه= 

 

 ( 014)  فرآورده هاي طيور  4.2

فرآوردهسر  در • پايههاي خاص طيور  گروه  نوع  ج  در  بيفتک طيور«»،  «استيک طيور»،  «استخوان طيور»تکميلي  هاي  نام 

 . الزامي است «نوع»در عنصر   غيرهمانند مرغ، بوقلمون و  طيور

   Z کننده  عرضه مرجع Y  مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 500استخوان قلم ران مرغ عمل آوري شده بسته وکيومي:  1مثال 

 .   Z ه نندکعرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 500استيک بوقلمون ظرف يکبارمصرف :  2مثال 

 .   Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده   Xنام تجارتي   g 500بيفتک سينه بوقلمون ظرف يکبارمصرف :  3مثال 

 

 ارزش  وي وصف الگ صرعن 
تيک 

 عنصر

 

  ران گوسفند  نوع 1

  ظرف يکبارمصرف نوع بسته بندي 2

  g 800 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  گوساله  تازه عون 1

  ظرف يکبارمصرف نوع بسته بندي 2

  g 380 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 استيک  نام پايه= 

 

،  « سنگدان طيور»،  «طيور  دل»،  «طيور  سنگدان  و  جگر»،  «طيور  جگر»تکميلي    هاينام پايه  احشاء خوراکي طيورگروه    در •

 «فينگر طيور  چيکن»،  «قلوه طيور  و  جگر  و   دل»،  «طيور  جگر  و   دل »،  «طيور  گوشت  کباب»،  «قلوه طيور»،  «شنيسل طيور»

 .  الزامي است «نوع»در عنصر  غيره بوقلمون و  غ، مرند مان نوع طيوردرج 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي    g 500 يکبارمصرف ظرف مرغ شتر تازه  جگر:  1مثال 

 .  Zکننده عرضهعمرج Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 700 يکبارمصرف ظرف مرغ سنگدان و جگر:  2مثال 

 .   Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 900 يکبارمصرف  ظرف غمر جگر و  دل:  3مثال 

 .  Z کننده  عرضه مرجع Y مرجع سازنده  X نام تجارتي g 450يکبارمصرف ظرف شترمرغ تازه قلوه  و جگر و  دل:  4مثال 

 .  Z ده کننضهعرمرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 800 يکبارمصرف ظرف منجمد مرغ سنگدان:  5مثال 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي    g 900 يکبارمصرف ظرف  آرد با مرغ شنيسل:  6مثال 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   g 500 يکبارمصرف  ظرف  مرغ شتر تازه قلوه :  7مثال 

تجارتي    g  800  سلفوني  ش روک  با  يکبارمصرف  ظرف  بوقلمون  زعفراني  کباب:    8مثال   سازنده  Xنام    Y  مرجع 

 .   Zکننده عرضهع مرج

 جگر پايه= نام  

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  بوقلمون  نوع 1

  ظرف يکبارمصرف نوع بسته بندي 2

  g 500 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  تازه شتر مرغ نوع 1

  ظرف يکبارمصرف نوع بسته بندي 2

  g 500 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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کد • کليد  آنها  که    ييهادر  تکميلي  پايه  نام  است    «طيور  خاص  هاي   فرآورده»در  شده  طيور  درجذکر  مرغ،    نوع  مانند 

 . الزامي است «نوع»در عنصر غيره بوقلمون، شترمرغ و 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   g 900 يکبارمصرف ظرف مرغ سوخاري ران:  1مثال 

مرجع    Xنام تجارتي    g  1800  پروپيلني  پلي  ظرف  بندي  بسته  نوع  تازه  استخوان  و  پوست  با  رغم  سينه  و  ران:    2مثال  

 .  Z کننده عرضهمرجع Y سازنده

نام تجارتي    g  900  سلفوني  روکش   با   يکبارمصرف  ظرف  طبخ   آماده  گوشتي   مرغ  زعفراني  تازه   فيله  و   سينه  و  ران:    3مثال  

X  مرجع سازنده Y  کننده عرضه مرجع Z  . 

 .   Z کننده  عرضه مرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 900 يکبارمصرف ظرف مرغ سوخاري ران ساق  :  4 المث

تجارتي    g  800  سلفوني  روکش   با  يکبارمصرف  ظرف  بوقلمون  زعفراني  کباب:    5مثال   سازنده  Xنام    Y  مرجع 

 .  Z کننده عرضهمرجع 

        Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 600  رفرمصيکبا ظرف منجمد مرغ سوخاري بال و کتف:   6مثال 

   Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 900 يکبارمصرف ظرف مرغ سوخاري سينه:  7مثال 

 

 ران پايه =نام  

 

 

 

پايه • نام  طيوردرج    «طيور   شده  فيله  گوشت»و    «طيور  کرده  چرخ  گوشت»تکميلي  هاي  در  بوقلمون،   نوع  مرغ،  مانند 

  .الزامي است «نوع»در عنصر  غيرهشترمرغ و 

 .   Z کننده  عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xتجارتي نام   kg 1 يکبارمصرف فظر بوقلمون کرده چرخ گوشت:  1مثال 

 .  Z کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي  g 900 يکبارمصرف ظرف مرغ  شده فيله گوشت:  2مثال 

 

 

 

 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  سوخاري مرغ  نوع 1

  ظرف يکبارمصرف نوع بسته بندي 2

  g 900 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
 



 54   از  14صفحه 

 
 

 

 گوشت چرخ کرده پايه= نام  

 

  (015) فرآورده هاي آبزيان  5.2

مانند    نوع آبزيدرج   « ناگت آبزيان» « و کباب گوشت آبزيان» ، «شنيسل آبزيان»، «استيک آبزيان»تکميلي   هايدر نام پايه •

 . الزامي است «نوع»در عنصر   غيرهو  ون ماهي شير، ماهي سالم

 .  Z کننده  عرضه مرجع Y  مرجع سازنده  Xنام تجارتي  g 700 يکبارمصرف ظرف منجمد کولي  ماهي استيک :  1مثال 

 .  Z  کننده عرضهمرجع Y مرجع سازنده Xنام تجارتي   g 200 يکبارمصرف  ظرف ماهي شنيسل:  2مثال 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   kg 1 اتيلني يپل  ظرف سالمون ماهي  کباب:  3مثال 

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   g 400 وکيومي اتيلني پلي ظرف  ميگو ناگت:  4مثال 

 

 استيک  پايه= نام  

 

 
 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  بوقلمون  نوع 1

  بارمصرفيک فرظ ينوع بسته بند 2

  kg 1 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  ماهي کولي منجمد  نوع 1

  رمصرفبايک ظرف نوع بسته بندي 2

  g 900 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 . الزامي است «نوع»در عنصر  نوع آبزيدرج  «آبزيان شده  فيله گوشت»و  «کرده آبزيان چرخ گوشت»در نام پايه تکميلي  •

  کننده عرضهمرجع  Y  مرجع سازنده   Xنام تجارتي    kg  5/0  وکيومي  سيل  بستهسالمون    ماهي   کرده  چرخ  گوشت:    1مثال  

Z  . 

تجارتي    g  750  يکبارمصرف  ظرف  منجمد  شير  بچه  ماهي  شده   فيله  گوشت:    2مثال   سازنده  Xنام    Y  مرجع 

 .  Z کننده عرضهمرجع 

 پايه= گوشت چرخ کردهنام  

  ( 016)  فرآورده هاي صنايع غذايي  6.2

 الزامي است. «نام تجارتي»هاي صنايع غذايي درج عنصر گروه فرآوردهسردر  •

در عنصر    غيرهمانند آلبالو، سيب و  نوع ميوهدرج   «نشده  لزال وهمي آب»و  «شده  زالل ميوه آب»تکميلي  هايدر نام پايه •

 . الزامي است «نوع»

 .  Z کننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي   g 180 دويپک پاکت آلبالو شده زالل ميوه آب:  1مثال 

تجارتي    cc  280  متااليزي  دويپک  بسته  موز  و  سيب  نشده  زالل  ميوه  آب:    2مثال     Y  هسازندع  مرج  Xنام 

 .  Z کننده عرضهمرجع 

 پايه= آب ميوه زالل شده نام  

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  سالمون ماهي نوع 1

  سيل وکيومي تهبس دينوع بسته بن 2

  kg 5/0 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  آلبالو  نوع 1

  پاکت دويپک  نوع بسته بندي 2

  g180 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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  « نوع»در عنصر  نوع ميوه، غله و حبوباتدرج به ترتيب  «حبوبات آرد» و« تالغ  آرد»، «ميوه  آرد»تکميلي  هاي در نام پايه •

 . الزامي است

 .  Z کننده  عرضه مرجع Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  kg 1 کيسه برنج آرد:  1مثال 

 .  Z کننده عرضهمرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  kg 35 گوني سويا آرد:  2مثال 

 پايه= آردنام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تيک عنصر ارزش  لگوي وصف ر اصنع  

  برنج نوع 1

  کيسه  نوع بسته بندي 2

  kg 1 مقدار 3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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   01اصول و قوانين انگليسي در کالس 

بندي کاال پرداخته ساختار طبقه   01س  ر کالد  اريدر اين بخش به بررسي اصول و قوانين تخصصي انگليسي مرتبط با کدگذ

شود. اين اصول و قوانين شامل سه بخش نکات مربوط به اصالح دستي نام محصول، نکات مربوط به ارزش دهي عناصر و  مي

 . باشدهاي تخصصي در اين کالس ميمعادل

 نكات مربوط به اصالح دستي در نام محصول   1.3

 : باشدميموارد زير شامل  ي ليساصالح دستي در نام محصول انگ

 اصالح دستي نام پايه در نام محصول  1.1.3

 اصالح دستي نوع در نام محصول 2.1.3

 اصالح دستي نام پايه در نام محصول   1.1.3

ايه انگليسي  بايست نام پبسته به نوع کاال و به دليل عدم همخواني نام پايه انگليسي با نام پايه فارسي، ميدر بعضي از موارد  

 شده است. درجگردند، هايي که به صورت دستي اصالح ميهپاي  گردد. در زير نامدر نام محصول اصالح 

 قندها •

 

 

 ارزش انگليسي نوع  ارزش فارسي نوع نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 
انگليسي نام پايه   

 در نام محصول 

 lump Sugar lump خرد شده Hard sugar قند 

 cube Sugar cube حبه  Hard sugar قند 

 loaf Sugar loaf کله Hard sugar قند 
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 مثال: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sugar lump 

 . کندماند و تغييري نميارزش نوع باقي مي
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 گيرد.، اصالح دستي صورت نميارزش دهي شده باشد »شکسته«« با نوععنصر »: اگر در نام پايه قند نكته ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hard sugar 

 

 

broken 
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 لوبيا •

 

 

 

نام پايه 

 فارسي

نام پايه 

 انگليسي

ارزش  

 فارسي نوع

ارزش  

 انگليسي نوع 

انگليسي نام پايه 

 در نام محصول 

 white Navy bean سفيد Bean لوبيا

 red Kidney bean قرمز Bean لوبيا

 cowpea Cowpea چشم بلبلي  Bean لوبيا

 wax bean Wax bean چيتي Bean لوبيا
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   :1المث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kidney bean 

 . کندماند و تغييري نميارزش نوع باقي مي
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 :  2مثال 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Navy bean 

 کند.ماند و تغييري نمي ارزش نوع باقي مي 
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 گندم و جو  •

 
 

نام پايه 

 فارسي

نام پايه 

 انگليسي

  ارزش فارسي

 نوع

ارزش انگليسي 

 نوع

انگليسي نام پايه 

 در نام محصول 

 flaked Flaked wheat پرك  Wheat گندم 

 skinned Pearl wheat پوست كنده Wheat گندم 

 unskinned Whole wheat با پوست  Wheat گندم 

 

 گردد. نکته: تمامي موارد ذکر شده در باال در مورد نام پايه جو نيز اعمال مي ✓

 

 

 

 

 

 



 54   از  24صفحه 

 
 

 

 :  1ل مثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaked wheat 

 . کندماند و تغييري نميميارزش نوع باقي 
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 : 2مثال 

 

 

 

 

 

اصالح مي ✓ محصول  نام  در  دستي  صورت  به  نوع  از  قسمتي  و  پايه  نام  موارد  برخي  در  آن نکته:  موارد  اين  در  شود. 

نوع   بقيه  و  حذف  شده،  تکرار  پايه  نام  در  که  نوع  از  ميقسمت  باقي  محصول  نام  درج  در  کامل  صورت  به  نوع  ارزش  و  ماند 

 گردد. مي

 

 

Pearl barley 

 . كندماند و تغييري نميارزش نوع باقي مي
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 چاي  •

 

 

 

 

نام پايه  

 فارسي 
 نام پايه انگليسي 

ارزش فارسي 

 نوع

ارزش انگليسي 

 نوع

انگليسي نام پايه در  

 نام محصول

 bag Tea bag ايکيسه  Tea چاي
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 مثال: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tea bag 

 کند.ماند و تغييري نمي ارزش نوع باقي مي 

 

 

  imported fragrant without envelope   شود:از نوع به صورت دستي حذف مي   bagکلمه  
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 زيره •

 

 

 

 

 ارزش فارسي نوع نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي
ارزش انگليسي 

 نوع

انگليسي نام پايه 

 در نام محصول 

 black Caraway سياه Cumin زيره

   

 

 کند. شود و نام پايه تغيير نمينکته: در زيره سبز فقط نوع بصورت دستي اصالح مي ✓
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 مثال:  

 

 

 

 

 

 

 Caraway 

 کند.ي ماند و تغييري نمارزش نوع باقي مي 
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 اصالح دستي نوع در نام محصول   2.1.3

 

 

کند آن قسمتي از نوع که در  در نام محصول انگليسي، بدون اينکه نام پايه تغييري    «نوععنصر »در صورت تکرار نام پايه در  

 ماند. به صورت کامل باقي مي ف« در الگوي وصنوععنصر »ولي ارزش  گرددنام پايه تکرار شده حذف مي

  

 هاگوشت  •

 

 

 

هاي انواع گوشت با توجه به نام پايه تکميلي آن ترجمه شده است و  به دليل تفاوت معنايي انواع گوشت در انگليسي، نام پايه

ليسي نوع آورده باشد. ولي با توجه به ارزش فارسي، نام گوشت در ارزش انگبه همين خاطر نيازي به اصالح دستي نام پايه نمي

گردد و به همين خاطر عبارت تکرار شده در نوع از نام محصول شود که اين امر سبب تکرار نام گوشت در نام محصول ميمي

 ماند. بدون تغيير باقي مي «نوععنصر »گردد. الزم به توضيح است که ارزش حذف مي
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 : 1مثال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 به دليل تكرار در نام محصول از نوع حذف muttonكلمه 

 frozen sirloin   :گرددمي

 

 ماند. ارزش نوع کامل باقي مي

 



 54   از  32صفحه 

 
 

 

  :2ل مثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دليل تکرار در نام محصول از قسمت نوع حذف  vealکلمه  

 fresh shank      :گرددمي

 

 . ماندارزش نوع کامل باقي مي 
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 :    3مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دليل تکرار در نام محصول از نوع حذف  chickenکلمه  

 fresh unskinned thigh and breast      :گرددمي

 . ماندارزش نوع كامل باقي مي
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 : 4مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       :گرددبه دليل تكرار در نام محصول از نوع حذف مي beefكلمه  

fresh boned sirloin 

 

 . ماندارزش نوع کامل باقي مي 
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 نكات مربوط به ارزش دهي عناصر   2.3

  

 باشد: جدول زير مي عنصر »نوع« مطابقهاي رتيب قرار گرفتن ارزش ، ت01هاي کالس در تمامي نام پايه

  

top quality-high quality-super top quality-first class 

Iranian-Indian-Ceylon 

fresh-frozen 

Salar-Hashemi-….. 

 1-1جدول

 

 گردند. نکته: اسامي با حرف اول بزرگ درج مي ✓

 

   X کننده  عرضه مرجع g 400يالن زرين معطر جعبه مقوايي : چاي ممتاز شکسته س1مثال 

Tea, top quality Ceylon Zarrin fragrant broken leaf, cardboard box, 400 g, distributor X  

 X کننده عرضهمرجع  g 900: گوشت چرخ کرده منجمد ممتاز گوساله ظرف يکبار مصرف  2مثال

Ground meat, top quality frozen veal, disposable container, 900 g, distributor X 

 

 X کننده عرضهمرجع    g 900:  گوشت فيله شده مرغ تازه ويژه ظرف يکبار مصرف 3مثال

Fillet, high quality fresh chicken, disposable container, 900 g, distributor X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کيفيت 

   ر/کشورنام شه

 تازه/ منجمد
 اسم محصول  و
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هاي انگليسي، ترتيب قرار گرفتن آنها در کنار هم به ترتيب زير و  در ارزش   2-1در صورت وجود عبارات موجود در جدول   •

 باشد. مي 1-1هاي ذکر شده درجدولپس از ارزش 

 

subsidized-unsubsidized 

sterilized 

pasteurized 

homogenized 

plain 

 2-1جدول

   X کننده عرضه مرجع  Lit 1اي کيسه نايلوني چربي يارانه %5/2: شير پاستوريزه 1مثال

Milk, subsidized pasteurized 2.5% fat, naylon pack, 1 Lit, distributor X  

 

 X کننده عرضه مرجع   Lit 1اي کيسه پريپک چربي يارانه %5/2: شير ممتاز پاستوريزه و هموژنيزه 2مثال

Milk,  top quality subsidized pasteurized and homogenized 2.5% fat, prepack bag, 1 Lit, 

distributor X 

  

 Y  کننده عرضه مرجع  Xليوان پلي استايرني نام تجارتي  cc 200چربي  %5/2: شير تازه آزاد پاستوريزه 3مثال

Milk, fresh unsubsidized pasteurized 2.5% fat, 200 cc, polystyrene cup, brand X, 

distributor Y 

 

 

 باشد. مي «whole»  01عبارت »کامل« در کالس  معادل انگليسي •

   X  کننده عرضهمرجع  g 60صبحانه کامل شکالت سفيد بالشتي بسته سلفوني  مثال :

Breakfast, pillow shaped white chocolate whole, cellophane pack, 60 g, distributor X 

 گردد. حرف اول آنها با حروف بزرگ درج مي شوند ومي  درجي هاي انگليسغذاهاي ايراني با حفظ نام فارسي خود در ارزش  •

 شده است.  درجها  غذاهاي ايراني و نوشتار صحيح انگليسي آن از نکته: در پيوست نام برخي ✓

 

 

 

 اييارانه –آزاد 

 استريليزه 

 پاستوريزه 

 هموژنيزه 

 ساده 
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 در نام پايه »نوشيدني«:  •

 گردد. ميدر ابتداي عبارت درج  Kefirباشد، »کفير«  كفير   در صورتي که نوع نوشيدني  

 

 X کننده  عرضه مرجع  cc 1500چربي بطري پت  %1ي کفير پاستوريزه بدون گاز مثال: نوشيدن

uncarbonated pasteurized 1% fat, pet bottle, 1500 cc, distributor X KefirDrink,  

 

 در نام پايه »بستني«:  •

»قيفي«   مثل  بستني  »يخي«  coneنوع   ،popsicle»چوبي«  ،stick  لقمه« انت  bite sizeاي«  و  درج  در  عبارت  هاي 

 گردد. مي

 

   X کننده  عرضه مرجع g 150اي پاستوريزه توت فرنگي تيوب پلي اتيلني مثال: بستني يخي ميوه

, polyethylene tube, 150 g, distributor XpopsicleIcecream, pasteurized strawberry fruit  

 گردد. مي« ترجمه with kernelنکته: »مغزدار« در بستني » ✓

  X کننده  عرضه مرجع g  500ثال: بستني لوکس زعفراني با مغز پسته ظرف پلي پروپيلني م

, polypropylene container, 500 g, distributor kernel pistachio withIce cream, luxe saffron 

X     

 در نام پايه »چاي«:  •

 گردد. مينوع چاي در انتهاي عبارت درج  

 X  کننده عرضه مرجع kg 1شکسته ممتاز جعبه مقوايي چاي سياه خارجي  مثال:

cardboard box, 1 kg, distributor X ,broken leafTea, top quality imported black  

 

نکته: در صورتي که در نام پايه »چاي« کلمات کلکته و سيالن با هم در نام محصول باشند، سيالن در ابتداي عبارت  ✓

 گردد. درج مي

 X کننده  عرضه مرجع kg 5/0چاي سيالن کلکته شکسته ممتاز جعبه مقوايي مثال:  

broken leaf, cardboard box, 0.5 kg, distributor X Ceylon CalcuttaTea, top quality      

 در نام پايه »برنج«:  •

  گردد.عدد يا کد برنج در انتها درج مي 

 Y   کننده عرضه مرجع  Xنام تجارتي   kg 10باسماتي کيسه  1121مثال: برنج پاکستاني 

, bag, 10 kg, brand X, distributor Y1121Rice, Pakistani Basmati  
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 در نام پايه »ماست«: •

 گردد. « در ابتداي عبارت درج ميdrainedباشد، کلمه »  چکيدهدر صورتي که نوع ماست  

 X کننده عرضهمرجع  g  1000مثال: ماست چکيده خامه اي موسيردار ليوان پلي استايرني 

shallot cream, polystyrene cup, 1000 g, distributor X  drainedYogurt,  

 

 در نام پايه »نوشابه«:  •

 ترتيب قرار گرفتن عبارات به صورت زير است: 

 

 (un)carbonated 

diet 

low calory 

sugar free 

 

 

    X کننده  عرضه مرجع  cc 300طعم پرتقال بطري پت مثال: نوشابه گازدار بدون قند رژيمي با 

 

Soft drink, carbonated diet sugar free with orange flavor, pet bottle , 300 cc, distributor X 

 

 در نام پايه »ساندويچ«:  •

 گردد. يمدر انتهاي عبارت درج  coldو »سرد«   half baguette، »نيم باگت«baguetteترکيبات »باگت«  

   X کننده عرضه مرجع  g 150با پنير و کاهو بسته سيل وکيومي  %90مثال: ساندويچ نيم باگت ويژه کالباس فيله گوشت  

with cheese and lettuce,  half baguetteSandwich, high quality 90% meat fillet kielbasa 

sealed vacuum pack, 150 g, distributor X 

 

 

 

 

 

 

 

 گاز دار 

 رژيمي

 کم کالري 

 بدون شکر 
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 01هاي انگليسي تخصصي در كالس  عادلم  3.3

 به تفکيک و بدون تفکيک نام پايه و سرگروه آورده شده است. 01هاي انگليسي رايج در کالس در اين بخش معادل

  درجگيرد،  ها مورد استفاده قرار ميپايهکه در بيشتر نام  01کد  هاي انگليسي رايج در کالسدر جدول زير برخي از معادل

 شده است. 

     

 معادل انگليسي معادل فارسي 

 top quality سفارشي  -مخصوص -ممتاز

 high quality مجلسي  -ويژه 

 super top quality اعالء

 prepared آماده 

 half prepared نيمه آماده 

 ready to cook آماده طبخ 

 unflavored بدون طعم 

 for children مخصوص کودکان -کودك -کودکان-خردساالن

 multi fruits ميوه چند

 pillow shaped بالشتي

 family مصرف خانوار

 single tone تک رنگ

 two tone دو رنگ

 three tone سه رنگ 

 puffed حجيم شده  -حجيم

 with flavor با طعم 

 with coating,coated با روکش 

 chewy جويدني
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 معادل انگليسي معادل فارسي 

 chili تند

 single serving تک نفره

 rice ي يپلو

 stew يخورشت

 broth آبگوشتي

 instant coffee نسکافه

 vegetable fat چربي نباتي 

 cooked beet لبو 

 peppermint نعناع فلفلي 

 stuffed شکم پر 

 fragrant معطر
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 شده است. درجبه تفکيک نام پايه و سرگروه  01هاي انگليسي کالس کد در جداول زير برخي از معادل

 هاي خشک کشاورزيردهفرآو -011

 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 Rice برنج

 Sadri صدري

 wholemeal سبوس دار 

 Bean لوبيا

  capsule shaped کپسولي

 long قلمي 

 agriculture کرم رشتي،رشتي

 top quality رسمي Chickpea نخود

 top quality رسمي Lentil عدس 

 Peanut بادام زميني 

 salt and vinegar سرکه نمکي

 salt and pepper فلفل نمکي 

 peppered فلفلي 

 salted نمکين-شور-نمکي

پوست کنده  

 )پوست بيروني( 
shelled 

پوست کنده  

 )پوست نازك( 
skinned 

 kernel مغز

 shelled مغز شده 

 Pepper فلفل

 powder پودري-پودر

 powdered پودر شده 

 sweet فرنگي 

 long قلمي 
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 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 black seed سياه دانه

 Saffron زعفران 

 string اي رشته 

 stick ايشاخه 

 Sargol سرگل

 Pistachio پسته 

 unroasted خام

 mechanically مکانيکي 

opened 

 Fandoghi فندقي 

 wide split خندان 

 Akbari اکبري 

 Ahmad Aghaee آقايي احمد 

 Kaleh Ghoochi کله قوچي

 Starch نشاسته 

 refined تصفيه شده

 high refined edible خوراکي فوق تصفيه 

 Sesame کنجد

 hulled پوست کنده 

 unhulled با پوست

 twisted پيچي Vermicelli ورميشل 

 Flour آرد 

 confectionery قنادي 

 whole wheat گندم کامل 

 white wheat گندم سبوس گرفته

 Corn ذرت

 grits بلغور

 seeded دانه شده 
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 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 Raisin کشمش

 seedless بي دانه 

 seedless بدون هسته

 with seed با دانه 

 tiny ريز 

 long قلمي 

 

 هاي غير خشک کشاورزيفرآورده -012

 گليسي ارزش ان ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 Broad bean باقاال 

 skinned پوست کنده 

 podded دانه شده 

 split تک لپه

 whole دو لپه

 Onion پياز

 ring shaped اي حلقه-حلقه شده

 chopped نگيني -خرد شده

 sliced خالل شده -خاللي

 Garlic سير 

 unskinned با پوست

 skinned بدون پوست

 clove حبه 

 whole گل -ايبوته 

 peeled clove مرواريد

 peeled clove حبه صدفي

 cultivated پرورشي Mushroom قارچ
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 گليسي ارزش ان ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

نخود -نخود سبز

 فرنگي 
Pea  دانه شده podded 

 Lemon ليمو 

 sour ترش 

 sweet شيرين 

 Mosamaie ي مسماي Pumpkin کدو 

 Cabbage کلم 

 broccoli بروکلي 

 cabbage پيچي

 Carrot هويج

 chopped خرد شده

 sliced ايحلقه 

 ball shaped توپي

 stick خاللي

 sliced stick خاللي خرد شده 

 chopped خرد شده Spinach اسفناج 

 tree درختي Cucumber خيار 

 Pulm آلو 

 Bokhara washed بخارا شسته شده

 Baraghani yellow برقاني زرد

 wild جنگلي

 Dried barberry زرشک 

 top quality دانه اناري

 puffy پفکي 

 

 

 

 هاي دامي فرآورده -013 
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 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 mutton shank fillet فيله ران گوسفند  Mutton گوشت 

 spicy chicken مرغ تند  Fillet فيله

 barbecue chicken کبابي مرغ Liver جگر

 Yogurt ماست

 baked پخته شده

 drained shallot چکيده موسير

 Ice cream بستني

 stick چوبي

 cone قيفي

 popsicle يخي

 liter ليتري 

 family خانواده

 with kernel مغزدار

 whit sour cherry با شربت آلبالو

syrup 

 ultra high فرادما  Milk شير 

temperature 

 frosting قنادي  Cream خامه

 

 هاي طيورفرآورده-014

 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 emptied شکم خالي  Chicken مرغ

 

 ها آبزيانفرآورده-015
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 ارزش انگليسي  ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي 

 Fish ماهي 

 headless بدون سر

 with head با سر 

 without tail بدون دم 

 with tail با دم 

 gutted شکم خالي 

 Shrimp ميگو
 deveined رگ گيري شده 

 sea cleaned پاك شده دريايي 

 

 هاي صنايع غذايي فرآورده -016

 ارزش انگليسي ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي

 Compote کمپوت 

 sliced تکه اي 

 chopped خرد شده

 ring sliced ايبرش حلقه 

 ring shaped ايحلقه 

 Drink نوشيدني

 ice يخي

 flaked پرك

 lychee ليچي

 coffee energy انرژي زا قهوه 

 Tea چاي

 earl grey ارل گري 

 gun powder باروتي 

 broken leaf شکسته 
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 ارزش انگليسي ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي

 whole leaf قلمي 

 Foumanat فومنات

 Assam آسام

 Darjeeling دارجلينگ 

 CTC کله مورچه اي 

 Iranian داخلي-ايراني

 Ceylon and کلکته و سيالن

Calcutta 

 imported خارجي

 Truffi ترافي Toffee تافي 

 Gaz گز

 flour آردي 

 Angabin انگبين

 Bread نان

 tandoor تنوري 

 sliced برش خورده 

 Brotchen بروچن -بروتشن

 Ciabatta چاباتا 

 Roggen روگن

 Sheermal شيرمال

 toast سوخاري  -تست

 oily روغني

 rye چاودار

 braided حصيري  Strudel اشترودل 



 54   از  48صفحه 

 
 

 

 ارزش انگليسي ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي

 layered اي اليه

 piroshki پيراشکي Paste خمير 

 Biscuit بيسکويت 

 cracker ترد

 without bran بدون سبوس

 Panjareie اي پنجره

 oil روغني

 tea time عصرانه 

 snack نيمروز 

 between meal چاشت -نيم چاشت

 wholemeal سبوس دار 

 Honey عسل

 spring بهاره

 multiplant چند گياه 

 Angabin انگبين

 without wax صاف 

 Gavan Gaz Angabin گون گز انگبين

 milk vetch گون 

 Candy آبنبات

 double end press دو سر پرس

 milk filling شيري مغزدار 

 Salt نمک

 iodine free بدون يد 

 iodized يد دار 

 distilled تقطيري  Vinegar سرکه 

 crude خام Oil روغن
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 ارزش انگليسي ارزش فارسي نام پايه انگليسي  نام پايه فارسي

 edible soya خوراکي سويا 

 Sausage سوسيس 

 hotdog هات داگ 

 frankfurter فرانکفورتر 

 vegetable گياهي  Hamburger همبرگر

 Kielbasa کالباس 

 roasted تنوري 

 hot تند

 

 

 پيوست

 اسامي غذاهاي ايراني 

 شده است.  درجگردند. در جدول زير اسامي برخي از غذاها  غذاهاي ايراني با حرف اول بزرگ و با حفظ نام فارسي درج مي

 نام انگليسي نام فارسي

 Kebab کباب

 Gormeh Sabzi قورمه سبزي 

 Gheimeh Sibzamini قيمه سيب زميني 

 Gheimeh Bademjan قيمه بادمجان 

 Fesenjan فسنجان

 Bamiyeh stew خورشت باميه

 Aloo Esfenaj آلو اسفناج 

 Bademjan stew خورشت بادمجان 

 Ghalieh Mahi قليه ماهي 

 Kookoo Sabzi کوکوسبزي 
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 Halim حليم

 Baghali Polo باقاال پلو-پلو  باقالي

 Loobia Polo لوبيا پلو

 Adas Polo عدس پلو

  

 

 ها نام ماهي

 است.  شده ها درج ماهي از در جدول زير نام انگليسي برخي

  

 نام انگليسي نام فارسي

 stone morocoo  آمورها 

 grass carp آمور 

 salmon  آزاد 

 skipjack tuna  اسکيپ جک  

 alaska pollock  آالسکا پوالك  

 stellate sturgeon برون ازون 

 largehead hair tail اسبک 

 pike اردك ماهي 

    wels اسبله 

 stargazer اورانوس ماهي 

 sailfish بادبان

 frigate tuna بچه زرده

 yellowfin goatfish بز ماهي 

 blue warehou بلوارهو 

 sharpbelly تيز کولي
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 نام انگليسي نام فارسي

 tilapila تيال پيال 

 skipjack tuna تن هوور مسقطي 

 hanchback box fish  جعبه ماهي 

 saurida tumbil حسون 

 black pomfret حلوا سياه

 silver pomfret حلوا سفيد 

 bird beak burrfish خارپشت ماهي 

 whitefin wolf hering خارو باله سفيد 

 wolf hering خارو

 batfish خفاش ماهي 

 dori دوري

 fourfinger thread fin راشکوي معمولي

 spotted scat زروك

 needlescaled  greenfish زرده

 red cod ردکاد 

 sardin ساردين

   needlescaled gaeenfish سارم 

 salmon سالمون 

   red snapper  سرخو  

   bigeyes snapper سرخو چشم درشت   

 Soltan Ebrahim سلطان ابراهيم

   grunter سنگسر  

   perch سوف سفيد 

 cobia  سوکال 

 saithe سيت 
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 نام انگليسي نام فارسي

 threespin  سه خاره 

 stumpnose   گوفر -شانک 

 yellowfin seabream  شانک زرد باله  

 sebae clown fish  شقايق ماهي ، دلقک ماهي دوخط 

 bigeye croaker  شبه شوريده چشم درشت 

 croaker  شوريده 

 karut croaker بياهو -ميش  

 smalltooth emperor  شهري  

 snake mackerel  اي شير نيزه 

  narrow barred spanish mackerel شير-قباد 

 spade fish   شينک ماهي  

 spinefoot  صافي  

 hilsashad  صبور  

 Indian mackerel   طالل

 Sicklefish  عروس 

 barred sicklefish عروس ماهي نواري 

 chondrichthyes غضروفي 

 troat قزل آال

 rainbow troat قزل آالي رنگين کمان 

 grass carp کپور علفخوار 

 common carp کپور معمولي يا وحشي 

 silver crap فيتو فاك -کپورسرگنده

 silver carp کپورنقره اي 

 greater lizard fish کريشو 

 Mullet ميد -بياح -کفال
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 نام انگليسي نام فارسي

 flounder کفشک 

 king soldierbream کوپر

 yellowatail barracuda کوتر

 sawtooth barracuda کوتر مواج 

 spottail Shark کوسه باله سياه 

 scalloped hammerhead کوسه سرچکشي

 anchovy کولي

 kilka کيلکا 

 Mahimahi گالت-گاليت

 common dolfin fish گاليت معمولي )دلفين ماهي( 

 Japanese threadfin گوازيم ، ريشو-گوازيم دم رشته اي

 yellowspotted king fish يشگ

 longfine trevally گيش بلند باله

 lndian thread fish گيش رشته اي هندي

 golden travally گيش طاليي 

 thread fish ماهي مقوا

 pike conger مار ماهي 

 marlin مارلين

 squid مرکب   

 caspian salmon ماهي آزاد خزري 

 southern caspian kutum ماهي سفيد 

 farm raised fish ماهي  پرورشي

 sergeant major ملوان ماهي 

 nile perch نايل پرچ

 hoover هوور
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 نام انگليسي نام فارسي

 grouper هامور

 haddock هداك 

 hake هيک

 yellowfin tuna يلوفين

 largehead hair tail يال اسبي سر بزرگ 

 hoover هوور

 grouper هامور

 haddock هداك 

 hake هيک

 yellowfin tuna ينيلوف

 largehead hair tail يال اسبي سر بزرگ 

 

 


