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 مقدمه 

ا و مشکالت ناشي از زندگي تکنولوژيک سبب بروز حاالتي از قبيل  هساستر، ها فعاليت هاي روزمره انسان به همراه تنش

هاي روزمره خود نيازمند تفريح،  به همين دليل  انسان در کنار فعاليت .مي شود غيره روزمرگي، افسردگي، خستگي روحي و 

بر روح و روان و رفتار  سيقي  موبه  هيجان، تحرک و آرامش است. تفريح و بازي، ورزش يا تماشاي آن و اجرا يا گوش دادن  

شود. با پيشرفت زندگي بشر و افزايش آگاهي  ثيري انکارناپذير داشته، سبب تفريح و تجديد قواي تحليل رفته ميتأ انسان  

بر زندگي، اهميت آنها بيشتر شده و اختصاص قسمتي از زندگي )ساعاتي از هر روز    هاثير  مثبت اين فعاليتتأ وي نسبت به  

 کيد قرار گرفته است.تأها در جوامع مختلف مورد توجه و انجام اين فعاليتبراي ( فتهيا ه

با توجه به اهميت تفريح، ورزش و موسيقي در سالمت انسان، طبقه بندي علمي و کاربردي وسايل موسيقي، ورزشي، 

 .ساختار ايران کد انجام شده است 12بازي، سرگرمي و شکار در کالس  

 

 هدف

به منظور   بندي کاال ساختار طبقه  12کالس    در   لوازم سرگرمي، بازي، موسيقي و ورزشيگذاري  ي کدصصتخ  ارائه اصول

 باشد. کد ميهمزباني، هماهنگي و همگرايي در کارشناسي يکنواخت کدها در شبکه ايران 

 کاربرد دامنه 

 باشد: به شرح زير مي 12کالس  کاربرددامنه 

 مانند:  روند يم  کاربه ي قينواختن موس يبرا وسايلي که •

آالت بادي، سيمي و    شوند، شامل تمامي وسايلي که به تنهايي ايجاد نواي موسيقي نموده يا براي تکميل ملودي استفاده مي ➢

 ضربه اي. 

 روند. آالتي که براي يادگيري موسيقي به کار مي ➢

 . روندميتجهيزاتي که براي تنظيم، کوک، استقرار يا تحريک آالت موسيقي به کار  ➢

 . روندميبراي عمليات ورزشي در سطح حرفه اي يا آماتور براي آماده سازي يا اجراي مسابقه به کار  ه لي کايوس •

 :  مانندشوند در هر يک از حوزه هاي زير براي بازي، گردش، تفريح يا لذت بردن استفاده ميوسايلي که   •

 شوند. کودکان شناخته مياسباب بازي تمامي وسايلي که به عنوان  ➢

 گيرند. مورد استفاده کودکان و بزرگساالن قرار مي سالنيا خارج  لوازم تفريح و سرگرمي داخلزاتي که به عنوان تجهي  ميتما ➢

 . شوندميکاربرد دارند و با هدف شکار کردن، استفاده   شکار در تمامي وسايلي که •

 12کدگذاري کالس  عمومي  وانين . ق1

 در الگوي وصف الزامي است. «مرجع سازنده » و  «جارتيت نام » ،درج عناصر »مدل« ها دستگاهدر تمامي  •

 . باشدميها، دستگاه  واحد شمارش دستگاه •
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 12. قوانين تخصصي کدگذاري کالس 2

بنهدي دهي به آنها با توجه بهه سهاختار طبقهزير قوانين مربوط به نحوه انتخاب عناصر الگوي وصف و چگونگي ارزش  در

 شود:بيان مي 12کالس  

 ( 121) قيموسي  ات زوم مل  1.2

ساختار   • سطر  موسيقي_121در  )  ملزومات  سازها  تمامي  سيمي_1211براي  هاي  اي_1212،  ساز  کوبه  هاي  ،  ساز 

بادي_1213 هاي  الکترومکانيکي_1214و    ساز  و  الکتريکي  هاي  عناصر  (    ساز  تجارتي«  ،»مدل«  ،»نوع«درج    ، »نام 

 است. ميلزادر الگوي وصف ا »مرجع عرضه کننده« ، سازنده«»مرجع 

 

 . Y کننده عرضهمرجع X مرجع سازنده YAMAHAنام تجارتي   PSR E3مدل  ديجيتال پيانو برقي  :1مثال

 (12141)کليد کد  پيانو برقي نام پايه= 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  ديجيتال نوع 1

  ✓ PSR E3 مدل  2

  ✓ YAMAHA نام تجارتي  3

  ✓ X مرجع سازنده  4

  ✓ Y ده  ننکهعرضمرجع  5

 

 . Y کننده  عرضهمرجع X مرجع سازنده  YAMAHAنام تجارتي  CG142Sمدل  کالسيک  گيتار :2مثال

 ( 12111)کليد کد  گيتارنام پايه= 

  تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

  کالسيک نوع 1

  ✓ CG142S مدل  2

  ✓ YAMAHA نام تجارتي  3

  ✓ X مرجع سازنده  4

   ✓ Y کننده  عرضهمرجع  5

 



 16از 5  صفحه 

6  
 

گروه   • موسيقي_1218در  ملزومات  جانبي  تجهيزات  و  عناصر    متعلقات  تجارتي«  ،«مدل»  ،»جنس«  ،»نوع«درج    ،»نام 

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

 Y مرجههع سههازنده Xنههام تجههارتي  G46SSDمههدل  جههنس چههوب راش و چههرم مصههنوعينيمکههت پيههانو : 1مثههال

 .Zه کنندعرضهمرجع

  (1218)کليد کد  نيمکتنام پايه= 

 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  پيانو نوع 1

 مدل  2
چوب راش و چرم 

 مصنوعي
✓  

  ✓ G46SSD نام تجارتي  3

  ✓ X مرجع سازنده  4

  ✓ Y کننده  عرضهمرجع  5

 .Z کننده عرضهجعمر Y  مرجع سازنده Xنام تجارتي    FL-360مدل    cm  60سايز پايه نت گيتار کالسيک   :2مثال

 (1218)کليد کد  پايه نتنام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  پيانو نوع 1

  ✓ cm 60 سايز 2

  ✓ FL-360 نام تجارتي  3

  ✓ X مرجع سازنده  4

  ✓ Y کننده  عرضهمرجع  5

 

 (125)  ملزومات ورزشي  2.2

ساختار   • سطر  براي  ملزومات  _512در  دسورزشي  عناصر    هاهتگا تمامي    ،تجارتي«  »نام  ،»مدل«  ،»نوع«درج 

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

عرضه کننده  مرجع  X  مرجع سازنده   VISIONنام تجارتي    X20برنامه تمريني مدل    9دستگاه اسکي فضايي با  :  1مثال

Y . 
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 (125135)کليد کد  دستگاه اسکينام پايه=  

 تيک عنصر ارزش  ف وص عنصر الگوي 

 

 نوع 1
برنامه   9فضايي با 

 تمريني
 

  ✓ X20 مدل  2

  ✓ VISION نام تجارتي  3

  ✓ X مرجع سازنده  4

  ✓ Y کننده  عرضهمرجع  5

 

  »مرجع سازنده«  ،»نام تجارتي«   ، درج عناصر »نوع«، »مدل«  ها تمامي ستورزشي براي  ملزومات  _512در سطر ساختار   •

 صف الزامي است.گوي والدر  »مرجع عرضه کننده«و

 

 . Zکننده عرضه مرجع  Y مرجع سازنده  Xنام تجارتي  BONITAست کفش و کاله و زانوبند اسکيت مدل مثال: 

 (125142)کليد کد ستنام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

 نوع 1
کفش و کاله و  

 زانوبند اسکيت 
 

  ✓ BONITA مدل  2

  ✓ VISION نام تجارتي  3

  ✓ X ازنده ع سجرم 4

  ✓ Y کننده  عرضهمرجع  5

» نام تجارتي«  ،»مدل«  ،»سايز«  »نوع«  درج عناصر    تمامي البسه ورزشيورزشي براي  ملزومات  _512در سطر ساختار   •

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

  ADIDASنام تجارتي     عددي 1ني فوسل بسته Predatorمدل   XLسايز جنس فالمنت  فوتبالشورت مثال: 

VISION  مرجع سازنده  X کننده  عرضه مرجع Y . 

 (125341)کليد کد شورتنام پايه= 
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 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  فوتبال نوع 1

  ✓ فالمنت جنس 2

  ✓ XL سايز 3

  ✓ Predator مدل  4

  بسته سلفوني  نوع بسته بندي 5

  عددي  1 مقدار 6

  ADIDAS تي ارتج نام 7
VISION 

✓  

  ✓ X مرجع سازنده  8

  ✓ Y کننده  عرضهمرجع  9

 ( 126)  ملزومات تفريحي و شكار و بازي   3.2  

تجارتي«  » نام،  «محدوده سني    »مدل«، »»نوع« درج عناصر  تمامي اسباب بازي هابراي    اسباب بازي ها  _1261در گروه   •

 است. لزاميا وصفدر الگوي  »مرجع عرضه کننده«و  »مرجع سازنده« ،

کننده عرضهمرجع  Y  سازنده  مرجع  Xسال نام تجارتي    9تا    6مخصوص کودکان    28125اسباب بازي پيانو مدل  :    مثال

Z. 

 (1261)کليد کد اسباب بازي نام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  پيانو نوع 1

  ✓ Predator مدل  2

 محدوده سني  3
مخصوص کودکان  

 سال  9تا  6
 

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

بازي ها  _1261در گروه   • بازي هابراي    اسباب  اسباب  »  ،  «محدوده سني    »مدل«، »»نوع«،  درج عناصر    تمامي ست 

 .در الگوي وصف الزامي است »مرجع عرضه کننده«و تجارتي« و »مرجع سازنده«نام
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 Y  مرجهع سهازنده  Xنهام تجهارتي  سهال    6تها    2مخصهوص کودکهان    2-399انات مهدل  يوست اسباب بازي ح:  1مثال

 .Z کننده عرضهمرجع

 ( 1261)کليد کد  ست اسباب بازينام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  حيوانات  نوع 1

  ✓ 2-399 مدل  2

مخصوص کودکان   محدوده سني  3

 سال  6تا   2
 

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y ازنده س مرجع 5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6

 مانع است در الگوي وصف بال توجه: در صورت لزوم درج عنصر »تعداد قطعه« ✓

 مرجع سهازنده  Xنام تجارتي  سال به باال    3  محدوده سني  27-008مدل    عددي  10  ست اسباب بازي آشپزخانه:  2مثال

Y  کننده عرضهمرجع Z. 

 (1261د  )کليد ک ست اسباب بازيه=  نام پاي

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  آشپزخانه  نوع 1

  عددي  10 تعداد قطعه  2

  ✓ 27-008 مدل  3

  ✓ سال به باال  3 محدوده سني  4

  ✓ X نام تجارتي  5

  ✓ Y مرجع سازنده  6

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  7

،  «محدوده سني    درج عناصر »مدل«، »   يازعروسک اسباب بايه تکميلي  نام پ  و  نام پايه عروسکبا    12611کليد کد    در •

 در الگوي وصف الزامي است. »مرجع عرضه کننده«و  » نام تجارتي« و »مرجع سازنده«
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 Y مرجهع سهازنده  Xنهام تجهارتي  سهال بهه بهاال نهام    3  محهدوده سهني  S800عروسهک مهرد عنکبهوتي مهدل  مثال:  

 .Z کننده عرضهمرجع

 (1261)کليد کد  وسکعرنام پايه=  

 تيک عنصر ارزش  گوي وصف العنصر  

 

  مرد عنکبوتي  نوع 1

  S800 مدل  2

  ✓ سال به باال  3 محدوده سني  3

  ✓ سال به باال  3 محدوده سني  4

  ✓ X نام تجارتي  5

  ✓ Y مرجع سازنده  6

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  7

 

زيرگروه   • بازي_12618در  اسباب  مصرفي  مواد  و  ملحقات  و  عناصر    متعلقات  (   »مدل«»نوع«،  درج  سايز  يا   (  ،

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

 .Z کننده عرضهمرجع  Y  سازندهع مرج  Xنام تجارتي   MC-70ل  آداپتور شارژ برقي تفنگ پينت بال مدمثال:  

 (12618)کليد کد آداپتورنام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

 نوع 1
شارژ برقي تفنگ  

 پينت بال 
 

  ✓ MC-70 مدل  2

  ✓ X نام تجارتي  3

  ✓ Y رجع سازنده م 4

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  5

  ،  »مدل«، »کاليبر«  »نوع«،  درج عناصر    تفنگ تجهيزات شکارو نام پايه تکميلي    تفنگنام پايه  با    12631در کليد کد   •

 در الگوي وصف الزامي است. »مرجع عرضه کننده«و  »مرجع سازنده« ، »نام تجارتي«  
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 کننده عرضههمرجع  X  مرجهع سهازنده  HAMERLIنام تجارتي    mm  4/5کاليبر    AR20FTبادي مدل    تفنگمثال:  

Y. 

 واحد شمارش قبضه مي شود  - (12631)کليد کد  تفنگنام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

  بادي  نوع 1

  ✓ AR20FT مدل  2

  ✓ mm 4/5 کاليبر 3

  ✓ HAMERLI نام تجارتي  4

  ✓ Y نده مرجع ساز 5

  ✓ Z   دهکننعرضهمرجع  6

 

»نوع«، درج عناصر  ملحقات    و  متعلقاتبراي تمامي    متعلقات، ملحقات و مواد مصرفي لوازم شکار _12633در زيرگروه   •

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

کننده عرضهمرجع  Y  مرجع سازنده  Xرتي  جانام ت TBA6026مدل    mm  20  قالب ماهيگيري تک شاخه سايزمثال:  

Z. 

 قالب نام پايه= 

 تيک عنصر ارزش  عنصر الگوي وصف  

 

 نوع 1
ماهيگيري تک  

 شاخه 
 

  ✓ mm 20 سايز 2

  ✓ TBA6026 مدل  3

  ✓ X نام تجارتي  4

  ✓ Y مرجع سازنده  5

  ✓ Z کننده  عرضهمرجع  6
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 12گليسي کالس هاي ان. اصول و معادل 3

بندي کاال،  ساختار طبقه   12هاي تخصصي انگليسي مرتبط با کدگذاري در کالس  ه بررسي اصول و معادلب  در اين بخش

 شود. ها«، پرداخته ميبا تمرکز بر روي »ملزومات ورزشي« و »اسباب بازي

 

 ( Sport necessitiesملزومات ورزشي ) -125

 

 

 

 ورزش و ملزومات ورزشي آورده شده است:ا ي انگليسي متداول مرتبط ب هادر جدول زير برخي از معادل ✓

 

 معادل انگليسي معادل فارسي 

   incline chest press پرس باال سينه 

     decline chest press پرس زير سينه 

    abdominal crunch شکم کرانچ

   biceps جلو بازو

 inner and outer thigh داخل و بيرون پا 

 curl الري

 seated نشسته 
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 معادل انگليسي معادل فارسي 

 graduated مدرج

 diving غواصي

 cycling دوچرخه سواري 

 stationary bicycle دوچرخه ثابت

 lifeguard غريق نجات

 mountaineering کوهنوردي 

 track and field دو و ميداني 

 gymnastic ژيمناستيک 

 shooting تيراندازي 

 boating قايقراني 

 physical fitness آمادگي جسماني 

 bowling بولينگ 

 surfing موج سواري 

 weightlifting وزنه برداري 

 flexibility انعطاف پذيري 

 pull up بارفيکس 

 hockey هاکي 
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 معادل انگليسي معادل فارسي 

 paintball پينت بال 

 baseball بيسبال

 badminton بدمينتون 

 squash اسکواش 

 billiard بيليارد

 (Toys)اسباب بازي  -126

 

 
 

هاي زير ارزش دهي  ها، انگليسي عنصر »محدوده سني« )يا محدوده( مانند نمونهي ازهاي مرتبط با اسباب بايهدر نام پ

 گردد: مي

 سال  5تا  2محدوده سني: مخصوص کودکان   -1

 

 age range: for 2 to 5 year old babies 

 

 Xسهال نهام تجهارتي    5تها    2مخصهوص کودکهان    MQ-004Fاسهباب بهازي پيهانو پالسهتيکي متوسهط مهدل    مثال:

 Y. کننده هرضع مرجع
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 سال 6محدوده سني: مخصوص کودکان زير  -2

age range: for under 6 year old babies 

, brand X, for 2 to 5 year old babies004F, -Toy, plastic piano, medium, model MQ

distributor Y 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Xسههال نههام تجههارتي  6سههايز متوسههط مخصههوص کودکههان زيههر  B 9/301عروسههک خههرس پوليشههي مههدل مثههال: 

 Y. کننده عرضهمرجع

, brand X, for under 6 year old babiesmedium,  zebear, model 301/9 B, si Doll, plush

distributor Y 

 

 سال  3محدوده سني: باالي   -3

 

    age range: over 3 years old 

 

 .Yکننده عرضهمرجعX سال نام تجارتي   3باالي  محدوده سني  Sاسباب بازي ماشين پالستيکي مدل  مثال:  

, brand X, distributor Yover 3 years olde c car, model S, age rangToy, plasti 

 

 

 

 

 

 ها آورده شده است:هاي انگليسي متداول در اسباب بازيدر جدول زير برخي از معادل ✓
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 معادل انگليسي معادل فارسي 

   pull back کششي   

   clockwork کوکي  

   cosmetic آرايشي 

 medical پزشکي  

  plush پوليشي 

   bow and arrow تير و کمان  

  tools ابزارآالت  

   kitchen آشپزخانه  

   teaware خوري چاي

 gardening باغباني 

 table football فوتبال دستي  

    jigsaw جورچين 

 rechargeable شارژي 

 entertainment سرگرمي

 educational آموزشي 

 thinking فکري

 baby کودک
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 معادل انگليسي معادل فارسي 

 teenager نوجوان 

 with remote control کنترلي

 with battery باطري خور 

 musical موزيکال

 building bricks خانه سازي

 diving غواصي

 home appliance لوازم خانگي

 power قدرتي 

 sponge اسفنجي 

 rubik cube مکعب هوش

 fishing ماهيگيري

  

 


