
 
3189استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال   

 دعتِ تٌدی کاال ؽوارُ اعتاًدارد هلیػٌَاى ٍ  هصادیق

 اًَاع عَعیظ ٍ کالثاط گَؽت ٍ هزؽ تا درصدّای هتفاٍت
 ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى -ظَظیط ٍ کالثاض

 5636 

 اًَاع ظَظیط ٍ کالثاض

فزاٍردُ ّای گَؽتی ٍ غذاّای 

 آهادُ هصزف

 اًَاع گَؽت ػول آٍری ؽدُ تا درصدّای هتفاٍت
 

ٍیصگی ّا ٍ  -فرآٍرزُ ّای گَؼتی عول آٍری ؼسُ پرتِ

 رٍغ ّای آزهَى

 8:86 

 شاهثَى

اًَاع عاًدٍیچ حاٍی عَعیظ ٍکالثاط )عایز عاًدٍیچ ٍ پیتشا 

 هؾوَل فْزعت ًوی تاؽد(

ٍیصگی ّا -پیتسای هٌجوس آهازُ طثد  

 <74:  

 

اًَاع ظاًسٍیچ ٍ پیتسای زارای ظَظیط ٍ 

 کالثاض ٍ شاهثَى

 عوثَعِ فاقد اعتاًدارد هلی هی تاؽد

ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى -فالفل  

 443:6  

 

ؼسُ تارٍغ  آهازُ اًَاع ظوثَظِ ٍ فالفل

)صتعتی ٍ صٌفی( غَطِ ٍری زر رٍغي  

 

ٍیصگی ّا  -پٌیر پیتسای پرٍظط -ؼیر ٍ فرآٍرزُ ّای آى  

 ٍ رٍغ ّای آزهَى

 46859  

 )تاپیٌگ پیتسا( پٌیر پیتسای پرٍظط

تا  ،رًگ ٍ تدٍى طؼن، رًگی ٍ تدٍى طؼن دار  اًَاع ًَؽاتِ گاسدار

هیَُ ایٍ.. ( ٍ  ٍ سیزٍ الیتعثک )قٌد ٍ تدٍى قٌد، کن کالزی،   

ٍیصگی ّا -ًَؼاتِ گاززار  

 4583  
 اًَاع ًَؼاتِ گاززار تا یا تسٍى قٌس

فزاٍردُ ّای ؽیزیي ٍ 

 ًَؽیدًی ّا

  -ًَؼاتِ ّای ٍرزؼی ٍ اًرشی زا 

 ٍیصگی ّای ٍ رٍغ ّای آزهَى

99<6 

 ًَؼاتِ اًرشی زا

ٍیصگی ّا  –ًَؼیسًی هالت    

55:< 
 ًَؼیسًی هالت )هاء الؽعیر (  طعن زار

فْزعت ًوی تاؽداًَاع آتویَُ ٍ ًکتار گاسدار هؾوَل   

 

هیَُ ای  ًکتارّای هیَُ ٍ ًَؼیسًی ّای  –آتویَُ ّا   

هیَُ ای  ّای ًَؼیسًی  -گاززار  

ٍیصگی ّا  –تسٍى گاز   

(:6;5تسٍى گاز)  

(47678گاز زار)   

 

اًَاع ًَؼیسًی ّای هیَُ ای گاز زار ٍ 

زرصس ٍ  58تسٍى گاز تا هحتَای آب هیَُ 

 کوتر

ی غیر هیَُ ای  اًَاع ؼرتت ٍ ًَؼیسًی ّا - 



 ٍ تسییٌی

ٍیصگی ّا -ذَراکی فرآٍرزُ ّای یری اػن اس هایغ، هٌجود ٍ پَدری در ّز ًَع تغتِ تٌدی  

6<97  
 فرآٍرزُ ّای یری ذَراکی

ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى  -پَزر ًَؼیسًی فَری   
7:47 

 اًَاع پَزر ًَؼیسًی فَری

هصرفی ذاًَاررٍغي  464> ًیوِ جاهد هصزفی صٌایغ ٍ خاًَار ّای هٌظَر رٍغي  رٍغي ّا 

اًَاع عظ عاالد پزچزب )هاًٌد عظ ّشار جشیزُ، عظ فزاًغَی، 

 عظ تاتار، عظ ایتالیایی ٍ ... ( تجش ًَع کن چزب ٍ کاّؼ یافتِ

ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى -هایًَس ٍ ظط ظاالز  

5787 

ظاالز ٍ هایًَس ٍ ظط چرب )اًَاع ظط پر

 زرصس 63تیػ از تا چرتی  ظفیس( ظط

 عایزا قالم خَراکی

 

 -چیپظ تزگِ ٍ چیپظ خاللی، عیة سهیٌی عزخ ؽدُ در رٍغي  -

 ٍیضگی ّا ٍ رٍػ ّای آسهَى

 -غالت ٍ حثَتات -فزآٍردُ ّای عزخ ؽدُ تزپایِ عیة سهیٌی

 ٍیضگی ّا ٍ رٍػ ّای آسهَى

ظرخ  چیپط ترگِ ٍ چیپط ذاللی، ظیة زهیٌی -6:97

 ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى -ؼسُ زر رٍغي

 -فرآٍرزُ ّای ظرخ ؼسُ ترپایِ ظیة زهیٌی ->>453

 ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى -غالت ٍ حثَتات

اًَاع فراٍرزُ ّای ظرخ ؼسُ زر رٍغي تر 

پایِ ظیة زهیٌی ٍ غالت )چیپط ظیة 

 زهیٌی ٍ غالت(

ٍیضگی ّای ٍ  -غالتفزآٍردُ ّای حجین ؽدُ تز پایِ تلغَر ٍ آرد 

 رٍػ ّای آسهَى

ٍیصگی  -فرآٍرزُ ّای حجین ؼسُ تر پایِ تلغَر ٍ آرز غالت

 ّای ٍ رٍغ ّای آزهَى

5;;3 

 اًَاع فراٍرزُ حجین ؼسُ تر پایِ شرت

ّای تر ؼیریٌی    

اًَاع فزاٍردُ ّای کاکائَیی هاًٌد ؽکالت صثحاًِ)ًَتال(، اًَاع 

 دراصُ، فزاٍردُ کاکائَیی تا هغشی ٍیفز 

ٍیصگی ّا ٍ رٍغ ّای آزهَى  -فرآٍرزُ ّای کاکائَیی

4534; 
 فراٍرزُ ّای کاکائَیی

ٍ رٍغ ّای آزهَى ٍیصگی ّا -تافی ٍ آتٌثات اًَاع تافی هیَُ ای ٍ غیز هیَُ ای ٍ  طؼن دار ٍ اًَاع آتٌثات  

:44 
 تافی ٍ آتٌثات

 دخاًیات ظیگار ٍ هحصَالت زذاًی  

 
فرآٍرزُ ّای آرایؽی تاتَ ٍ فراٍرزُ ّای  

 طراحی پَظت

 کاالّای آرایؾی

فرآٍرزُ ّای آرایؽی رًگی پَظت ٍ هَ   

)ااًَاع رش لة، ریول، کرم پَزر، پٌکیک، 

ذط چؽن، هساز آرایؽی چؽن ٍ لة، 

 رًگ هَ ٍ...(

  
 اًَاع فرآٍرزُ ّای ترًسُ کٌٌسُ پَظت

  
اًَاع هحصَالت آًتی ظلَلیت ٍ الغر 

 کٌٌسُ هَضعی



  
فرآٍرزُ ّای صاف کٌٌسُ، فرکٌٌسُ ٍ 

 کراتیٌِ کٌٌسُ هَ

  
 زیفٌَکعیالت

 دارٍ ّای تا احتوال عَ هصزف
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