
 
1398استانداردهاي ملي و مصاديق فهرست نهايي كاالها و اقدامات آسيب رسان به سالمت به جهت منع تبليغات در سال   

 مصاديق  شماره استاندارد مليعنوان و   كاال  دسته بندي

 انواع سوسيس و كالباس گوشت و مرغ با درصدهاي متفاوت  ويژگي ها و روش هاي آزمون-سوسيس و كالباس
 2303 

 انواع سوسيس و كالباس

فراورده هاي گوشتي و غذاهاي 
 آماده مصرف

 انواع گوشت عمل آوري شده با درصدهاي متفاوت
 

ويژگي ها و-فرآورده هاي گوشتي عمل آوري شده پخته
  روش هاي آزمون

 5753 
 ژامبون

انواع ساندويچ حاوي سوسيس وكالباس (ساير ساندويچ و پيتزا 
 مشمول فهرست نمي باشد)

ويژگي ها - پيتزاي منجمد آماده طبخ  
 9417  

 

انواع ساندويچ و پيتزاي داراي سوسيس و 
 كالباس و ژامبون

 سمبوسه فاقد استاندارد ملي مي باشد
ويژگي ها و روش هاي آزمون-فالفل

 11073  
 

شده باروش آمادهانواع سمبوسه و فالفل
(صتعتي و صنفي) غوطه وري در روغن  
 

ويژگي ها-پنير پيتزاي پروسس - شير و فرآورده هاي آن 
 و روش هاي آزمون

 13526  
  (تاپينگ پيتزا) پنير پيتزاي پروسس

با  ،رنگ و بدون طعم، رنگي و بدون طعم دار  انواع نوشابه گازدار
ميوه ايو.. ) و  و زيرو اليتسبك (قند و بدون قند، كم كالري،   

ويژگي ها - نوشابه گازدار  
 1250  انواع نوشابه گازدار با يا بدون قند 

فراورده هاي شيرين و 
 نوشيدني ها

  -نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا 

 ويژگي هاي و روش هاي آزمون
6693 

 نوشابه انرژي زا

ويژگي ها  –نوشيدني مالت     
 نوشيدني مالت (ماء الشعير )  طعم دار 2279

فهرست نمي باشدانواع آبميوه و نكتار گازدار مشمول   

ميوه اي  نكتارهاي ميوه و نوشيدني هاي  –آبميوه ها   
ميوه اي  هاي نوشيدني  - گازدار  

ويژگي ها  –بدون گاز   
)2837بدون گاز(  

)14345گاز دار(   
 

انواع نوشيدني هاي ميوه اي گاز دار و 
درصد و  25بدون گاز با محتواي آب ميوه 

 كمتر

ي غير ميوه اي انواع شربت و نوشيدني ها -  
 و تزييني



ويژگي ها-خوراكيفرآورده هاي يخي اعم از مايع، منجمد و پودري در هر نوع بسته بندي
 فرآورده هاي يخي خوراكي  3964

ويژگي ها و روش هاي آزمون-پودر نوشيدني فوري   
 انواع پودر نوشيدني فوري 4714

مصرفي خانوارروغن  9131  نيمه جامد مصرفي صنايع و خانوار هاي منظور روغن  روغن ها 
انواع سس ساالد پرچرب (مانند سس هزار جزيره، سس فرانسوي، 
 سس تاتار، سس ايتاليايي و ... ) بجز نوع كم چرب و كاهش يافته

ويژگي ها و روش هاي آزمون - مايونز و سس ساالد  
2454 

ساالد و مايونز و سس چرب (انواع سس پر
  درصد 30بيش از با چربي  سفيد) سس

 سايرا قالم خوراكي
 

 - چيپس برگه و چيپس خاللي، سيب زميني سرخ شده در روغن  - 
  ويژگي ها و روش هاي آزمون
 - غالت و حبوبات -فرآورده هاي سرخ شده برپايه سيب زميني

 ويژگي ها و روش هاي آزمون

سرخ  چيپس برگه و چيپس خاللي، سيب زميني - 3764
  ويژگي ها و روش هاي آزمون -شده در روغن

 - فرآورده هاي سرخ شده برپايه سيب زميني - 12099
  ويژگي ها و روش هاي آزمون - غالت و حبوبات

انواع فراورده هاي سرخ شده در روغن بر 
پايه سيب زميني و غالت (چيپس سيب 

 زميني و غالت)

ويژگي هاي و  - غالتفرآورده هاي حجيم شده بر پايه بلغور و آرد 
 روش هاي آزمون

ويژگي-فرآورده هاي حجيم شده بر پايه بلغور و آرد غالت
 هاي و روش هاي آزمون

2880 
 انواع فراورده حجيم شده بر پايه ذرت

هاي تر شيريني    
انواع فراورده هاي كاكائويي مانند شكالت صبحانه(نوتال)، انواع 

 دراژه، فراورده كاكائويي با مغزي ويفر 
ويژگي ها و روش هاي آزمون  - فرآورده هاي كاكائويي

 فراورده هاي كاكائويي 12018

و روش هاي آزمونويژگي ها-تافي و آبنبات انواع تافي ميوه اي و غير ميوه اي و  طعم دار و انواع آبنبات
 تافي و آبنبات 711

 دخانيات سيگار و محصوالت دخاني  
 

فرآورده هاي آرايشي تاتو و فراورده هاي  
 طراحي پوست

 كاالهاي آرايشي

فرآورده هاي آرايشي رنگي پوست و مو  
(اانواع رژ لب، ريمل، كرم پودر، پنكيك، 
خط چشم، مداد آرايشي چشم و لب، 

 رنگ مو و...)

 انواع فرآورده هاي برنزه كننده پوست 

انواع محصوالت آنتي سلوليت و الغر  
 كننده موضعي

فرآورده هاي صاف كننده، فركننده و  
 كراتينه كننده مو

 


