
  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١ 

  آرد سوخاري  1  آرد سوخاري  1

  ادويه+ آرد سوخاري   2
جهت صـدور پروانـه بهـره بـرداري و سـاخت آرد سـوخاري الزم اسـت                  

 و مـي توانـد از نـان خـشك           تجهيزات توليد نان در كارخانه مـستقر باشـد        
  صنعتي داراي پروانه ساخت استفاده نمايد

  آرد به روش والسي غلتكي  2
1  

ان خاكـستر   نوع آرد با توجه به ميز     
 طبـق اسـتاندارد     ،آرد گندم حاصـله   

  مربوطه نامگذاري مي شود

آرد سبوس گرفته ، آرد قنادي، آرد ستاره، آرد كامل و آرد سمولينا : مثال 
درصورتيكه آرد مصرفي از نوع دوروم باشد نام فـرآورده آرد سـمولينا          (

  )مي باشد
  گرانول سيب زميني  1
  پرك سيب زميني  2
  پودر سيب زميني  3

انواع فرآورده هاي سيب   3
  .....).گرانول، پرك، پودر و (زميني

  پودر سيب زميني با ادويه  4

  

  ويفر  1
  .....كرم يا ويفر با كرم كاكائويي  2
  ويفر با طعم ميوه  3
  با روكشيفر و  4
  ويفر با تزئين  5

چنانچه كرم ساده باشد با توجه به نوع محصول كه ويفر مي باشـد كلمـه                
درصورتيكه كرم از نوع خاصـي باشـد در عنـوان           . كرمدار درج نمي گردد   

  مثالً ويفر با كرم كاكائويي. كر مي گرددآن ذ
  اسـانس  نام محصول ويفر با طعم   استفاده شود  اسانس   از در صورتيكه    -

به طور مثال ويفر پرتقالي صحيح نمي باشد و ويفر با           . موردنظر مي باشد  
  .طعم پرتقال صحيح است

  ويفر  4
  ويفر روكش دار

  

6  
  .بايستي نان ويفر حاوي كاكائو باشد  ويفر كاكائويي
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٢ 

نوع نان با توجـه بـه فرمـول ارائـه              1
  ....شده مانند نان حجيم و 

نوع نان همراه بـا نـام مـاده خـاص             2
  نان حجيم گردويي: مصرفي مانند

 و انواع نان حجيم و نيمه حجيم
  نان مسطح

  نان اليه اي  3
  نان نيمه آماده پيتزا  1  نان نيمه آماده

5  

بـر اسـاس نـوع      .......( نان با مغـزي     1  مغزدارانواع نان 
  )مغزي مصرفي

 ي نمحي كلمه نان مغزدار صح-گرددي در نام فرآورده لحاظ نمينيكلمه ماش
 درخـصوص نـان     -  و صحيح آن نان با مغزي مثالً خرما مـي باشـد            شدبا

 نام نان بـه     كهي درصورت - استفاده شود    يفي از كلمه نان ق    يستي  نبا  يبستن
 يبـ يازفرمـول ترك % 10 حـداقل    يستيـ  گـردد با   ي منـسوب مـ    يماده خاصـ  

 نـان همبرگـر    صـحيح     نـام    -  مانند نـان گردويـي      دهد ليمحصول را تشك  
  . شدا بيم" مي نان حج"

     و پلوييرشته آش  1   پلويي ورشته آش  6
بسته بـه نـوع آرد مـصرفي نامگـذاري            1

  : شود مانند
  آرد قنادي 

  آرد نخودچي   2
  سرخ كردنانواع آرد غالت جهت   3

  بسته بندي انواع آرد  7

   انواع آرد غالت  4

  اشـاره شـده در اينجـا لحـاظ         1توضيح اينكه آرد سوخاري كه در شماره        
  .نمي گردد

 ايـن پروانـه بـه منزلـه پروانـه       : در پروانه هاي ساخت بايـستي درج گـردد        
  بسته بندي مي باشد

  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

٣ 

  ماكاروني  1
  آرد سموليناماكاروني با   2
  ماكاروني با گلوتن  3
  ماكاروني سبوس دار  4
   آرد سوياx%حاوي ماكاروني   5

  ماكاروني  8

6  
  ماكاروني با سبزيجات

 وجـود داشـته     بيـ  سبوس در فرمـول ترك     يستي سبوس دار حتماً با    يدر ماكارون 
 درج  يستيـ  با "جاتي بـا سـبز    ي ماكـارون  " در نام فرآورده   جاتي نوع سبز  -باشد  
از % 10 شود حـداقل     ي م در عنوان فرآورده درج    ي ماده ا  نام كهي درصورت -گردد

  . پوشش دهد دي محصول را بايبيفرمول ترك
  .آرد مصرفي سمولينا باشد% 100در ماكاروني با آرد سمولينا بايستي 

  .مي باشد% 3در ماكاروني با گلوتن  نيز حداقل ميزان گلوتن 
پروانـه سـاخت    ) 1بند  (چنانچه از بتاكاروتن استفاده شود تحت عنوان ماكاروني         

  .صادر گردد

  كلوچه  1

بر اساس نوع روكـش     ....( كلوچه با روكش    2
  )مصرفي

  دانه هاي خوراكي  مغز كلوچه با   3

ايستي نان كلوچه حاوي    ب(كلوچه كاكائويي     4
  ..............و ) كاكائو باشد

  ...كلوچــــــــــه بــــــــــا مغــــــــــزي    5
  
  

  كلوچه  9
  كلوچه روكش دار

نــام اســانس ( كلوچــه بــا مغــزي بــا طعــم   6
  )مصرفي

  

  گردو باشد فقـط      ي حاو ي داشته باشد اگر مغز    ي مغز يستيكلوچه حتماًبا 
خود نان كلوچـه نـسبت       شود و به     ي م نسبت داده  يي گردو ي مغز گردو به 
:  فـرآورده    ني از ا  ي مثالها / يي گردو يكلوچه با مغز  : مثال  .  شود يداده نم 

  .. وي و روكش شكالتيي گردوي مغزيي كاكائو-كلوچه ساده 
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٤ 

    كراكر  1
  ...........كراكر با سبزيجات و   2
كراكر روكـش دار بـر اسـاس نـوع            3

  ... كراكر با روكش-روكش مصرفي
نام مـاده يـا تركيـب طعـم         + (كراكر    4

  )دهنده مصرفي
كراكر كنجدي يا بر اساس نوع ماده         5

  مصرفي

  كراكر  10
  كراكر روكش دار

  وييكراكر همراه با كرم كاكائ  6

  از كنجـد   ي محصول يستي با يبياز فرمول ترك  % 10ل  ق حدا يدركراكر كنجد 
  .باشد

  
  
  
  
  

  كيك  1

   هاي خوراكيكيك با مغز دانه  2
  

  /.....كيك كاكائويي   3
  / ........كيك با مغزي كرم كاكائو   4

5  
  كيك روكش دار بر اساس نوع

  ي روكش مصرف
  كيك كشمشي  6

  كيك  11
  كيك مغزدار

  كيك روكش دار
  كيك اليه اي

   كاكائويي-كيك ساده   7

 -. گـردد ي الزم مـشخص مـ  زاتي بسته به نوع تجهيپروانه بهره بردارنام  
  :كيـ  درمـورد نـوع ك     - گـردد    ي درنـام فـرآورده لحـاظ نمـ        هيـ كلمه تك ال  

 اسـتفاده شـود درنـام فـرآورده         رآنيـ  خم هي چنانچه از اسانس در ته     )الف
 يستيـ  باي مـ يي كاكـائو كيـ درك) ب  م پرتقـال  با طعـ  كي شود ك  يم نوشته

 هاي خوراكي  مغز  با يكهايدرك) ج  . كاكائو استفاده شود  رپود% 3حداقل از   
 ي اسـفنج  كيـ ك)د.  باشـد  گردومحصول  % 10 حداقل   دي با يي گردو كيمثل ك 
 درصـورت   - هيـ  سـه ال   ي اسفنج كي شود مثل ك   دي ها ق  هي تعداد ال  ،هيچند ال 

 بـه   يبـ ي در فرمـول ترك    ،روغـن %13 از   شي چنانچـه بـ    يدرخواست متقاض 
 در مـورد    .شـود  دهيـ  نام ي روغن كي ، ك  كي ك وان مي تواند عن    باشد ررفتهكا

 كلمـه   نيـ  ا رايـ  مغـزدار درج نـشود ز      ،ي كلمه مغـز   ي به جا  چوقتيه )الف :يمغز
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٥ 

-) نام اسانس مصرفي(كيك با طعم   8
  كيك با طعم پرتقال: مثالبه طور 

   تعداد اليه هاكيك اليه اي بر اساس  9

كيك اليه اي بر اساس تعداد اليه ها          10
   كاكائويي-ساده

  پن كيك  11

  ........................پن كيك با مغزي   12
  نام ماده خاص مصرفي+ پن كيك   13

غلـط  (  مغـزدار  كيـ ك: مثـال  .  باشـد  ي مثل گردو مي خوراكي كننده مغزها  يتداع
 حـداقل    از ي مغـز   تهيـه   چنانچـه در   )ب   . سـت  ا حي صـح  ي بـا مغـز    كيو ك ) است  

چنانچـه  (. ديـ  نام ي شـكالت  ي تـوان آن را مغـز      يفاده شـود مـ    كره كاكائو است  18%
و نـام فـرآورده      نـد ي استفاده شود به آن كـرم كاكـائو گو         ي ازروغن نبات  يدرمغز

  )ج. مـي باشـد  نكاكائو گفته مي شود و اطالق  شكالت صحيح  كرم  كيك با مغزي    
 در% 10 آن   زانيـ حـداقل م   و    استفاده شود  ي خوراك ي از مغزها  يچنانچه در مغز  

 -   يـي  گردو يبا مغـز  كيك  : مثل   مي توان در عنوان قيد كرد      باشد ييفرآورده نها 
  كلمـه  يستيـ با : ني درمـورد تـزئ  -.  اقـدام شـود  يمشابه مغـز : در مورد روكش    

مثًال .  باشدي مورد نظر نمي خاصزانيماده مورد نظر درج شود و م       قبل از  نيتزئ
   كنجدنيبا تزئ
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٦ 

  بيسكويت  1

  )نوع كرم مصرفي(بيسكويت كرمدار   2

بيــــسكويت بامغزهــــاي خــــوراكي     3
  )نوع مغز مصرفي( 

ــش    4 ــا روكــــــ ــسكويت بــــــ بيــــــ
  )نوع روكش مصرفي(

ــزئين    5 ــا  تــــــ ــسكويت بــــــ  بيــــــ
  )تزئين مثل نارگيل و كنجد و شكر(

  بيسكويت سبوس دار  6

7  
لب مصرفي  بيسكويت بر اساس ماده قا    

  مثالً بيسكويت نارگيلي%) 10حداقل (

  بيسكويت  12
  بيسكويت كرم دار

  روكش داربيسكويت  

نــام اســانس + بيــسكويت بــا طعــم   8
  مصرفي

 چنانچـه حـداقل     -.  الزم مشخص گردد   زاتيجه بسته به ت   ينام پروانه بهره بردار   
نــام در  مــي تــوان دوشــ اســتفاده ي خــوراكي از مغزهــايبــيترك از فرمــول% 10

بـه اسـتثناء كـرم سـاده        درخصوص بيـسكويت كـرم دار       –. فرآورده لحاظ گردد  
و  ه شـد  ي با كرم هوا ده    يي كاكائو بيسكويت مثالٌ. بايستي نوع كرم مشخص شود    

  ديرم سف كني با تزئيروكش شكالت
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٧ 

نـام  (فرآورده  حجيم شده بـر پايـه           1
نـام و نــوع  + غـالت مـورد مــصرف  

  )رنگ مصرفي
فرآورده حجيم شده بر پايه نام غله         2

  مغزي+ مصرفي يا غالت مصرفي 

فرآورده  حجيم شده بر پايه   13
  آرد غالت/ بلغور غالت

فرآورده حجيم شده بر پايه نام غله         3
  روكش+ مصرفي يا غالت مصرفي 

حتمـاً   -بايستي ميزان رنـگ مـصرفي در مـتن پروانـه سـاخت درج گـردد               
. بايستي نـام و نـوع رنـگ مـصرفي در عنـوان پروانـه سـاخت درج گـردد               

فـرآورده حجـيم    : بعنوان مثال نام فرآورده مي تواند به اين صورت باشـد          
  شده بر پايه ذرت با رنگ مصنوعي سانست يلو

فرآورده حجـيم   : مثال. درصد مغزي و روكش در پروانه ساخت ذكر گردد        
  تشده بر پايه ذرت با روكش شكال

  
  

ــه   1 ــورد مــصرف + دان ــه م ــام غل  -ن
  دانه ذرت حجيم شده : به طور مثال

2  
ــ + نــام غلــه مــورد مــصرف + ه دان

دانـه ذرت   :   به طـور مثـال      -روكش
  حجيم شده با روكش عسل

14  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانه غالت حجيم شده

3  

+ نــام غلــه مــورد مــصرف + دانــه 
دانـه  :  بـه طـور مثـال        -طعم دهنده   

  ذرت حجيم شده با طعم پنير
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٨ 

فرآورده فرموله شده بر پايه غـالت         1
  )ذرت، گندم، برنج(

اين محصول مصرف مستقيم انساني نداشته و بعنوان ماده اوليه محسوب           
  .مي گردد

 ......فرآورده فرمولـه شـده بـر پايـه          2
  )سيب زميني( 

  

3  
...... فرآورده فرمولـه شـده بـر پايـه        

  ) نوع غالت-سيب زميني(
  
  

15  
  
  
  

فرآورده فرموله شده بر پايه 
  )پلت (غالت و سيب زميني

  
  
  
  
  

+ ...... فرآورده فرموله شده بر پايه        4
  بزيجاتحاوي پودر س

  

فرآورده حجيم شده و سرخ شده بر   16
پايه غالت و سيب زميني فرموله 

  1  )پلت سرخ شده (شده

 بـر    فرآورده حجيم شـده سـرخ شـده       
 و سيب زميني فرموله     غله نوع   ......(پايه

 -  نـــــام طعـــــم دهنـــــدهو )شـــــده
 فـرآورده حجـيم شـده و      :بعنوان مثـال  

 و سيب زمينـي   گندم  سرخ شده بر پايه     
  موسيربا پودر 

  
  
  

  خالل سيب زميني/ انواع چيپس  17  چيپس ساده  1
 طعـم   نام مـاده يـا تركيـب      + چيپس    2

  دهنده

 مقـدار باشـد     كيـ  بـه    وني به كاررفته درفرموالسـ    ي و چاشن  هيچنانچه ادو 
 ينواع چاشـن   ا  با يني زم بي س پسي پروانه ساخت تحت عنوان چ     كي توانيم

 محـصول صـادر     برچـسب  ي بـررو  ي مصرف يمشروط به درج نوع چاشن    
 مشمول ازنظرمقدار،   ي چاشن ري انواع متغ  اده و س پسي است  چ   يهي بد .نمود
  . باشدي ساخت جداگانه مهپروان
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٩ 

انواع سيب زميني نيمه سرخ شده   18
    منجمد

واع سيب زميني نيمـه سـرخ شـده       ان
  منجمد

  

  
  

ــده   ــود دهن ــوع   + بهب ــاس ن ــر اس ب
  برد آنكار

   انواع بهبود دهنده  19
    .....)ژل و -پودر(

  بهبود دهنده بدون آنزيم

 بهبـود دهنـده     -:  صـورت باشـد    ني تواند به ا   يبعنوان مثال نام فرآورده م    
   نان تستي انواع آردهاي بهبود دهنده برا- في ضعي انواع آردهايبرا

20  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فرآوري و بسته بندي غالت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

: بر اساس نوع محصول بطور مثـال      
  غور شده بل انواع غالت-1
   انواع غالت پوست كنده-2
   انواع غالت پرك شده-3
  

 آن نـوع آمـاده   هـر دو     باشد كـه     ي آماده و آماده م    مهي به دو صورت ن    كيپودر ك 
 يستيـ  آمـاده با   كي پودر ك  - .باشد...  انواع طعم دهنده وكاكائو و     ي تواند حاو  يم 

 يگري د هيماده اول  به افزودن    يازي باشد و ن   كي ك هي جهت ته  هي مواد اول  هي كل يدارا
 در  يستيـ  درمحـصول بلغـور با     -[ –نداشـته باشـد     در زمان مـصرف     به جز آب    

 نوع غله دركناربلغور آورده شـود       قسمت فرمول تركيبي و نيز برچسب محصول      
 نوع غله دركنارپرك آورده شود مـثالً        يستي درمحصول پرك با   -مثالً بلغورذرت   

  ]  پرك جو
 مي گيرد در پروانـه هـاي سـاخت بايـستي            در موارديكه فقط بسته بندي صورت     

  اين پروانه به منزله پروانه بسته بندي مي باشد: درج گردد
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١٠ 

بر اسـاس نـوع محـصول بـه طـور             
  :مثال

  پودر كيك آماده   1

  ......پودر كيك آماده با طعم   2
  ......كاكائويي و پودر كيكي آماده   3
  پودر كيك نيمه آماده  4

  ........پودر كيك نيمه آماده با طعم   5
  

  
21  
  

فرآوري و بسته بندي محصوالت 
  پودري

6  
پودر كيك نيمه آمـاده كاكـائويي بـا      

  .........طعم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گلوتن  1
  نشاسته خوراكي از گندم  2
  نشاسته خوراكي از ذرت  3

  استه خوراكي از سيب زمينينش  4
  

فرآوري و بسته بندي گلوتن و   22
  نشاسته 

  نشاسته خوراكي از برنج  5

  
  
  
  
  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

١١ 

توليد و بسته بندي پودر جوانه   23
  گندم

  
  توليد و بسته بندي بايستي در يك واحد توليدي انجام گيرد  پودر جوانه گندم

    آرد برنج    توليد و بسته بندي آرد برنج  24
1  

  
  ميشكا 

2  
  

  نوع روكش مصرفي+ ميشكا 
  

  ميشكا كاكائويي  3
  شيريني  4
  نام اسانس مصرفي+ شيريني با طعم   5
  شيريني كاكائويي  6
  شيريني شكالتي  7
    با مغزهاي خوراكيشيريني  8
  شيريني اليه اي  9

  شيريني تخميري  10

  شيريني تخميري اليه اي  11

25  
  

  شيريني ميشكا
  شيريني ميشكا روكش دار

  يشيريني آرد
  شيريني آردي تخميري

  شيريني مغزدار
  شيريني روكش دار

12  
ــزان   ــه مي % 10چنانچــه مــاده خــاص ب

بكار رفته باشد مثل كـره تحـت عنـوان          
  شيريني كره اي

ميشكا با روكش زعفراني، ميشكا با روكش كاكائويي، شيريني تحـت           : مثال
  .عنوان ميكادو نداريم، ميكادو نام تجاري يك محصول مي باشد

 ساخت و مواد مصرفي در فرموالسيون مـشخص         شنام فرآورده با توجه به رو     
بعنـوان  . روانه بهره برداري بـسته بـه تجهيـزات الزم مـشخص گـردد     نام پ . گردد
نام فرآورده مي تواند بـه ايـن صـورت باشـد شـيريني كـره اي بـا مغـزي                     : مثال

 در پروانه هاي ساخت درصد مغزي به   -مارماالد و روكش شكالتي و تزئين مربا      
 درصورت وجود محدوديتها با توجه به ضوابط ايـن        . شيريني بايد مشخص شود   

 دقـت شـود اوزان محـصوالت بـر اسـاس          . اداره كل در پروانه ساخت ذكر گـردد       
  .ضوابط قانوني و دولتي لحاظ گردد

  
  
  



  توضيحات  پروانه ساخت  شماره  پروانه بهره برداري  شماره

 

:  مثــال بــه طــور-شــيريني روكــش دار  13
  شيريني با روكش شكالت

  ....م و شيريني با مغزي كر  14
  

  

  
  
  
  

١٢ 

 


