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  مقدمه
 تعریف )SNA( 1993های ملی سال  های هزینه بر حسب هدف در سیستم حساب بندی طبقه

، 1995ل ادر س (ISWGNA)1 هـــای مـلی کاری حساب شده است، دبیرخانه داخلی گـروه
 را 2COFOG ،COICOP3 ،COPNI4  بندی مسئولیت تجـدیدنظر و ویـرایش سـه طبقه

ویرایش تجدید نظر شده . واگذار کرد OECD(5(های اقتصادی  یبه سازمان توسعه و همکار
 ها در بندی  صورت گرفت و این طبقهOECDبندی توسط مدیریت آماری  این سه طبقه

 مورد تصویب قرار گرفت و 1999امین جلسه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در مارس  سی
سازمان ملل یک فرایند مشورتی را  اتحادیه اروپا و بخش آمار اداره آمار، OECDاز آن پس 

  .  در موارد جدید ایجاد نمودندجزئیاتبرای تعیین چگونگی اعمال 
بندی هزینه بر حسب هدف است،   شامل چهار طبقه1993های ملی سال  سیستم حساب    

  :بندی عبارتند از این چهار طبقه
  (COFOG)بندی وظایف دولت  طبقه -
  (COICOP) بندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه -
  (COPNI)بندی اهداف مؤسسات غیر انتفاعی در خدمات خانوار طبقه -
 COPP(6(کنندگان بر حسب هدف  بندی مخارج تولید طبقه -

________________________________________________________ 
1 Intersecretariat working Group on National Account  
٢ Classification of Function of Goverment 
٣ Classification of Individual Consumption According Purpose 
٤ Classification of The Purpose of Non-Profit Institution Serving Households 
٥ Organisation for Economic co-operation and Development 
٦ Classification of The Outlays of Producer According to Purpose 
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اند   شدهارائه در سه سطح COPP و COPNI, COICOP, COFOGهای  بندی طبقه    
  :که این سطوح برای مثال عبارتند از

  )کد دو رقمی یا بخش(  01
  )کد سه رقمی یا گروه (  011    
 )کد چهار رقمی یا طبقه   (0111   

نکته قابل توجه دیگـر     .  رقمی قابل استفاده هستند    4های فوق تا کد       بندی   طبقه بنا بر این  
هـا بـا      های فوق نـه تنهـا بـا هـم مـرتبط بـوده بلکـه در برخـی زمینـه                      بندی  این است که طبقه   

و  )ISCED(هـای تحـصیلی      آموزشـی و رشـته      سـطوح   بنـدی   های دیگر مانند طبقه     بندی  طبقه
  .نیز در ارتباط هستند... و  )ISIC(های اقتصادی  المللی فعالیت بیناستاندارد بندی  طبقه
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  فصل اول 
بندی مصرف فردی بر حسب هدف  اصول کلی طبقه

(COICOP)   
  کلیات-بخش اول 
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  کلیات
سه  صورت گرفته توسط  مصرف فردیهای کردن هزینه  برای مشخصCOICOPبندی طبقه

و دولت  1(NPISHs)انتفاعی در خدمت خانوارها بخش نهادی خانوارها، موسسات غیر
  .باشد می
های بودجه  حوزه طرح های ملی در سه  عالوه بر سیستم حسابCOICOPبندی طبقه    

خلی مورد المللی تولید ناخالص دا های بین کننده و مقایسه های قیمت مصرف خانوار، شاخص
  .گیرد استفاده قرار می

  
  :های مصرف فردی شامل موارد زیر است هزینه

شوند؛   مصرف فردی تعریف میعنوان به مخارج مصرفی خانوارها تمامی -
ها را  نظر این هزینه ، اهداف موردCOICOPهای اول تا دوازدهم  بخش

  .سازد مشخص می
ت خانوارها نیز  مخارج مصرفی موسسات غیر انتفاعی در خدمتمامی -

بندی   طبقه13گیرد؛ بخش  هایی است که به نفع خانوارها صورت می هزینه
COICOPهای موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها را مشخص  ، هزینه

 .کند می
گردد،  ها، فردی تلقی می های دولت، تنها بخشی از این هزینه در مورد هزینه -

.  جمعی مورد استفاده خانوارها قرار گیردتواند به طور فردی یا خدمات دولت می
 اقتصادی، امورهای خدمات عمومی، امنیت و نظم عمومی،   مثال، هزینهعنوان به

 برای خانوارهای فردی باشد مورد که آنمسکن و حفاظت محیط زیست بیش از 
های مصرف جمعی  ها هزینه استفاده کل جامعه است که به این نوع هزینه

هایی همانند بهداشت،  اما هزینه. شود  نمیها آن شامل COICOPگویند که  می
های مصرف فردی را تشکیل  تفریح و فرهنگ هزینه و آموزش، حمایت اجتماعی

 .شود  منظور میCOICOPدهند که در بخش چهارده  می
انتفاعی  های مصرف فردی موسسات غیر ، هزینهSNA) 1993(های ملی  در سیستم حساب    

شود و برای  بندی می نقدی طبقه  و دولت تحت عنوان انتقاالت اجتماعی غیردر خدمت خانوار
های مصرف فردی خانوارها اضافه  آوردن مصرف نهایی واقعی خانوارها به هزینه دست به

________________________________________________________ 
١ Non Profit institutions Serving Housholds 
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انتفاعی در  های مربوط به خانوارها، موسسات غیر  با گردآوری هزینهCOICOP. گردد می
 بر حسب را ها آنواقعی خانوارها را محاسبه کرده و خدمت خانوارها و دولت، مصرف نهایی 

 .نماید بندی می اهداف مورد نظرشان طبقه
گیرد،  ی نیز مورد استفاده قرار میدرامدبندی برای انعکاس اختالف کشش  این طبقه    
 سهم نسبتاً باالیی از بودجه خود را صرف غذا، لباس و درامد مثال خانوارهای کم عنوان به

 بودجه خود را صرف حمل و نقل، تر بیش درامدکنند در حالی که خانوارهای پر  مسکن می
 .کنند آموزش، بهداشت و تفریح می

  
  بندی واحد طبقه

های  هزینه، 12 تا 01های  های مصرفی خانوارها در بخش بندی برای هزینه واحدهای طبقه
های بودجه خانوار،   طرحهای پایه از منابعی نظیر داده. هستند کاالها و خدمات مصرفی کسب

های جریان کاال که برای تخصیص عرضه کل کاالها و خدمات به  براوردفروشی،  آمارهای خرده
نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این . شود  میتأمینروند،  مصارف واسطه و نهایی به کار می

ات مشخص و نه هایی است که بر روی کاالها و خدم بندی، هزینه است که واحدهای طبقه
 این آمارهای پایه را با COICOPبندی   طبقه12 تا 01های  بخش. گیرد اهداف صورت می

روند، به یک  بندی کردن کاالها و خدمات گوناگون که برای اهداف خاص به کار می گروه
این کاالها و خدمات گوناگون عبارتند از تغذیه بدن، حفاظت . کند بندی هدف تبدیل می طبقه
  ...های نامساعد آب و هوایی، تحصیل دانش و  ن در برابر وضعیتاز بد

 خدمات بادر منبع اصلی  که است در برگیرنده کاالها و خدمات COICOPهای  طبقه
"S"1دوام با   و کاالهای بی"ND" 2 ، دوام با  کمکاالی" SD" 3 دوام با  باکاالی  و" D" 4 

رود،  ایر کاربردهای تحلیلی نیز به کار میبندی تکمیلی برای س این طبقه. شده استمشخص 
 ،نگهداری شده توسط خانوارها» ای االهای سرمایهک« ذخیره  براوردعنوان مثال، برای  به

اند اجزای پایه   تحت عنوان کاالهای بادوام مشخص شدهCOICOPهای  کاالهایی که در طبقه
  .کند هایی را فراهم می براوردچنین 

________________________________________________________ 
Services .١ 

Non – durable .٢  
Semi- durable .٣  

Durable .٤ 
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 )COICOP(نظام کدگذاری 
  :شود زیر تقسیم می  به سه بخشCOICOP بندی طبقه

   هزینه مصرف فردی خانوار12 تا 01بخش اول کدهای 
   هزینه مصرف فردی موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوار13بخش دوم کد 
   هزینه مصرف فردی دولت14بخش سوم کد 

  :باشد  دارای سه سطح میCOICOP  بندی طبقه
  )کد دو رقمی یا بخش   (01

  )کد سه رقمی یا گروه    (011    
 )کد چهار رقمی یا طبقه   (0111   

  
  
  ) کدهای دو رقمی(حسب بخش  حسب هدف بر بندی مصرف فردی بر طبقه

  الکلی های غیر خوراکی و نوشابه -1
  های الکلی، دخانیات و مواد مخدر نوشابه -2
  پوشاک و کفش -3
  ها مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت -4
  ها آنمبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول  -5
  بهداشت و درمان -6
  حمل و نقل -7
  ارتباطات -8
  تفریح و فرهنگ -9

  آموزش -10
  رستورانهتل و  -11
  کاالها و خدمات متفرقه -12
 (NPISH)انتفاعی در خدمت خانوار  هزینه مصرف فردی موسسات غیر -13
  هزینه مصرف فردی دولت -14
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 (COICOP)حسب هدف  بندی مصرف فردی بر های طبقه هها و گرو بخش

  )کدهای سه رقمی(گروه  )کدهای دو رقمی(بخش 

 الکلی های غیر خوراکی و نوشابه. 1
  های خوراکی  هزینه011
 الکلی های غیر  نوشابه012

های الکلی، دخانیات و مواد   نوشابه02
 مخدر

  های الکلی  نوشابه021
   دخانیات022
  مواد مخدر023

  پوشاک و کفش03
   پوشاک031
  کفش032

 مسکن، آب، برق، گاز و سایر 04
  ها سوخت

   اجاره بهای واقعی مسکن041
   اجاره احتسابی مسکن042
   نگهداری و تعمیر واحد مسکونی043
 عرضه آب و سایر خدمات مربوط به 044

  مسکونی واحد
 ها  برق، گاز و سایر سوخت045

داری  مبلمان، لوازم خانگی و نگه05
  ها آنمعمول 

  ها پوش ، فرش و سایر کفاثاث مبلمان و 051
  ای خانگی  لوازم پارچه052
   وسایل خانگی053
ظروف غذاخوری و   ای، شیشه  ظروف054

  ظروف خانگی  سایر
   ابزار و تجهیزات منزل و باغ055
  جاری منزلامور کاالها و خدمات برای 056
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 (COICOP)ردی بر حسب هدف بندی مصرف ف های طبقه ها و گروه بخش

  )کدهای سه رقمی(گروه  )کدهای دو رقمی(بخش 

  بهداشت و درمان06
   محصوالت، وسایل و لوازم پزشکی061
   خدمات طبی سرپایی062
  خدمات بیمارستانی063

  حمل و نقل07
   خرید وسایل نقلیه071
   استفاده از تجهیزات حمل و نقل شخصی072
  خدمات حمل و نقل073

  ارتباطات08
   خدمات پستی081
   تجهیزات تلفن و دورنگار082
  خدمات تلفن و دورنگار083

   تفریح و فرهنگ09

پـردازی و      داده ،بـصری، عکاسـی    -  تجهیزات سمعی  091
  ها آنلوازم 

  فرهنگ   سایر وسایل عمده بادوام برای تفریح و092
حیوانـات   هـا و   سایر اقالم و وسـایل تفریحـی، بـاغ   093

  خانگی
   خدمات فرهنگی و تفریحی094
   روزنامه، کتاب و لوازم التحریر095
 دستجمعیهای   مسافرت096

   آموزش10

  دبستانی پیش آموزش ابتدایی و 101
   آموزش بعد از دبستان102
   آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم103
   آموزش دوره سوم104
 بندی نشده های سطح  آموزش105
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 (COICOP)بندی مصرف فردی بر حسب هدف  بقههای ط ها و گروه بخش

  )کدهای سه رقمی(گروه  )کدهای دو رقمی(بخش 

 رستوران هتل و 11
  غذاارائه  خدمات تهیه و 111
  جاتأمین خدمات 112

  کاالها و خدمات متفرقه12

بنـدی نـشده در        لوازم شخصی طبقـه    123
  جای دیگر

   حمایت اجتماعی124
   بیمه125
بنـدی نـشده در       قـه  خدمات مالی طب   126

  جای دیگر
بندی نشده در   سایر خدمات طبقه127

 جای دیگر

 هزینـــه مـــصرف فـــردی موســـسات 13
 انتفاعی در خدمت خانوارها غیر

   مسکن131
   بهداشت و درمان132
   تفریح و فرهنگ 133
   آموزش134
   حمایت اجتماعی135
  سایر خدمات136

   هزینه مصرف فردی دولت14

   مسکن141
  بهداشت و درمان 142
   تفریح و فرهنگ143
   آموزش144
  حمایت اجتماعی145

  



 COICOP(  14بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  ها بندی ارتباط با سایر طبقه
شوند تکرار   تفکیک میCOICOPبندی  طبقه 14 و 13های  اهدافی که در بخش -

انتفاعی در خدمت خانوار و دولت است که به  های موسسات غیر بندی اهداف طبقه
یی که جا آن از  بنا بر این.  آمده استCOFOG و COPNI های بندی ترتیب در طبقه

 و COPNIانتفاعی در خدمت خانوارها و دولت مطابق با  مخارج مصرفی موسسات غیر
COFOGبندی را  بندی شده است لذا مخارج مصرفی فردی در این دو طبقه  طبقه

  . منتقل کردCOICOPبندی  ، طبقه14 و 13های   به بخشطور مستقیم بهتوان  می
 دارد زیرا COICOP ارتباط نزدیکی با )CPC(بندی محوری محصوالت  طبقه -

 را COICOPبندی  های صرف شده برای محصوالت، عنصرهای اصلی طبقه هزینه
 برقرار COICOP و CPCبندی  توان تناظری بین طبقه  می بنا بر این. دهد تشکیل می

  .کرد
  

  HBS 1999 COICOP-1بندی  طبقه
، با توجه به نیازهای مطالعات )COICOP - HBS(حسب هدف  فردی بربندی مصرف طبقه

 )Eurostat(بندی اداره آمار اتحادیه  متولی این طبقه. باشد بودجه خانوار تعدیل شده می
  . صورت گرفته است1994باشد و ویرایش قبلی آن در سال  می
مشتق شده   COICOPبندی طور که از نامش مشخص است از طبقه بندی همان این طبقه    

نظام . دهد که با نیازهای مطالعات بودجه خانوار تطبیق داده شده است است اما نشان می
  : به شرح زیر است بندی طبقهکدگذاری در این 
  ) رقمی2کد ( بخش 13: 1سطح 
  ) رقمی3کد ( گروه 47: 2سطح 
  ) رقمی4کد ( گروه 117: 3سطح 
  ) رقمی5کد ( گروه 198: 4سطح 

 و CPCبندی محوری محصوالت   با ویرایش اول طبقهCOICOP-HBSدی بن طبقه    
 مرتبط )CPA96( فعالیت در جامعه اقتصادی اروپا بر اساسبندی آماری محصوالت  طبقه
  .است

  
________________________________________________________ 

١ Classification of Individual Consumption by purpose Adapted to the Needs of 
Household Budget Surveys 
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  COICOP/HICP20001بندی  طبقه
های  با توجه به نیاز شاخص ،)COICOP - HICP(  هدفبر حسببندی مصرف فردی  طبقه

بندی اداره آمار اتحادیه  کننده تهیه شده است، متولی این طبقه مصرفهماهنگ شده قیمت 
 .باشد کننده می های هماهنگ قیمت مصرف  تشکیل شاخص بندی طبقههدف این  باشد، اروپا می

  : به شرح زیر است بندی طبقهنظام کدگذاری در این 
  )سطح دو رقمی( بخش 12: 1سطح 
  ) رقمی3سطح ( گروه 39: 2سطح 
  ) رقمی4سطح ( طبقه 93: 3سطح 
 . در ارتباط استCOICOPبندی  با طبقهCOICOP/HICP٢٠٠٠ بندی طبقه

________________________________________________________ 
١ Classification of Individual consumption by purpose Aurpose Adapted to the 

Needs of Harmonized Indices of Consumer Prices 
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  بخش دوم
 تفکیکی اقالم مصرفی بر حسب هدف  بندی طبقه

COICOP)(  
   طبقهبر حسبتعریف 
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  الکلی های غیر  خوراکی و نوشابهمواد 01
  مواد خوراکی 1-01

شوند عموماً محصوالت خریداری شده بـرای         بندی می   ن گروه طبقه  محصوالت خوراکی که در ای    
محصوالت خوراکی که بـرای مـصرف فـوری در خـارج از خانـه توسـط          . مصرف در خانه هستند   

  ...و  هـای اتوماتیـک فـروش         ها، ماشین   ها، دستفروش   ها، بارها، کیوسک    ، کافه ها  رستوران،  ها  هتل
همچنین غذاهای . گیرند ؛ قرار می)11-1-1(ه و در کدشوند در این گروه منظور نشد    فروخته می 

 تهیه شـده     و غذاهای آماده   رستوران برای مصرف در خارج از       ها  رستورانآماده تهیه شده توسط     
توسط پیمانکاران تهیه غذا که توسط مشتری دریافت شود یـا در منـزل مـشتری تحویـل داده                   

عنـوان خـوراک حیوانـات        که مشخـصاً بـه    محصوالتی  . شوند  ؛ منظور می  )11-1-1( شود در کد    
  .گیرند قرار می) 09-3-4(  شوند در کد فروخته می
  )دوام بی( نان و غالت 1-1-01

   انواع برنج-
 ، آرد یا بلغورای دانه ذرت، گندم، جو، جو دوسر، چاودار و سایر غالت -
ن نان خشک، سوخاری، نان برشته، بیسکویت، نا( نان و سایر محصوالت نانوایی -

، کلوچه، نان کماج، کیک، نان مربایی، انواع پای، انواع پیتزا )نان بستنی(زنجبیلی، ویفر 
 ...و 
 نانوایییبی و انواع خمیر برای تهیه محصوالت ک مواد تر-
 ...)د و رشته، غالت و رآ( طعام   انواع ماکارونی،-
مالت، (از غالت و سایر محصوالت ) ...و کورن فلکس، اوت فلکس (های غالت  فراورده -

زمینی، نشاسته کاساوا، بلغور هندی، سایر  آرد مالت، عصاره مالت، نشاسته سیب
 ).ها نشاسته

، ها سبزی محصوالت آردی تهیه شده با گوشت، ماهی، مواد خوراکی دریایی، پنیر، :شامل
  ها میوه

  ).01-1-7(، ذرت شیرین )01-1-3(، پای ماهی )01-1-2( پای گوشت :استثناموارد 
  )دوام بی( گوشت 2-1-01

   انواع گوشت تازه، سرد شده یا یخ زده-
  انواع گاو، انواع خوک، گوسفند و بز-
   ...و  اسب، قاطر، االغ، شتر -
 )مرغ، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار( ماکیان -
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بز کوهی، گوزن، گراز، ( خرگوش صحرایی، خرگوش خانگی و جانوران شکاری -
 )...و کبوتر، بلدرچین  وس،قرقاول، سیاه خر

  دل و جگر تازه، سرد شده یا یخ زده-
سوسیس، کالباس، دنده و ( گوشت و دل و جگر خشک شده، نمک سود یا دودی -

 )...و ران خوک، جگر غاز 
گوشت (های گوشت  فراوردهآوری شده و   سایر انواع گوشت محافظت شده یا عمل-

 )...و  آب گوشت  وکنسرو شده، عصارۀ گوشت
 و حیوانات غیر) ...و فوک، شیرماهی، نهنگ ( گوشت و دل و جگر پستانداران دریایی :شامل

، حیوانات و ماکیان زنده خریداری شده برای مصرف )...و کانگورو، شتر مرغ، تمساح (معمول 
  .خوراکی
های خوراکی  ؛ چربی خوک و سایر چربی)01-1-3 ( غیر آبزی حلزون آبزی و :استثناموارد 

  0 ) 01-1-9(؛ سوپ شامل گوشت و آبگوشت ) 01-1-5(یوانات ح
  انواع ماهی و دیگر محصوالت خوراکی دریایی1-01- 3

   ماهی تازه، سرد شده یا یخ زده؛-
تنان و  پوستان، نرم سخت(زده  شده یا یخ  تازه، سرد  محصوالت خوراکی دریایی  دیگر-

 )های آبزی داران، حلزون دیگر صدف
 شده، دودی یا نمک سود  خشکصورت بهر محصوالت خوراکی دریایی  ماهی و دیگ-
شده یا   ماهی و دیگر محصوالت خوراکی دریایی محافظت  صادرات دیگر،-

 ماهی و دیگر محصوالت خوراکی ها آنهایی که مواد اصلی  فراوردهشده و  فراوری
 و دیگر انواع شده، خاویار  ها و دیگر محصوالت خوراکی دریایی کنسرو ماهی(دریایی 

 )....و ، پای گوشت ماهی  ماهی  تخم
آبزی و انواع قورباغه؛ انواع ماهی و محصوالت خوراکی  آبزی، حلزون غیر  خرچنگ غیر:شامل

  شده برای مصارف خوراکی دریایی زنده خریداری
  )01-1-9( انواع سوپ و غذاهای آبکی شامل ماهی و محصوالت خوراکی دریایی :استثناموارد 

  )دوام بی(مرغ   شیر، پنیر و تخم4-1-01
   شیر خام، پاستوریزه یا استریلیزه؛-
 شده، تبخیرشده یا پودرشده؛  شیر غلیظ-
 های شیری و سایر محصوالت شیری مشابه؛  ماست، خامه، دسرهای شیری، نوشابه-
 ؛)شده دلمه( پنیر و شیر بسته -
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 .اند ت شدهمرغ درس مرغ و سایر محصوالتی که کامالً از تخم  تخم-
ها، محصوالت لبنی از شیر   شیر، خامه و ماست حاوی شکر، کاکائو، میوه و اسانس:شامل

  .نیستند نظیر شیر سویا
  ).01-1-5(ای   کره و محصوالت کره:استثناموارد 

  )دوام بی(ها  ها و چربی  روغن5-1-01
  ؛)... کره، روغن حیوانی و ، روغن( کره و محصوالت آن -
شامل کره بادام (های نباتی  و سایر چربی) امل مارگارین رژیمیش( مارگارین -

 ؛)زمینی
روغـن زیتـون، روغـن ذرت، روغـن دانـه آفتـابگردان، روغـن               (های خـوراکی       روغن -

 ؛ )...دانه، روغن دانه لوبیا، روغن بادام زمینی، روغن گردو و  پنبه
 ؛)...چربی خوک و (های حیوانی خوراکی   چربی-

  روغن ماهی یا روغن جگر ماهی  :استثناموارد 
  )دوام بی( میوه 6-1-01

  زده؛ ی یا یخا هناهای تازه، سردخ   میوه-
 های خوراکی های خشک، پوست میوه، مغز میوه، گردو و فندق و دانه   میوه-
 .شود های مختلف نگهداری می صورت بهو محصوالت تهیه شده از میوه که  ها   میوه-

 ربزه و طالبی انواع خ، هندوانه:شامل 
فرنگی، خیــار و  شوند نظیر گوجه شان کاشته می ی که برای میوهیها سبزی :استثناموارد 

هایی  ؛ قسمت)01-1-8(؛ مربا، مارماالد، کمپوت، ژله، پوره و خمیر میوه )01-1-7(بادمجـــان 
 ).01-2-2 ( ؛ آب میوه و شربت)01-1-8(شود   شکر نگهداری می از گیاهان که در شیره

  )دوام بی (ها سبزی 7-1-01
شـان    ی، منجمد یا خشک شـده کـه بـرای بـرگ یـا سـاقه               ا نها تازه، سردخ  ها  سبزی -
بادمجـان، خیـار،    (شـان     یا برای میوه  ) ...و  مارچوبه، گل کلم، کاسنی، رازیانه، اسفناج       (

چغنـدر،   (هـا   آنیـا بـرای ریـشه       ) ...و  گوجه فرنگـی     کدو سبز، فلفل سبز، کدو تنبل،     
  .شوند کاشته می) ...و پیاز، زردک، ترب، شلغم هویج، 

مانیوک، اروروت، کاساوا،  (ای سردخانهای تازه یا   غدهها سبزیزمینی و سایر   سیب-
 ).زمینی پشندی سیب

 شده فراوری نگهداری یا یها سبزی و محصوالت تهیه شده از ها سبزی -



COICOP(  21بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

شامل )  پوره، چیپسآرد، بلغور، پوسته،(ای   غدهیها سبزی محصوالت حاصل از -
 .زمینی خالل شده های منجمد  نظیر سیب فراورده

، ذرت شیرین، رازیانه دریایی و سایر گیاهان دریایی خوراکی و حبوب، سیر،   زیتون:شامل
 .های خوراکی قارچ

؛ سوپ، )01-1-1(ها  زمینی، نشاسته بلغور هندی، و سایر نشاسته  نشاسته سیب:استثناموارد 
 مورد استفاده در آشپزی دارویی؛ گیاهان )01-1-9( ها سبزیذاهای حاوی آبگوشت و آب غ

    ) ...و فلفل، فلفل قرمز شیرین، زنجبیل (جات  و ادویه) ...و جعفری، اکلیل کوهی، آویشن (
  ) .01-2-2 (ها سبزی؛ آب )9-1-01(
  )دوام بی( شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی 8-1-01

یا قالبی ) شکر(فیه شده یا نشده، به شکل پودر، دانه دانه شکر نیشکر یا چغندر، تص -
  ) قند(
   شیره مربا، مارماالد، کمپوت، ژله، پوره و خمیر میوه، عسل طبیعی و عسل زنبورداری، -

 .شوند  شکر نگهداری می هایی از گیاهان که در شیره افرا، مالس و قسمت
، تافی، پاستیل و سایر محصوالت نبات آبای یا قالبی، آدامس،   شکالت به شکل فله-

 قنادی؛
 .های دسری تهیه شده از کاکائو فراورده غذاها و -
  یخ، بستنی و بستنی یخی -
 . شکر   محصوالت جایگزین:شامل
 ).01-2-1( کاکائو و پودر حاوی شکالت :استثناموارد 

  )دوام بی(بندی نشده در جای دیگر   محصوالت خوراکی طبقه9-1-01
 مورد استفاده داروییگیاهان ) ...و فلفل، فلفل قرمز شیرین، زنجبیل (یه  نمک، ادو-

خردل، (جات  ، سس، چاشنی، ادویه)...و جعفری، اکلیل کوهی، آویشن (در آشپزی 
  .، سرکه)...و مایونز، کچاپ، سس ژاپنی 

، مخمر قنادی، محصوالت دسری، سوپ، آبگوشت، آب غذا مواد پودر بیکینگ -
 ؛...آشپزی و 

 .ها آنهای رژیمی بدون توجه به ترکیب  فراورده غذای کودک هموژنیزه و -
؛ محصوالت )01-1-4(؛ شیر سویا )01-1-4( دسرهای تهیه شده از شیر :استثناموارد 

  ).01-1-8(های دسری تهیه شده از کاکائو  فراورده؛ )01-1-8(جایگزین  شکر 
  



 COICOP(  22بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  الکلی های غیر  نوشابه2-01
هایی هستند که عموماً  شوند نوشیدنی بندی می  که در این گروه طبقهالکلی های غیر نوشابه

، ها هتلالکلی که توسط  های غیر لذا نوشابه. شوند برای مصرف در خانه خریداری می
 برای ...و های اتوماتیک فروش  ها، ماشین ها، دستفروش ها، بارها، کیوسک ، کافهها رستوران

  ).11-1-1(گیرند  گروه جای نمیشوند در این  مصرف فوری فروخته می
  )دوام بی( قهوه، چای و کاکائو 1-2-01

  ین، بو داده یا بو نداده، شامل قهوه فوری؛ئدار یا بدون کاف   قهوه، کافئین-
 کردنی؛  و سایر گیاهان دممعطر چای، چای -
 . کاکائو، تلخ یا شیرین شده، و پودر حاوی شکالت-

 .های قهوه و چای؛ عصاره و اسانس قهوه و چای کائو؛ جانشینهای تهیه شده از کا  نوشابه:شامل
 ؛ غذاها و دسرهای تهیه شـده از)01-1-8(ای   شکالت به شکل قالبی یا تختـه:استثناموارد 
  ).01-1-8(کاکائـو 

  )دوام بی (ها سبزیالکلی و آب میوه و   معدنی، نوشیدنی غیر  آب2-2-01
  شوند؛ ی آشامیدنی که در ظروف فروخته میها  آب معدنی یا آب چشمه؛ انواع آب-
 الکلی نظیر سودا، لیموناد و کوالها؛ های غیر  نوشیدنی-
 ؛ها سبزی آب میوه و -
 .ها  شربت و کنسانتره برای تهیه نوشابه-

       جوهای  نظیر آب شوند الکلی که عموماً الکلی منظور می های غیر نوشابه: استثناموارد 
  ).02-1( الکلی غیر

  
  های الکلی، دخانیات و مواد مخدر  نوشابه02

  های الکلی  نوشابه1-02
گیرند عموماً برای مصرف در خانه خریداری  های الکلی که در این گروه جای می نوشابه

، ها هتل معمول برای مصرف فوری در طور بههای الکلی که  ، این گروه نوشابه بنا بر این. شوند می
های فروش خودکار فروخته  ها و ماشین ها، دستفروش ا، کیوسکها، باره ، کافهها رستوران

  ).11-1-1(گیرد  نمی شوند را در بر می
های با الکل پائین یا غیر الکلی که  بندی شده در این گروه شامل نوشیدنی های طبقه نوشابه    

 .باشند نظیر آبجو غیر الکلی عموماً با الکل همراه هستند می
  )امدو بی(ها   عرق1-1-02
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  ها  کنیاک، لیکورها و سایر انواع عرق-
های الکلی غیر از  ؛ نوشابه) انگلیسی مرکب از عسل، آب، مالت و ماده مخمر نوشابه( مید :شامل
  ).02-1-2(شراب 

  )دوام بی( شراب 2-1-02
   شراب انگور، شراب سیب و گالبی، از جمله ساکی؛-
ای تقویت شده، شامپاین و سایر ه  شراب های الکلی تهیه شده از شراب،  نوشیدنی-

 .های گازدار شراب
  )دوام بی( آبجو 3-1-02

  .، الگر و پورتر)آبجو انگلیسی( انواع آبجو مثل ایل -
  ).مخلوط آبجو و لیموناد(شندی : الکلی  آبجو با الکل پایین و آبجوی غیر:شامل

  
   دخانیات2-02

 ...و ، کافه، بار، پمپ بنزین رستوراناین گروه کل خرید دخانیات توسط خانوار شامل خرید در 
  .شود را شامل می

  )دوام بی( دخانیات 0-2-02
   سیگار، توتون، سیگار و کاغذ سیگار-
  سیگار برگ، توتون پیپ، انفیه یا توتون جویدنی-

  )12-3-2( سایر اقالم دخانی :استثناموارد 
  
   مواد مخدر3-02
  )بی دوام( مواد مخدر0-3-02

  ها آنیاک، کوکائین و مشتقات  ماری جوانا، تر-
  سایر مواد مخدر گیاهی مثل جوز کوال، برگ نخل هندی و فوفل-
  سایر مواد مخدر شامل انواع شیمیایی و مصنوعی-

  
   پوشاک و پاپوش03

   پوشاک1-03
  )کم دوام( اقالم پوشاکی 1-1-03

  .ها آن منسوجات بافته شده از الیاف طبیعی، از الیاف مصنوعی و ترکیب -
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  ).05-2-1(ای منزل   لوازم پارچه:استثناموارد 
  )کم دوام( پوشاک 2-1-03

، اعم از ) ساله2 تا 0(و پوشاک اطفال )  ساله13 تا 3( پوشاک مردانه، زنانه، بچگانه -
، برای استفاده )شامل چرم، خز، پالستیک و الستیک( مواد تمامیآماده و سفارشی، از 

  روزمره، ورزشی و یا کار
 ورکت، بارانی، بادگیر، اورکت خزدار، بلوز، نیم تنه، ژاکت، شلوار، جلیقه، کت و شنل، ا-

 ؛...شلوار، کت دامن، پیراهن زنانه، دامن و 
 پیراهن، بلوز، پولور، ژاکت پشمی دست بافت، شلوارک، لباس شنا، لباس دو، لباس -

 ؛...شرت، بلوز شلوار کشباف مخصوص رقص و ورزش و  گیر، تی روی، عرق پیاده
زیر پیراهن، زیر شلواری، جوراب کوتاه، جوراب بلند، جوراب شلواری، زیرپوش زنانه،  -

  ؛...بند، شورت زنانه، زیرپیراهن زنانه، گن، کرست، جوراب تن پوش و   سینه
، لباس خواب مردانه، لباس خواب زنانه، لباس خانه، لباس خواب )پیژاما(شلوار گشاد  -

 .گانه، جامه حمام بچه
 .ای پوشاک نوزاد و کفش نوزاد پارچه -
  ).12-1-3(؛ کهنه بچه )06-1-2(کشی  های طبی نظیر جوراب  انواع جوراب:استثناموارد 

  )دوام کم( سایر انواع پوشاک و لوازم پوشاکی 3-1-03
 انگشت یکی، خزدست، 4 کراوات، دستمال، شال و روسری، دستکش، دستکش -

بچه، پوشش آستین، کاله، کاله  بند وش، پیشبند، روپ کمربند، بند شلوار، پیش
 ....و لبه  گانه، کاله گرد و نرم پشمی، کاله بی ای زنانه و بچه پارچه

 نخ خیاطی، کاموای بافتنی و لوازم برای دوخت لباس نظیر سگک، دکمه، دکمه -
  ؛...ات و تزئینفشاری، زیپ، روبان، تور، 

  .منی برای موتور سیکلت و دوچرخه دستکش باغبانی و دستکش کار، کاله ای:شامل
؛ سنجاق سنجاق قفلی، سوزن )05-6-1( دستکش و سایر اقالم الستیکی :استثناموارد 

؛ سایر اقالم )09-3-2(های ایمنی ورزشی  ، کاله)05-6-1( خیاطی و میل بافتنی، انگشتانه
        ...و بوکس، کمـربنـد محافظ  پوشاکی ایمنی برای ورزش، نظیر جلیقه نجات، دستکش

؛ ساعت، جواهرات، دکمه سردست، سنجاق کراوات )12-1-3(؛ دستمـال کاغـذی )2-3-09(
  ).12-3-2(؛ عصا و چوب دستی، چتر و چتر آفتابی، بادبزن، جا کلیدی )1-3-12(
  )خدمت( شستشو، تعمیر و کرایه پوشاک 4-1-03

  ، لباسشویی و رنگرزیخشکشویی -
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  رفوگری، تعمیر و اصالح-
 . پوشاک یه کرا-

  ) رفته کار به نیروی کار و مواد  هزینه( کل ارزش کار تعمیر :شامل
 تعمیرات به دست انجامشده توسط خانوار به قصد   خریداری ...و  مواد، نخ، لوازم :استثناموارد 

؛ خشکشویی، شستشو، )05-2-0(ای منزل  ؛ تعمیر لوازم پارچه)03-1-1( شده خود خریداری
  ).05-6-2(ای منزل  لوازم پارچهرنگرزی و کرایه 

  
   کفش2-03
  )کم دوام( کفش 1-2-03

            و کفش اطفال )  ساله13 تا 3( انواع کفش مردانه، زنانه و بچگانه تمامی -
کفش (های ورزشی برای استفاده روزمره یا اوقات فراغت  شامل کفش)  ساله2 تا 0(

  )...و ایقرانی روی، تمرینات ورزشی، تنیس، بسکتبال، ق پیاده
ی از کفش نظیر یها  پوشش روی کفش، بند کفش، ساق پوش و اقالم مشابه، قسمت:شامل

  . تعمیرانجامشده توسط خانوار به قصد   خریداری...و پاشنه و تخت کفش 
کفش  ،)06-1-3(، کفش اورتوپدی )03-1-2(ای و بافتنی نوزاد   کفش پارچه:استثناموارد 

ینگ، کفش فوتبال، کفش گلف، کفش دو، پوتین اسکی، کـفش ویژه کفش بول(  خاص های بازی
، )09-3-2( های کریکت و سایر پوشاک محافظتی در ورزش ، بالشتک)09-3-2) (...و اسکیت 

  ).05-6-1(های کفش  ها و سایر تمیز کننده ها، کرم قالب کفش، پاشنه کفش، پولیش
  )خدمت( تعمیر و کرایه کفش 2-2-03

  مات تمیز کردن کفش تعمیر کفش، خد-
  کرایه کفش-

  ). رفته کار به نیروی کار و مواد  هزینه( ارزش کل تعمیر :شامل
ی از کفش نظیر پاشنه و کف کفش توسط خانوار با هدف تعمیر          یها   خرید قسمت  :استثناموارد  

     تعمیـر  ). 05-6-1(هـای کفـش       ها و سـایر تمیـز کننـده         ها، کرم   پولیش) 03-2-1( توسط خود 
کفـش اسـکی، فوتبـال، گلـف و         (هـای مخـصوص ورزش        کفش). 09-4-1(یا کرایه   ) 2-3-09(

 ؛)...دار و  های ضمیمه مات، کفش پاتیناژ، کفش اسکیت، کفش میخ های دارای قسمت کفش
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  ها  مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت04
   بهای واقعی مسکن  اجاره1-04

ای استفاده از زمینی که ساختمان روی آن بنا  معمول شامل مبلغ پرداختی برطور بهاجاره بها 
 و در ...کشی، روشنایی، و   اشغال شده، تأسیسات و لوازم گرمایش، لوله-شده، واحد مسکونی 

  .باشد  میاثاثمورد واحدهای مبله شده شامل 
بها شامل مبلغ پرداختی برای استفاده از گاراژ مربوط به واحد مسکونی  همچنین اجاره    
چنین گاراژی حتماً نبایستی از نظر فیزیکی به واحد مسکونی چسبیده و یا حتماً از . باشد می

  .همان صاحبخانه کرایه شده باشد
 استفاده از گاراژ یا پارکینگی کـه مربـوط بـه محـل سـکونت نیـست،                   بها شامل هزینه     اجاره    
؛ )04-4-2(بـــاله   آوری ز   ؛ جمـع  )04-4-1(بهـا شـامل هزینـه آب          اجاره  ). 07-2-4(باشد    نمی
های مـشترک بـرای سـرایداری، باغبـانی، تمیزکـردن راه              ؛ هزینه )04-4-3(آوری فاضالب     جمع
       هـای مـسکـونی       و حـرارت، نگهـداری آسانـسورها و شــوت زبالـه در مجتمـع               روشـنایی ها،    پله

؛ گرمــا و آب گــرم عرضــه شــده توســط )04-5-2(؛ گـــاز )4-5-1(؛ هزینــه بــــرق )4-4-04(
  .نیست) 04-5-5(أسیسات گرمایی منطقه ت

  )خدمت( اجاره بهای واقعی پرداخت شده توسط مستأجران 1-1-04
ی مبله یا ها ساختمان برای ها آن توسط مستاجران یا مستاجران در واقع اجاره بهایی که -

  .شود  پرداخت میها آن اقامتگاه اصلی عنوان بهمبله  غیر
روزی   بـرای اجـاره یـک اتـاق در هتـل یـا پانـسیون شـبانه         مبلغ پرداختی توسط خانوار   :شامل

  . اقامتگاه اصلیعنوان به
های سالمندان  و خانه) 11-2-0(ها   خدمات اقامتی موسسات آموزشی و خوابگاه:استثناموارد 

  ).12-4-0(برای افراد مسن 
  )خدمت( سایر موارد اجاره بهای واقعی2-1-04

  .شود متگاه دوم پرداخت میای که عمالً برای اقا  مبالغ اجاره-
  ).11-2-0( خدمات اقامتی اماکن ییالقی و مراکز گذران ایام تعطیل :استثناموارد 

  
   اجاره احتسابی مسکن2-04

  .توجه شود )04-1( برای شناخت پوشش این گروه به کد
  )خدمت( اجاره احتسابی ساکنان مالک -1-2-04

  .اصلی متعلق به خود سکونت دارند اجاره احتسابی خانوارهایی که در اقامتگاه -
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  )خدمت(های احتسابی   سایر اجاره2-2-04 
  .اجاره احتسابی مسکن شخصی برای اقامتگاه دوم -
 .اجاره احتسابی مسکن سکونت با تخفیف یا مجانی -

  
   نگهداری و تعمیر مسکن 3-04

ستند که  برای هایی ه نگهداری و تعمیر مسکن از دو ویژگی مشترک برخوردارند؛ اول فعالیت
های   شوند؛ دوم فعالیتانجام مرتب طور به آن بایستی کارایینگهداری واحد مسکونی و حفظ 

نگهداری و تعمیر . هستند که در کاربری، ظرفیت و عمر مفید واحد مسکونی تاثیری ندارند
 :واحد مسکونی بر دو قسم است

 که معموالً هم توسط مستأجر ، نظیر دکوراسیون داخلی و تعمیر لوازم منزلجزئیموارد  -
شود؛ و موارد عمده، نظیر سفیدکاری مجدد دیوارها یا تعمیر   میانجامو هم توسط مالک 

 .شود  میانجامبام، که فقط توسط مالک  پشت
مالکین منازل شخصی برای اجناس و خدمات  هایی که مستأجرین و تنها آن بخش از هزینه    

 بخشی از هزینه مصرف فردی عنوان بهشوند   متحمل میئیجزمربوط به نگهداری و تعمیرات 
هایی که مالکین منازل شخصی برای اجالس و خدمات مربوط به  هزینه. شود خانوار تلقی می

  .شود شوند در هزینه مصرف فردی خانوار منظور نمی نگهداری و تعمیرات عمده متحمل می
ه قصد نگهداری یا تعمیر توسط خود خرید اجناس از سوی مستأجر یا مالک منزل شخصی ب    
 اگر نگهداری یا تعمیر مسکن توسط کارگاه  حالی کهدر. شود منظور می) 04-3-1(  در کدها آن

  .منظور شود) 04-3-2(  رفته، بایستی در کد کار بهصورت گیرد، جمع ارزش خدمات و اجناس 
  )دوام بی(  اجناس مورد نیاز برای نگهداری و تعمیر واحد مسکونی1-3-04

ای   روغن جال، مواد آستری، کاغذ دیواری، پوشش پارچه محصوالت و اقالمی نظیر رنگ، -
 خریداری ...برای دیوار، شیشه پنجره، گچ، سیمان، بتونه آب و آهک، خمیر کاغذ دیواری و 

  .شده برای تعمیر و نگهداری جزئی
) . ..پارکت، سرامیک، و(واع کفپوش ، ان)... شیر، اتصاالت و  لوله،( کشی  اقالم کوچک لوله:شامل

  . و چسباندن کاغذ دیواری...و ن جال غ روساختمان،  ریسه، نقاشی مو و کاردک و و انواع قلم
  ؛ ابزار دستی، اتصاالت در،)05-1-2( نصب شده و مشمع کف اتاق  های فرش :استثناموارد 
و و گردگیری و مواد ؛ جارو، برس شستش)05-5-2( کشی و المپ برق سرپیج، سیم پریز و
مصرف ( ؛ اجناس، مواد و لوازم به کار رفته برای تعمیر و نگهداری عمده)05-6-1(کننده  پـاک
  ).تشکیل سرمایه(یا برای گسترش و تغییر وضعیت واحد مسکونی  )واسطه
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  )خدمت( خدمات برای نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 2-3-04
که با نگهداری و  ...ساب، و  بر، نقاش، دکوراتور، کف  نجار، شیشه ار،قکبر کش، خدمات لوله -

  .تعمیرات جزئی واحد مسکونی سر و کار دارند
  ).هزینه اجناس و لوازم یعنی شامل هزینه نیروی کار و( ارزش کل خدمت: شامل

 خرید مجزای اجناس برای تعمیر یـا نگهداری واحـد مسکونی تـوسط خـود :استثناموارد 
یا  )مصرف واسطه(  شده برای نگهداری و تعمیرات عمدهانجامخدمات ). 04-3-1(خـانـوار 

  ).تشکیل سرمایه( برای گسترش و تغییر وضعیت واحد مسکونی
  
   عرضه آب و سایر خدمات مربوط به واحد مسکونی4-04
  )دوام بی( آب تأمین 1-4-04

   ....بت و مستمر و های ثا های مرتبط نظیر کرایه کنتور، خواندن کنتور، هزینه  هزینه:شامل
 آب گرم یا بخار). 01-2-2(  آب آشامیدنی عرضه شده در بطری یا ظرف بزرگ:استثناموارد 

  ).04-5-5(آب عرضه شده توسط تأسیسات گرمایی ناحیه 
  )خدمات(آوری زباله   جمع2-4-04

 آوری و دفع زباله  جمع-   
  )خدمت(آوری فاضالب   جمع3-4-04
  بآوری و دفع فاضال  جمع-  
  )خدمت( بندی نشده در جای دیگر  سایر خدمات مربوط به واحد مسکونی طبقه4-4-04

ها، روشنایی و گرما، نگهداری   پله شارژ مشترک برای سرایداری، باغبانی، نظافت راه -
  های مسکونی؛   در مجتمع...آسانسور و شوت زباله و 

 خدمات امنیتی؛ -
 .روبی و تمیز کردن لوله بخاری برف -

ها، ضد عفونی کردن، بخوردادن و   خدمات خانوار نظیر تمیز کردن پنجره:استثناوارد م
  ). 12-7-0( ؛ محافظت شخصی)05-6-2( ییزدا آفت

  
  ها  برق، گاز و سایر سوخت5-04
  )دوام بی(  برق1-5-04

   برق-
   ...های ثابت و مستمر و  های مرتبط نظیر کرایه کنتور، خواندن کنتور، هزینه  هزینه:شامل
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  )دوام بی( گاز 2-5-04
   گاز شهری و گاز طبیعی-
  )...بوتان، پروپان، و (های مایع شده   هیدروکربن-
های ذخیره کردن گاز،  های مرتبط نظیر کرایه کنتور، خواندن کنتور، هزینه  هزینه:شامل
   ....های ثابت و مستمر و  هزینه

  )دوام بی(های مایع   سوخت3-5-04
  و روشنایی داخلی نفت برای گرما -

  )دوام بی(های جامد   سوخت4-5-04
  ؛... زغال سنگ، کک، خاکه زغال، هیزم، زغال چوپ، زغال سنگ نارس و -

  )دوام بی( انرژی حرارتی 5-5-04
   بخار و آب داغ خریداری شده از تأسیسات گرمایی ناحیه -
 ، یخ ...ی ثابت، مستمر و ها های مرتبط نظیر کرایه کنتور، خواندن کنتور، هزینه  هزینه:شامل

  .ییبرای برودت و سرمازا
  

  ها آن مبلمان، لوازم منزل و نگهداری معمول 05
  ها ، فرش و سایر کفپوشاثاث مبلمان و 1-05
  )بادوام ( اثاث مبلمان و 1-1-05

  کشوئی و قفسه کتاب؛ تختخواب، مبل راحتی، نیمکت، میز، صندلی، قفسه ظروف، گنجه -
 های چراغ حبابی و های المپ معمولی، های المپ سقفی، های چراغنظیر وسایل روشنایی  -

 خواب؛
 سایر کاالهای هنری شامل نسخه دیوار کوب و  تابلو، مجسمه، اشیاء حکاکی شده، پرده -
 بدل آثار هنری و سایر تزئینات 

 اثاثپرده حائل، دیوار حائل تاشو و سایر مبلمان و  -
ها  های ثابت؛ تشک؛ حصیر کف اتاق  در صورت نیاز؛ تشکهای انتقال و نصب  هزینه:شامل

های حمام؛ لوازم بچه نظیر گهواره، صندلی پایه بلند و پارک بچه؛ پرده؛ لوازم  ؛ قفسه)ژاپنی(
  ، شمعدان و شمع ؛ آینه)باغ و صحرا(بیرون رفتن 

نـی  اقـالم تزئی  ) 05-3-1(؛ صـندوق نـسوز      )05-2-0(  لـوازم خـواب و سـایبان       :استثناموارد  
     ؛ دماســنج دیــواری و فــشارسنج )12-3-1(، ســاعت بــزرگ )05-4-0(ای  ســرامیکی و شیــشه
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ای کـه     ، آثار هنری و وسـایل عتیقـه       )12-3-2(، کالسکه بچه، صندلی چرخدار بچه       )2-3-12(
  .اند خریداری شده) تشکیل سرمایه( ذخیره ارزشی عنوان به
  )بادوام(ها   فرش و سایر کفپوش2-1-05

  .های مشابه شده؛ سینولئوم و سایر کفپوش  نصب اد، فرشفرش آز -
  .پوش  پهن کردن کف:شامل
های عتیقه که  ؛ کف پوش)05-2-0(انداز حصیری و پادری ر زیرپایی حمام، زی:استثناموارد 

  .اند خریداری شده) تشکیل سرمایه(عنوان ذخیره ارزشی    بهطور عمده به
  )خدمت(ا ه  و کفپوشاثاث تعمیر مبلمان، 3-1-05

؛ بازسازی آثار هنری، )کل هزینه نیروی کار و مواد به کار رفته( ارزش کل خدمات :شامل
خریداری ) تشکیل سرمایه(عنوان ذخیره ارزشی  یی که بهها آنهای عتیقه بجز  وسایل و کفپوش

  .اند شده
     یا) 05-1-1(کاالی خریداری شده توسط خانوار برای تعمیر توسط خود : استثناموارد 

  .)05-6-2(  فرشخشکشویی؛ )2-1-05(
  
  ای منزل  لوازم پارچه2-05
  )دوام کم(ای منزل   لوازم پارچه0-2-05 

؛ پرده در و )کرباسی(ای، اجناس مربوط به پرده، پرده، پرده دوبل، سایبان لوازم پارچه -
  ای؛ کرکره پارچه

 ، بالش، متکا و ننو؛)ه بزرگپکانا(فوتون  لوازم خواب نظیر -
 بند؛ ملحفه، روبالشی، پتو، پتوی کوچک سفری، چادرشب، لحاف پرقو، روتختی و پشه -
 ای میز و حمام نظیر رومیزی و دستمال سفره، حوله و لیف صورت لوازم پارچه -
های شستنی، ساک کفش،  ای منزل نظیر ساک خرید، کیسه لباس سایر لوازم پارچه -

  ...روکش لباس و مبلمان، پرچم، سایبان و 
 گونه لوازم  تعمیر این -
  پادری ای، پارچه مشمعی، زیرپایی حمام، زیرانداز حصیری و  پارچه طاقه:شامل

ــوارد  ــوار:اســتثنام ) 05-1-1(دیوارکــوب  هــای پــرده) 04-3-1( ای هــای پارچــه پــوش  دی
، روکـش  )05-3-2(؛ پتـوی برقـی   )05-1-2( نـصب شـده    های فرشهای نظیر فرش و   کفپوش

  )09-3-2( ؛ تشک بادی و کیسه خواب)07-2-1 (...تور سیکلت و اتومبیل و مو
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   خانگیلوازم 3-05
  )بادوام( برقی  وسایل عمده برقی و غیر1-3-05

  یخچال، فریزرو یخچال فریزر -
 اتو و اتوی پرسی کن لباس، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی، ماشین خشک -
 زی، فر و ماکروفرپ خوراک پز، اجاق، فر پزی، کباب چراغ خوراک -
 کننده هوا، بخاری، آبگرمکن، هواکش و کالهک هواکش تهویه مطبوع، مرطوب -
هـای   شوی و ماشـین    های فرش   ماشین های سفیدشویی یا بخارشویی،     جارو برقی، ماشین   -

 کفسابی، واکس زنی و جالدهی کف
دستگاه سایر وسایل عمده خانگی نظیر صندوق نسوز، چرخ خیاطی و ماشین بافتنی،  -

 کن  آب شیرین
   حمل و نصب لوازم فوق در صورت ضرورت:شامل
  .آیند  جزء الینفک ساختمان در میصورت به لوازمی که :استثناموارد 

  )دوام کم( لوازم منزل کوچک برقی2-3-05
پز،  کن، کباب کن، سرخ گیری، در قوطی بازکن، مخلوط ، آب میوهجوش قهوهآسیاب قهوه،  -

 ، اتو، کتری، پنکه، بندی، اجاق ساز، دستگاه ماست ساز، شربت کن، بستنی  چاقو، نان برشته
   ....پتو برقی و 

  ترازوی خانگی ) 05-4-0(برقی و ظروف آشپزخانه   منزل کوچک غیرلوازم :استثناموارد 
  )12-1-3( توزین شخصی و ترازوی بچه های دستگاه) 0-4-05(
  )خدمت( تعمیر وسایل خانگی 3-3-05

؛ هزینه اجاره و کرایه )شامل هزینه نیروی کار و مواد اولیه به کار رفته(رزش کل تعمیر  ا:شامل
  .لوازم عمده خانگی

     تعمیرات توسط خودانجام مجزا توسط خانوار برای صورت به خرید اجناس :استثناموارد 
  .)05-3-2(یا ) 1-3-50(

  
  )دوام کم(نیاز خانوار و سایر ظروف مورد ) میز(  ظروف شکستنی، لوازم سفره4-05
  و سایر ظروف مورد نیاز خانوار ) میز(  ظروف شکستنی، لوازم سفره0-4-05

آَشپزخانه، حمام، توالت، ) میز(ظروف بلوری، کریستال، سرامیک و چینی برای سفره  -
  .دفترکار و دکوراسیون داخلی

 ای کارد، قاشق و چنگال، ظروف تخت و ظروف نقره -
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، آسیاب قهوه، تابه ماهیپز و زودپز،  آشپزخانه از هر جنس نظیر دیگ، آرامبرقی  لوازم غیر -
 ؛ها آنگوشت، اجاق رومیزی، ترازوی خانگی و دیگر وسایل مکانیکی نظیر   ساز، چرخ پوره

 ، ظرف ...برقی از هر جنس نظیر ظرف نان، ظرف قهوه و ادویه و  سایر لوازم خانگی غیر -
صندوق،  گاو های قابل حمل پول و سبد لباسشویی، صندوقهای باطله، ذآشغال، سبد کاغ

  پستانک،  فالسک چای و جایخی؛ نامه، شیشه حوله آویز، جابطری، اتو و میز اتو، صندوق
 .تعمیر لوازم فوق -

، )05-3-2(یا ) 05-3-1(لوازم خانگی برقی) 05-1-1( تجهیزات روشنایی :استثناموارد 
؛ زیر سیگاری )12-1-3( توزین شخصی و تراوزی بچه ایه دستگاه؛ )05-6-1(ظروف مقوایی 

)2-3-12.( 
  
  ابزار و وسایل منزل و باغ5-05
  )بادوام( ابزار و وسایل عمده 1-5-05

زنی،   پرچین زنی، ماشین سنگ  برقی، ماشین برقی، اره ابزار و وسایل موتوری نظیر مته -
  ؛، اره موتوری و پمپ آب زن زن، شخم تراکتور باغی، چمن

 .تعمیر لوازم فوق -
  .آالت و وسایل خودکاربر  اجاره یا کرایه ماشین  هزینه:شامل

  )دوام کم( ابزارهای کوچک و لوازم کوچک و متفرقه 2-5-05
  ، سوهان و رنده؛   اره گوشتی، آچار، انبردست، کارد ابزاردستی نظیر اره، چکش، پیچ -
، داس  کش، چنگک انداز، شن ، خاکپاش، شیلنگ، بیل ابزار باغ نظیر چرخ دستی، آب -

 دسته بلند، داس معمولی و قیچی باغبانی؛
 بان و پلکان؛ نرده -
، سایر لوازم )شومینه( ؛ لوازم رادیاتور و بخاری دیواری)لوال، دستگیره و قفل(لوازم در  -

زنجیر، ( یا لوازم مورد استفاده در باغ) ...میله پرده، میله فرش، قالب و ( فلزی منزل
 )کشی و مرزبندی ورسیمی، تیرک و حلقه برای نردهت
، )مهتابی(  فلورسنت ، المپ المپ دار، لوازم کوچک برقی نظیر کلید و پریز، سیم روپوش -

 ؛)آژیر(دستی، باطری برای مصارف عمومی، زنگ و زنگ خطر   قوه، چراغ چراغ
 .تعمیر لوازم فوق -
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   جاری منزلامور کاالها و خدمات برای 6-05
  )دوام بی(دوام خانگی   کاالهای بی1-6-05

ــوینده،     - ــایع ش ــوینده، م ــودر ش ــابون، پ ــر ص ــده نظی ــده و نگهدارن محــصوالت تمیزکنن
دهنده، محـصوالت    ، حالت   کننده  ، نرم   پودرزداینده، پودر لباسشویی ضدعفونی و سفیدکننده     

، سـم،     کـش   شرهها، ضدعفونی کننـده، حـ       بازکن  لوله ،  کننده  ، براق   تمیزکننده شیشه، واکس  
   و آب مقطر؛ کش چقار
گردگیری، برس گردگیری،  شوی، چوب های زمین ملزومات نظافت نظیر جارو، برس -

ظرفشویی   کن، اسفنج، سیم پاک  زمین گردگیرها، حوله روی قوری چای، دستمال و کهنه 
 کردن؛ و جیر برای پاک

، کاغذ آشپزخانه، کیسه محصوالت کاغذی نظیر صافی، رومیزی و دستمال سفره کاغذی -
 های نایلونی زباله؛  و کیسه مقوایی، فویل آلومینیومی جاروبرقی، ظروف

رخت،  دوام خانگی نظیر کبریت، شمع، فتیله چراغ، الکل سوخت، گیره سایر ملزومات بی -
آویز، سنجاق، سنجاق قفلی، سوزن خیاطی و بافتنی، انگشتانه، میخ، پیچ خودکار،  رخت
 پونز، میخ سر پهن، واشر، چسب مایع و چسب نواری، ریسمان، نخ ، چندال و  و مهره، پیچ

 .دستکش الستیکی
  .نشانی خانگی های آتش ؛ کپسول ، کرم و سایر اقالم تمیزکننده کفش  پولیش:شامل
، کپسول )04-3-1(مو و کاردک برای نقاشی، جالدهی و نصب کاغد دیواری  قلم:استثناموارد 
، مواد ویژه نظافت و نگهداری تجهیزات حمل و )07-2-1(یل حمل و نقلنشانی برای وسا آتش

 )07-2-1( کننده کرمی، ترکیبات درزگیر و جالدهنده بدنه خودرو نقل از قبیل رنگ، مواد براق
؛ دستمال کاغذی جیبی، کاغذ توالت، )09-3-3(مواد مورد نیاز برای نگهداری گیاهان تزئینی 

        ؛ فندک و سوخت فندک )12-1-3( بهداشت شخصی اسفنج توالت و سایر محصوالت
)2-3-12.( 
  )خدمت( خدمات خانگی و خدمات منزل 2-6-05

خدمات خانگی توسط کارکنان مزدبگیر استخدام شده برای خدمات خصوصی نظیر  -
ار، راننده، باغبان، معلم سرخانه، منشی، معلم خصوصی و کپیشخدمت، آشپز، خدمت

  آموز سرخانه زبان
ها یا افراد  خدمات مشابه نظیر پرستاری بچه و کارهای منزل بچه توسط بنگاه -

 خودکارفرما؛
 ها، سمپاسی، دود دادن، آفت زدایی؛ ه خدمات منزل نظیر تمیزکردن پنجر -
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  منزل؛ های فرشای و  ها، لوازم پارچه کردن ملحفه خشکشویی، شستن و رنگ -
 ی و محلفه، فرش، لوازم خانگاثاثکرایه مبلمان،  -
، )03-1-4(ها و رنگرزی البـسه        کردن لباس   و رنگ  شستشوی لباس  خشکشویی،   :استثناموارد  
مـشترک بـرای    ) شـارژ (های    ، هزینه )04-4-3(آوری فاضالب     ، جمع )04-4-2( آوری زباله   جمع

ـ   ، نگهداری آســانسور و شـوت     ها  آن روشنایی   تأمینها و     سرایداری، باغبانی، نظافت راه پله     ه  زبال
کـردن   روبـی و پـاک      بـرف ) 04-4-4(، خـدمات امنیتـی      )04-4-4(های مسـکونی     در مجتمــع 

، خــدمات پرســتاری بچــه )07-3-6(جــایی و انبــارکردن  هبــ خــدمات جــا) 04-4-4(دودکــش 
، محافظ شخـصی    )12-4-0(شیرخوارگاه، مهدکودک و سایر تسهیالت مربوط به نگهداری بچه          

)0-7-12(  
  

   بهداشت و درمان06
شده از مراکز بهداشتی مدارس و  ن بخش شامل خدمات بهداشتی و درمانی خریداریای

  .باشد  نیز میها دانشگاه
  
   محصوالت، وسایل و لوازم پزشکی1-06

 پزشـکی و سـایر محـصوالت        تجهیـزات این گروه شامل داروها، داروهای دندانپزشکی، وسایل و         
 با نسخه یـا بـدون نـسخه کـه معمـوالً از          شده توسط افراد،   مرتبط با بهداشت و درمان خریداری     

. باشـد   شـود مـی     کننـدگان تجهیـزات پزشـکی خریـداری مـی          ها، داروسازان یـا عرضـه       داروخانه
 به بیماران سرپایی توسط پزشـکان دندانپزشـکان و پیراپزشـکان            طور مستقیم   بهمحصوالتی که   

شود    عرضه می  ها  آنز مشابه    و مراک  ها  بیمارستانشود یا به بیماران بستری شده توسط          می ارائه  
  .شوند بندی می  مورد طبقهبر حسب) 06-3(یا ) 06-2(در گروه 

  )دوام بی( دارویی محصوالت 1-1-06
ها،  ، سرم)رسمی  غیر( های دارویی، داروهای تجویز پزشکی، داروهای انحصاری فراورده -

  .یری از حاملگیها و مواد معدنی، روغن جگر ماهی، داروهای جلوگ تأمینها، وی واکسن
، اقالمی که برای بهداشت شخصی به کار )09-3-4( محصوالت دامپزشکی :استثناموارد 

  ).12-1-3 (داروییهای  روند نظیر صابون می
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   . سایر محصوالت پزشکی2-1-06
 های کمکدماسنج طبی، باندهای چسبنده و غیر چسبنده، سرنگ تزریق زیرجلدی، جعبه 

های کشی و زانوبند، کاندوم و  سه یخ، لوازم کشباف طبی نظیر جوراباولیه، کیسه آب داغ و کی
  . سایر لوازم مکانیکی ضدبارداری

  وسایل و تجهیزات درمانی3-1-06
های مصنوعی و سـایر وسـایل        های طبی و لنزهای طبی، سمعک، چشم مصنوعی، اندام         عینک -

بنـد و     ، کمربند جراحـی، فتـق     های اورتوپدی  ها وابزارهای کمکی اورتوپدی، کفش      مصنوعی، آتل 
هـای چرخـدار     گرمـازا، صـندلی    های  المپبند طبی، تجهیزات ماساژ طبی و        ها، گردن   نگهدارنده

های زیر بغل،     های مخصوص، چوب    های مختص معلولین، تخت     موتوری و کالسکه   موتوری و غیر  
 . ؛...الکترونیک برای کنترل فشارخون و  وسایل الکترونیک و غیر

 .سایل فوقتعمیر و -
  های نصب دندان  دندانسازی به استثنای هزینه:شامل

و  هــای دودی محــافظ، کمربنــد عینــک) 06-2-3( کرایــه تجهیــزات طبــی :اســتثنامــوارد 
  .)12-3-2(مجهز به لنزهای طبی  های آفتابی غیر ، عینک)09-3-2(های ورزشی  محافظ

  
   خدمات طبی سرپایی2-06

انپزشکی و پیراپزشکی است که توسط پزشکان، این گروه شامل خدمات پزشکی، دند
این خدمات ممکن . شود  میارائه دندانپزشکان، پیراپزشکان و مددکاران به بیماران سرپایی 

های   خصوصی یا گروهی یا در کلینیکصورت بهای  است در خانه یا در موسسات مشاوره
ا، وسایل دندانپزشکی، وسایل و این گروه شامل داروه. شود ارائه  ... و ها بیمارستانسرپایی، 

طور  بهسایر محصوالت طبی است که توسط چنین عوامل و مددکارانی  تجهیزات طبی و
  .شود  میارائه  به بیماران سرپایی مستقیم

شــده بــه بیمــاران بــستری شــده در ارائــه خــدمات پزشــکی، دندانپزشــکی و پیراپزشــکی     
  .شود منظور می )06-3( در خدمات بیمارستانی ... و ها بیمارستان

  )خدمت( خدمات پزشکی 1-2-06
   مشاوره پزشکان عمومی و متخصصین-

  . متخصصین دهان و دندان:شامل
، خدمات )06-6-3( خدمات آزمایشگاهی و تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس :استثناموارد 

  )06-2-3(متخصصین طب سنتی 
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  )خدمت( خدمات دندانپزشکی 2-2-06
  . دندانپزشکان ان، بهداشتکاران دهان و سایر کمک خدمات دندانپزشک-
  . هزینه نصب دندان:شامل

ــوارد  ــتثنام ــسازی  :اس ــدمات دندان ــدان   ) 06-1-1( خ ــان و دن ــصین ده ــدمات متخص              خ
  ).06-2-3( تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس های آزمایشگاهخدمات  )1-2-06(
  )خدمت(پزشکیپیرا خدمات 3-2-06

   تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس؛های یشگاهآزما خدمات -
 ماماها؛  خدمات پرستاران و-
        ، هـا   یزیوتراپیـست ف  هـا،   سـاز   ، عینـک  ماسـاژورها سـوزنی،      خدمات متخصـصان طـب     -

  ؛  ...گفتار درمانگرها و 
  ژیمناستیک درمانی تجویز شده از طرف پزشک-
  حمام آبگرم یا آب دریا  درمان بیماران سرپایی،-
  خدمات آمبوالنس؛ -
 ؛ کرایه تجهیزات درمانی-

 . خدمات عاملین طب سنتی:شامل
  
   خدمات بیمارستانی 3-06

گیرد که بیمار برای مدت درمان در بیمارستان بستری  خدمات بیمارستانی زمانی صورت می
خدمات بیمارستانی در خانه نیز در این گروه قرار  مراقبت روزانه در بیمارستان و. شود می
  . گیرند می
  وها زایشگاهمراکز پزشکی،   و تخصصی،   عمومییها بیمارستاناین گروه شامل خدمات     

 بهداشتی به بیماران بستری شده های مراقبت طور عمده به که ها آسایشگاهمراکز پرستاری و 
این گروه همچنین خدمات مؤسسات در خدمت سالمندان که وظیفه . باشد کنند، می میارائه 

 پزشکی و توانبخشی های مراقبت پزشکی و خدمات مراکز توانبخشی که های مراقبت ها آنلی اص
   بلندمدت،های مراقبتارائه  درمان بیمار است تا ها آندهند و هدف  میارائه به بیماران بستری 

  . گیرد را نیز در بر می
 بستری شده تحت شود که در آن از بیماران ای تعریف می  مؤسسهعنوان بهبیمارستان     

، مراکز ها زایشگاه  مراکز درمانی،. شود دار مراقبت می سرپرستی مستقیم پزشکان صالحیت
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دهند   میارائه  همین خدمات را تحت سرپرستی کارکنان و اشخاصی ها آسایشگاهپرستاری و 
  .دار نیستند که در حد پزشکان صالحیت

 بـه     کـه منحـصراً    هـایی   درمانگـاه هـا و      ینیکاین گروه شامل مواردی نظیر مراکز جراحی، کل           
ی سـالمندان، مؤسـسات     هـا   آسایـشگاه ،  )06-2( اند  اختصاص یافته سرپایی   بیماران   های  مراقبت

ارائـه   طـوالنی مـدت      هـای   مراقبت طور عمده   بهنگهداری اشخاص ناتوان و مراکز توانبخشی که        
  . باشد  نمی )12-4(کنند  می

  )تخدم( خدمات بیمارستانی 0-3-06
  :باشد خدمات زیر به بیماران بستری در بیمارستان میارائه  این گروه شامل -
آشامیدنی، نظارت و   مکان استراحت، خوراک وتأمینخدمات اداری، :  خدمات اصلی-

 اولیه و تنفس های کمک،  )کمک پرستاران(متخصص  مراقبت توسط کارکنان غیر
 تدارک  و و سایر محصوالت دارویی،دارارائه نقل با آمبوالنس،   حمل و مصنوعی،

 وسایل و تجهیزات درمانی؛ 
خدمات پزشکان عمومی و متخصص، خدمات جراحان و :  خدمات پزشکی-

 خدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران،  های طبی و اشعه ایکس، دندانپزشکان؛ آزمایش
  . ...و ها   گفتار درمانگر ،ها فیزیوتراپیست  ،سازها عینکماماها، ماساژورها، 

 
   حمل و نقل 07

   خرید وسایل نقلیه 1-07
 کاروان، تریلر، هواپیما و قایـق تحت پوشـش  خرید وسایل نقلیه تفریحی از قبیل ون سفری،

  .گیرد  قرار می )09-2-1(کـد 
  )بادوام( انواع خودرو 1-1-07

یفرانسیل   اعم از یک یا دو د... انواع خودرو معمولی، ون مسافربر، خودرو استیشن و -
 . خواه دوچرخ باشند و خواه چهارچرخ

  . )09-2-1(چرخ دستی  )09-2-1( تفریحی  ، ون)06-1-3( کالسکه معلولین :استثناموارد 
  )بادوام( انواع موتورسیکلت 2-1-07
 های موتوردار و دوچرخه) مثل وسپا(  انواع موتورسیلکت، اسکوتر-

  پیما  ع برف، انوا)چرخه موتورسیکلت سه( سایدکار :شامل
  ).09-2-1(دستی گلف   چرخ )06-1-3( معلولین   کالسکه:استثناموارد 

  )بادوام( دوچرخه 3-1-07
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  . چرخه  انواع مختلف دوچرخه و سه-
  ).شود نوعی کالسکه معمول در شرق آسیا که توسط انسان کشیده می( ریکشا و :شامل

  .)09-3-1(بازی  چرخه اسباب سه  دوچرخه و :موارد استثنا
  شود ای که توسط چهار پایان کشیده می  وسایل نقلیه4-1-07

یـوغ،  ( حیواناتی که برای کشیدن وسایل نقلیه مـورد نیـاز هـستند و تجهیـزات مـرتبط                  :شامل
    )...گردنی، افسار، دهنه و 

ها کشیده  ای که توسط این اسب  وسایل نقلیه ،)اسب کوچک اندام( و پانی   اسب :موارد استثنا
   ).09-2-1(اند  تجهیزاتی که برای مقاصد تفریحی خریداری شده  وشوند می

  
   رسیدگی به وسایل نقیله شخصی2-07

تعمیر خودرو توسط   و انواع گریس و روغن که خانوارها با قصد نگهداری ولوازمقطعات یدکی با 
انوارها چنانچه خ. قرار گیرند) 07-2-2(یا  ) 07-2-1(کنند باید درگروه  خودشان خریداری می

 انجام تعمیر مبلغی به یک کارگاه پرداخت کنند باید کل ارزش خدمت انجامبرای نگهداری و 
  .نشان داده شود) 07-2-3( رفته، در گروه  کار به هزینه لوازم از جملهشده، 

  )دوام کم(قطعات یدکی و لوازم برای وسایل نقلیه شخصی 1-2-07
 باطری، کمک فنر،  ، انواع تیوپ، شمع،)شده نو، مستعمل یا روکش( انواع الستیک -

  . لوازم یا قطعات یدکی دیگر برای وسایل نقلیه شخصی سایر  و فیلتر، پمپ
نگهـداری وسـایل نقلیـه از         وسایل نقلیه؛ محصوالت ویـژه نظافـت و        نشانی  آتشکپسول      :شامل

اع چـادر بـرای     های بدنه خودرو؛ انـو      کننده قطعات کرومی؛ درزگیر و جالدهنده      قبیل رنگ، براق  
   .   ...خودرو، موتورسیکلت و

 محـصوالتی کـه ویـژه        ؛)03-1-3( کاله ایمنی بـرای موتورسـیکلت و دوچرخـه            :استثناموارد  
  پودرهـای شـوینده     انواع جیر،  انواع اسفنج،  از قبیل آب مقطر،    نظافت و نگهداری خودرو نیستند    

  قطعات یدکی و لوازم جانبی و هزینـه نقاشـی،         های مربوط به سوارکردن       ؛ هزینه   )05-6-1 (...  و
          خــودرو  رادیــو) 08-2-0(ســیم   تلفــن بــی ،)07-2-3(ســازی بدنــه خــودرو  بــراق شستــشو، و

  ).12-3-2(، صندلی بچه مخصوص نصب در خودرو )1-1-09(
  )دوام بی(روغن و گریس برای وسایل حمل و نقل شخصی   انواع سوخت و2-2-07
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های مخصوص  ، گاز مایع، الکل و ترکیبگازوییلهای دیگر از قبیل  سوخت  بنزین و-
 .موتورهای دو زمانه

، )ضدجوش(کننده    مایعات خنک   دنده،  انواع روغن و گریس، انواع روغن ترمز و جعبه         -
 .کملمو محصوالت 

و وسایل نقلیه تفریحی ) 05-5-1(سوخت برای ابزار و تجهیزات عمده تحت پوشش کد : شامل
  .گیرد قرار می) 09-2-1(وشش کد تحت پ
  ) 07-2-3(کاری  گریس های تعویض روغن و  هزینه:استثناموارد 

  )خدمت ( نگهداری و تعمیر وسیله نقلیه شخصی 3-2-07
شده جهت نگهداری و تعمیر وسایل حمل و نقـل از قبیـل نـصب                 خدمات خریداری  -

  ، تعــویض روغــن، تعمیــرات فنــی، قطعــات و لــوازم یــدکی، تنظــیم فرمــان، بازدیــد 
  .کاری و شستشو گریس

  ).هزینه نیروی کار و ارزش اجناس و قطعات( ارزش کل خدمت :شامل
 تعمیر توسـط خـود      انجام خرید قطعات یدکی، لوازم یا روغن توسط خانوار برای           :استثناموارد  

  ).07-2-4 (ای   معاینات سفر برون جاده ،)07-2-2( یا  )1-2-07(
  )خدمت(بوط به وسایل نقلیه شخصی  سایر خدمات مر4-2-07
 خودرو یا فضاهای پارکینگ در مواردی که واحدهای مسکونی فاقد  های جایگاه اجاره -

  تسهیالت پارکینگ هستند؛
 و   )هـا   بزرگـراه   ور در مـسیرهای ویـژه،     مـر   عبور و   ها،   تونل  ها،  پل(ای    تسهیالت جاده  -

  هزینه پارکومتر؛
  نامه رانندگی؛  نندگی و گواهی امتحان را  آموزش رانندگی،-
  :ای  معافیات سفر برون جاده-
  کرایه وسیله نقلیه شخصی بدون راننده -

    هزینـه بیمـه وسـایل نقلیـه شخـصی            ،)07-3-2( کرایه خودرو سواری با راننده       :استثناموارد  
)4-5-12(   

  
  )خدمت( خدمات حمل و نقل 3-07

در مواردی که یک . شود بندی می  نقل طبقه نوع حمل وبر اساسخرید خدمات حمل و نقل 
شهری و قطار   مثال، اتوبوس درونعنوان به. شود بلیط شامل دو یا چند نوع حمل و نقل می
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 تقسیم کـرد، این ها آنتوان بین   و هزینــه را نمی–شهری و قایق مسافری  زیرزمینی یا برون
  .بندی شود  طبقه )07-3-5(نوع خریدها بایـد در 

های غذا، غذای سبک، نوشیدنی، تنقالت و یا خدمات اقامت ضمیمه  رتی که هزینهدر صو
: شوند  نمی بندی طبقه مستقل صورت بهگذاری نشده باشند،  کرایه باشند و به طور جداگانه نرخ

  . گردند  می بندی طبقه 11ها در بخش  در غیر این صورت این هزینه
  خدمات حمل و نقل مربوط به مدارس: شامل

  ) 06-2-3( خدمات آمبوالنس :استثناوارد م
  )خدمت( حمل و نقل ریلی مسافر 1-3-07

 تراموا و قطار   انفرادی یا گروهی توسط قطار،صورت به حمل و نقل مسافر و بار همراه -
  زیرزمینی 

  . حمل ونقل با وسیله نقلیه شخصی:شامل
  ) 07-3-6(های کابلی  حمل و نقل توسط واگن  :استثناموارد 

  )خدمت ( ای مسافر   حمل و نقل جاده2-3-07
   انفرادی یا گروهی توسط اتوبوس،صورت به حمل و نقل مسافر و بار همراه -

 .بوس، تاکسی تلفنی، موتورسیکلت، درشکه، تاکسی و کرایه خودرو با راننده مینی
  )خدمت( حمل و نقل هوایی مسافر 3-3-07

  .نفرادی یا گروهی توسط هواپیما و بالگرد اصورت به حمل و نقل مسافر و بار همراه -
  )خدمت( حمل و نقل مسافر از طریق دریا و راه آبی داخلی 4-3-07

 شناورهای ویژه   قایق،  انفرادی یا گروهی توسط کشتی،صورت بهحمل و نقل مسافر و بار همراه 
  . هاورکرافت و هیدروفویل مسیرهای کوتاه،

  .صی حمل و نقل با وسایل نقلیه شخ:شامل
   حمل و نقل ترکیبی مسافر5-3-07

         انفـرادی یـا گروهـی از طریـق دو یـا چنـد شـیوه        صـورت  بـه حمل و نقل مـسافر و بـار همـراه      
  .های مربوط به هر شیوه را تعیین کرد قل زمانی که نتوان هزینهنحمل و 
  . حمل و نقل با وسیله نقلیه شخصی:شامل
  ).09-6-0( تورهای مسافرتی  :استثناموارد 

   )خدمت( سایر خدمات خریداری شده حمل و نقل 6-3-07
  های کابلی، تله فریک و تله کابین؛  حمل و نقل با واگن-
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   و انبارکردن جایی جابه خدمات -
   خدمات باربران و دفاتر نگهداری بار و ارسال بار مسافران؛-
  .شدگذاری شده با های مسافرتی، اگر جداگانه قیمت العمل نمایندگی  حق-

  )09-4-1(های ورزش اسکی و مراکز تفریحی   تله کابین و باال برنده در محل:استثناموارد 
  

   ارتباطات 08
   خدمات پستی 1-08
  )خدمت( خدمات پستی 0-1-08

  )مرسوالت پستی( های پستی  بسته  کارت پستال و های مربوط به تحویل نامه،   هزینه-
   .های پیک برای نامه یا مرسوله  هزینه-
  های هوایی که قبالً تمبر شده  و پاکتها پستال تمبرهای پستی جدید، کارت :شامل

 خدمات مالی دفاتر  ،)09-3-1( خرید تمبرهای پستی مستعمل یا باطل شده  :استثناموارد 
  ). 12-6-2(پست 

  
   دورنگار تجهیزات تلفن و 08 -2
  ) بادوام (دورنگار تجهیزات تلفن و 08 -0-2

 بلندگودار؛ های گیر و تلفن های پیغام  دورنگار، تلفنهای دستگاهسیم،  خرید تلفن، بی -            
 .  تعمیر تجهیزات مزبور-            

  )09-1-3( و منشی تلفنی کامپیوترهای شخصی دورنگار تسهیالت ارائه :استثناموارد 
  
  دورنگار خدمات تلفن و 08 -3
   )خدمت( دورنگارخدمات تلفن و 08 -0-3
   . هزینه نصب و حق اشتراک تجهیزات تلفن شخصی-
             ؛ )...تلفن عمومی، کابین دفتر پست، و (  مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا عمومی-
  ؛... و رستورانتل، کافه، هزدن از  تلفن  
  دورنگارو  خدمات تلگراف، -
  خدمات انتقال اطالعات؛ خدمات ارتباط اینترنتی؛ -
  دار و تلفن بلندگودار  تلفن منشی ، دورنگار فن،اجاره تل -

  .سیم سیم و تلکس بی سیم، تلگراف بی خدمات تلفن بی: شامل
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   تفریح و فرهنگ 09
  پردازی   تجهیزات سمعی بصری، عکاسی و داده1-09
  )بادوام( تجهیزات ویژه دریافت، ضبط و پخش صدا و تصویر 1-1-09

  انواع آنتن تلویزیون؛ وار ویدیو، ضبط و پخش نهای دستگاه تلویزیون، -
و   فرستندههای دستگاهسیم دو سویه و   رادیویی، بی  ساعت خودرو،  رادیو  رادیو،-

 ای؛ حرفه گیرنده رادیویی غیر
 و ضـبط و پخـش کاسـت،          هـای   دستگاه ضبط و پخش نوار،      های  دستگاه گراموفون،   -

 هـا   آندهنـده    ی تـشکیل  هـای اسـتریو و اجـزا        ، استریوی شخصی، سیستم   CD     پخش
، انـواع   )...هـا، بلنـدگوها و        کننـده  هـای صـدا، تقویـت       کننـده   تنظیم  ،ها  ناصفحه گرد (

 .میکروفون و هدفون
  )09-1-2( های ضبط صدا و تصویر دوربین  های فیلمبرداری ویدیویی،  دوربین : استثناموارد 

  )مبادوا(برداری و ابزارهای نوری   تجهیزات عکاسی و فیلم2-1-09
کننده صدا،  های ضبط های فیلمبرداری و دوربین های عکاسی، دوربین  دوربین-

 پروژکتورهای  های ضبط صدا و تصویر، های فیلمبرداری ویدیویی و دوربین دوربین
  ساز و ظهور فیلم و وسایلی از قبیل پرده نمایش،  تجهیزات بزرگ اسالید، فیلم و
ها، فیلترها و انواع وسایل ظهور  م فالشیها، ضما تماشای اسالید، انواع لنزهای دستگاه
  ؛ ...فیلم و 

  . و قطب نما میکروسکوپ دوربین صحرایی، -
  )بادوام(پردازی   تجهیزات داده3-1-09

 کامپیوترهای شخصی، واحدهای نمایش بصری، انواع چاپگر و وسایل مختلف همراه            -
، زبـان     هـای کـاربردی      برنامـه   های عامـل،    افزارهای کامپیوتری نظیر سیستم    ، نرم ها  آن

  ؛ ...برنامه نویسی و 
  های جیبی؛  ماشین حساباز جمله انواع ماشین حساب، -
  .پرداز  انواع ماشین تحریر و واژه-

  . و منشی تلفنی توسط کامپیوترهای شخصیدورنگار :            شامل
   فرهنگ لغت، ، ی از قبیل ضبط شده و سی دی رام حاوی کتابها دیسکت :استثناموارد 

          افزار  نرمصورت به ... و  ای رسانه خارج، محصوالت چند های زبانالمعارف، آموزش  دائره
 را ها آنتوان   ویدیویی که می های بازی، کامپیوترهای )9-3-1( ویدیویی  های بازی، )4-1-09(
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، تونر و مرکب )09-5-4(، نوار ماشین تحریر )09-3-1(به یک دستگاه تلویزیون وصل کرد 
  ) 09-5-4( محاسبه  کش ، خط)09-5-4 ( کارتریج

  )دوام کم( وسایل ضبط تصویر و صدا 4-1-09
  ) سی دی( انواع صفحه و لوح فشرده -
 های دستگاه و سی دی رام قبالً ضبط شده برای   ویدیویی، دیسکت ، کاست  نوار، کاست-

 صی؛ضبط صوت، ضبط کاست، ضبط ویدیو و کامپیوترهای شخ
نوار، کاست، کاست ویدیویی، لـوازم دیـسکت و سـی دی رام قـبالً ضـبط نـشده بـرای                -

  .  ضبط صوت، ضبط کاست، ضبط ویدیو و کامپیوترهای شخصیهای دستگاه
 .برداری ، کارتریج و دیسک خام برای عکاسی و فیلم  فیلم-
 و سی دی رام از  یسکت د ؛...، شعر و  نوار و دیسک از قبل ضبط شده حاوی داستان، بازی    :شامل

          المعــارف، آمــوزش زبــان خــارجی، محــصوالت  قبــل ضــبط شــده حــاوی فرهنــگ لغــت، دائــره
       فـالش؛  هـای  المـپ ، ملزومـات عکاسـی از قبیـل کاغـذ و     افـزار  نـرم  صورت به ... و  ای رسانهچند  

  . جداگانه قید شودکه آنباشد بدون  فیلم خام که قیمت آن شامل ظهور هم می
،   هـای عامـل     هـای کـامپیوتری نظیـر سیـستم       افزار  نـرم ،  )05-5-2( انواع باطری    :استثناموارد  
 ویدئویی، کاست و سی دی  های بازی) 09-1-3 (...نویسی و   برنامههای زبان،  های کاربردی برنامه

  ) .09-4-2(ظهور فیلم و چاپ عکس ) 09-3-1( ویدیویی  های بازیرام 
  )خدمت(پردازی   عکاسی و داده سمعی و بصری، تعمیر تجهیزات 5-1-09
 . پردازی  تعمیر تجهیزات سمعی و بصری، تجهیزات عکاسی و داده-

  ) رفته کار بهارزش نیروی کار و لوازم ( ارزش کل خدمت :شامل
  ، )09-1-1( تعمیر توسط خود انجاملوازم خریداری شده توسط خانوار برای  :استثناموارد 

  . )09-1-3(یا   )2-1-09(
  
   سایر وسایل عمده بادوام برای تفریح و فرهنگ 2-09
  )بادوام( وسایل عمده بادوام برای تفریح بیرون از منزل -1-2-9

  ون، کاروان و تریلر مخصوص کمپ تفریحی-
  ، هواپیمای بسیار سبک، گالیدر، کایت و بالن هوای گرم؛ هواپیما -
  دکل و بدنه فوقانی قایق ؛ قایق، موتور بیرونی قایق، بادبان، طناب و -
 شود و ای که توسط اسب یا پانی کشیده می ، انواع وسایل نقلیه  و پانی  انواع اسب-

  )...بند، افسار، دهنه و  یوغ، گردن(جهیزات مربوطه ت
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دار،  های موج سواری بادبان ، تختهپارویی وسایل عمده بازی و ورزش از قبیل انواع بلم، قایق -
 دستی گلف  ی و چرختجهیزات غواص

   ... و  ها، ون مخصوص کمپ، کاروان سازی قایق  آماده:شامل
تجهیزات  شود و  یا پانی کشیده می ای که توسط اسب  اسب و پانی وسایل نقلیه:استثناموارد 

و  ها ، قایق، کلک و استخر بادی برای بچه)07-1-4( شده برای حمل و نقل شخصی خریداری
  ) .09-3-2( استفاده در ساحل دریا

  )بادوام( آالت موسیقی و لوازم عمده بادوام برای تفریح در منزل 2-2-09
 انواع آالت موسـیقی از جملـه آالت موسـیقی الکترونیکـی نظیـر پیـانو، ارگ، ویلـن، گیتـار،                      -

 ؛ ...لبک، ساز دهنی و  نی، فلوت، نی ترومپت، قره
 . ... بازی و های گاهدستبال،   پین پنگ، دستگاه  میز بیلیارد، میز پینگ-

  )09-3-1(ها   اسباب بازی:استثناموارد 
  )خدمت( تعمیر و نگهداری سایر وسایل عمده بادوام تفریحی و فرهنگی 3-2-09
  تعمیر و نگهداری وسایل عمده بادوام تفریحی و فرهنگی -

یق، ون،  حفظ و نگهداری قا ،) رفته کار بهارزش نیروی کار و لوازم ( ارزش کل خدمت  :شامل
ها،   برای قایق  در زمستان، حفظ و نگهداری هواپیما شخصی، خدمات لنگرگاهی ...و کاروان 

ها و   برای اسب )...بندی و  جا برای نگهداری، غذا دادن، نعل(خدمات دامپزشکی و سایر خدمات 
  .اند هایی که برای مقاصد تفریحی خریداری شده پانی

؛ خرید مواد و لوازم توسط خانوار برای )07-2-2(ه تفریحی  سوخت وسایل نقلی :استثناموارد 
؛ خدمات دامپزشکی و سایر خدمات  )09-2-2(یا ) 09-2-1(تعمیر و نگهداری توسط خود 

  ) . 09-3-5(برای حیوانات خانگی 
  
   سایر اقالم و وسایل تفریحی، باغ و حیوان خانگی3-09
  ).دوام کم(بازی و و سایل سرگرمی   بازی، اسباب1-3-09
 ؛ ...و  خانگی، شطرنج  های بازیبا ورق، یی ها بازی -
 و  ، دوچرخه بازی  اسباب  نرم، قطار و اتومبیل های بازی بازی شامل عروسک، اسباب  انواع اسباب-

 الکترونیکی، ماسک،  های بازیسازی، پازل، خمیرهای رنگی،  بازی، وسایل خانه چرخه اسباب سه
بندی و تزئین درخت  بازی، آذین آور، وسایل تفریحی ابتکاری، آتش لباس مبدل، وسایل خنده

 ).سین  سفره هفت( مسسکری
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شده، انواع آلبوم تمبر و اقالم  تمبرهای پستی مستعمل یا باطل(آوری تمبر   ملزومات جمع-
های به جانوری و گیاهی  ی معدنی، نمونه ها سنگسکه، مدال، (، سایر اقالم کلکسیونی )دیگر

 .  نشده در جای دیگر بندی طبقه و سایر اقالم و ابزار سرگرمی )...و 
و   شود، کاست  بازی ویدیویی که به تلویزیون وصل می  ویدیویی، دستگاه های بازی : شامل

  . ویدیویی های بازیدی  سی
؛ )05-1-1(گیرند   اقالم کلکسیونی که در گروه آثار هنری یا عتیقه قرار می:استثناموارد 

؛ آلبوم بریده مطالب )09-3-3(؛ درخت کریسمس )08-1-0(نشده   پستی استفادهتمبرهای
  ). 09-5-1(ها  بچه

  )دوام کم( لوازم مورد نیاز برای ورزش، اردو و تفریح در فضای باز 2-3-09
های مختلـف از قبیـل تـوپ،           لوازم مورد نیاز برای ژیمناستیک، تمرینات بدنی و ورزش         -

، چوگان، چوب اسـکی، چـوب گلـف، دیـرک چـادر، شمـشیر،               توپ بدمینتون، تور، راکت   
 ورزشـی، دیــسک، دمبــل و وسـایل ورزشــی قفــسه سـینه و ســایر وســایل    هــای دیـسک 

  سازی؛ بدن
   چتر نجات و سایر تجهیزات پرش از ارتفاع؛-
   اسلحه گرم و مهمات برای شکار، ورزش و دفاع شخصی؛ -
  ؛ماهیگیری چوب و دیگر وسایل -
 ساحلی و فضای باز از قبیل بولینگ روی چمن، گوی و  های بازیی ویژه  وسایل الزم برا-

  حلقه، فریزبی، والیبال و کلک، قایق و استخر شنای بادی؛
   وسایل اردو از قبیل چادر و لوازم آن، کیسه خواب و کوله پشتی، تشک بادی و تلمبه-

  ؛پز کبابباد، اجاق پیک نیک و 
  . تعمیر وسایل فوق-
ی ضمیمه اه های دارای قسمت کفش اسکی، فوتبال، گلف و کفش(ی ویژه بازی ها  کفش:شامل

های ایمنی ورزشی، سایر وسایل  ، کاله)...دار و  از قبیل کفش پاتیناژ، کفش اسکیت، کفش میخ
 ایمنی،  بند، عینک بند، زانو بند، ساق ایمنی ورزشی از قبیل جلیقه نجات، دستکش بوکس، مچ

   .... و  کمربند، محافظ،
، لوازمی از قبیل فرش و )03-1-3(  کاله ایمنی برای موتورسیکلت و دوچرخه :استثناموارد 

   ).05-1-1( میز و صندلی برای اردو و باغ
  )دوام بی(، گیاه وگل )باغچه(  باغ3-3-09
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های  ساقه( طبیعی یا مصنوعی، گیاه، بوته، پیاز گل، غده   گل و شاخ و برگ-
هایی مخصوص  گیاهی، چمن، خاک ذر، کود، کمپوست، کود، ب)زیرزمینی برای تکثیر

  .زینتی محصوالت قلمستان، گلدان و جاگلدانی) های باغچه ( های باغ
  . درخت کریسمس طبیعی و مصنوعی، هزینه تحویل گل و گیاه:شامل

؛ ابزار )05-6-2(یا ) 04-4-4(؛ خدمات باغبانی )03-1-3( باغبانی   دستکش:استثناموارد 
 و مواد دفع آفات برای استفاده  کش ؛ حشره)05-5-1(؛ تجهیزات باغبانی )05-5-2(باغبانی 
  ) 05-6-1(خانگی 

  )دوام بی( حیوانات خانگی و محصوالت مربوطه 4-3-09
 حیوانات خانگی، غذا حیوانات خانگی، محصوالت دامپزشکی و ابزار تیمار حیوانات -

س پرنده، ظرف نگهداری ماهی، گردن، النه سگ، قف خانگی، قالده، طناب و حلقه
   ....آشغال گوشت برای گربه، 

  ) 09-3-5( ، خدمات دامپزشکی)09-2-1(یا ) 07-1-4(اسب و پانی : استثناموارد 
  )خدمت( خدمات دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی 5-3-09

یون،  خدمات دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی از قبیل تیمار، پانس-
  .خالکوبی، تربیت و آموزش

ها و  برای اسب ) ...بندی و  نگهداری، نعل( خدمات دامپزشکی و سایر خدمات :استثناموارد 
  ).09-2-3(هایی که برای مقاصد تفریحی خریداری شده  پانی

  
   خدمات فرهنگی و تفریحی4-09
  )خدمات( خدمات فرهنگی و تفریحی 1-4-09

  : توسطشده فراهم خدمات -
 مــسابقات  هــای میــداندوانــی،   مــسابقات اســب هــای میــدانهــای ورزشــی،  اســتادیوم -

 ؛...های ورزشی و  موتورسواری، مراکز ویژه تماشای برنامه
سرپوشیده،  های ورزشگاهگلف،  های میدانهای بازی اسکیت، استخرهای شنا،   زمین-

 زی بولینگ؛های با های اسکواش و محل های تنیس، زمین سازی، زمین مراکز بدن
 )باغ وحش(های بازی   شهرهای بازی و پارک-
 . شانسی های بازیهای ویژه بزرگساالن به غیر از   پین بال و دیگر بازی-
 ....های اسکی و باالبرهای اسکی و   پیست-



COICOP(  47بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزش و تفریح، از قبیل هواپیما، اسب، تجهیزات اسکی یا -
 اردو؛

ی انفرای یا گروهی خارج از مدرسه برای بازی بریج، شطرنج، آیروبیک، رقص، ها  آموزش-
 ها؛ موسیقی، اسکیت، اسکی، شنا یا سایر سرگرمی

 ؛... خدمات راهنمایان کوهستان، راهنمایان سفر، -
  خدمات کمکی دریانوردی برای قایقرانی؛-
هـای دارای     فـش  اسـکی، فوتبـال، گلـف و ک         کفـش (هـای مخـصوص بـازی         کفش  کرایه :شامل
  ؛ )...دار و   میخ های ضمیمه از قبیل کفش پاتیناژ، کفش اسکیت، کفش قسمت
یژهایی که در مراکز ویژه اسکی یا  تفریحی مورد استفاده  ها و تله سی  تله کابین:استثناموارد 

  ).07-3-6(نیستند 
  )خدمت( خدمات فرهنگی 2-4-09

  :شده توسط  خدمات فراهم-
های نور و  ها، نمایش و اپرا، تاالرهای کنسرت موسیقی، سیرک  تئاترهای سینما،  سانس-

 صدا؛
 ها؛ ها، نمایشگاه ها، نگارخانه ها، کتابخانه  موزه-
هـای   شناسـی، نمایـشگاه    جانورشناسـی و گیـاه   های باغهای ملی،     بناهای تاریخی، پارک   -

 .آبزیان
 برای ...های ویدیو و  ، کاست تلویزیونهای دستگاه کرایه تجهیزات و لوازمی از قبیل -

 های فرهنگی؛ فعالیت
های رادیو و تلویزیـون بـه ویـژه هزینـه مجـوز بـرای تجهیـزات            هزینه استفاده از برنامه    -

 های تلویزیونی؛ اشتراک شبکه تلویزیونی و حق
کـردن عکـس، عکاسـی پرتـره،         بـزرگ  ها از قبیـل ظهـور فـیلم، چـاپ،            خدمات عکاس  -

 . ...زدواج و تصویربرداری مراسم ا
  .های تفریحی خصوصی ها، مجریان برنامه  خدمات نوازندگان، دلقک:شامل

  )خدمت( ها آزمایی  بخت3-4-09
هــای ثبــت  بنــدی، ماشــین هــا، مراکــز شــرط  هزینــه خــدمات مربــوط بــه التــاری-

 بازی، تاالرهـای بـازی بینگـو،         های ها، ماشین  ها، کازینوها و سایر قمارخانه     بندی  شرط
 صـورت   بـه هـا     این هزینـه   (...دوانی و     های مسابقات اسب    بندی  ی شانسی، شرط  ها  ورق
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بنـدی و پرداخـت بـه برنـدگان           تفاوت پرداخت برای بلیت التاری یا شرکت در شـرط         
  .)شود تعریف می

  
  افزار ، کتاب و نوشت  روزنامه5-09
  )دوام کم (  کتاب1-5-09

 راهنما و  لمعارف، کتاب درسی، کتابا لغت، دایره ، فرهنگ ها شامل اطلس  انواع کتاب-
   موسیقی متن

 .ها، صحافی کتاب های مخصوص بچه  آلبوم بریده جراید و آلبوم:شامل
، ...نوار و سی دی از قبل ضبط شده حاوی داستان بلنـد، نمایـشنامه، شـــعر و                      :استثناموارد  

المعـارف،   ، دائـره   فرهنگ لغت   ها،  ، دیسکت و سی دی از قبل ضبط شده حاوی کتاب          )4-1-09(
  ).09-3-1( ، آلبوم تمبر)09-1-4(افزار   نرمصورت به ... خارجی و های زبانآموزش 

  )دوام بی(روزنامه نشریات ادواری 2-5-09
  . روزنامه، مجله و سایر نشریات ادواری-

  )دوام بی( مطالب چاپی متفرقه 3-5-09
  کاتالوگ و مطالب تبلیغاتی؛ -
 . یا تصویر، تقویم پوستر، کارت پستال طرح-
 .های اطالعیه و پیغام  انواع کارت تبریک و کارت ویزیت، کارت-
 .های جغرافیایی  نقشه و کره-

 های تمبر ، آلبوم)08-1-0( کارت پستال و پاکت پست هوایی قبالً تمبر شده :استثناموارد 
)1-3-09 .(  
  )دوام بی( ترسیم لوازمالتحریر و  لوازم) 4-5-09(

  .... پاکت، دفتر صورتحساب، دفتر یادداشت، انواع سررسید نامه و  ورق کاغذ،-
 ؛... مداد تراش و  کن،   قلم، مداد، خودنویس، خودکار، ماژیک، جوهر، پاک-
 ؛ ...گیر و   کاغذ استنسیل، کاغذ کپی، نوار ماشین تحریر، انواع استامپ، مایع غلط-
 و چسب نواری، ماشین دوخت،  کاغذبر، قیچی کاغذ، چسب مایع  سوراخ کن کاغذ،-

 ؛ ...کاغذ، سوزن رسم و  گیره
 لوازم ترسیم و نقاشی از قبیل بوم نقاشی، کاغذ، کارت، رنگ، مداد رنگی شمعی، -

 .خمیر رنگی، قلم مو
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کش محاسبه، ابزار   تونر و جوهر کارتریج، وسایل آموزشی از قبیل کتاب تمرین، خط:شامل
  .شی، گچ و جامدادیمورد نیاز علم هندسه، لوح آموز

  )09-1-3(ماشین حساب جیبی :  استثناموارد 
  
   تورهای مسافرتی 6-09
  )خدمت( تورهای مسافرتی 0-6-09

  .شود  فراهم می...راهنما و   ها و تورهایی که طی آن خدمات سفر، غذا، استراحتگاه،  گشتتمامی
  رتی های یک روزه و نصف روزه بیرون از شهر و سفرهای زیا  گردش:شامل

  
   آموزش 10

این بـخش فقط شامل خـدمات آموزشی اسـت و اقالمـی چـون هزینـه لـوازم آموزشـی نظیــر         
یـا خـدمات پـشتیبانی آموزشـی ماننـد خـدمات             )09-5-4( التحریـر  و لوازم   )09-5-1(کتـاب  

    و خـدمات اسـتراحتگاه     ) 11-1-2(، تهیـه غـذا      )07-3(حمـل و نقـل        ، خدمات )06(بهداشتی  
  . شود  را شامل نمی)0-2-11(

 بنـدی  تقـسیم  .گیـرد   های رادیو و تلویزیون نیز در این بخش قرار مـی            طریق برنامه  آموزش از     
و توسـط    )ISCED  -97(المللـی آمـوزش       استاندارد بین  بندی  طبقه بر اساس آموزشی   خدمات

 .باشد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل می
  
  دایی و ابتدبستانی پیش آموزش و 1-10
  )خدمت( و ابتدایی دبستانی پیش آموزش و 0-1-10

   و ابتداییدبستانی پیشآموزش و  : ISCED -97بندی   طبقه1 و 0سطوح 
 ابتداییشان بسیار باالتر از سن مقطع  های سوادآموزی برای دانش آموزانی که سن  برنامه :شامل
  .است

  
   آموزش متوسطه 2-10
  )خدمت( آموزش متوسطه 0-2-10
 .آموزش راهنمایی و دبیرستان: -ISCED 97بندی  طبقه3 و2وح  سط-



 COICOP(  50بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  ها متوسطه خارج از محیط مدرسه برای بزرگساالن و جوانان   آموزش:شامل
  
  
   دانشگاهی پیش آموزش 3-10
  دانشگاهی پیشآموزش : ISCED-97بندی   طبقه4 سطح 0-3-10

  ساالن و جوانان  خارج از محیط آموزش برای بزرگدانشگاهی پیشها   آموزش:شامل
  
   آموزش عالی 4-10
مراحل اول و دوم : -97ISCEDبندی   طبقه6 و 5سطوح  )خدمت( آموزش عالی 0-4-10

  آموزش عالی 
  
   بندی نشده در جای دیگر طبقههای   آموزش5-10
  بندی نشده در جای دیگر طبقههای  آموزش 0-5-10

از به آموزش قبلی خاصی ندارند، به  مختص بزرگساالن که نیطور عمده بههای آموزشی  برنامه
  ای و فرهنگی  های حرفه ویژه آموزش

های آموزشی تفریحی مانند آموزش  ، یا دوره)07-2-4(های رانندگی   آموزش:استثناموارد 
  ).09-4-1( مانند بریج توسط معلمان خصوصی یی ها بازیهای ورزشی یا  رشته

  
  ها هتل ها و رستوران 11
  غذا ارائه  خدمات تهیه و 1-11
  )خدمت (...ها و  ، کافهها رستوران 1-1-11

هـا و     توسـط کافـه   ) ها و تـنقالت     غذا، غذای سبک، نوشیدنی   (غذا  ارائه   خدمات تهیه و     -
ارائـه   زیـر    هـای   مکـان ، شامل خـدماتی کـه در        ...ها و     ها، بارها، چایخانه    ، بوفه ها  رستوران

  .گردد می
 تئاتر  های  سالنکنند نظیر      می ارائه و ورزشی     در اماکنی که خدمات تفریحی و فرهنگی       -

هـا،    هـای ورزشـی، مـوزه       هـای ورزشـی، اسـتخرهای شـنا، مجموعـه           اسـتادیوم  و سینما، 
   ... رقص و های سالنهای شبانه،  های هنری، کلوپ ه نمایشگا
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در مواردی که  ، )...اتوبوس، قطار، قایق و هواپیما، ( نقل عمومی  در وسایل حمل و-
 .جداگانه تعیین شده باشدقیمت غذا 

 :باشد غذا شامل موارد زیر نیز میارائه  خدمات تهیه و -
 آن نظـایر هـا و   ها، دستفروش  فروش غذا و نوشیدنی برای مصرف فوری توسط کیوسک -

هــای آمــاده بــرای مــصرف از طریــق   محــصوالت غــذائی و نوشــیدنی کــه شــامل عرضــه
 های اتوماتیک فروش نیز می باشد؛ ماشین

 ؛رستوران برای مصرف در خارج از رستورانروش غذاهای طبخ شده توسط  ف-
 با مراجعه مشتری این کههای تهیه غذا اعم از   فروش غذاهای طبخ شده توسط شرکت-

 .یا درب منزل وی تحویل شود
   انعام،:شامل
  ).08-3-0( ؛ مکالمات تلفنی)02-2-0(  خرید محصوالت دخانی:استثناموارد 

  ) خدمت(ها  ری غذا خو2-1-11
 ها دانشگاهها، ادارات، مدارس،  های مستقر در کارخانه غذا و نوشابه توسط غذا خوریارائه  -

  .و سایر موسسات آموزشی
   ناهارخوری ارتش  سالن غذاخوری دانشگاه، سالن:شامل
  )06-3-0( ها بیمارستانشده به بیماران بستری شده در ارائه  غذا و آشامیدنی :استثناموارد 

  
   جاتأمینخدمات 2-11
  )خدمت( جا تأمین خدمات 0-2-11

  : جا درتأمینخدمات 
کننده محل   عرضههای مکانها و  خانه ، مسافرها متلروزی،  های شبانه ، مهمانخانهها هتل -

  خواب و صبحانه؛
هـای ویـژه چـادرزدن و اسـتقرار،           گـذران تعطـیالت محـل       های ییالقی و مراکز ویژه       محل -

 های کوهستانی؛  جوانان و کلبههای گاهاقامتکاروان، 
  وسایر موسسات آموزشی؛ها دانشگاهروزی،   مدارس شبانه-
 زمانی که قیمت جداگانه تعیین شده باشد؛ ) ...قطار، قایق، ( وسایل حمل ونقل عمومی -
 .روزی کارگران و مهاجران جوان  شبانههای اقامتگاه -
  . انعام، دستمزد باربران:شامل
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 اصلی خود اشغال   اقامتگاهعنوان بهکه خانوار  روزی هتل یا شبانه  اجاره اتاق در:ثنااستموارد 
؛ اجاره پرداخت شده تـوسط خانوارها برای اقامتـگاه دوم در طـول )04-1-1(کرده اسـت 

 های مکانغذا در ارائه ؛ تهیه و )08-3-0( ، هزینه مکالمات تلفنی)04-1-2(مـدت تعطیـالت 
، ها پرورشگاه، اقامت در )11-1-1(  که جزو اجاره منظور شودای صبحانهنه غذا و مزبور بجز هزی

  )12-4-0( مراکز نگهداری افراد ناتوان یا ناسازگار
  

   کاالها و خدمات متفرقه12
   مراقبت شخصی1-12
  )خدمت(  آرایش و موسسات مراقبت شخصیهای سالن1-1-12

 زیبـایی، مـانیکور، پـدیکور، حمـام         هـای   نسـال   آرایش زنانه و مردانه،    های  سالن خدمات   -
  . ...طبی، و  ترکی، سونا، سالن آفتاب، ماساژهای غیر

  ...و ) رفع موهای زاید( دیپالسیون  ،)بت اندامقمرا(کر   بادی:شامل
  ).09-4-1( ، مراکز تناسب اندام)06-3-0( یا )06-2-3( انقباض موضعی:استثناموارد 

  )دوام کم( شخصی لوازم برقی برای مراقبت 2-1-12
  فر دهنده مو، شانه اصالح مو، سشوار دستی و کالهی، دستگاه تراش برقی، ماشین  ریش-

، مسواک برقی و )لرزاننده( خورشیدی، دستگاه ماساژ ویبراتور های المپدهنده مو،  فرم
  ؛...سایر لوازم برقی بهداشت دندان و 

 . تعمیر وسایل فوق-
  )دوام بی( محصوالت مراقبت شخصی سایر لوازم، کاالها و 3-1-12

، قیچی، سوهان ناخن، شانه، ها آن و ماشین اصالح و تیغ تراش ریش: برقی  لوازم غیر-
، فردهنده مو، )موگیر(های اصالح، برس مو، مسواک، برس ناخن، سنجاق مو  برس

  ؛...ترازوی شخصی، ترازوی بچه و 
شیر پاک کن، صابون  و وغنصابون توالت، صابون طبی، ر:  لوازم بهداشتی شخصی-

 ؛ ...اصالح، کرم و فوم اصالح صورت آقایان خمیر دندان و 
 روژلب، الک ناخن، محصوالت آرایش صورت و پاک کردن آرایش:  محصوالت زیبایی-
کننده مو و لوسیون، محصوالت قبل و پس  ، مواد براق)شامل پودر و برس و ابرپودرزنی(

، )ادوکلن(ت لرد نیاز حمام آفتاب، موبر، عطر و ادوتوااز اصالح صورت آقایان، مواد مو
 ؛ ...مواد مورد نیاز حمام و 
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پوشک بچه،  کاغذ توالت، دستمال کاغذی، حوله کاغذی، پنبه بهداشتی،: سایر محصوالت
   ....اسفنج آرایشی و 

  ).03-1-3(ای، پوشک بچه   دستمال پارچه:استثناموارد 
  
   گری   روسپی2-12
  ....ها و  روسپی) خدمت(گری   روسپی خدمات0-2-12
  
  بندی نشده در جای دیگر  لوازم شخصی طبقه3-12
  )بادوام(  دیواری و مچیهای ساعت جواهرات، 1-3-12

  ؛ها آن و فلزات قیمتی و جواهرات ساخته شده  ها سنگ -
  جواهرات بدلی، دگمه سردست، گیره کراوات؛-
  سفری؛ دار و ساعت ات، ساعت زنگسنج، اتوم  ساعت دیواری، ساعت مچی، زمان-
 . تعمیر لوازم فوق-

 و  ها سنگ ؛)09-1-1( ؛ ساعت رادیویی)05-4-0(یا ) 05-1-1( لوازم تزئینی :استثناموارد 
 به قصد ذخیره ارزشی تهیه طور عمده به که ها آن شده از  فلزات قیمتی و جواهرات ساخته

  ).تشکیل سرمایه(اند  شده
  )دوام  کم( صیسایر لوازم شخ2-3-12

چمدان معمولی، چمدان :  کاالهای مخصوص مسافرت و سایر وسایل حمل لوازم شخصی-
 دستی، کیف پول مردانه، کیف  بنددار، کیف  دار، کیف بزرگ، کیف سفری، کیف چرمی دسته

  ؛ ...پول زنانه و 
کالسکه بچه، صندلی چرخدار بچه، تخت بچه قابل حمل، :  ملزومات مخصوص نوزادان-

، )بند پیش بند و پشت(  حمل بچه صندلی تاشو، تخت و صندلی بچه مخصوص خودرو، ساک
 ؛ ...کمربند ایمنی کودک و 

 ؛ ...پیپ، فندک، جاسیگاری، سیگاربر، زیرسیگاری و : ها   ملزومات سیگاری-
  ...عینک آفتابی، چوب و عصای قدم زنی، چتر، بادبزن، جاکلیدی و :   لوازم شخصی متفرقه-
 ؛ ...تابوت، سنگ قبر؛ ظرف خاکستر مرده و : لوازم تدفین -
 . تعمیر لوازم فوق-

  . سوخت فندک، دماسنج و فشارسنج دیواری:شامل
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های شیردادن و  ، بطری)05-2-0(  خریدهای کیف، )05-1-1( بچه اثاث لوازم و :استثناموارد 
  )05-4-0(تغذیه بچه 

  
  حمایت اجتماعی12

 تعریف شده است شامل خدمات کمکی و حمایتی است  جا اینی که ا حمایت اجتماعی به گونه
، بازماندگان، بیکاران، ها بیماریکه به اشخاص پیر، ناتوان، آسیب دیده از صدمات شغلی و 

ها، بومیان، مهاجران، پناهندگان و معتادان به الکل و مواد درامد ، کمها خانمان بیبینوایان، 
ها و کودکان   این خدمات شامل خدمات کمکی و حمایتی از خانواده.شود  میارائه ...اعتیادآور و 

  .شود نیز می
  
  )خدمت( حمایت اجتماعی4-12

 روزانه و توانبخشی های مراقبتروزی، کمک در منزل،   شبانههای مراقبتاین خدمات شامل 
  : زیر استی خانوار برای موارد ها پرداختها شامل  تر، این گروه از هزینه  مشخصطور به. شود می

 بهداشتی و های مراقبت خانه سالمندان، اقامتگاه ناتوانان، مراکز توانبخشی که به جای -
مدارس معلوالن که هدف اصلی . آورند های بلند مدت از بیماران بعمل می درمانی حمایت

  .باشد شان می آموزان در غلبه بر ناتوانی  کمک به دانشها آن
های تغذیه،  خدمات نظافت منزل، برنامه(ناتوان درخانه  کمک به نگهداری افراد مسن و -

 ؛)مراکز مراقبت روزانه، خدمات مراقبت روزانه و خدمات مراقبت در ایام تعطیل
 ، مدرسه بازی و سایر تسهیالت نگهداری از کودکان؛  دایه شیرده، مهد کودک-
 .ها برای خانوادهای، راهنمایی، داوری، پذیرش کودک و فرزند خواندگی   خدمات مشاوره-

  
   بیمه5-12

 بیمه عمر و بیمه غیر: بندی شده است  نوع بیمه به دو گروه طبقهبر حسبهزینه خدمات بیمه 
هرگاه ). باشد  می...بیمه غیر عمر در ارتباط با مسکن، بهداشت و درمان، حمل و نقل و (عمر 

دهند مقدور  شش میهای چند منظوره به خطرهای مختلفی که پو تخصیص هزینه خدمات بیمه
هزینه خدمات بیمه . بندی شود  هزینه خطر اصلی طبقهبر اساسنباشد، هزینه خدمات باید 

های قابل پرداخت و حق بیمه و متمم حق بیمه دریافتی تعریف  التفاوت خسارت  مابهعنوان به
  .شود می
  )خدمت( بیمه عمر 1-5-12
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   ....ه تحصیل و  هزینه خدمات بیمه عمر، بیمه مستمری بگیری، بیم-
  )خدمت(های مرتبط با مسکن   بیمه2-5-12

 و مستأجران برای انواع " ساکنان مالک" پرداخت هزینه خدمات بیمه توسط -
  ...سوزی، سرقت، سیل و  ای که نوعاً توسط مستاجر در مقابل خطرات آتش بیمه

  .شود منعقد می
ای که نوعاً   برای انواع بیمه"لک  ساکنان ما" هزینه خدمات پرداختی توسط :استثناموارد 

  ).مصرف واسطه(شود  توسط مالکین منعقد می
  )خدمت(های مربوط به بهداشت و درمان   بیمه3-5-12

  . هزینه خدمات بیمه شخصی بیماری و حوادث-
  )خدمت( بیمه مرتبط با حمل و نقل 4-5-12

    هزینه خدمات بیمه وسایل نقلیه شخصی؛-
 ای سفر و بار همراه ه   هزینه خدمات بیمه-

  )خدمت( سایر انواع بیمه 5-5-12
 هزینه خدمات سایر انواع بیمه نظیر تعهد عرفی برای صدمه یا خسارت به شخص ثالث یا                 -

  .ها آناموال 
 که بخاطر عملکـرد وسـایل       ها  آن تعهد عرفی یا خسارت به شخص ثالث یا اموال           :استثناموارد  

  ).12-5-4(نقلیه شخصی ایجاد شده است 
  
  بندی نشده در جای دیگر  خدمات مالی طبقه6-12
  ) FISIM(شوند  گیری می مستقیم اندازه گری مالی که به طور غیر  خدمات واسطه1-6-12

  .شود گیری می مستقیم اندازه  غیرطور به مالی که  گری  خدمات واسطه-
  )خدمت(بندی نشده در جای دیگر   سایر خدمات مالی طبقه2-6-12

هـا و   انداز، صرافی  ی پس ها  بانک، دفاتر پست،    ها  بانکای واقعی خدمات مالی     ه   هزینه -
  موسسات مالی مشابه؛

 ؛ ...گذاری، مشاور مالیاتی و  العمل کار، مشاور سرمایه  دستمزد و هزینه خدمات حق-
 . آننظایرهای بازنشستگی خصوصی و  های اداری صندوق   هزینه-
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   در جای دیگربندی نشده  سایر خدمات طبقه7-12
  )خدمت(بندی نشده در جای دیگر   سایر خدمات طبقه0-7-12

  ؛... هزینه خدمات حقوقی، مؤسسات کاریابی، و -
  هزینه خدمات کفن و دفن و تشیع جنازه؛-
 پرداختی بابت خدمات مشاوران امالک، مشاوران مسکن، دالالن، عـامالن فـروش و              -

 های مختلف؛ گری واسطه
 ها و انواع دیگر تکثیر مدارک؛ توکپی پرداختی بابت ف-
  تولد، ازدواج و مرگ و سایر اسناد ثبتی؛  پرداختی بابت صدور گواهی-
 ها؛  و تبلیغ در روزنامه  پرداختی بابت آگهی-
، کارآگاه خـصوصی، محـافظ شخـصی،     بین پرداختی بابت خدمات خط شناس، طالع  -

محـل  (س و دیگـر خـدمات متفرقـه         نـوی  دفتر ازدواج و مشاور راهنمـای ازدواج، نامـه        
 . ...و ) ها ها، رختکن نشستن، توالت

  
  انتفاعی در خدمت خانوارها های تفکیکی موسسات غیر  هزینه-13

   مسکن1-13
  .  ذکر گردیدهCOPNIبندی    طبقه1-0همانند گروه 

-1ه و گرو) هزینه تفکیکی خانوار برای اجاره بهای واقعی مسکن (04-1این گروه با گروه     
  .مطابقت دارد) هزینه تفکیکی دولت برای مسکن (14
  )خدمت( مسکن 0-1-13

 ).14-1-0(و ) 04-1-1( و مطابق کدهای COPNI در 01-0-0 همانند کد -
  
  بهداشت و درمان 2-13

   .COPNIبندی   طبقه02-6 تا 02-1های  همانند گروه
هزینه  (14-2و گروه ) انهزینه تفکیکی خانوار برای بهداشت و درم (06این گروه، بخش 

  .مطابقت دارد) تفکیکی دولت برای بهداشت و درمان
  )دوام بی( محصوالت دارویی 1-2-13

  ).14-2-1(و ) 06-1-1( و مطابق کدهای COPNI در 02-1-1  همانند کد -
  )دوام بی( سایر محصوالت پزشکی 2-2-13

 ).14-2-2(و ) 06-1-2( و مطابق کدهای COPNI در 02-1-2  همانند کد -
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  )بادوام( لوازم و تجهیزات درمانی 3-2-13
 ).14-2-3(و ) 06-1-3( و مطابق کدهای COPNI در 02-1-3  همانند کد -

  )خدمت( خدمات طبی سرپایی 4-2-13
  ).14-2-4(و ) 06-2-1( و مطابق کدهای COPNI در 02-2-1 همانند کد -

  )خدمت( سرپایی  دندانپزشکی خدمات 5-2-13
 ). 14-2-4(و ) 06-2-2( و مطابق کدهای COPNI در 02-2-2 کد  همانند-

  )خدمت(  خدمات پیراپزشکی سرپایی6-2-13
 ).14-2-6(و ) 06-2-3( و مطابق کدهای COPNI در 02-2-3 همانند کد -

  )خدمت( خدمات بیمارستانی 7-2-13
 ).14-2-7(و ) 06-3-0( و مطابق کدهای COPNI در 02-3-0 همانند کد -

  )خدمات( سایر خدمات بهداشتی و درمانی 8-2-13
  .COPNI در 02-6-0 و 02-5-0 ، 02-4-0 همانند کدهای -

  
   تفریح و فرهنگ 3-13

  . COPNIبندی   طبقه03-2، تا 03-1های  همانند گروه
هزینه ) (14-3(و)  خانوار برای تفریح و فرهنگ هزینه تفکیکی(09-4   این گروه با گروه 
  .مطابقت دارد) فرهنگ فریح وتفکیکی دولت برای ت

  )خدمات( خدمات تفریحی و ورزشی 1-3-13
 ).14-3-1(و ) 09-4-1( و مطابق کدهای  COPNI در 03-1-0 همانند کد -

   خدمات فرهنگی2-3-13
 ).14-3-2(و ) 09-4-2( و مطابق کدهای COPNI در 03-2-0 همانند کد -

  
   آموزش4-13

   .COPNIبندی   طبقه04-7 تا 04-1های  همانند گروه
هزینه تفکیکی دولت  (14-4گروه  و) هزینه تفکیکی خانوار برای آموزش (10این گروه با بخش 

  .مطابقت دارد) برای آموزش
  )خدمت(دبستانی و دبستانی   آموزش پبش1-4-13

 ).14-4-1(و ) 10-1-0( و مطابق کدهای COPNI در 04-1-0همانند کد 
  )خدمت( آموزش متوسطه 2-4-13
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 ).14-4-2(و ) 10-2-0( و مطابق کدهای COPNI در 04-2-0د کد همانن
  )خدمت (دانشگاهی پیش آموزش 3-4-13

  ).14-4-3(و ) 10-3-0( و مطابق کدهای COPNI در 04-3-0همانند کد 
  )خدمت( آموزش عالی 4-4-13

  ).14-4-4(و ) 10-4-0( و مطابق کدهای COPNI در 04-4-0همانند کد 
  )خدمت(بندی نشده  های سطح  آموزش5-4-13

 ).14-4-5(و ) 10-5-0( و مطابق کدهای COPNI در  04-5-0همانند کد 
  )خدمت( سایر خدمات آموزشی 6-4-13

  .COPNI در 04-7-0 و 04-6-0 همانند کدهای 
  
   حمایت اجتماعی 5-13

  .COPNIبندی   طبقه04-7 تا 04-1های  همانند گروه
 14-5و گروه ) فکیکی خانوار برای حمایت اجتماعی هزینه ت (12-4این گروه با تعاریف گروه 

  .مطابقت دراد) هزینه تفکیکی دولت برای حمایت اجتماعی(
  )خدمت( حمایت اجتماعی 0-5-13

  ).14-5-0(و ) 12-4-0( و مطابق کدهای COPNI در 05-2-0 و 05-1-0همانند کدهای 
  
   سایر خدمات 6-13

بندی  طبقه 09-2، 09-1 08-2، 08-1 ،07-3، 07-2، 07-1، 06-1های  همانند گروه
COPNI.  

و یا بخش ) های تفکیکی فردی خانوار هزینه (12تا 01های  ای در بخش این گروه هیچ قرینه    
  . ندارد) های دولت هزینه (14
  )خدمت( مذهب 1-6-13
  .COPNI در 06-0-0مانند کد ه
  )خدمت(ای و کارگری   حرفههای سازمان احزاب سیاسی، 2-6-13
  .COPNI در 07-3-0 و 07-2-0، 07-1-0انند کدهای هم
  )خدمت( حفاظت از محیط زیست 3-6-13

  .COPNI در 08-2-0 و 08-1-0همانند کدهای 
  )خدمت(بندی نشده در جای دیگر   سایر خدمات طبقه4-6-13
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  .COPNI در 09-2-0 و 09-1-0همانند کدهای 
  

  های تفکیکی دولت   هزینه14
   مسکن 1-14

  .COFOGبندی    طبقه10-6ه همانند گرو
و ) هزینه تفکیکی خانوار برای اجاره بهای واقعی مسکن (04-1این گروه با تعاریف گروه     

مطابقت )  در خدمت خانوار برای مسکنغیر انتفاعیهزینه تفکیکی مؤسسات  ( 13-1گروه 
  .دارد

  )خدمات( مسکن 0-1-14
  ).13-1-0(و ) 04-1-1( و مطابق کدهای COFOG در 10-6-0همانند کد 

  
   بهداشت و درمان 2-14

  COFOGبندی   طبقه07-4 تا 07-1های  همانند گروه
هزینه تفکیکی  (13-2و گروه ) هزینه تفکیکی خانوار برای بهداشت (06این گروه، بخش     

  .مطابقت دارد)  در خدمت خانوار برای بهداشتغیر انتفاعیمؤسسات 
  )دوام بی (دارویی محصوالت 1-2-14

  ). 13-2-1(و ) 06-1-1( و مطابق کدهای COFOG در 07-1-1همانند 
  )دوام بی( سایر محصوالت پزشکی 2-2-14

  ).13-2-2(و ) 06-1-2( و مطابق کدهای COFOG در 07-1-2همانند کد 
  )بادوام( لوازم و تجهیزات درمانی 3-2-14

  ).13-2-3(و ) 06-1-3( و مطابق کدهای COFOG در 07-1-3همانند کد 
  )خدمت( خدمات طبی سرپایی 4-2-14

  ).13-2-4(و ) 06-2-1( و مطابق کدهای COFOG در 07-2-2 و 07-2-1 همانند کدهای 
  )خدمت( سرپایی  دندانپزشکی خدمات 5-2-14

  ).13-2-5(و ) 06-2-2( و مطابق کدهای COFOG در 07-2-3همانند کد 
  )خدمت( خدمات پیراپزشکی سرپایی 6-2-14

  ).13-2-6(و ) 06-2-3( و مطابق کدهای COFOG در 07-2-4همانند کد 
  )خدمت( خدمات بیمارستانی 7-2-14



 COICOP(  60بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

      و مطابق کدهایCOFOG در 07-3-4 و 07-3-3، 07-3-2، 07-3-1همانند کدهای 
  ).13-2-6(و ) 0-3-06(
  )خدمت( خدمات بهداشت عمومی 8-2-14

  .COFOG در 07-4-0همانند کد 
  
   تفریح و فرهنگ 3-14

  .COFOGبندی   طبقه08-2 و 08-1های  نند گروههما
و ) هزینه تفکیکی خانوار برای خدمات فرهنگی و تفریحی (09-4این گروه با تعاریف گروه     

 در خدمت خانوارها برای خدمات فرهنگی و غیر انتفاعی هزینه تفکیکی مؤسسات (13-3گروه 
  .مطابقت دارد) تفریحی

  )خدمت( خدمات ورزشی و تفریحی 1-3-14
  ).13-3-1(و ) 09-4-1( و مطابق کدهای COFOG در 08-1-0همانند کد 

  )خدمت( خدمات فرهنگی 2-3-14
  ).13-3-2(و ) 09-4-2( و مطابق کدهای COFOG در 08-2-0همانند کد 

  
   آموزش 4-14

  .COFOGبندی   طبقه08-2 و 08-1های  همانند گروه
هزینه تفکیکی  (13-4و گروه ) رای آموزشهزینه تفکیکی خانوار ب (10این گروه، بخش     

  .مطابقت دارد)  در خدمت خانوار برای آموزشغیر انتفاعیمؤسسات 
  )خدمت (دبستانی پیش آموزش دبستانی و 1-4-14

  ).13-4-1(و ) 10-1-0( و مطابق کدهای COFOG در 09-1-2 و 09-1-1همانند کدهای 
  )خدمت( آموزش متوسطه 2-4-14

  ).13-4-2(و ) 10-2-0( و مطابق کدهای COFOG در 09-2-2 و 09-2-1همانند کدهای 
  )خدمت (دانشگاهی پیش آموزش 3-4-14

  ).13-4-3(و ) 10-3-0( و مطابق کدهای COFOG در 09-3-0همانند کد 
  ) خدمت( آموزش عالی 4-4-14

  ).13-4-4(و ) 10-4-0( و مطابق کدهای COFOG در 09-4-2 و 09-4-1همانند کدهای 
  ) خدمت(بندی نشده  موزش سطح آ5-4-14

  ).13-4-5(و ) 10-5-0( و مطابق کدهای COFOG در 09-5-0همانند کد 
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  )خدمت( برای آموزش  ای رایانه خدمات 6-4-14
  .COFOG در 09-6-0همانند کد 

   حمایت اجتماعی 5-14
  .COFOGبندی   طبقه10-7 و گروه 10-5 تا 10-1های  همانند گروه

   و گروه) هزینه تفکیکی خانوار برای حمایت اجتماعی (12-4های  گروهاین گروه، تعاریف     
)  در خدمت خانوارها برای حمایت اجتماعیغیر انتفاعیهزینه تفکیکی مؤسسات  (5-13

  .مطابقت دارد
  )خدمات( حمایت اجتماعی 0-5-14

     و ) 12-4-0( و مطابق کدهای COFOG در 10-7-0 و 10-5-0 تا 10-1-1همانند کدهای 
)0-5-13 .(  
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  فصل دوم
  بندی مشروح طبقه

بندی موضوعی و الفبایی هزینه   طبقه–بخش اول 
  مصرف فردی خانوار 

  بندی موضوعی  طبقه
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  )فهرست موضوعی(بندی مصرف فردی خانوار  طبقه
 کد شرح

  01  غیر الکلیهای  های خوراکی و نوشابه هزینه
 011  های خوراکی هزینه

 0111 ت نان و غال
 0111 اسپاگتی 
 0111  ...)گندم، برنج، نخودچی و ( انواع آرد
 0111 انواع برنج

 0111 بیسکویتانواع 
 0111 انواع رشته 

 0111 انواع شیرینی
 0111  و کیکانواع کلوچه

 0111 انواع ماکارونی 
 0111 انواع نان

 0111  قطاب  باقلوا،
 0111 )کورن فلکس(برشتوک 

 0111  ترخینه و جوانه گندم  بلغور،
 0111 پودر کیک 
 0111 پودر مالت 

 0111 جو 
 0111 جو دوسر

 0111 ای  دانهچاودار و سایر غالت 
 0111 حلوا

 0111 خمیر پیتزا 
 0111 خمیر نان 

 0111 ذرت 
 0111 رشته فرنگی 
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 کد شرح

 0111 زولبیا و بامیه
 0111 سایر غالت
 0111  شیرینی تر

 0111 کشیرینی خش
 0111 شیرینی دانمارکی

 0111 کیک یزدی
 0111 گندم 
 0111 الزانیا 

 0111 )فانتزی(نان باگت 
 0111 نان بربری 
 0111 نان پیتزا 

 0111 نان تافتون 
 0111 نان تست 

 0111 نان جو 
 0111 نان رژیمی 
 0111 نان روغنی 
 0111 نان سنگک 

 0111 نان سوپ 
 0111 نان شیرمال 

 0111 نان فتیر 
 0111 نان قندی 
 0111 نان کماج 
 0111 نان لواش 

 0111 نان ماشینی 
 0111 نشاسته برنج 
 0111 زمینی  نشاسته سیب
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 کد شرح

 0111 نشاسته گندم 
 0111 ورمیشل 
 0112 گوشت

 0112 انواع گوشت تازه 
 0112 استخوان قلم

 0112 استیک آماده 
 0112  زدهانواع گوشت سرد شده و یخ

 0112 جوجه کباب آماده 
 0112  ...و  کله پاچه ،دل، جگر، قلوه، مغز، زبان، سیراب و شیردان

 0112  پاچه کنسرو شده   کله،قلوه، مغز و زبان، سیراب و شیردان  دل، جگر،
گوشت کنسروشده، عصاره(وری شده   فراسایر انواع گوشت و مرغ محافظت شده یا         

 ) گوشت و آب گوشت
0112 

 0112 سایر انواع گوشت 
 0112 سوسیس وکالباس
 0112 شنیتسل گوشت 

 0112 شنیتسل مرغ 
 0112 عصاره گوشت و مرغ 

 0112 کلوچه گوشت
 0112 گوشت اردک 
 0112 گوشت اسب 

 0112 گوشت بز 
 0112 گوشت بوقلمون 

 0112 )...و  بزکوهی، گوزن، گراز، قرقاول، کبوتر، بلدرچین(وشت جانوران شکاری گ
 0112 گوشت چنگر 

 0112 )صحرایی و خانگی(گوشت خرگوش 
 0112 گوشت خوتکا 
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 کد شرح

 0112 گوشت شتر 
 0112 گوشت شترمرغ 

 0112 گوشت غاز 
 0112 گوشت کبک

 0112 گوشت کنسرو شده 
 0112 گوشت گاو 

 0112 گوشت گوساله 
 0112 گوشت گوسفند 
 0112 گوشت ماکیان 

 0112 روسو خگوشت مرغ 
 0112 گوشت و دل و جگر خشک شده، نمک سود یا دودی 

 0112  )خوک، شیرماهی و نهنگ (–ر پستانداران دریایی گوشت و دل و جگ
 0112  ...) و ساحشتر مرغ، کانگورو، تم(خوراکی حیوانات غیرمعمول گوشت 
 0113 داران  ها و صدف ماهی

 0113 انواع ماهی تازه شمال 
 0113 اردک ماهی 

 0113 )تخم ماهی(اشپیل 
 0113 آبزی و غیر آبزیانواع خرچنگ 

 0113 انواع ماهی تازه جنوب 
 0113 انواع ماهی سرد شده و یخ زده شمال 
 0113 انواع ماهی سرد شده یخ زده جنوب 

 0113 انواع میگو 
 0113 و دیگر انواع تخم ماهیخاویار 

 0113  شدهفراوریحافظت شده یا های دریایی م ها و خوراکی سایر ماهی
 0113 داران تازه  صدف
 0113 داران سردشده و یخ زده  صدف
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 کد شرح

 0113 کلوچه ماهی 
 0113 کوسه ماهی 

 0113 ماهی آزاد 
 0113 ماهی ازون برون 

 0113 ماهی تن 
 0113 ماهی حلوا سفید 
 0113 ماهی حلوا سیاه

 0113 ماهی دودی 
 0113 ماهی سرخو 

 0113 سفید ماهی 
 0113 ماهی سنگسر 

 0113 ماهی شور 
 0113 ماهی شوریده 

 0113 ماهی شیر 
 0113 ماهی شیربط 

 0113 ماهی قباد 
 0113 ماهی کپور 
 0113 ماهی کفال 
 0113 ماهی کولی 
 0113 ماهی کیلکا 

شده، دودی   خشکصورت بهو دیگر محصوالت خوراکی دریایی داران   صدف،ماهی
 مک سودیا ن

0113 

 0113 داران کنسرو شده  ماهی و صدف
 0113 هشت پا 

 0113  حلزون غیر آبزی و انواع قورباغه 
 0113  خوراکیدریایی زنده خریداری شده برای مصارفسایر ماهی و محصوالت خوراکی 



COICOP(  69بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0114 مرغ شیر، پنیر و تخم
 0114 انواع شیرخشک

 0114  انواع بستنی
 0114  شده فراوریپنیر 

 0114 پنیر پاستوریزه 
 0114 پنیر پیتزا 

 0114   غیر پاستوریزهشیر 
 0114 ...)پنیر گردو، پنیر سبزی و (پنیر مخلوط 
 0114 )پاستوریزه غیر(پنیرمعمولی 

 0114 مرغ  پودر تخم
 0114 پودر خامه 

 0114 پودر کشک 
 0114   ...و تخم اردک، کبوتر، غاز، بلدرچین 

 0114 )محلی(  سمیمرغ ر تخم
 0114 مرغ ماشینی  تخم

 0114 خامه پاستوریزه 
 0114 خامه معمولی 

 0114 های شیری و سایر محصوالت شیری مشابه  دسرهای شیری، نوشابه
 0114 دوغ 
 0114 )به غیر از کره( های لبنی فراوردهسایر 

 0114 سرشیر 
 0114 شیر استریلیزه 

 0114 شیر با طعم میوه 
 0114 شیر پاستوریزه 

 0114 شیر پرچرب 
 0114 شیر تبخیر شده یا پودر شده 



 COICOP(  70بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0114 شیر سویا 
 0114 )ماک(شیر غلیظ شده 
 0114 شیر کم چرب 

 0114 شیر و خرما 
 0114 شیر و شکالت 

 0114 شیر و قهوه 
 0114 شیر و کاکائو

 0114 قره قورت 
 0114 کشک پاستوریزه 

 0114 کشک تازه 
 0114 کشک خشک 

 0114 کشک ساییده شده 
 0114  ...)کشک و زیره و(کشک مخلوط 
 0114 کشک معمولی 

 0114 ماست با طعم میوه 
 0114 ماست پاستوریزه 

 0114 ماست پرچرب 
 0114 ماست کم چرب 

 0114 )چکیده(ای  ماست کیسه
 0114 )پاستوریزه غیر(ماست معمولی 
 0114 ماست موسیر 

 0115 های  ها و چربی نروغ
 0115 انواع روغن حیوانی 

 0115   غیر حیوانیانواع روغن 
 0115 دنبه و پیه 
 0115 زمینی  روغن بادام



COICOP(  71بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0115 روغن پنبه دانه 
 0115 روغن دانه آفتابگردان 

 0115 روغن دانه انگور 
 0115 روغن دانه لوبیا 

 0115 روغن ذرت 
 0115 روغن زیتون 

 0115 سویا روغن 
 0115 روغن کنجد 
 0115 روغن گردو 

 0115 های خوراکی  روغن
 0115 سایر انواع روغن نباتی
 0115 ) غیر پاستوریزه(کره و محصوالت آن 
 0115 )پاستوریزه(کره و محصوالت آن 

 0115  )شامل مارگارین رژیمی(مارگارین 
 0116 میوه

 0116 آلبالو و آلوچه خشک
 0116 یی آلوچه بخارا

 0116 انجیر و توت خشک 
 0116 انواع تخمه 
 0116 انواع خربزه 
 0116 انواع خرما
 0116 های جالیزی  انواع میوه
 0116 های درختی  انواع میوه

 0116 بادام 
 0116 بادام هندی 

 0116 برنجک 



 COICOP(  72بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0116 پسته 
 0116 پفک 

 0116 دستنبو 
 0116 ذرت بو داده 

 0116 ا و خشکباره سایر میوه
 0116 سنجد 
 0116 طالبی 
 0116 فندق 

 0116 کشمش 
 0116 کنجد 
 0116 گردو 

 0116 گرمک 
 0116 دانه  گندم، شاه

 0116 لواشک 
 0116 های تازه  میوه
 0116 های خوراکی  های خشک شده، پوست میوه، مغز میوه و دانه میوه
 0116 میوه های محافظت شده و محصوالت حاوی  میوه
 0116 های یخ زده  میوه

 0116 هندوانه 
 0117 ها سبزی

 0117   ....) اسفناج، جعفری، تره و(انواع سبزی 
 0117 )حلوایی، مسمایی و تنبل(انواع کدو 

 0117 ها سبزیبندی  بسته کردن و خشک ، سازی آماده
 0117 انواع بادمجان 

 0117 انواع پوره و خمیر میوه
 0117 شده   تازه یا خشکوبحبانواع 



COICOP(  73بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0117 انواع خیار 
 0117  های کنسرو شده انواع سبزی
 0117 ای   غدهیها سبزیزمینی و سایر  انواع سیب

 0117 انواع عدس 
 0117 انواع فلفل سبز و فلفل دلمه 

 0117 انواع کلم 
 0117 باقالی خشک 

 0117 و لپه باقاالباقالی زرد 
 0117 باقال سبز

 0117 از پی
 0117 ترب 

 0117 چغندر 
 0117 چیپس 

 0117 )بالل(ذرت شیرین 
 0117 زیتون 
 0117 حبوب و ها سبزیسایر 
 0117  تازه ها سبزی
 0117 شده   منجمد یا خشکها سبزی
 0117 آوری شده و محصوالت گیاهی   نگهداری شده یا عملها سبزی
 0117 سویا 
 0117 زمینی خالل شده  سیب
 0117 سیر

 0117 شلغم 
 0117 قارچ 
 0117 کاهو 

 0117 کنسرو ذرت 



 COICOP(  74بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0117 کنسرو لوبیا سبز 
 0117 کنسرو نخودفرنگی 

 0117 فرنگی  گوجه
 0117 لپه نخود 

 0117 لوبیا چیتی 
 0117 لوبیا سبز

 0117 لوبیا قرمز 
 0117 ماش 

 0117 ای   غدهیها سبزیمحصوالت 
 0117 نخود 
 0117 و بامیهرنگی نخود ف
 0117 هویج 

 0118  نبات آبشکر، مربا، عسل، شکالت و 
 0118 آدامس، تافی و سایر محصوالت قنادی 

 0118 ، پولکی، نبات نبات آبانواع 
 0118 انواع پودینگ 

 0118 انواع ژله 
 0118 انواع سوهان 

 0118 ای انواع شکالت قالبی یا قطعه
 0118  انواع کرم، کرم کارامل

 0118 انواع کمپوت 
 0118 انواع گز 

 0118 انواع مارماالد 
 0118 انواع مربا 
 0118 انواع نقل 
 0118   و تافیپاستیل



COICOP(  75بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0118 پودر شکر 
 0118 پودر قند

 0118 حلوا ارده، حلوا شکری 
 0118 دسرهای کاکائویی 

 0118 شکر درشت 
 0118 ای  شکر قهوه

 0118 در شکر، نیشکر یا چغن
 0118 شکرپنیر
 0118 شکرریز

 0118 عسل با موم 
 0118 عسل بدون موم 

 0118 قند حبه 
 0118 قند رژیمی 

 0118 قند کله 
 0118 الحلقوم، باسلق  مسقطی، راحت

 0119 بندی نشده در جای دیگر  محصوالت خوراکی طبقه
 0119 انواع نمک 

 0119 آب لیمو 
 0119 و آب نارنجآبغوره 

 0119 انواع ادویه 
 0119   انواع ترشی

 0119 ها  انواع چاشنی
 0119 انواع سس مایونز، کچاپ، خردل، فلفل 

 0119 انواع شور
 0119 های غذایی  ها و مکمل کننده تقویت

 0119 تمبرهندی، رب انار 



 COICOP(  76بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0119 و وانیلکینگ پودر، مایه خمیر نان  بشیرین، جوش
 0119 خیارشور 

 0119 ین، هل وگلپر دارچ
 0119 زردچوبه 
 0119 زعفران 
 0119 زنجبیل 

 0119 های خوراکی  ها و ترکیب سایر چاشنی
 0119 سرکه 
 0119 سماق 

 0119 سوپ آماده 
 0119 )سبزی گوشت قرمز، گوشت مرغ و(طعم دهنده گالینابالنکا 

 0119 ها  دهنده طعم
 0119 )نچه، پوره و بلدینغ سرالک، شادامین، مامانا،(غذای کودک 

 0119 فلفل سیاه 
 0119 فلفل قرمز 

 0119  گالب و پودر ساالد
 0119 و جوهر لیمو امانی لیمو 
 0119 های رژیمی  مکمل

 0121 قهوه، چای و کاکائو 
 0121 انواع قهوه 
 0121 انواع چای 

 0121 انواع کاکائو 
 0121 پودر شکالت 

 0121 چای با طعم میوه 
 0121 )بگ تی(چای پاکتی 

 0121  دانه یا پودر صورت بهقهوه 



COICOP(  77بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0121 یا نسکافهقهوه فوری 
هـای  بنـدی شـده، نوشـیدنی       هـای بـسته     های معدنی یا چـشمه، آب       آب

 ها  ها و آب سبزی میوه آب ،غیر الکلی
0122 

 0122 آب آشامیدنی عرضه شده در کانتینر 
 0122 آب سبزی یا افشره 

 0122 ... ) ساندیس، سن ایچ، رانی و (انواع آب میوه 
 0122 ها و کنسانتره انواع شربت
 0122  ...و  دلستر ،ماءالشعیر های پپسی، فانتا، انواع نوشابه

 0122 بندی شده، آب بطری  های بسته  آبتمامی
 0122  غیر الکلیهای گازدار  نوشابه
  02  درهای الکلی، دخانیات و مواد مخ نوشابه
 021 های الکلی  نوشابه
 0211 های الکلی  نوشابه

 022  دخانیات
 0220 انواع سیگار 

 0220 انواع تنباکو 
 0220 توتون 

 0220 توتون پیپ 
 0220 توتون چوپوق 

 0220 سیگار برگ 
 0220 کاغذ سیگار 

 0220 نفیه یا توتون جویدنی 
 023  مواد مخدر

 0230 انواع مواد مخدر 
 03  پوشاک و کفش

  031  )جهت تهیه پوشاک(انواع پارچه 



 COICOP(  78بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0311 پوست طبیعی و مصنوعی 
 0311 جیر طبیعی و مصنوعی 
 0311  چرم طبیعی و مصنوعی 

 0311  سایر انواع پارچه
 0311 منسوجات از الیاف طبیعی 

 0311 منسوجات از الیاف مصنوعی 
 0311 منسوجات از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی 

 0312 پوشاک 
 0312 انواع پالتو 

 0312 انواع جوراب 
 0312 چادر انواع 

 0312   زیر زنانهانواع لباس 
 0312 انواع مانتو و روپوش 

 0312 اورکت 
 0312 بادگیر 
 0312 بارانی 

 0312 بلوز 
 0312  مواد تمامیسفارشی از گانه اعم از آماده و پوشاک بچه

 0312  مواد تمامیز آماده و سفارشی از پوشاک زنانه اعم ا
 0312  مواد تمامیپوشاک نوزاد اعم از آماده و سفارشی از 

 0312 ای و بافتنی نوزاد  پوشاک نوزاد، کفش پارچه
 0312  مواد تمامیپوشاک مردانه اعم از آماده و سفارشی از 

 0312 پیراهن 
 0312 شرت  تی

 0312 جامه حمام 
 0312 جلیقه 



COICOP(  79بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0312 وراب بلند ج
 0312 جوراب کوتاه 

 0312 دامن 
 0312  زیر شلواری شامبر، پیژاما، و روبد

 0312 ژاکت 
 0312 ژاکت پشمی 

 0312 نوزاد گانه و بچه زنانه، سایر انواع پوشاک مردانه،
 0312 بند زنانه  شکم
 0312 شنل 

 0312 عبا و قبا 
 0312 گیر  عرق
 0312 کت 

 0312 کت دامن 
 0312 کت و شلوار 
 0312 کمربند زنانه 

 0312 ای  کهنه بچه پارچه
 0312 روی  لباس پیاده

 0312 گانه  لباس خواب بچه
 0312 لباس خواب زنانه 

 0312 لباس خواب مردانه 
 0312 لباس دو 
 0312 لباس شنا

 0312 لباس محلی 
 0312 لباس ورزشی 

 0312 تنه  نیم
 0313 شاک و لوازم پوشاکی سایر انواع پو



 COICOP(  80بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0313 انواع دستکش، دستکش باغبانی و دستکش کار 
 0313 انواع دکمه 
 0313 انواع کاله 

 0313 )برای موتورسیکلت و دوچرخه(انواع کاله ایمنی 
 0313 انواع نخ خیاطی و گلدوزی 

 0313 بند شلوار 
 0313 پاپیون 

 0313 زئینیی ت ها سنگپولک، منجوق، ملیله و سایر 
 0313 بند  پیش

 0313 ای  چسب پارچه
 0313 خزدست 

 0313 ای  دستمال پارچه
 0313 تاج عروس تل و ربان، تور،

 0313  ...و زیپ 
 0313  ...و لوازم برای دوخت لباس نظیر سگک  سایر

 0313 شال گردن 
 0313 شال، روسری، چارقد، مقنعه 

 0313 قالب و میل بافتنی
 0313  کاموا

 0313 کراوات 
 0313 کش، الیی، موئی، یقه

 0313 کاله پشمی 
 0313 کمربند 

 0314 )خدمت(شستشو، تعمیر و کرایه پوشاک 
 0314 شویی، رنگرزی و اطو  شویی، لباس خشک

 0314 رفوگری، تعمیر و اصالح لباس 



COICOP(  81بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0314 کرایه لباس 
 032  کفش

مردانه، زنانه، (ای ورزشی  های حرفه افزار به غیر از کفش کفش و سایر پای
 )گانه و نوزاد بچه

0321 

 0321  و پاپوشانواع کفش
 0321 انواع دمپایی 

 0321 بند کفش و کفی کفش 
 0321 پوشش روی کفش 

خریداری شده به قـصد... های کفش نظیر پاشنه، بند کفش، تخت کفش و            قسمت
  تعمیر 

0321 

 0322  تعمیرات و کرایه کفش
 0322 )  زدن واکس(دمات تعمیرکردن کفش  خ

 0322 خدمات تعمیر و کرایه کفش 
 0322 پوش و اقالم مشابه  اقس تمامی تعمیرات انواع کفش، 

 04  ها   گاز و سایر سوخت مسکن، آب، برق،
 041  )غیر مبله و مبله( اجاره بهای واقعی مسکن 

 0411 شده توسط مستاجر  خدمات اجاره بهای واقعی پرداخت
 0411 اجاره بهای پرداختی توسط مستاجر یا مستاجر دوم 

 0411 اجاره پارکینگ و گاراژ مربوط به واحد مسکونی 
عنـوان اقامتگـاه  روزی بـه    پرداخت اجاره برای یک اتاق در هتل یا پانـسیون شـبانه           

 اصلی 
0411 

 0412 )خدمت(های واقعی  سایر اجاره
 0412 های دوم   اقامتگاههای واقعی پرداختی برای اجاره

 0421 )خدمت(اجاره احتسابی مسکن شخصی 
 0421 اجاره احتسابی مسکن شخصی برای اقامتگاه اصلی 

 0422 )خدمت(های احتسابی  سایر اجاره



 COICOP(  82بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0422 اجاره احتسابی مسکن شخصی برای اقامتگاه دوم 
 0422 شده یا مسکن مجانی  اجاره احتسابی مسکن با اجاره تخفیف داده

 0431 مواد و مصالح برای نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 
 0431 و م انواع رنگ، روغن جال، تینر و قلم

 0431 کشی فلزی اتصاالت لوله
 0431 کشی  اقالم لوله

 0431 ای پارچه انواع تور سیمی و
 0431 انواع در و پنجره فلزی و چوبی 

 0431 ...)پارکت، سرامیک و (پوش  انواع کف
 0431 انواع مصالح ساختمانی 
 0431 برس و کاردک نقاشی

 0431 ها  خرید مواد توسط مستاجر یا مالک به قصد نگهداری یا تعمیر توسط خود آن
 0431 های مربوط به خرید مصالح و اقالم تزئینی سایر هزینه

 0431 شیشه 
 0431 کاغذ دیواری و چسب آن 

 0431 ...)وان و ویی،پایه دستش( لوازم بهداشتی منزل
 0432 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 

 0432  ...و تعمیر درب بازکن، چشم الکترونیکی، آسانسور، تهویه مطبوع، شوفاژ 
 0432  ...و گرمکن  تعمیر کولر، آب

 0432 تعمیر چاه و فاضالب 
 0432 کاران  خدمات آسفالت

 0432 کارها   خدمات برق
 0432 راتورها خدمات دکو

 0432 بران  خدمات شیشه
 0432 ها  ساب خدمات کف
 0432 ها  کش خدمات لوله



COICOP(  83بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0432 خدمات نجاران 
 0432 خدمات نقاشان 

 0432 سایر خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 
 0432  ...و کشی  هزینه مربوط به تعمیرات جزئی سیم

 0441  آب تأمین
 0441 شتراک آب های مرتبط با ا هزینه

 0411 آبهزینه نصب و تعمیر کنتور 
 0442 آوری زباله  جمع
 0442 آوری و دفع زباله  جمع

 0422 آوری زباله  هزینه پرداختی بابت جمع
 0443 آوری فاضالب  جمع

 0433 تانکرهای تخلیه فاضالب
 0443 آوری و دفع فاضالب  جمع

بندی نشده در جای دیگر  بقهسایر خدمات مربوط به واحدهای مسکونی ط 0444 
 0444 باغبانی 

 0444 روبی برف
 0444 خدمات ایمنی 

 0444  های عمومی نگهداری واحد مسکونی سایر هزینه
 0444 سرایداری 

 0444  گردها  شب
 0444 پله و شوت زباله  نظافت راه 

 0444 های روشنایی، گرما و نگهداری آسانسور  هزینه
 0451 برق

 0451 های مرتبط با اشتراک برق  زینهه
 0451 برقهزینه نصب و تعمیر کنتور 

 0452 گاز 



 COICOP(  84بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0452 گاز شهری و گاز طبیعی 
 0452 )...و بوتان، پروپان (های مایع شده  گاز مایع هیدروکربن

 0452 هزینه مرتبط با اشتراک گاز 
 0453 های مایع  سوخت

 0453  نفت برای گرما و روشنایی داخلی
 0453   برای گرماگازوییل

 0453 های مایع سایر سوخت
 0454  های جامد سوخت

 0454   ...و تورب 
 0454  زغالخاکه 
 0454  چوب زغال
 0454  سنگ زغال

 0454 های حیوانی  سوخت
 0454 کک 

 0454 هیزم 
 0455 انرژی حرارتی 

 0455 یخ برای برودت و سرمازایی 
 0455 یخ قالبی 

 05  ها لمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنمب
  051  ها مبلمان و اثاث، فرش و سایر کفپوش

 0511 )غیر عتیقه(مبلمان و اثاث 
 0511 آیینه 

 0511 اشیاء حکاکی شد 
 0511 انواع تابلو 

 0511 )غیر طبی(انواع تشک 
 0511 انواع مجسمه 



COICOP(  85بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0511  پرده تاشو پرده کرکره،  پرده دیوار کوب،
 0511 تختخواب و میز توالت

 0511  سایر اثاث، مبلمان و لوازم خانگی
 0511 برداری آثار هنری سایر کاالهای هنری شامل کپی

 0511 شمعدان 
 0511 صندلی 

 0511 صندلی پایه بلند بچه، قفس بچه 
 0511 قاب عکس 
 0511  قفسه ظروف و گنجه کشویی قفسه کتاب،

 0511 ور اکمد، در
 0511 گهواره 
 0511  حبابی و چراغ خواب  های معمولی، المپ

 0511 لوازم تزئینی 
 0511 میز و صندلی سفری  لوازم کمپینک و باغ،
 0511 مبل راحتی و کاناپه 
 0511 )فایبرگالس( پالستیکی   فلزی، مبلمان و اثاث چوبی،

 0511  خانگیمبلمان و لوازممواد خریداری شده توسط خانوار جهت تعمیر 
 0511 میز

 0511 نیمکت 
 0511 مبلمان و لوازم خانگیهزینه نصب و انتقال 

 0511 های سقفی وسایل روشنایی نظیر چراغ
 0512 )عتیقه غیر(ها  پوش فرش و سایر کف

 0512  ها پوش سایر کف
 0512 شده   نصب های فرشفرش و 

 0512  پشتی   قالیچه، قالی،
 0512 های مشابه  شپو مشمع و سایر کف



 COICOP(  86بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0512 موکت 
 0512 ها  پوش نصب کف

 0513 ها  ش  اثاث و کفپو خدمات تعمیر مبلمان،
 0513 بازسازی آثار هنری

 0513 ها پوش جهت تعمیر مبلمان، اثاث و کفکل هزینه نیروی کار و مواد به کار رفته 
 052 ای خانگی  لوازم پارچه

 0520 )یقهعت غیر(ای خانگی   پارچهلوازم
 0520 ای خانگی  لوازم پارچه

 0520 انواع پتو
 0520 ای  انواع پرده پارچه

 0520 ای و مشمعی پارچه طاقه
 0520 ها  و هزینه تعمیرات آنای  پارچهاجرت دوخت یا بافت لوازم 

 0520 پرچم
 0520 ای  پرده و کرکره پارچه

 0520 ای پارچه لوازم کرک و پر جهت تهیه   پشم، پنبه،
 0520 چادرشب
 0520 روبالشی

 0520 بند روتختی و پشه
 0520 روکش مبلمان 

 0520 زیرانداز حصیری و پادری
 0520 زیرپای حمام 
 0520 ساک خرید

 0520 ساک کفش و کیسه لباس، روکش لباس
 0520 سایبان و چادر

 0520 ای خانگی سایر لوازم پارچه
 0520  کیسه و لنگ   حوله و لیف،  و دستمال سفره،ای نظیر رومیزی لوازم پارچه



COICOP(  87بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0520  متکا و ننو  خواب نظیر بالش،لوازم
 0520  چلوار ملحفه،

 053  لوازم خانگی 
 0531 برقی برقی و غیر وسایل عمده

 0531 آبگرمکن 
 0531  فردار اجاق گاز معمولی،
 0531 اطو و اطو پرسی

 0531 انواع بخاری
 0531 کننده هوا   رطوبت وطبوع ه مویانواع ته

 0531 انواع جارو برقی 
 0531 انواع چرخ خیاطی

 0531 وسایل مشابه ترانسفورماتور و انواع ژنراتور،
 0531 انواع صندوق نسوز
 0531 انواع ماشین بافتنی

 0531 نیک  پزی و گاز پیک چراغ خوراک
 0531 وسایل خانگیحمل و نصب 

 0531 دستگاه تصفیه آب 
 0531 برقی  برقی و غیر سایر وسایل عمده

 0531 سیلندر گاز مایع و رگالتور آن
 0531 فریزر

 0531 نشانی  کپسول آتش
 0531 کولر گازی

 0531 شویی ماشین ظرف
 0531 کن  شویی و ماشین خشک ماشین لباس

 0531 های سفیدشویی یا بخارشویی ماشین
 0531 س زدن و جالدهی کفشویی و کفسابی واک های فرش ماشین



 COICOP(  88بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0531  فر ،پز کباب  ماکرو ویو،
 0531 هواکش و کالهک هواکش

 0531 یخچال
 0531 یخچال فریزر

 0532 لوازم کوچک برقی 
 0532 گیری برقی آب میوه

 0532 انواع پنکه برقی 
 0532 پتو برقی 

 0532 پزرکن و بخا سرخ  پز برقی،  کباب برقی، پز  آرام پلوپز برقی،
 0532 سازی  دستگاه شربت
 0532 بندی دستگاه ماست

 0532 سایر وسایل کوچک برقی 
 0532  غذاساز برقی  سبزی خردکن،

 0532 سماور برقی 
 0532  آسیاب قهوه  برقی،  کتری جوش، قهوه

 0532 کن برقی  مخلوط
 0532 کن برقی نان برشته

 0533 خدمات تعمیر وسایل خانگی 
 0533  کار رفته  تعمیر شامل هزینه نیروی کار و مواد اولیه بهارزش کل 

 0533 هزینه اجاره و کرایه وسایل عمده خانگی 
 054 ظروف غذاخوری و سایر ظروف خانگی   ای، ظروف شیشه
 0540 ای ظروف غذاخوری و سایر ظروف خانگی  ظروف شیشه

 0540 آرام پز
 0540 آسیاب قهوه 
 0540 فلزی سایر لوازم پالستیکی و لگن و انواع تشت،

 0540 ...)استیل، آلومینیوم، روی و (فلزی انواع ظروف 



COICOP(  89بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0540 سفال و چینی، بلور و کریستال   انواع گلدان سرامیک،
 0540 )سیلور(ای  بشقاب و ظروف با پوشش نقره

 0540 ترازو و سایر وسایل مکانیکی از هر نوع 
 0540 پزی چراغ خوراک

 0540 خردکن
 0540 دیگ زودپز

 0540 سایر انواع ظروف
 0540 سبد کاغذهای باطله 

 0540 شویی سبد لباس
 0540 سماور گازی

 0540 شیشه شیر با سر پستانک
 0540 صندوق نامه 
 0540 ظرف آشغال
 0540 ظروف بلوری

 0540  چینی و سفال  لعابی سخت، ظروف سرامیک،
 0540 خانهظروف سرامیک و چینی برای آشپز

 0540 ظروف سرامیک و چینی برای حمام و توالت 
 0540  ...و ظروف قهوه و ادویه 

 0540  بلور و پیرکس ظروف کریستال،
 0540 ظروف نان 

 0540 قلک 
 0540  فالسک و جایخی قمقمه،

 0540 کارد و چنگال
 0540 ارد شده از سفال لعاب لوازم روی میز یا لوازم منزل و دستشویی ساخته

 0540  آشپزخانه از هر جنس ، لوازم غیر برقی
 0540 ، دیگ و انواع قابلمهتابه ماهی



 COICOP(  90بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0540 ظروف مشابه سایر قلیان و منقل،
 0540 میز اتو

 0540 میله آویز حوله
 0540 انواع ظروفهزینه تعمیر و کرایه 

 055 ابزار و تجهیزات عمده 
 0551 رقی ابزار و تجهیزات موتوری نظیر مته ب

 0551 اره برقی 
 0551 اره موتوری و پمپ آب 

 0551 تراکتور باغ
 0551 ابزار و تجهیزات موتوریتعمیر 

 0551 سایر ابزار و تجهیزات موتوری 
 0551 سمباده برقی و پرچین بر 

 0551 شخم زن 
 0551 چین موتوری  علف

 0551  موتوریتجهیزاتهزینه اجاره یا کرایه 
 0552 و لوازم کوچک و متفرقه ابزار 

 0552 آب پاش
 0552 ابزار باغ نظیر چرخ دستی 

 0552 ابزار دستی 
 0552 ای، سوهان و رنده انبردست، کارد اره

 0552 انواع آچار، آچار فرانسه 
 0552 باطری برقی برای مصارف عمومی 

 0552 کش، چنگک، قداره، داس و قیچی باغبانی  انداز، شن بیل، خاک
 0552 گوشتی  پیچ

 0552 ات ابزار و لوازم کوچکتعمیر
 0552 های روشنایی فلورسنت  تیوب



COICOP(  91بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0552 چراغ قوه، چراغ دستی 
 0552 چکش 

 0552 زنگ و زنگ اخبار 
 0552 سایر ابزار و لوازم کوچک 

 0552  ...و سایر لوازم فلزی میله پرده، میله فرش، قالب 
 0552 شیلنگ 

 0552 المپ برق 
 0552 لوازم در لوال، دستگیره و قفل 
 0552 لوازم رادیاتور و بخاری دیواری 

 0552 دار  لوازم کوچک برقی نظیر سرپیچ، کلید برق، سیم روپوش
 0552 کشی و مرزبندی  لوازم مورد استفاده در باغ مانند زنجیر، میله و حلقه برای نرده

 0552 مشعل 
 0552  و پلکان ننردبا
 0561 دوام خانگی  االهای بیک

 0561 کردن  ظرفشویی و جیر برای پاک اسفنج، سیم
 0561 ها  کننده پودر شوینده، پودرهای زداینده، پاک

 0561 های کفش  کننده ها و سایر تمیز ها، کرم پولیش
 0561 چسب مایع و چسب نواری 

 0561 چوب گردگیری، برس گردگیری، گردگیرها 
 0561 کن  ی چای، دستمال و کهنه زمین پاکحوله روی قور

 0561 دوام خانگی  سایر کاالهای بی
 0561 دوام خانگی نظیر کبریت، شمع، فتیله چراغ  سایر ملزومات بی

 0561 فرش ها و شامپو دهنده ها، حالت کننده ها، نرم کننده سفید
 0561 گرد و سنجاق سوزن خیاطی و بافتنی، انگشتانه، سوزن ته

 0561 نشانی خانگی  های آتش رژ کپسولشا
 0561 طناب، ریسمان و دستکش الستیکی 



 COICOP(  92بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0561 های نایلونی زباله  ظروف مقوایی، فویل آلومینیومی و کیسه
 0561 کاغذ آشپزخانه، کیسه جاروبرقی 

 0561 الکل سوخت 
 0561 آویز گیره رخت، رخت

 0561 ها و آب مقطر  کش قارچها،  کش ها، حشره کننده ها، ضدعفونی بازکن لوله
 0561 محصوالت تمیزکننده شیشه 

 0561 محصوالت تمیزکننده و نگهدارنده منزل نظیر صابون 
 0561 محصوالت کاغذی نظیر صافی رومیزی و دستمال سفره کاغذی 

 0561 شویی  های زمین ملزومات نظافت نظیر جارو و برس
 0561 شرمیخ، پیچ، مهره، پونز، میخ سرپهن و وا

 0561 ها  ها و رنگ کننده ها، براق واکس
 0562 خدمات خانگی و مراقبت از منزل 

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر آشپز
 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر باغبان 

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر پیشخدمت 
 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر خدمتکار 

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر راننده 
 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر معلم سرخانه 

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر منشی 
هـا یـا کارکنـان  داری و پرستاری بچه توسط آژانس       خدمات مشابه نظیر خانه   انجام  

 خانگی 
0562 

 0562 ای خانگی شویی، لباسشویی و رنگرزی مبلمان، فرش و لوازم پارچه خشک
 0562 زدایی  کنی، سمپاشی، آفت سایر خدمات خانگی نظیر شیشه پاک

 0562  خانگی لوازم و اثاثکرایه مبلمان، 
 06  بهداشت

 061  محصوالت، وسایل و لوازم پزشکی



COICOP(  93بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0611 محصوالت دارویی 
 0611 انواع داروهای درمانی 

 0611 انواع داروهای دندانپزشکی 
 0611 انواع داروهای گیاهی 

 0611 داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده 
 0611 سایر محصوالت دارویی 

 0611 ها  ها و واکسن سرم
 0611  مواد معدنی ها و تأمینوی

 0612 سایر محصوالت پزشکی 
 0612   باندهای چسبنده و غیر چسبنده

 0612  ...و های قند، اوره، بارداری  تست
 0612 های اولیه  جعبه کمک

 0612 دماسنج طبی 
 0612 سایر محصوالت پزشکی 

 0612 های تزریق زیرجلدی  سرنگ
 0612 کیسه آب داغ و کیسه یخ 

 0612 های کشی و زانوبند  کشباف طبی نظیر جورابلوازم 
 0612 میزان الحراره 

 0612 وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده 
 0613 وسایل و تجهیزات درمانی 

 0613 ها و ابزارهای کمکی ارتوپدی  آتل
 0613 ) دست، پا و چشم(اعضای مصنوعی 

 0613 های گرمازا  تجهیزات ماساژ و المپ
 0613 های مخصوص بیمار تخت

 0613 و تجهیزات درمانیتعمیر وسایل 
 0613 های زیربغل  چوب



 COICOP(  94بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0613 سایر وسایل و تجهیزات درمانی 
 0613 سمعک 
 0613  مخصوص معلولین  دار موتوری و غیر موتوری های چرخ صندلی
 0613 های طبی و لنزهای طبی  عینک
 0613 های ارتوپدی  کفش

 0613 بند  و طبی، گردنبند طبی و مچکمربند جراحی 
 0613 هزینه ساخت دندان مصنوعی 

 0613  برای تعیین فشار خون  وسایل برقی و غیر برقی
 062 خدمات طبی سرپایی 

 0621 )خدمت(خدمات پزشکی 
 0621 خدمات پزشکی 

 0621 آرایی ن دندانصیمتخص
 0621 مشاوره پزشک عمومی و متخصص 

 0621 ...)پزشکی، آلرژی و  چشم(ای سرپایی ه هزینه کلینیک
 0622 خدمات دندانپزشکی 

 0622 کاران دهان و سایر کمک دندانپزشکان  بهداشت
 0622 خدمات دندانپزشکان 

 0622  سایر خدمات دندان پزشکی
 0622 هزینه کشیدن دندان 

 0622 هزینه نصب دندان 
 0622 های جراحی و ارتودنسی هزینه

 0623 راپزشکی خدمات پی
 0623 حمام آبگرم 

 0623 های تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس  خدمات آزمایشگاه
 0623 خدمات آمبوالنس 

 0623 خدمات پرستاران و ماماها 



COICOP(  95بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0623 سازها  خدمات تشخیص طب سوزنی، ماساژورها، عینک
 0623  ...و   ها و گفتاردرمانی خدمات متخصصین فیزیوتراپی

 0623  ...و ی، سونوگرافی، رادیوتراپی، نوار مغز، قلب رادیولوژ
 0623 سایر خدمات پیراپزشکی

 0623 طب سنتی 
 0623 کرایه تجهیزات طبی 

انرژی درمانی در منزل و خارج از منزل ختنه و سوراخ کردن گوش، واکسیناسیون، 0623 
 063 خدمات بیمارستانی 
 0630 های عمومی و تخصصی  خدمات بیمارستان

 0630 های طبی و اشعه ایکس بیمارستانی آزمایشگاه
 0630  دارو و سایر محصوالت دارویی بیمارستانیارائه 
 0630  مکان و استراحت بیمارستانیتأمین

 0630 تدارک وسایل و تجهیزات درمانی بیمارستانی
 0630 حمل و نقل با آمبوالنس بیمارستانی

 0630 های پزشکی بتها با هدف مراق خدمات آسایشگاه
 0630 خدمات اداری بیمارستانی

 0630 خدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمارستانی
 0630 خدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها بیمارستانی

 0630 خدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی
 0630 ها و مراکز پرستاری  خدمات زایشگاه

 0630 مارستانی ها بی خدمات فیزیوتراپیست
 0630 ها بیمارستانی خدمات گفتاردرمانی

 0630 های پزشکی خدمات مؤسسات در خدمت سالمندان با هدف مراقبت
 0630 خدمات ماساژورها بیمارستانی

 0630 خدمات مراکز پزشکی 
 0630 های پزشکی خدمات مراکز توانبخشی با هدف مراقبت



 COICOP(  96بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0630 خوراک و آشامیدنی بیمارستانی
 0630 سایر خدمات پزشکی بیمارستانی

 0630 سازان بیمارستانی عینک
 0630 های اولیه و احیاء مریض بیمارستانی  کمک

 0630 )کمک پرستاران ( مراقبت توسط کارکنان غیر متخصص نظارت و
 07  حمل و نقل

 071  خرید وسایل نقلیه
 0711 خرید انواع خودرو داخلی و خارجی 

 0711 واه دوچرخ و خواه چهارچرخ  واگن خ استیشن
 0712 انواع موتورسیکلت 

 0712 اسکوتر موتوردار
 0712 )صندلی کنار موتورسیکلت( سایدکار پیما و انواع برف

 0712 ای و گازی  انواع موتورسیکلت دنده
 0712 های موتوردار  دوچرخه

 0713 انواع دوچرخه 
 0713 اسکوتر بدون موتور

 0713 چرخه  وچرخه و سهانواع مختلف د
 0713 )شود نوعی کالسکه که توسط انسان کشیده می(کالسکه چینی 
 0714 شود ای که توسط چهارپایان کشیده می وسایل نقلیه

حیواناتی که برای کشیدن وسایل نقلیه مورد نیـاز هـستند و همچنـین تجهیـزات
 ) ...و ، افسار، دهنه ییوغ، گردن(مرتبط 

0714 

 0714 درشکه 
 072   شخصیوسایل نقلیهتجهیزات 

 0721 لوازم و قطعات یدکی 
 0721 انواع باطری 
 0721 انواع پالتین 



COICOP(  97بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0721 انواع تلمبه 
 0721 انواع تویی 

 0721  ...و انواع چادر خودرو، چادر موتور سیکلت 
 0721 انواع چراغ اتومبیل 

 0721 انواع دزدگیر 
 0721 انواع دیسک و لنت ترمز 

 0721 های خودرو انواع رنگ
 0721 انواع روکش صندلی 

 0721 انواع شمع 
 0721 انواع فیلتر 

 0721 نشانی اتومبیل  انواع کپسول آتش
 0721 انواع کمک فنر
 0721 انواع الستیک

 0721 انواع واشر 
 0721 انواع وسایل و لوازم تزئینی اتومبیل 

 0721 دهنده اتومبیل  دزدگیر و جال
 0721 زنجیر موتور و رادیاتور 

 0721 سایر لوازم و قطعات یدکی 
 0721 سپر، دینام و بوق 

 0721 کننده کرمی اتومبیل مواد پاک
 0722 ساز برای وسایل حمل و نقل شخصی  انواع سوخت و روان

 0722 انواع بنزین 
 0722  اتومبیلساز روانانواع 

 0722 ه انواع روغن ترمز و روغن جعبه دند
 0722  گازوییلانواع 

 0722 های ترکیبی  الکل و سوخت



 COICOP(  98بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0722 (CNG)گاز مصرفی اتومبیل 
 0722 )جوش مایعات ضد(کننده  خنک مایعات 

 0722 مکمل سوخت 
 0722 نفت گاز مایع 

 0723 شخصیخدمات نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه 
 0723 بازدید فنی 

 0723 تعویض روغن 
 0723 مان تنظیم فر

 0723 وسایل نقلیهسایر وسایل نگهداری و تعمیر 
 0723 سرویس کامل اتومبیل

 0723 کاری و شستشو  گریس
 0724 سایر خدمات مربوط به تجهیزات حمل و نقل شخصی 

 0724 آموزش رانندگی
 0724 )واحدهای مسکونی فاقد پارکینگ( پارکینگ و گاراژ های خودرو، اجاره جایگاه

 0724 اخذ یا تعویض گواهینامه رانندگی انات رانندگی،امتح
 0724 پارکومترها

 0724 ) ها بزرگراه در مسیرهای ویژه و مرور عبور و ها، تونل ها، پل( ای تسهیالت جاده
 0724 تعویض پالک خودرو

 0724 جریمه پرداختی بابت تخلفات رانندگی
 0724 مالیات و عوارض سالیانه وسیله نقلیه شخصی

 0724 مجوز طرح ترا فیک در محدوده طرح
 0724 معاینه فنی اتومبیل

 0724 کرایه تجهیزات حمل و نقل شخصی بدون راننده
 0731 خدمات حمل و نقل ریلی مسافر 

 0731 بلیط قطار و مترو
 0731 توسط قطار و قطار زیرزمینی  همراه مسافر حمل و نقل بار



COICOP(  99بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0731 قطار زیرزمینی توسط قطار و  حمل و نقل مسافر
 0731 وسایل نقلیه شخصی ریلی نقل  حمل و

 0732 ای مسافر  خدمات حمل و نقل جاده
بـوس، تاکـسی، وانـت،      توسط درشکه، اتوبوس، مینـی     همراه مسافر  حمل و نقل بار   
 راننده کرایه خودرو با موتورسیکلت و

0732 

موتورسیکلت سی، وانت، بوس، تاک  اتوبوس، مینی  توسط درشکه،  حمل و نقل مسافر   
 راننده کرایه خودرو با و

0732 

 0733 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر 
 0733 توسط هواپیما و بالگرد  حمل و نقل بار همراه مسافر

 0733 توسط هواپیما و بالگرد  حمل و نقل مسافر
 0734  داخلی بیآ خدمات حمل و نقل دریایی مسافر و راه

توسط کشتی، قایق، لنج، شناورهای ویژه، هاورکرافـت  مسافر حمل و نقل بارهمراه   
 های تندرو هیدرفویل و قایق

0734 

توسـط کـشتی، قـایق، لـنج، شـناورهای ویـژه، هاورکرافـت، نقـل مـسافر    حمل و 
 های تندرو هیدرفویل و قایق

0734 

 0734 وسایل نقلیه شخصی دریایی نقل  حمل و
 0735 خدمات حمل و نقل مختلط 

ها را نتوان هزینه (همراه مسافر توسط دو یا چند شیوه حمل و نقل            و نقل بار  حمل  
 )تقسیم کرد

0735 

هـا را تقـسیم نتوان هزینه (حمل و نقل مسافر توسط دو یا چند شیوه حمل و نقل             
 )کرد

0735 

 0735 وسایل نقلیه شخصی مختلط نقل  حمل و
 0736 سایر خدمات خریداری شده حمل و نقل 

 0736 گذاری شوند  های مسافرتی اگر جداگانه قیمت مل نمایندگیالع حق
 0736 کابین  های کابلی و تله حمل و نقل با واگن

 0736 خدمات باربران و دفاتر نگهداری بار مسافرین و ارسال آن 



COICOP(  100بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0736 خدمات جا به جایی و انبارداری 
 08 ارتباطات 

 081 خدمات پستی
 0810 خدمات پستی

 0810 های تمبر شده ها و پاکت  کارت پستال  پستی جدید،تمبرهای
 0810 )مرسوالت پستی(پستی  دفاتر پست خصوصی و تحویل بسته

 0810 بندی مرسوالت پستی هزینه پاکت نامه و بسته
 0810 )پستی مرسوالت(  پستی های بسته و ها پستال  کارت ها، نامه  تحویل  به  مربوط  های هزینه

 082 فن و دورنگارتجهیزات تل
 0820 تجهیزات تلفن و دورنگار

 0820 تلفن و دورنگارتعمیر تجهیزات 
 0820 های بلندگودار گیر و تلفن های پیغام خرید تلفن

 0820 های دورنگار خرید دستگاه
 0820 ها  تلفن-خرید رادیو

 0820 خرید گوشی تلفن ثابت 
 0820 )موبایل(خرید گوشی تلفن همراه 

 Idcaller)( 0820یاب   مزاحمخرید
 0820 سایر تجهیزات تلفن و دورنگار

 083 خدمات تلفن و دورنگار
 0830 خدمات تلفن و دورنگار

 0830 خدمات انتقال اطالعات، خدمات ارتباط اینترنتی
 0830 )تالیا(های اعتباری  خدمات تلفن

 0830 خدمات تلگراف و دورنگار
 0830 خدمات رادیو تلفنی

 0830 دمات رادیو تلگرافی و رادیو تلکس خ
 0830 ها نت خدمات کافی



COICOP(  101بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0830 ها ها یا رستوران  کافه ها، خدمات مکالمات تلفنی در هتل
 0830 کارت تلفن همراه  خرید سیم

 0830 کارت اینترنت 
 0830 کرایه تلفن
 0830 های بلندگودار گیر و تلفن های پیغام کرایه تلفن

 0830 کرایه دورنگار
 0830 مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا عمومی 

 0830 اشتراک تجهیزات تلفن همراه  هزینه نصب و حق
 09  تفریح و فرهنگ

 091  پردازی  تجهیزات سمعی و بصری، عکاسی و داده
 0911 انواع آنتن تلویزیون 

 0911 انواع میکروفن و هدفون 
 0911  (MP3)های دیجیتالی  کننده پخش

 0911  و ریسیور LNB  تجهیزات دریافت امواج ماهواره، آنتن ماهواره،
 091 ها پردازی و لوازم آن  عکاسی و داده  بصری،-تجهیزات سمعی 

 0911  ضبط و تکثیر صدا و تصویر تلویزیون تجهیزات ویژه دریافت،
 ویـدیو سـی دیDVD و   CD کاسـت،   دستگاه ضبط و پخـش نوارهـای ویـدیو،        

)VCD ( و(DVD) 
0911 

 0911 رادیو
 0911 رادیو ضبط و سی دی خودرو

 0911 های رادیویی ساعت
 0911 سایر تجهیزات صوتی و تصویری

ــستم ــشکیل   سی ــرای ت ــتریو و اج ــای اس ــده آن ه ــا  دهن ــردآن ( ه ــفحه گ ــا، ص  ه
 ) ...و بلندگوها   ها، کننده های صدا، تقویت کننده تنظیم

0911 

 0911 واکمن و سی دی من
 0912 برداری و ابزارهای نوری جهیزات عکاسی و فیلمت



COICOP(  102بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0912 انواع پروژکتور
 0912 انواع دوربین عکاسی

 0912 های ضبط صدا برداری و دوربین انواع دوربین فیلم
 0912 ها  فیلترها و فالش انواع لنزها،

 0912  ...و انواع وسایل ظهور فیلم 
 0912 پروژکتورهای فیلم و اسالید

 0912 ساز و ظهور فیلم و وسایلی از قبیل پرده نمایش زات بزرگتجهی
 0912 های تماشای اسالید دستگاه
 0912 های صحرایی دوربین
 0912 برداری صدا و تصویر های فیلم برداری ویدیویی و دوربین های فیلم دوربین

 0912 برداری و تجهیزات نور  فیلم سایر وسایل عکاسی،
 0912 ب نماها ها و قط میکروسکوپ

 0913 پردازی تجهیزات داده
DVD Writer و CDwriter ،Combodrive 0913 

 0913 اسکنر
 0913 پردازها  انواع ماشین تحریر و واژه

 0913 انواع ماشین حساب و فرهنگ لغات گویا
 0913 های شخصی گیر تلفنی توسط رایانه تجهیزات پیغام

 0913 چاپگر و وسایل مختلف همراه آن 
 0913 های شخصی رایانه

 0913 ردازیپ سایر تجهیزات داده
 0913  یا لب تاپ نت بوک

 0913  ...و نویسی  های برنامه  زبان ها، افزارهای رایانه نظیر سیستم عامل نرم
 webcam 0913)(وب کم 

 0913 ویدیو پروژکتور
 0913 ویدیو کنفرانس 



COICOP(  103بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0914 وسایل ضبط تصویر و صدا 
 0914 )(DVD و )ها  دیسکت ،(CDوح فشرده خام انواع ل

 0914 انواع نوار
 0914 )قابل تعویض(حافظه دوربین دیجیتال 

 ،المعـارف   ةدائـر    لغـت،  فرهنـگ  های فشرده حاوی    های ضبط شده و دیسک      دیسک
 افزار ها در قالب نرم آموزش زبان و سایر آموزش

0914 

 0914 باشد  نه و پردازش آن نیز میهای ظاهر نشده که قیمت آن شامل هزی فیلم
 0914 های فالش  ملزومات عکاسی از قبیل کاغذ و المپ

 0914  ...و  بازی، شعر  های فشرده داستانی، نوارها و دیسک
 0915 پردازی   عکاسی و داده تعمیر تجهیزات سمعی و بصری،

 0915 تعمیر تجهیزات سمعی و بصری
 0915 ردازیپ تعمیر تجهیزات عکاسی و داده

 0915 تعمیر و سرویس سایر لوازم صوتی و تصویری و رایانه 
 0915 تعمیر و سرویس لوازم رایانه 

 092 سایر وسایل عمده بادوام برای تفریح و فرهنگ 
 0921 بیرون از منزل سایر وسایل عمده بادوام برای تفریح 

 0921  ...و ها  ها، واگن اردونشینان، کاروان سازی قایق آماده
 0921 ای به منظور تفریح   های معمولی و مسابقه انواع اسب

 0921 دار موج سواری های بادبان ، تختهپاروییانواع بلم، قایق 
 0921 های موتوری  انواع قایق، موتور قایق

یـوغ،(شـوند و تجهیـزات مربوطـه     ای که توسط اسب کشیده می       انواع وسایل نقلیه  
 به منظور تفریح ) ...و ، افسار، دهنه یگردن

0921 

 0921 های گلف بازی  تجهیزات غواصی و ارابه
 0921  کشتی و بدنه فوقانی کشتی  های های بادبانی، طناب و بادبان قایق

موتـور، کایـت و  هواپیماهای بی (هواپیماها، هواپیماهای کوچک کم وزن، گالیدرها       
 )های گازی  بالن

0921 



COICOP(  104بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0921 ها و تریلرها  واگن اردونشینان، کاروان
 0922 آالت موسیقی و لوازم عمده بادوام برای تفریح خانگی 

 0922 ...و انواع آالت موسیقی الکترونیکی نظیر پیانو، ارگ، ویلن، گیتار، ترومپت، فلوت 
 0922  ...و انواع آالت موسیقی تار، سه تار، دف، کمونچه 

 0922  ...و  play stationهای بازی نظیر میکرو، سگا،  دستگاه
 0922 های پین بال  دستگاه

 0922 فوتبال دستی 
 0922 پنگ پینگمیزهای بیلیارد و 

 0922  ...و نی لبک، سازدهنی 
 0923 خدمات تعمیر و نگهداری وسایل عمده بادوام تفریحی و فرهنگی 

 0923  در فصل زمستان  ...و ها  حفظ و نگهداری قایق، واگن اردونشینان، کاروان
 0923 حفظ و نگهداری هواپیماهای شخصی 

های مـسابقه بـرای مقاصـد ها و اسب   خدمات دامپزشکی و سایر خدمات برای اسب      
 تفریحی 

0923 

 0923 ها  خدمات لنگرگاه برای مقاصد تفریحی برای قایق
 093  و حیوانات خانگی  سایر اقالم و وسایل تفریحی، باغ

 0931 بازی و وسایل سرگرمی لوازم بازی، انواع اسباب 
 0931 ها آتش بازی
 0931 ها و تزئینات مراسم ملی و مذهبی  آذین بندی

هـای مربـوط بـه  ی معـدنی، نمونـه     هـا   سـکه، مـدال، سـنگ     (اقالم برای کلکسیون    
 ) ...و جانورشناسی، گیاه شناسی 

0931 

 0931 های اسباب بازی  ها، عروسک، قطارها و اتومبیل انواع اسباب بازی
 0931 های مبدل، وسایل تفریحی ابتکاری  انواع ماسک، لباس

 0931 افزارهای بازی  انواع نرم
 0931   ...و  خانگی، بازی شطرنج، تخته نرد  های بازی
 0931 شوند   کامپیوتری که به تلویزیون وصل می های بازی



COICOP(  105بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0931  ویدیویی  های بازی
 0931 تزئینات سفره عقد 

 0931 های اسباب بازی  ها و سه چرخه دوچرخه
 0931 بندی نشده برای سرگرمی در جای دیگر  سایر اقالم و ابزار طبقه

تمبرهای پستی مستعمل یا باطل شده، انواع آلبوم تمبر(آوری تمبر     ملزومات جمع 
 )و اقالم دیگر

0931 

 CD)( 0931های فشرده  نوارها و دیسک
 0931 وسایل بازی الکترونیکی 

 0931  فکری، انواع خمیرهای رنگی  های وسایل بازی
 0931 سازی  وسایل خانه

 0932 ها و فضاهای باز  لوازم ورزشی و تفریحی در اردوگاه
 0932 برای مقاصد تفریحی  پز انواع اجاق پیک نیکی و کباب

 0932 انواع اسلحه گرم و مهمات ویژه شکار، ورزش و دفاع شخصی 
 0932  ...و والیبال  فوتبال، بدمینتون،انواع توپ، توپ 

 0932 انواع تور، انواع راکت، انواع چوگان
 0932  ماهیگیری و سایر تجهیزات ماهیگیریانواع چوب قالب 

 0932 سازی  ساز قفسه سینه و سایر وسایل بدن انواع دمبل و وسایل فراخ
 0932 های ورزشی  انواع دیسک

 0932 زشی های ایمنی و ور ه انواع کال
 0932 های ورزشی  انواع وزنه

 ساحلی و فضای باز از قبیل بولینگ روی چمـن، کریکـت های  تجهیزات ویژه بازی  
 فریزبی، والیبال، انواع کلک، قایق و استخر شنای بادی 

0932 

 0932  لوازم ورزشی و تفریحیتعمیر 
 0932 چادر و کیسه خواب به منظور تفریح 

 0932 نجات و سایر تجهیزات فرود هوایی چتر نجات، جلیقه 
هـای ایمنـی، کمربنـدهای  بند، زانوبند، عینـک    بند، ساق   دستکش بوکس، انواع مچ    0932 



COICOP(  106بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 ها  محافظ و سایر محافظ
 0932 سایر لوازم تفریحی ورزشی 

 0932 های باد  کوله پشتی، انواع تشک بادی و تلمبه
ار از قبیل کفش پاتیناژ، کفش اسکیت و       افز پای های گلف و سایر     لوازم اسکی، چوب  

  ...و دار  کفش میخ
0932 

 0933 ها  ، گیاهان و گل باغ
 0933 انواع بذر 
 0933 انواع بوته 

 0933 انواع پیاز گل 
 0933 های زیرزمینی برای تکثیر  انواع ساقه

 0933 انواع کمپوست 
 0933 انواع کود گیاهی و شیمیایی 

 0933 انواع گیاه 
 0933 شوند  آوری می  زینتی عمل های هایی که به طرز ویژه برای باغ چمن و خاک

 0933 های کریسمس طبیعی و مصنوعی  درخت
 0933 ها سایر گیاهان وگل
 0933 کود گیاهی باغی 

 0933 های مصنوعی  ها و شاخ و برگ و درختچه گل
 0933 های طبیعی  ها و شاخ و برگ گل

 0933 ها  دانیها و جاگل گلدان
 0933 ها  قلمستانمحصوالت 

 0933 ها و گیاهان  هزینه تحویل گل
 0934 حیوانات خانگی و لوازم مربوطه 

 0934 انواع آکواریوم 
 0934 انواع قالده، انواع ریسمان و حلقه گردن، النه سگ 

 0934 حیوانات خانگی 



COICOP(  107بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0934 سایر لوازم مربوط به حیوانات خانگی
 0934 وانات خانگی غذای حی

 0934 قفس پرنده 
 0934 محصوالت دامپزشکی و ابزار تیمار حیوانات خانگی 

 0935 دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی 
دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی از قبیل تیمار، پانسیون، خالکوبی،

 تربیت و آموزش 
0935 

 094 خدمات فرهنگی و تفریحی 
 0941 خدمات فرهنگی و تفریحی 

 0941 ها  انواع چرخ و فلک، االکلنگ و سایر تسهیالت زمین بازی برای بچه
 0941 های اسکی و باالبرهای ورزشی اسکی و مشابه آن  پیست

 0941 خدمات اجرای موسیقی و حرکات موزون 
 0941 خدمات استخرهای شنا 

 0941 شانسی  های  ویژه بزرگساالن به غیر از بازی های خدمات بازی پین بال وسایر بازی
 0941 خدمات بازی شطرنج و تمرینات بدنی 

 0941 های ورزشی  خدمات توسط استادیوم
 0941  ...و خدمات راهنمایان کوهستان، راهنمایان سفر 

 0941 های بازی بولینگ  های اسکواش و محل خدمات زمین
 0941 های بازی اسکیت  خدمات زمین
 0941 های تنیس  خدمات زمین

 0941 رانی  خدمات کمکی دریانوردی برای قایق
 0941 های مسابقه موتورسواری  خدمات محل

 0941 خدمات مراکز بدن سازی
 0941  ...و های ورزشی  خدمات مراکز ویژه نماسازی برنامه

 0941 ها  های تفریحی و باغ وحش های سرگرمی، پارک خدمات مکان
 0941 گلف  های دمات میدانخ



COICOP(  108بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0941 دوانی مسابقات اسب های خدمات میدان
 0941 های سرپوشیده خدمات ورزش

 0941 ها خدمات ورزشی اسکیت، اسکی، شنا یا سایر سرگرمی

 0941 سایر خدمات فرهنگی و تفریحی 
زاتکرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزشی و تفریح از قبیل هواپیما، قایق، اسب، تجهی    

 اسکی یا اردوگاهی
0941 

افزارها  های اسکی، فوتبال، گلف و سایر پای        کفش(ها    ها مخصوص بازی    کرایه کفش 
 )...و دار  از قبیل اسکیت، کفش میخ

0941 

 0941 گیم نت
 0942 خدمات فرهنگی 

 0942 ها  شناسی، باغ گل  جانورشناسی و گیاه های باغ
 0942 بناهای تاریخی 

 0942 ی های مل پارک
 0942  های تلوزیونی حق اشتراک شبکه

 0942 های خصوصی  خدمات بازیگران سرگرمی
 0942 )...و خواننده، نوازنده (های موسیقی  خدمات گروه

نمـایی، برداران از قبیل ظهور فیلم، چـاپ، مـیکس، بـزرگ           خدمات عکاسان و فیلم   
  ...و عکاسی پرتره، عکاسی عروسی 

0942 

 0942  خدمات تئاترها
 0942 خدمات تاالرهای کنسرت 
 0942 خدمات تاالرهای موسیقی 

 0942 های فرهنگ خدمات خانه
 0942 ها  خدمات سیرک

 0942 خدمات سینماها 
 0942 خدمات فرهنگ سراها

 0942  ...و های نور و صدا  خدمات نمایش



COICOP(  109بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0942 خدمات فرهنگی مساجد
 0942 مولودی  وخوانی روضه خدمات مداحی،

 0942 سایر خدمات فرهنگی 
 0942 ها  کتابخانه

کرایه تجهیزات و لـوازمی کـه ویـژه فرهنـگ هـستند از قبیـل تلویزیـون، ویـدیو،
  ...و های ویدیو  کاست

0942 

 0942 ها  موزه
 0942  های تفریحی خصوصی مجریان برنامه

 0942 های هنری  ها و نمایشگاه نگارخانه
 0942 های آبزیان  نمایشگاه

 0943  )بخت آزمایی ( شانسی های بازی
 0943 های مسابقات اسب دوانی  شرط بندی

 0943  شانسی  های  بازیتمامی
 095 افزار روزنامه، کتاب و نوشت

 0951 کتاب 
 0951 های درسی  ها، کتاب المعارف ها، فرهنگ لغات، دایره اطلس

 0951 ها  انواع کتاب
 0951 صحافی کتاب 

 0951 ها  اب تصاویر و انواع آلبوم برای بچهکت
 0951 های راهنما و متون موسیقی  کتاب

 0952 ها، مجالت و سایر نشریات ادواری  روزنامه
 0952 ها  روزنامه

 0952 سایر نشریات ادواری 
 0952 ها  مجالت و گاهنامه

 0953 موضوعات چاپ شده متفرقه 
 0953 های ترحیم  آگهی های اطالعیه و  کارتانواع کارت تبریک و کارت ویزیت،



COICOP(  110بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0953 دار و تقویم  پوستر، کارت پستال ساده یا عکس
 0953 سایر موضوعات چاپ شده متفرقه 

 0953 های راهنما و تبلیغاتی  کتابچه
 0953 های جغرافیایی  نقشه و کره

 0954 م یرستالتحریر و لوازم  لوازم

 0954 های کاغذ، چسب مایع و چسب نواری  ر، قیچیانواع سوراخ کن کاغذ، کاغذ ب
 0954  ...و انواع قلم، مداد، خودنویس، خودکار، ماژیک، جوهر، پاک کن، مداد تراش 

 0954 تونر و جوهر کارتریج 
خط کشی محاسبه، ابزار مورد نیاز علم هندسه، انـواع لـوح آموزشـی، انـواع گـچ و

 های مداد  جعبه
0954 

 0954  و لوازم رسمتحریر ال سایر لوازم
 0954 کاغذهای استنسیل و کپی 

 0954  ...و های رسم  های کاغذ، سوزن ماشین دوخت، گیره
 0954 مدادهای رنگی شمعی، انواع خمیرهای رنگی و انواع قلم مو 

 0954 مواد رسم و نقاشی از قبیل انواع بوم نقاشی، کاغذ، کارت، انواع رنگ 
 0954  ...و ، استامپ، مایعات غلط گیر نوارهای ماشین تحریر

 0954  ...و ورق کاغذ، انواع پاکت، دفتر صورتحساب، دفتر یادداشت، انواع سررسید نامه 
 0954 وسایل آموزشی از قبیل انواع کتاب تمرین 

 096 )خدمت(تورهای مسافرتی 
 0960 های دستجمعی  مسافرت

...و   سفر، غذا، اسـتراحتگاه، راهنمـا        ها و تورهایی که طی آن خدمات         گشت تمامی
 . شود فراهم می

0960 

 0960 های یک روزه و کمتر از یک روز بیرون شهر  گردش
 0960 های دستجمعی خارج از کشور  مسافرت
 0960 های زیارتی  مسافرت
 10  آموزش



COICOP(  111بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 101  دبستانی پیشخدمات آموزش ابتدایی و 
 1010  دبستانی پیشخدمات آموزش ابتدایی و 

 1010 آموزش ابتدایی 
 1010 آموزش استثنایی

 1010 برنامه سوادآموزی بزرگساالن
 1010 برنامه سوادآموزی خردساالن

 1010  دبستانی پیش 
 102  متوسطهآموزش 

 1020 خدمات آموزش دوره دوم 
 1020 تشییعدوره مقدماتی علوم دینی اهل و دو پایه یک 

 1020 دبیرستان 
 1020 های غیر انتفاعی ندبیرستا

 1020 های آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1020 های آموزشی شبانه متوسطه دوره

 1020 راهنمایی
 1020 هنرستان تربیت بدنی
 1020 ای هنرستان فنی وحرفه

 1020 هنرستان موسیقی
 1020 و دانش هنرستان کار

 1020 هنرستان کشاورزی
 103  آموزش پیش دانشگاهی 

 1030 )دانشگاه(خدمات آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم 
 1030 های حین خدمت  آموزش
 1030 های خارج از مدرسه برای بزرگساالن و جوانان در این سطح  آموزش

 104  )دانشگاه(خدمات آموزش دوره سوم 
 1040 آموزش مرحله اول و دوم دوره سوم 



COICOP(  112بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 1040 دکترای تخصصی 
 1040 ای  هدکترای حرف

 1040 علوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 
 1040  فوق دکترا 

 1040 کاردانی 
 1040 کارشناسی 

 1040 کارشناسی ارشد 
 105 بندی نشده در جاهای دیگر های طبقه آموزش
 1050 بندی نشده در جاهای دیگر های طبقه آموزش
 1050 ای و توسعه فرهنگی  های حرفه آموزش
 1050 وم دینی سایر ادیان دوره عل

 1050 بندی نشده های آموزشی طبقه سایر کالس
 1050 کالس آموزشی آشپزی، خیاطی، گلدوزی 

 1050 های آموزشی زبان خارجی  کالس
 1050 ها ای بجز هنرستان های آموزشی فنی و حرفه کالس
 1050 های آموزشی موسیقی  کالس
 1050 های آموزشی هنری  کالس
 1050 های آموزش کامپیوتر کالس
 1050 های کنکور تقویتی  کالس

 11  هتل و رستوران
 111  غذاارائه خدمات تهیه و 

 1111   ...و ها  ها، کافه رستوران
 1111 ها  آب میوه فروشی

 1111 ها  اجرت پخت غذا بدون مواد اولیه توسط رستوران
 1111 ادارات ی مستقر در  ها غذا و نوشابه توسط غذاخوریارائه 
هـا و سـایر مؤسـسات  ی مـستقر در دانـشگاه      ها  غذا و نوشابه توسط غذاخوری    ارائه   1111 



COICOP(  113بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 آموزشی 
 1111 ها  ی مستقر در کارخانه ها غذا و نوشابه توسط غذاخوریارائه 
 1111 ی مستقر در مدارس ها غذا و نوشابه توسط غذاخوریارائه 

 1111 ها  بستنی فروشی
 1111 دهنده غذا  ارائه های  ها و سایر مکان ها و کیوسک ری شده از دکهتنقالت خریدا

 1111 ی ورزشی  ها غذا در استادیومارائه تهیه و 
 1111 غذا در استخرهای شنا ارائه تهیه و 
کنند  ارائه  می  غذا در اماکنی که خدمات تفریحی و فرهنگی و ورزشی           ارائه  تهیه و   

  ...و های حرکات موزون  نظیر سالن
1111 

 1111 غذا در تئاترها ارائه تهیه و 
 1111 ها ا در سینماغذارائه تهیه و 
 1111 های شبانه  غذا در کلوپارائه تهیه و 
 1111 های هنری  غذا در گالریارائه تهیه و 
 1111 های ورزشی  غذا در مجموعهارائه تهیه و 
 1111 ها  غذا در موزهارائه تهیه و 

 1111 ها و تنقالت توسط بارها  غذا، غذای سبک، نوشیدنیارائه  و خدمات تهیه
 1111 ها  ها و تنقالت توسط بوفه غذا، غذای سبک، نوشیدنیارائه خدمات تهیه و 
هـا و هـا و تـنقالت توسـط کافـه          غذا، غذای سـبک، نوشـیدنی     ارائه  خدمات تهیه و    

 ها  رستوران
1111 

اتوبـوس، قطـار، قـایق،(مـل و نقـل عمـومی        غذا در وسایل ح   ارائه  خدمات تهیه و    
 . در مواردی که قیمت غذا جداگانه تعیین شده است) ...و هواپیما 

1111 

 1111 سالن غذاخوری دانشگاه 
 1111 سالن ناهارخوری ارتش 

 1111 سرویس میز و انعام 

 1111   ...و ها  فروش غذا برای مصرف فوری توسط دستفروش

 1111 ها  فوری توسط کیوسکفروش غذا برای مصرف 



COICOP(  114بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

فروش غذاهای آماده توسط تولیدکنندگان غذاهای آماده اعم از ایـن کـه در محـل
 . شودارائه غذا یا در مکان مورد نظر مشتری ارائه 

1111 

 1111 فروش غذاهای آماده توسط رستوران برای مصرف در خارج از رستوران 
 1111  سنتی  ها و سفرخانه خانه قهوه
 1111 ها  ی شاپکاف

های اتوماتیک  های آماده برای مصرف از طریق ماشین        محصوالت غذایی و نوشیدنی   
 فروش 

1111 

 1112  ، سلف سرویس  ها غذاخوری
مـدارس، هـا، ادارات،  هـای مـستقر در کارخانـه         غذا و نوشابه توسط غذا خوری      ارائه  

 1112  ارتش و سایر موسسات آموزشی ها،  دانشگاه

 112  جا مینتأخدمات 
 1120  جا تأمینخدمات 
 1120 ها  ها و هتل آپارتمان ها، متل  جا در هتلتأمینخدمات 
 1120 روزی کارگران و مهاجران جوان  های شبانه  جا در اقامتگاهتأمینخدمات 
 1120  ...و  جا در تاالر، باغ، مسجد تأمینخدمات 
زمـانی کـه قیمـت) ...و یق قطـار، قـا   ( جا در حمل و نقـل عمـومی          تأمینخدمات  

 . جداگانه تعیین شده باشد
1120 

 1120 های کوهستانی  های جوانان و کلبه  جا در کمپ کاروان، اقامتگاهتأمینخدمات 
 1120 ها و سایر مؤسسات آموزشی  روزی، دانشگاه  جا در مدارس شبانهتأمینخدمات 
 1120  جا در مراکز ویژه تعطیالت تأمینخدمات 
 1120 کننده محل خواب و صبحانه های عرضه ها و مکان  جا در مسافرخانهتأمین خدمات

 1120 روزی  های شبانه  جا در مهمانخانهتأمینخدمات 
 1120  جا در ییالقات و مراکز تفریحی تأمینخدمات 

 12  کاالها و خدمات متفرقه
 121  خدمات شخصی
 1211 های آرایش و پیرایش شخصی  خدمات سالن



COICOP(  115بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 1211 های آرایش زنانه  مات سالنخد
 1211 های آرایش مردانه  خدمات سالن

 1211  ...و   های زیبایی، مانیکور، پدیکور، اپیالسیون، ماساژهای غیر طبی سالن
 1211 گرمابه، آبگرم، سونا و جکوزی 

 1212 لوازم برقی برای خدمات شخصی 
 1212 انواع اپی لیدی 

 1212 انواع سشوار
 1212 برای خدمات شخصیر وسایل برقی تعمی

 1212 دستگاه اپیالسیون شخصی 
 1212 های فردهنده مو، ویو و حالت دهنده مو  دستگاه
 1212  برقی، ماشین اصالح مو تراش ریش

 1212 سایر لوازم برقی برای خدمات شخصی 
 1212 ) موضعی(کمربند الغری 

 1212 و مبل ماساژهای خورشیدی، دستگاه ماساژ، صندلی  المپ
 1212 مسواک برقی

 1213 سایر لوازم، کاالها و محصوالت برای خدمات شخصی 
 1213  ...و اسفنج آرایشی 

 1213 های شخصی  انواع اسپری، عطرها و دئودورانت
 1213 ، رنگ مو و اکسیدان)های مو کننده ثابت(ها  انواع تافت

 1213 انواع ترازو شخصی 
 1213 ، گرد دندان و خمیردندان انواع خمیرندان

 1213   رژ لبانواع 
 1213 انواع شامپو 
 1213 )...و توالت، طبی (انواع صابون 

 1213 کن و موبرها  انواع کرم و شیر پاک
 1213 ها  انواع مداد چشم، ابرو و خط لب



COICOP(  116بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 1213 های بهداشتی و نوارهای بهداشتی  پوشک بچه، پنبه
 1213 بار مصرف نوزادان  توالت، پیشبند یکدستمال کاغذی، کاغذ 

 1213 روشور و حنا و سدر 
 1213  و ماشین اصالح و تیغ تراش ریش

 1213 ، کاالها و محصوالت برای خدمات شخصیسایر مصنوعات کاغذی
 1213 سنجاق مو، فردهنده مو 

 1213 گیر دندان، ناخن های اصالح، برس مو، برس قیچی، سوهان ناخن، شانه، برس
 1213   ...و کرم پودر، پنکیک، ریمل، خط چشم، رژگونه، سرمه 

 1213 گوش پاکن، خالل دندان، نخ دندان 
 1213 لوازم بهداشتی شخصی 

 1213 های مصنوعی  لوازم پدیکور و مانیکور، الک ناخن و ناخن
 1213  اصالح مو و صورت  لوازم غیر برقی

 1213 محصوالت زیبایی
 1213 طبی   کاله گیس، مژه مصنوعی و لنز غیرمو مصنوعی،

 1213 ها، انواع ژل، واکس مو، کرم مو  کننده مو، لوسیون مواد براق
 123 )غیر عتیقه(بندی نشده در جای دیگر  لوازم شخصی طبقه
 1231 های دیواری و مچی  جواهرات، ساعت

 1231  های عتیقه انواع ساعت دیواری، رومیزی و مچی به غیر از ساعت
 1231 بها  انواع طال، پالتین، نقره و سایر فلزات گران

 1231  بندی نشده در جای دیگر  تعمیر لوازم شخصی طبقه
 1231  جواهرات و بدلیجات

 1231  سکه و شمش طال به مقدار هدیه
 1231  ها ی قیمتی و جواهرات ساخته شده از آن ها فلزات و سنگ

 1232   شخصیلوازمسایر 
 1232 چرمی  کیف چرمی و غیرانواع 

 1232 تسبیح، مهر و جانماز 



COICOP(  117بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 1232 چمدان، صندوق و جعبه لوازم آرایش 
 1232 دکمه سردست و گیره کراوات 

 1232 دماسنج و فشارسنج دیواری 
زنی، چتـر، بـادبزن، جاکلیـدی، واکـر، چـاقو های آفتابی، چوب و عصای قدم       عینک
 جیبی

1232 

 1232 ایر وسایل حمل لوازم شخصی کاالهای مسافرتی و س
 1232 گاز فندک 

 1232 بندی نشده در جای دیگر  لوازم شخصی طبقه
 1232 ها، پیپ، فندک، جاسیگاری، سیگاربر، چپق و بافور ملزومات سیگاری

ملزومات مخصوص نوزادان شامل کالسکه، روروئک، صندلی چرخدار بچه، صـندلی
...و بیل، ساک حمل بچه، کمربند ایمنی کودک تاشو، تخت و صندلی بچه در اتوم

1232 

 124 حمایت اجتماعی 
 1240 خدمات حمایت اجتماعی 

 1240 های سالمندان  انهخخدمات حمایتی 
 1240 ها  خدمات حمایتی آسایشگاه

 1240 خدمات حمایتی به بومیان، مهاجران، پناهندگان و معتادان به مواد مخدر 
هــا و خانمـان  مــاران، بازمانـدگان، بیکــاران، بینوایـان، بــی  خـدمات حمــایتی بـه بی  

 درامدها کم
1240 

 1240 دیدگان صدمات شغلی، خدمات حمایتی به پیران، ناتوانان وآسیب
 1240 خدمات حمایتی مدارس معلولین 
 1240 خدمات حمایتی مراکز بازپروری 

 1240 خدمات حمایتی مراکز توانبخشی 
 1240 هنمایی، داوری و فرزندخواندگی برای خانوارها ای، را خدمات مشاوره

 1240 ها و سایر مراکز نگهداری از کودکان  ها و شیرخوارگاه خدمات مهدکودک
 1240 سایر خدمات حمایتی 

 125  بیمه



COICOP(  118بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 1251 خدمات بیمه عمر 
 1251 خدمات بیمه بازنشستگی 

 1251 خدمات بیمه حوادث تحصیلی 
 1251 انداز  خدمات بیمه عمر و پس
 1251 سایر خدمات بیمه عمر 

 1252 های مربوط به مسکن  خدمات بیمه
 1252  منزلاثاثخدمات بیمه بابت 

 1252 ...)سوزی، سرقت، سیل و  آتش(خدمات بیمه در مقابل حوادث 
 1253 های مربوط به بهداشت و درمان  خدمات بیمه

 1253 خدمات بیمه حوادث 
 1253 خدمات بیمه درمان 

 1253 خدمات بیمه درمان حج و زیارت 
 1253 )آکسا(خدمات بیمه درمان مسافران خارج از کشور 

 1253 ای برای بیماران و حوادث  خدمات بیمه
 1253 سایر خدمات بیمه درمان مرتبط با حمل و نقل 

 1254 خدمات بیمه مرتبط با حمل و نقل 
 1254 خدمات بیمه باربری 

 1254 بدنه اتومبیل خدمات بیمه 
 1254 خدمات بیمه حوادث سرنشین 

 1254 خدمات بیمه سفر 
 1254 دیه خدمات بیمه شخص ثالث و

 1254 خدمات بیمه وسایل حمل و نقل شخصی 
 1254 سایر خدمات بیمه مرتبط با حمل و نقل 

 1255 خدمات سایر انواع بیمه 
 1255 )بیمه مسئولیت(خدمات بیمه تعهد عمومی 

خدمات سایر انواع بیمه نظیر تعهد مشخص برای صدمه یا خسارت به شخص ثالث 1255 



COICOP(  119بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 ها  یا اموال آن
 126 بندی نشده در جای دیگر خدمات مالی طبقه

 1261 شوند گیری می های مالی که غیر مستقیم اندازه گری خدمات واسطه
 1261 های دریافتی توسط خانوار کارمزد پرداختی بابت وام

 1262 بندی نشده در جای دیگر یر خدمات مالی طبقهسا
 1262 گذاری های سرمایه العمل کاری، مشاوره های خدمات حق  وهزینه ها پرداخت
 1262  وهزینه های خدمات لیزینگ ها پرداخت
 1262 های مشاوران مالیاتی و خدمات موسسات مالی مشابه   وهزینه ها پرداخت

 1262 ها دارات پست و پست بانکهزینه واقعی خدمات مالی ا
 1262 انداز های پس ها و بانک هزینه واقعی خدمات مالی بانک

 1262 ها و موسسات مالی مشابه هزینه واقعی خدمات مالی صرافی
 127 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات طبقه
 1270 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات طبقه

 1270   کشوراخذ ویزا و هزینه خروج از
 1270 ها و تبلیغات جراید پرداختی بابت آگهی

 1270 طالق پرداختی بابت تهیه اسناد ازدواج و
 1270 پرداختی بابت خدمات دارالترجمه

 1270 پرداختی بابت خرید خدمت سربازی
 1270 گویان  دعانویسان و پیش ها، طالع بین پرداختی بابت خط شناسان،

 1270 سایر اسناد ثبتی مرگ و ازدواج و های تولد، واهیپرداختی بابت صدور گ
 1270 های مختلف گری پرداختی بابت عامالن فروش و واسطه

 1270 ها و انواع دیگر تکثیر مدارک پرداختی بابت فتوکپی
 1270 مشاوران مسکن و دالالن پرداختی بابت مشاوران امالک،

 1270 یان نامهپرداختی بابت نویسندگان عمومی و مشاوران پا
 1270 های مشابه هزینه عوارض شهرداری و نوسازی و

 1270 ای خدمات مشاوره موسسات کاریابی و هزینه خدمات حقوقی،



COICOP(  120بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 1270 ) ...و ها  رختکن ها، توالت ها، گاه نشیمن( هزینه خدمات متفرقه
 1270  جنازهتشییع هزینه خدمات کفن و دفن و

 1270 یم کارت تلفن همراهانتقال س هزینه داللی خرید و
 1270  های حقوقی هزینه مشاوره

 



COICOP(  121بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  
  
  
  
  
  
  

 بندی الفبایی طبقه



COICOP(  122بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 )فهرست الفبایی(بندی مصرف فردی خانوار  طبقه

 کد شرح

 0117 )… اسفناج، جعفری، تره و(انواع سبزی 
 0117 )حلوایی، مسمایی و تنبل(انواع کدو 

 0122 شده درکانتینر  آب آشامیدنی عرضه
 0552  شپاآب 

 0122 آب سبزی یا افشره 
 0119 آب لیمو 

 1111 ها  آب میوه فروشی
 0532  گیری برقی آب میوه

،غیـر الکلـی   هـای     بنـدی شـده، نوشـیدنی       های بسته   های معدنی یا چشمه، آب      آب
 ها  ها و آب سبزی میوه آب

0122 

 0119 و آب نارنجآبغوره 
 0531 آبگرمکن 
 0931 ها آتش بازی

 0613 ها و ابزارهای کمکی ارتوپدی  آتل
 0118 آدامس، تافی و سایر محصوالت قنادی 

 0931 ها و تزئینات مراسم ملی و مذهبی  بندی آذین
 0540 پز آرام

 0630  طبی و اشعه ایکس بیمارستانیهای آزمایشگاه
 0540  آسیاب قهوه 

 0922 آالت موسیقی و لوازم عمده بادوام برای تفریح خانگی 
 0116 آلبالو و آلوچه خشک

 0116 آلوچه بخارایی 
 0921  ...و  ها کاروانها، واگن اردونشینان،  سازی قایق آماده
 0117 ها سبزیبندی  بسته کردن و خشک سازی، آماده

 1010 آموزش ابتدایی 



COICOP(  123بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 1010 آموزش استثنایی
 0724 آموزش رانندگی

 1040 آموزش مرحله اول و دوم دوره سوم 
 1050 ای و توسعه فرهنگی  های حرفه وزشآم

 1030 های حین خدمت  آموزش
 1030 های خارج از مدرسه برای بزرگساالن و جوانان در این سطح  آموزش
 1050 بندی نشده در جاهای دیگر های طبقه آموزش
 0511 آیینه 

 0552 ابزار باغ نظیر چرخ دستی 
 0552 ابزار دستی 

 0551 وری نظیر مته برقی ابزار و تجهیزات موت
 0552 ابزار و لوازم کوچک و متفرقه 

 0431 کشی فلزی اتصاالت لوله
 0422 اجاره احتسابی مسکن با اجاره تخفیف داده شده یا مسکن مجانی 

 0421 )خدمت(اجاره احتسابی مسکن شخصی 
 0421 اجاره احتسابی مسکن شخصی برای اقامتگاه اصلی 

 0422 ن شخصی برای اقامتگاه دوم اجاره احتسابی مسک
 0411 اجاره بهای پرداختی توسط مستاجر یا مستاجر دوم 

 0411 اجاره پارکینگ و گاراژ مربوط به واحد مسکونی 
 0724 )واحدهای مسکونی فاقد پارکینگ( پارکینگ و اراژ گهای خودرو، اجاره جایگاه

 0412  دوم های اقامتگاههای واقعی پرداختی برای  اجاره
 0531  فردار اجاق گاز معمولی،

 1111  ها رستوراناجرت پخت غذا بدون مواد اولیه توسط 
 0520  ها آنو هزینه تعمیرات ای  پارچهاجرت دوخت یا بافت لوازم 

 1270  اخذ روادید و هزینه خروج از کشور
 1111 ی مستقر در ادارات  ها غذاخوریغذا و نوشابه توسط  ارائه



COICOP(  124بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 و سـایر مؤسـساتهـا   دانـشگاه ی مـستقر در      ها  غذاخوریذا و نوشابه توسط     غارائه  
 آموزشی 

1111 

 1111 ها  ی مستقر در کارخانه ها غذاخوریغذا و نوشابه توسط ارائه 
 1111 ی مستقر در مدارس ها غذاخوریغذا و نوشابه توسط ارائه 
 0630 دارو و سایر محصوالت دارویی بیمارستانیارائه 

 0113 اهی اردک م
 0533  رفته  کار بهارزش کل تعمیر شامل هزینه نیروی کار و مواد اولیه 

 0551 اره برقی 
 0551 اره موتوری و پمپ آب 

 0111 اسپاگتی 
 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر آشپز

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر باغبان 
 0562 تخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر پیشخدمت اس

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر خدمتکار 
 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر راننده 

 0562 استخدام کارکنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر معلم سرخانه 
 0562 کنان مزدبگیر برای خدمات خصوصی نظیر منشی استخدام کار
 0112 استخوان قلم

 0711  واگن خواه دوچرخ و خواه چهارچرخ  استیشن
 0112 استیک آماده 

 1213  ...و اسفنج آرایشی 
 0561 کردن  ظرفشویی و جیر برای پاک اسفنج، سیم

 0913 اسکنر
 0713 اسکوتر بدون موتور

 0712 اسکوتر موتوردار
 0113 )تخم ماهی(اشپیل 



COICOP(  125بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0511  هاشیاء حکاکی شد
 0951 های درسی  ها، کتاب المعارف ها، فرهنگ لغات، دایره اطلس

 0531 اطو و اطو پرسی
 0613 ) دست، پا و چشم(اعضای مصنوعی 

هـای مربـوط بـه  ی معـدنی، نمونـه     هـا   سـنگ سـکه، مـدال،     (اقالم برای کلکسیون    
 ) ...و جانورشناسی، گیاه شناسی 

0931 

 0431 کشی  اقالم لوله
 0724 اخذ یا تعویض گواهینامه رانندگی امتحانات رانندگی،
 0552 ای، سوهان و رنده انبردست، کارد اره

هـا یـا کارکنـان  داری و پرستاری بچه توسط آژانس        خدمات مشابه نظیر خانه    انجام
 خانگی 

0562 

 0116 انجیر و توت خشک 
 0455 انرژی حرارتی 
 0122 ... ) ساندیس، سن ایچ، رانی و (انواع آب میوه 

 0118 ، پولکی، نبات نبات آبانواع 
 0552 انواع آچار، آچار فرانسه 

 0111  ...)گندم، برنج، نخودچی و ( انواع آرد
 0934 انواع آکواریوم 

 0922 ...و  انواع آالت موسیقی الکترونیکی نظیر پیانو، ارگ، ویلن، گیتار، ترومپت، فلوت
 0922  ...و انواع آالت موسیقی تار، سه تار، دف، کمونچه 

 0911 انواع آنتن تلویزیون 
 1212 )موکن(انواع اپی لیدی 

 0932 برای مقاصد تفریحی پز کبابانواع اجاق پیک نیکی و 
 0119 انواع ادویه 
 0921 ای به منظور تفریح  های معمولی و مسابقه انواع اسب

 0931 های اسباب بازی  ها، عروسک، قطارها و اتومبیل ع اسباب بازیانوا
 1213 های شخصی  انواع اسپری، عطرها و دئودورانت



COICOP(  126بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0932 انواع اسلحه گرم و مهمات ویژه شکار، ورزش و دفاع شخصی 
 0117 انواع بادمجان 

 0721 انواع باطری 
 0531 انواع بخاری

 0933  انواع بذر 
 0712 )صندلی کنار موتورسیکلت( ساید کار ما وانواع برف پی
 0111  انواع برنج

 0118 انواع بستنی، یخمک و آالسکا 
 0921 دار موج سواری های بادبان ، تختهپاروییانواع بلم، قایق 

 0722 انواع بنزین 
 0933 انواع بوته 

 0111 بیسکویتانواع 
 0312 انواع پالتو 
 0520 انواع پتو

 0520 ای  ده پارچهانواع پر 
 0912 انواع پروژکتور 

 0721 انواع پالتین 
 0532 انواع پنکه برقی 

 0118 انواع پودینگ 
 0117 انواع پوره و خمیر میوه

 0933 انواع پیاز گل 
 0511 انواع تابلو 
 1213 ، رنگ مو و اکسیدان)های مو کننده ثابت(ها  انواع تافت

 0116 انواع تخمه 
 1213 رازو شخصی انواع ت

 0119   انواع ترشی



COICOP(  127بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0540 فلزی سایر لوازم پالستیکی و لگن و انواع تشت،
 0511 )غیر طبی(انواع تشک 
 0721 انواع تلمبه 
 0220 انواع تنباکو 

 0531 کننده هوا   رطوبت وه مطبوع ویانواع ته
 0932  ...و والیبال  فوتبال، انواع توپ، توپ بدمینتون،

 0431 ای پارچه ور سیمی وانواع ت
 0932 انواع تور، انواع راکت، انواع چوگان

 0721 انواع تویی 
 0531 انواع جارو برقی 

 0312 انواع جوراب 
 0312 چادر انواع 

 0721  ...و انواع چادر خودرو، چادر موتور سیکلت 
 0119 ها  انواع چاشنی

 0121 انواع چای 
 0721 انواع چراغ اتومبیل 
 0531 انواع چرخ خیاطی

 0941 ها  انواع چرخ و فلک، االکلنگ و سایر تسهیالت زمین بازی برای بچه
 0932  ماهیگیری و سایر تجهیزات ماهیگیریانواع چوب قالب 

 0117  تازه یا خشک شده حبوبانواع 
 0116 انواع خربزه 

 0113 آبزی و غیر آبزیانواع خرچنگ 
 0116 انواع خرما

 1213  خمیرندان انواع
 0117 انواع خیار 

 0611 انواع داروهای درمانی 



COICOP(  128بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0611 انواع داروهای دندانپزشکی 
 0611 گیاهی  انواع داروهای

 0431 انواع در و پنجره فلزی و چوبی 
 0721 انواع دزدگیر 

 0313 انواع دستکش، دستکش باغبانی و دستکش کار 
 0313 انواع دکمه 

 0932 سازی  سایل فراخ ساز قفسه سینه و سایر وسایل بدنانواع دمبل و و
 0321 انواع دمپایی 

 0713 انواع دوچرخه 
 0912 انواع دوربین عکاسی

 0912 های ضبط صدا برداری و دوربین انواع دوربین فیلم
 0721 انواع دیسک و لنت ترمز 

 0932  ورزشی های دیسکانواع 
 1213   رژ لبانواع 

 0111 ه انواع رشت
 0721 های خودرو انواع رنگ

 0431 و م انواع رنگ، روغن جال، تینر و قلم
 0722  اتومبیلساز روانانواع 

 0722 انواع روغن ترمز و روغن جعبه دنده 
 0115 انواع روغن حیوانی 

 0115   غیر حیوانیانواع روغن 
 0721 انواع روکش صندلی 

 0118 انواع ژله 
 0531 وسایل مشابه ترانسفورماتور و انواع ژنراتور،

 1231  عتیقه های ساعتانواع ساعت دیواری، رومیزی و مچی به غیر از 
 0933 های زیرزمینی برای تکثیر  انواع ساقه



COICOP(  129بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0117  های کنسرو شده انواع سبزی
 0119 انواع سس مایونز، کچاپ، خردل، فلفل 

 1212 انواع سشوار
 0722 ی وسایل حمل و نقل شخصی  براساز روانانواع سوخت و 

 0954 های کاغذ، چسب مایع و چسب نواری  انواع سوراخ کن کاغذ، کاغذ بر، قیچی
 0118 انواع سوهان 
 0117 ای   غدهیها سبزیزمینی و سایر  انواع سیب

 0220 انواع سیگار 
 1213 انواع شامپو 
 0122 ها و کنسانتره انواع شربت

 0118 ای ا قطعهانواع شکالت قالبی ی
 0721 انواع شمع 
 0119 انواع شور

 0114 انواع شیرخشک
 0111 انواع شیرینی
 1213 )...و توالت، طبی (انواع صابون 

 0531 انواع صندوق نسوز
 1231 بها  انواع طال، پالتین، نقره و سایر فلزات گران

 0540 ...)استیل، آلومینیوم، روی و (فلزی انواع ظروف 
 0117 ع عدس انوا

 0117 انواع فلفل سبز و فلفل دلمه 
 0721 انواع فیلتر 

 0921 های موتوری  انواع قایق، موتور قایق
 0934 انواع قالده، انواع ریسمان و حلقه گردن، النه سگ 

 0954  ...و انواع قلم، مداد، خودنویس، خودکار، ماژیک، جوهر، پاک کن، مداد تراش 
 0121 انواع قهوه 



COICOP(  130بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0952 های ترحیم  آگهی های اطالعیه و انواع کارت تبریک و کارت ویزیت، کارت
 0121 انواع کاکائو 

 0721 نشانی اتومبیل  انواع کپسول آتش
 0951 ها  انواع کتاب

 1213 کن و موبرها  انواع کرم و شیر پاک
 0118 انواع کرم، کرم کارامل 

 0431 ...)پارکت، سرامیک و (پوش  انواع کف
 0932 های ایمنی و ورزشی  ه انواع کال

 0313 انواع کاله 
 0313 )برای موتورسیکلت و دوچرخه(انواع کاله ایمنی 

 0117 انواع کلم 
 0111  و کیکانواع کلوچه

 0118 انواع کمپوت 
 0933 انواع کمپوست 
 0721 انواع کمک فنر

 0933 انواع کود گیاهی و شیمیایی 
 1232 چرمی   و غیرانواع کیف چرمی

 0722  گازوییلانواع 
 0118 انواع گز 

 0540 سفال و چینی، بلور و کریستال   انواع گلدان سرامیک،
 0112 انواع گوشت تازه 

 0112 انواع گوشت سردشده و یخ زده
 0933 انواع گیاه 

 0721 انواع الستیک
 0312   زیر زنانهانواع لباس 
 0912 ها و فالش فیلترها  انواع لنزها،



COICOP(  131بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0914 )(DVD و )ها دیسکت  ،(CDانواع لوح فشرده خام 
 0118 انواع مارماالد 

 0931 های مبدل، وسایل تفریحی ابتکاری  انواع ماسک، لباس
 0531 انواع ماشین بافتنی

 0913 پردازها  انواع ماشین تحریر و واژه
 0913 انواع ماشین حساب و فرهنگ لغات گویا

 0111 اکارونی انواع م
 0312 انواع مانتو و روپوش 

 0113 انواع ماهی تازه جنوب 
 0113 انواع ماهی تازه شمال 

 0113 زده شمال  انواع ماهی سردشده و یخ
 0113 زده جنوب  انواع ماهی سردشده یخ

 0511 انواع مجسمه 
 0713 چرخه  انواع مختلف دوچرخه و سه
 1213 ها  لبانواع مداد چشم، ابرو و خط 

 0118 انواع مربا 
 0431 انواع مصالح ساختمانی 

 0230 انواع مواد مخدر 
 0712 انواع موتورسیکلت 

 0712 ای و گازی  انواع موتورسیکلت دنده
 0911 انواع میکروفن و هدفون 

 0113 انواع میگو 
 0116 های جالیزی  انواع میوه
 0116 های درختی  انواع میوه

 0111 انانواع ن
 0313 انواع نخ خیاطی و گلدوزی 



COICOP(  132بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0931 افزارهای بازی  انواع نرم
 0118 انواع نقل 

 0119 انواع نمک 
 0914 انواع نوار

 0122  ...و  دلستر ،ماءالشعیر های پپسی، فانتا، انواع نوشابه
 0721 انواع واشر 
 0932 های ورزشی  انواع وزنه

 0912  ...و انواع وسایل ظهور فیلم 
یـوغ،(شـوند و تجهیـزات مربوطـه     ای که توسط اسب کشیده می       انواع وسایل نقلیه  

 به منظور تفریح ) ...و ، افسار، دهنه یگردن
0921 

 0721 ی اتومبیل تزئینانواع وسایل و لوازم 
 0321  و پاپوشانواع کفش

 0312 اورکت 
 0116 بادام 

 0116 بادام هندی 
 0312 بادگیر 
 0312 بارانی 

 0723 بازدید فنی 
 0513 بازسازی آثار هنری

 0931   ...و  خانگی، بازی شطرنج، تخته نرد  های بازی
 0943  )بخت آزمایی ( شانسی های بازی
 0931 شوند   کامپیوتری که به تلویزیون وصل می های بازی
 0931  ویدیویی  های بازی

 0552 باطری برقی برای مصارف عمومی 
 0933 ها   گیاهان و گل، باغ
 0942 ها  شناسی، باغ گل  جانورشناسی و گیاه های باغ



COICOP(  133بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0444  )شارژ( واحد مسکونی باغبانی
 0117 باقالی خشک 

 0117 و لپه باقاالباقالی زرد 
 0117 باقال سبز

 0111  قطاب  باقلوا،
 0612   غیر چسبندهباندهای چسبنده و 

 0431 برس و کاردک نقاشی
 0111 )کورن فلکس(توک برش
 0444  واحد مسکونیروبی برف
 0451 برق

 1010 آموزی بزرگساالن برنامه سواد
 1010 برنامه سوادآموزی خردساالن

 0116 برنجک 
 1111 ها  بستنی فروشی

 0540 )سیلور(ای  بشقاب و ظروف با پوشش نقره
 0111  ترخینه و جوانه گندم  بلغور،
 0312 بلوز 

 0731 طار و متروبلیط ق
 0942 بناهای تاریخی 

 0313 بند شلوار 
 0321 بند کفش و کفی کفش 

 0622 کاران دهان و سایر کمک دندانپزشکان  بهداشت
 0552 کش، چنگک، قداره، داس و قیچی باغبانی  انداز، شن بیل، خاک

 0313 پاپیون 
 0520 ای و مشمعی پارچه طاقه

 0942 های ملی  پارک



COICOP(  134بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0724 ومترهاپارک
 0118 و تافی پاستیل 
 1020 تشییعدوره مقدماتی علوم دینی اهل و دو پایه یک 
 0532 پتو برقی 

 0911  (MP3)های دیجیتالی  کننده پخش
 0520 پرچم

 اقامتگـاهعنـوان   بـه روزی    پرداخت اجاره برای یک اتاق در هتل یا پانـسیون شـبانه           
 اصلی 

0411 

 1262 گذاری های سرمایه کاری، مشاوره العمل  خدمات حقهای هزینه  و ها پرداخت
 1262 های خدمات لیزینگ هزینه  و ها پرداخت
 1262 های مشاوران مالیاتی و خدمات موسسات مالی مشابه  هزینه  و ها پرداخت

 1270 ها و تبلیغات جراید پرداختی بابت آگهی
 1270 طالق پرداختی بابت تهیه اسناد ازدواج و

 1270 اختی بابت خدمات دارالترجمهپرد
 1270 پرداختی بابت خرید خدمت سربازی

 1270 گویان  دعانویسان و پیش ها، طالع بین پرداختی بابت خط شناسان،
 1270 سایر اسناد ثبتی مرگ و ازدواج و های تولد، پرداختی بابت صدور گواهی

 1270 های مختلف گری پرداختی بابت عامالن فروش و واسطه
 1270 ها و انواع دیگر تکثیر مدارک پرداختی بابت فتوکپی

 1270 مشاوران مسکن و دالالن پرداختی بابت مشاوران امالک،
 1270 نامه پرداختی بابت نویسندگان عمومی و مشاوران پایان

 0511  پرده تاشو پرده کرکره،  ، دیوار کوب پرده
 0520 ای  پرده و کرکره پارچه

 0912  فیلم و اسالیدپروژکتورهای
 0116 پسته 
 0116 پفک 



COICOP(  135بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0532 کن و بخار پز سرخ  پز برقی،  کباب برقی، پز  آرام پلوپز برقی،
 0520 ای پارچه لوازم کرک و پر جهت تهیه   پشم، پنبه،
 0114 شده  فراوریپنیر 

 0114 پنیر پاستوریزه 
 0114 پنیر پیتزا 

 0114 ...)ی و پنیر گردو، پنیر سبز(پنیر مخلوط 
 0114 ) غیر پاستوریزه(پنیرمعمولی 

 0114 مرغ  پودر تخم
 0114 پودر خامه 
 0118 پودر شکر 

 0121 پودر شکالت 
 0561 ها  کننده پودر شوینده، پودرهای زداینده، پاک

 0118 پودر قند
 0114 پودر کشک 
 0111 پودر کیک 
 0111 پودر مالت 

 0311 پوست طبیعی و مصنوعی 
 0952 دار و تقویم  پوستر، کارت پستال ساده یا عکس

 0312 پوشاک 
 0312  مواد تمامیسفارشی از گانه اعم از آماده و پوشاک بچه

 0312  مواد تمامیپوشاک زنانه اعم از آماده و سفارشی از 
 0312  مواد تمامیپوشاک مردانه اعم از آماده و سفارشی از 

 0312  مواد تمامیاده و سفارشی از پوشاک نوزاد اعم از آم
 0312 ای و بافتنی نوزاد  پوشاک نوزاد، کفش پارچه

 0321 پوشش روی کفش 
 1213 های بهداشتی و نوارهای بهداشتی  پوشک بچه، پنبه



COICOP(  136بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0313 ی تزئینی ها سنگپولک، منجوق، ملیله و سایر 
 0561 های کفش  کننده ها و سایر تمیز ها، کرم پولیش

 0117  پیاز
 0552 گوشتی  پیچ

 0312 پیراهن 
 0941 های اسکی و باالبرهای ورزشی اسکی و مشابه آن  پیست
 1010  دبستانی پیش
 0313 بند  پیش
 0630  مکان و استراحت بیمارستانیتأمین
 0441  آب تأمین

 0433 تانکرهای تخلیه فاضالب
 0912 پرده نمایشساز و ظهور فیلم و وسایلی از قبیل  تجهیزات بزرگ
 0913 های شخصی گیر تلفنی توسط رایانه تجهیزات پیغام

 0820 تجهیزات تلفن و دورنگار
 0913 پردازی تجهیزات داده

 0911  و ریسیور LNB تجهیزات دریافت امواج ماهواره، آنتن ماهواره،
 0921 بازی  های گلف تجهیزات غواصی و ارابه

 0613 مازا  گرهای المپتجهیزات ماساژ و 
 ساحلی و فضای باز از قبیل بولینگ روی چمـن، کریکـت های  بازیتجهیزات ویژه   

 فریزبی، والیبال، انواع کلک، قایق و استخر شنای بادی 
0932 

 0911  ضبط و تکثیر صدا و تصویر تلویزیون تجهیزات ویژه دریافت،
 0912 برداری و ابزارهای نوری تجهیزات عکاسی و فیلم

 0613 ای مخصوص بیماره تخت
 0511 تختخواب و میز توالت

 0114   ...و تخم اردک، کبوتر، غاز، بلدرچین 
 0114 )محلی(   مرغ رسمی تخم



COICOP(  137بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0114 مرغ ماشینی  تخم
 0630 تدارک وسایل و تجهیزات درمانی بیمارستانی

 0540 ترازو و سایر وسایل مکانیکی از هر نوع 
 0551 تراکتور باغ

 0117 ترب 
 0931 تزئینات سفره عقد 

 1232 تسبیح، مهر و جانماز 
 0612  ...و های قند، اوره، بارداری  تست

 0724 ) ها بزرگراه در مسیرهای ویژه و مرور عبور و ها، تونل ها، پل( ای تسهیالت جاده
 0432  ...و تعمیر درب بازکن، چشم الکترونیکی، آسانسور، تهویه مطبوع، شوفاژ 

 0551 ابزار و تجهیزات موتوری تعمیر
 0820 تلفن و دورنگارتعمیر تجهیز ات 

 0915 تعمیر تجهیزات سمعی و بصری
 0915 پردازی   عکاسی و داده تعمیر تجهیزات سمعی و بصری،

 0915 پردازی دادهتعمیر تجهیزات عکاسی و 
 0432  ...و گرمکن  تعمیر کولر، آب

 1231 ده در جای دیگربندی نش شخصی طبقهتعمیر لوازم 
 0932  لوازم ورزشی و تفریحیتعمیر 

 0915 تعمیر و سرویس سایر لوازم صوتی و تصویری و رایانه 
 0915 تعمیر و سرویس لوازم رایانه 

 1212 برای خدمات شخصیتعمیر وسایل برقی 
 0613 و تجهیزات درمانیتعمیر وسایل 

 0552 ات ابزار و لوازم کوچکتعمیر
 0322  ات و کرایه کفشتعمیر

 0432 تعمیر چاه و فاضالب 
 0723 تعویض روغن 



COICOP(  138بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0724 تعویض پالک خودرو
 0119 های غذایی  ها و مکمل کننده تقویت

 0810 های تمبر شده  و پاکتها پستال کارت  تمبرهای پستی جدید،
 0119 تمبرهندی، رب انار 

 0322  به پوش و اقالم مشا  انواع کفش، ساقتمامی تعمیرات
 0723 تنظیم فرمان 

 1111 دهنده غذا ارائه  های مکانها و سایر  ها و کیوسک تنقالت خریداری شده از دکه
 1111 غذا در تئاترها ارائه تهیه و 
 1111 غذا در سینماها ارائه تهیه و 
 1111 ی ورزشی  ها غذا در استادیومارائه تهیه و 
 1111 ا غذا در استخرهای شنارائه تهیه و 
 1111 های ورزشی  غذا در مجموعهارائه تهیه و 
 1111 ها  غذا در موزهارائه تهیه و 
 1111 های هنری  غذا در گالریارائه تهیه و 
 1111 های شبانه  غذا در کلوپارائه تهیه و 
 1111  ...و  حرکات موزون های سالنغذا در ارائه تهیه و 
 0220 توتون 

 0220 توتون پیپ 
 0220 توتون چوپوق 

 0454   ...و تورب 
 0954 تونر و جوهر کارتریج 

 0312 شرت  تی
 0552 های روشنایی فلورسنت  تیوب

 0312 جامه حمام 
 0724 جریمه پرداختی بابت تخلفات رانندگی

 0612  اولیه های کمکجعبه 



COICOP(  139بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0312 جلیقه 
 0442 آوری زباله  جمع
 0443 آوری فاضالب  جمع
 0442 آوری و دفع زباله  جمع
 0443 آوری و دفع فاضالب  جمع
 0111 جو 

 0111 جو دوسر
 1231 جواهرات و بدلیجات 

 1231  دیواری و مچی های ساعتجواهرات، 
 0112 جوجه کباب آماده 

 0312 جوراب بلند 
 0312 جوراب کوتاه 

 0119 و وانیلپکینگ پودر، مایه خمیر نان  شیرین، جوش
 0311 بیعی و مصنوعی جیر ط

 0913 چاپگر و وسایل مختلف همراه آن 
 0932 چادر و کیسه خواب به منظور تفریح 

 0520 چادرشب
 0111 ای  دانهچاودار و سایر غالت 

 0121 چای با طعم میوه 
 0121 )بگ تی(چای پاکتی 

 0932 چتر نجات، جلیقه نجات و سایر تجهیزات فرود هوایی 
 0540 زیچراغ خوراک پ
 0531 نیک  پزی و گاز پیک چراغ خوراک

 0552 چراغ قوه، چراغ دستی 
 0311 چرم طبیعی و مصنوعی 

 0313 ای  چسب پارچه



COICOP(  140بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0561 چسب مایع و چسب نواری 
 0117 چغندر 
 0552 چکش 

 1232 چمدان، صندوق و جعبه لوازم آرایش 
 0933 شوند  آوری می تی عمل زین های باغهایی که به طرز ویژه برای  چمن و خاک

 0561 چوب گردگیری، برس گردگیری، گردگیرها 
 0613 های زیربغل  چوب

 0117 چیپس 
 0914 )قابل تعویض(حافظه دوربین دیجیتال 

 0923  در فصل زمستان  ...و  ها کاروانحفظ و نگهداری قایق، واگن اردونشینان، 
 0923 حفظ و نگهداری هواپیماهای شخصی 

 0736 گذاری شوند  های مسافرتی اگر جداگانه قیمت العمل نمایندگی قح
 0942  های تلوزیونی  حق اشتراک شبکه

 0111 حلوا
 0113  حلزون غیر آبزی و انواع قورباغه 

 0118 حلوا ارده، حلوا شکری 
 0623 حمام آبگرم 

 0531 وسایل خانگیحمل و نصب 
 0630 حمل و نقل با آمبوالنس بیمارستانی

 0736 کابین  های کابلی و تله حمل و نقل با واگن
 0733 توسط هواپیما و بالگرد  حمل و نقل بار همراه مسافر

بوس، تاکسی، وانت، توسط درشکه، اتوبوس، مینی همراه مسافر حمل و نقل بار
 راننده کرایه خودرو با موتورسیکلت و

0732 

 0731 طار زیرزمینی توسط قطار و ق همراه مسافر حمل و نقل بار
توسط کشتی، قایق، لنج، شناورهای ویژه، هاورکرافت  همراه مسافر حمل و نقل بار

 های تندرو هیدرفویل و قایق
0734 



COICOP(  141بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

هـا را تقـسیم نتوان هزینه (حمل و نقل مسافر توسط دو یا چند شیوه حمل و نقل             
 )کرد

0735 

موتورسیکلت سی، وانت، بوس، تاک  توسط درشکه، اتوبوس، مینی    حمل و نقل مسافر   
 راننده کرایه خودرو با و

0732 

 0731 توسط قطار و قطار زیرزمینی  حمل و نقل مسافر
 0733 توسط هواپیما و بالگرد  حمل و نقل مسافر

توسـط کـشتی، قـایق، لـنج، شـناورهای ویـژه، هاورکرافـت، نقـل مـسافر    حمل و 
 های تندرو هیدرفویل و قایق

0734 

 0731 سایل نقلیه شخصی وریلی حمل ونقل 
 0734 وسایل نقلیه شخصی دریایی حمل ونقل 
 0735 وسایل نقلیه شخصی مختلط حمل ونقل 

 0561 کن  حوله روی قوری چای، دستمال و کهنه زمین پاک
 0934 حیوانات خانگی 

 0934 حیوانات خانگی و لوازم مربوطه 
 تجهیـزاتهمچنـین هـستند و    حیواناتی که برای کشیدن وسایل نقلیه مورد نیـاز          

 ) ...و ، افسار، دهنه ییوغ، گردن(مرتبط 
0714 

 0454  زغالخاکه 
 0114 خامه پاستوریزه 

 0114 خامه معمولی 
 0113 و دیگر انواع تخم ماهیخاویار 

 0623  تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس های آزمایشگاهخدمات 
 0630 یهای پزشک  با هدف مراقبتها آسایشگاهخدمات 

 0432 کاران  خدمات آسفالت
 0623 خدمات آمبوالنس 

 1010  دبستانی پیشخدمات آموزش ابتدایی و 
 1030 )دانشگاه(خدمات آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم 

 1020 خدمات آموزش دوره دوم 



COICOP(  142بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0411 خدمات اجاره بهای واقعی پرداخت شده توسط مستاجر 
 0941 و حرکات موزون خدمات اجرای موسیقی 

 0630 خدمات اداری بیمارستانی
 0942 های خصوصی  شده توسط بازیگران سرگرمیارائه خدمات 
 0942 )...و خواننده، نوازنده (های موسیقی  شده توسط گروهارائه خدمات 

 0830 خدمات انتقال اطالعات، خدمات ارتباط اینترنتی
 0444 خدمات ایمنی 

 0736  دفاتر نگهداری بار مسافرین و ارسال آن خدمات باربران و
 0941 شانسی  های بازی ویژه بزرگساالن به غیر از  های بازیسایر  بال و خدمات بازی پین

 0941 خدمات بازی شطرنج و تمرینات بدنی 
 0432 کارها   خدمات برق

 0630  عمومی و تخصصی یها بیمارستانخدمات 
 1252 زل مناثاثخدمات بیمه بابت 

 1254 خدمات بیمه باربری 
 1251 خدمات بیمه بازنشستگی 

 1254 خدمات بیمه بدنه اتومبیل 
 1255 )بیمه مسئولیت(خدمات بیمه تعهد عمومی 

 1253 خدمات بیمه حوادث 
 1251 خدمات بیمه حوادث تحصیلی 
 1254 خدمات بیمه حوادث سرنشین 
 1252 ...)ی، سرقت، سیل و سوز آتش(خدمات بیمه در مقابل حوادث 

 1253 خدمات بیمه درمان 
 1253 خدمات بیمه درمان حج و زیارت 

 1253 )آکسا(خدمات بیمه درمان مسافران خارج از کشور 
 1254 خدمات بیمه سفر 

 1254 دیه خدمات بیمه شخص ثالث و



COICOP(  143بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 1251 خدمات بیمه عمر 
 1251 خدمات بیمه عمر و پس انداز 

 1254 مرتبط با حمل و نقل خدمات بیمه 
 1254 خدمات بیمه وسایل حمل و نقل شخصی 

 1253 ای برای بیماران و حوادث  خدمات بیمه
 1253 های مربوط به بهداشت و درمان  خدمات بیمه
 1252 های مربوط به مسکن  خدمات بیمه

 0623 خدمات پرستاران و ماماها 
 0630 یخدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمارستان

 0621 خدمات پزشکی 
 0810 خدمات پستی

 0630 خدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها بیمارستانی
 0623 خدمات پیراپزشکی 

 1120  جا تأمینخدمات 
 1120 روزی کارگران و مهاجران جوان   شبانههای اقامتگاه جا در تأمینخدمات 
 1120  ...و  جا در تاالر، باغ، مسجد تأمینخدمات 
زمـانی کـه قیمـت) ...و قطـار، قـایق    ( جا در حمل و نقـل عمـومی          تأمینخدمات  

 . جداگانه تعیین شده باشد
1120 

 1120 های کوهستانی   جوانان و کلبههای اقامتگاه جا در کمپ کاروان، تأمینخدمات 
 1120  و سایر مؤسسات آموزشی ها دانشگاهروزی،   جا در مدارس شبانهتأمینخدمات 
 1120  جا در مراکز ویژه تعطیالت تأمینخدمات 
 1120 کننده محل خواب و صبحانه  عرضههای مکانها و   جا در مسافرخانهتأمینخدمات 
 1120 روزی  های شبانه  جا در مهمانخانهتأمینخدمات 
 1120  ها آپارتمان و هتل ها متل، ها هتل جا در تأمینخدمات 
 1120 ت و مراکز تفریحی  جا در ییالقاتأمینخدمات 

 0623 سازها  خدمات تشخیص طب سوزنی، ماساژورها، عینک



COICOP(  144بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0322 ) زدن واکس(کفش و کرایه  خدمات تعمیر 
 0513 ها  ش  اثاث و کفپو خدمات تعمیر مبلمان،

 0322 خدمات تعمیر و کرایه کفش 
 0923 خدمات تعمیر و نگهداری وسایل عمده بادوام تفریحی و فرهنگی 

 0533 خدمات تعمیر وسایل خانگی 
 0830 )تالیا(های اعتباری  خدمات تلفن

 0830 خدمات تلفن و دورنگار
 0830 خدمات تلگراف و دورنگار

 1111 ها و تنقالت توسط بارها  غذا، غذای سبک، نوشیدنیارائه خدمات تهیه و 
 1111 ها  بوفهها و تنقالت توسط  غذا، غذای سبک، نوشیدنیارائه خدمات تهیه و 
هـا و هـا و تـنقالت توسـط کافـه          غذا، غذای سـبک، نوشـیدنی     ارائه  خدمات تهیه و    

  ها رستوران
1111 

اتوبـوس، قطـار، قـایق،(غذا در وسایل حمـل و نقـل عمـومی           ارائه  خدمات تهیه و    
 . در مواردی که قیمت غذا جداگانه تعیین شده است) ...و هواپیما 

1111 

 0736  انبارداری خدمات جا به جایی و
 0630 خدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی

 1240 خدمات حمایت اجتماعی 
 1240 های سالمندان  خدمات حمایتی خانه

 1240  ها آسایشگاهخدمات حمایتی 
 1240 خدمات حمایتی به بومیان، مهاجران، پناهندگان و معتادان به مواد مخدر 

 وهــا خانمـان  بــی بازمانـدگان، بیکــاران، بینوایـان،   خـدمات حمــایتی بـه بیمــاران،  
 هادرامد کم

1240 

 1240 دیدگان صدمات شغلی، آسیب خدمات حمایتی به پیران، ناتوانان و
 1240 خدمات حمایتی مدارس معلولین 
 1240 خدمات حمایتی مراکز بازپروری 

 1240 خدمات حمایتی مراکز توانبخشی 
 0732 مسافر ای  خدمات حمل و نقل جاده



COICOP(  145بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0734 آهن داخلی  خدمات حمل و نقل دریایی مسافر و راه
 0731 خدمات حمل و نقل ریلی مسافر 

 0735 خدمات حمل و نقل مختلط 
 0733 خدمات حمل و نقل هوایی مسافر 
 0562 خدمات خانگی و مراقبت از منزل 

بـرای مقاصـدهای مـسابقه   ها و اسب   خدمات دامپزشکی و سایر خدمات برای اسب      
 تفریحی 

0923 

 0432 خدمات دکوراتورها 
 0622 خدمات دندانپزشکان 
 0622 خدمات دندانپزشکی 
 0830 خدمات رادیو تلفنی

 0830 خدمات رادیو تلگرافی و رادیو تلکس 
 0941  ...و خدمات راهنمایان کوهستان، راهنمایان سفر 

 0630  و مراکز پرستاری ها زایشگاهخدمات 
 1211  آرایش زنانه های سالنمات خد

 1211  آرایش مردانه های سالنخدمات 
 1211  آرایش و پیرایش شخصی های سالنخدمات 

 1255 خدمات سایر انواع بیمه 
خدمات سایر انواع بیمه نظیر تعهد مشخص برای صدمه یا خسارت به شخص ثالث

  ها آنیا اموال 
1255 

 0432 بران  خدمات شیشه
نمـایی، برداران از قبیل ظهور فیلم، چـاپ، مـیکس، بـزرگ            عکاسان و فیلم   خدمات

  ...و عکاسی پرتره، عکاسی عروسی 
0942 

 0941 های ورزشی  خدمات استادیوم
 0941 خدمات استخرهای شنا 

 0942 خدمات تئاترها 
 0942 خدمات تاالرهای کنسرت 



COICOP(  146بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0942 رهای موسیقی خدمات تاال
 0942 هنگهای فر خدمات خانه
 0941 های بازی بولینگ  های اسکواش و محل خدمات زمین
 0941 های بازی اسکیت  خدمات زمین
 0941 های تنیس  خدمات زمین

 0942 ها  خدمات سیرک
 0942 خدمات سینماها 
 0942 سراها خدمات فرهنگ
 0941 های مسابقه موتورسواری  خدمات محل

 0941 سازی خدمات مراکز بدن
 0941  ...و های ورزشی  ات مراکز ویژه نماسازی برنامهخدم

 0941 ها  های تفریحی و باغ وحش  سرگرمی، پارکهای مکانخدمات 
 0941 گلف  های میدانخدمات 
 0941 دوانی  مسابقات اسبی ها دانمیخدمات 

 0942  ...و های نور و صدا  خدمات نمایش
 0941 های سرپوشیده  خدمات ورزش

 0942 رهنگی خدمات ف
 0941 خدمات فرهنگی و تفریحی 

 0942 خدمات فرهنگی مساجد
 0630  بیمارستانی ها فیزیوتراپیستخدمات 

 0830 ها خدمات کافی نت
 0432 ها  ساب خدمات کف

 0941 رانی  خدمات کمکی دریانوردی برای قایق
 0630 ها بیمارستانی درمانی خدمات گفتار

 0923 ها  اصد تفریحی برای قایقخدمات لنگرگاه برای مق
 0432 ها  کش خدمات لوله



COICOP(  147بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0630 های پزشکی خدمت سالمندان با هدف مراقبت خدمات مؤسسات در
 0630 خدمات ماساژورها بیمارستانی
 0623  ...و   ها و گفتاردرمانی خدمات متخصصین فیزیوتراپی

 0942 مولودی خوانی و روضه خدمات مداحی،
 0630 زشکی خدمات مراکز پ

 0630 های پزشکی خدمات مراکز توانبخشی با هدف مراقبت
 1240 ای، راهنمایی، داوری و فرزندخواندگی برای خانوارها  خدمات مشاوره

 0830 ها رستورانها یا   کافه ،ها هتلخدمات مکالمات تلفنی در 
 1240 ها و سایر مراکز نگهداری از کودکان  ها و شیرخوارگاه خدمات مهدکودک

 0432 خدمات نجاران 
 0432 خدمات نقاشان 

 0432 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 
 0723 شخصیخدمات نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه 

 1261 شوند گیری می های مالی که غیر مستقیم اندازه گری خدمات واسطه
 0941 ها  خدمات ورزشی اسکیت، اسکی، شنا یا سایر سرگرمی

 0540 نخردک
 0711 خرید انواع خودرو داخلی و خارجی 

 0820 های بلندگودار گیر و تلفن های پیغام خرید تلفن
 0820  دورنگارهای دستگاهخرید 

 0820 ها  تلفن-خرید رادیو
 0830 خرید سیم کارت تلفن همراه 

 0820 خرید گوشی تلفن ثابت 
 0820 )موبایل(خرید گوشی تلفن همراه 

 Idcaller)( 0820یاب  حمخرید مزا
 0431  ها آنخرید مواد توسط مستاجر یا مالک به قصد نگهداری یا تعمیر توسط خود 

 0313 دست  خز



COICOP(  148بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0562 ای خانگی شویی، لباسشویی و رنگرزی مبلمان، فرش و لوازم پارچه خشک
 0314 شویی، رنگرزی و اطو  خشکشویی، لباس

م هندسـه، انـواع لـوح آموزشـی، انـواع گـچ وکشی محاسبه، ابزار مورد نیاز عل   خط
 های مداد  جعبه

0954 

 0111 خمیر پیتزا 
 0111 خمیر نان 

 0630 خوراک و آشامیدنی بیمارستانی
 0119 خیارشور 

 0119 دارچین، هل وگلپر 
 0611 داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده 

 0935 دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی 
دامپزشکی و سایر خدمات برای حیوانات خانگی از قبیل تیمار، پانسیون، خالکوبی،

 تربیت و آموزش 
0935 

 0312 دامن 
 1020 )خدمات(دبیرستان 
 1020 غیر انتفاعیی ها دبیرستان

 0933 های کریسمس طبیعی و مصنوعی  درخت
 0714 درشکه 

 0721 دزدگیر و جالدهنده اتومبیل 
هـای ایمنـی، کمربنـدهای  بند، ساق بند، زانوبند، عینـک       کس، انواع مچ  دستکش بو 

 ها  محافظ و سایر محافظ
0932 

 1212 دستگاه اپیالسیون شخصی 
 0531 دستگاه تصفیه آب 

 0532 سازی  دستگاه شربت
دی وی دی و   )CD( سـی دی     کاسـت،   دستگاه ضـبط و پخـش نوارهـای ویـدیو،         

)DVD( ویدیو سی دی )VCD ( و(DVD) 
0911 

 0532 بندی دستگاه ماست



COICOP(  149بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0922  ...و  play station بازی نظیر میکرو، سگا، های دستگاه
 0922 بال   پینهای دستگاه
 1212 دهنده مو   فردهنده مو، ویو و حالتهای دستگاه
 0912  تماشای اسالیدهای دستگاه

 0313 ای  دستمال پارچه
 1213 بار مصرف نوزادان  کدستمال کاغذی، کاغذ توالت، پیشبند ی

 0116 دستنبو 
 0114 های شیری و سایر محصوالت شیری مشابه  دسرهای شیری، نوشابه

 0118 دسرهای کاکائویی 
 0810 )مرسوالت پستی(پستی  دفاتر پست خصوصی و تحویل بسته

 1040  دکترای تخصصی 
 1040 ای   دکترای حرفه

 1231 دکمه سردست و گیره کراوات 
 0112  ...و پاچه   کله،دل، جگر، قلوه، مغز، زبان، سیراب و شیردان

 0112 پاچه کنسروشده   کله،قلوه، مغز و زبان، سیراب و شیردان  دل، جگر،
 0612 دماسنج طبی 

 1232 دماسنج و فشارسنج دیواری 
 0115 دنبه و پیه 

 0931 بازی  های اسباب چرخه ها و سه دوچرخه
 0712 وردار های موت دوچرخه
 0912 های صحرایی دوربین
 0912 برداری صدا و تصویر های فیلم های فیلم برداری ویدیویی و دوربین دوربین

 1050 دوره علوم دینی سایر ادیان 
 1020 )خدمت (های آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1020 )خدمت (های آموزشی شبانه متوسطه دوره
 0114 دوغ 



COICOP(  150بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 المعـارف،   دایـره    فشرده حاوی فرهنـگ لغـت،      های  دیسکه و    ضبط شد  های  دیسک
 افزار نرمها در قالب  آموزش زبان و سایر آموزش

0914 

 0540 دیگ زودپز
 0111 ذرت 

 0116 ذرت بو داده 
 0117 )بالل(ذرت شیرین 

 0454  چوب زغال
 0454  سنگ زغال
 0911 رادیو

 0911 رادیو ضبط و سی دی خودرو
 0623  ...و  سونوگرافی، رادیوتراپی، نوار مغز، قلب رادیولوژی،
 1020 )خدمات (راهنمایی

 0913 های شخصی رایانه
 0313 تاج عروس تل و ربان، تور،
 1111   ...و ها  ، کافهها رستوران

 0111 فرنگی  رشته
 0314 رفوگری، تعمیر و اصالح لباس 

 0520 روبالشی
 0312 ری زیر شلوا روبدوشامبر، پیژاما،
 0520 روتختی و پشه بند

 0952 ها  روزنامه
 0952 ها، مجالت و سایر نشریات ادواری  روزنامه

 1213 روشور و حنا و سدر 
 0115 زمینی  روغن بادام
 0115 دانه  روغن پنبه

 0115 روغن دانه آفتابگردان 



COICOP(  151بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0115 روغن دانه انگور 
 0115 روغن دانه لوبیا 

 0115 روغن ذرت 
 0115 روغن زیتون 
 0115 روغن سویا 

 0115 روغن کنجد 
 0115 روغن گردو 

 0115 ها  ها و چربی روغن
 0115 های خوراکی  روغن

 0520 روکش مبلمان 
 1212 تراش برقی، ماشین اصالح مو  ریش
 1213 تراش و ماشین اصالح و تیغ  ریش

 0119 زردچوبه 
 0119 زعفران 
 0119 زنجبیل 

 0721 یر موتور و رادیاتور زنج
 0552 زنگ و زنگ اخبار 

 0111 زولبیا و بامیه
 0313 زیپ 

 0117 زیتون 
 0520 انداز حصیری و پادری زیر

 0520 زیرپای حمام 
 0312 ژاکت 

 0312 ژاکت پشمی 
 0911  رادیوییهای ساعت
 0321 پوش و اقالم مشابه  ساق



COICOP(  152بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0520 ساک خرید
 0520 باس، روکش لباسساک کفش و کیسه ل

 1111 سالن غذاخوری دانشگاه 
 1111 سالن ناهارخوری ارتش 

 1211  ...و طبی   زیبایی، مانیکور، پدیکور، اپیالسیون، ماساژهای غیرهای سالن
 0520 سایبان و چادر

 0551 سایر ابزار و تجهیزات موتوری 
 0552 سایر ابزار و لوازم کوچک 

 0511   لوازم خانگیسایر اثاث، مبلمان و
 0422 )خدمت(های احتسابی  سایر اجاره
 0412 )خدمت(های واقعی  سایر اجاره

 0931 بندی نشده برای سرگرمی در جای دیگر  سایر اقالم و ابزار طبقه
 093 ها و حیوانات خانگی  سایر اقالم و وسایل تفریحی، باغ

 0311  سایر انواع پارچه
 0312 نوزاد گانه و بچه زنانه، ،سایر انواع پوشاک مردانه

 0313 سایر انواع پوشاک و لوازم پوشاکی 
 0540 سایر انواع ظروف

گوشت کنسرو شده، (وری شده فراسایر انواع گوشت و مرغ محافظت شده یا 
 )عصاره گوشت و آب گوشت

0112 

 0820 سایر تجهیزات تلفن و دورنگار
 0913 پردازی سایر تجهیزات داده

 0911 جهیزات صوتی و تصویریسایر ت
 0119 های خوراکی  ها و ترکیب سایر چاشنی

 1253 سایر خدمات بیمه درمان مرتبط با حمل و نقل 
 1251 سایر خدمات بیمه عمر 

 1254 سایر خدمات بیمه مرتبط با حمل و نقل 



COICOP(  153بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0630 سایر خدمات پزشکی بیمارستانی
 1240 سایر خدمات حمایتی 

 0562 زدایی  کنی، سمپاشی، آفت نگی نظیر شیشه پاکسایر خدمات خا
 0736 شده حمل و نقل  سایر خدمات خریداری

 0622   دندانپزشکیسایر خدمات 
 0942 سایر خدمات فرهنگی 

 0724 سایر خدمات مربوط به تجهیزات حمل و نقل شخصی 
 0444 بندی نشده در جای دیگر  سایر خدمات مربوط به واحدهای مسکونی طبقه
 0432 سایر خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 

 0453 های مایع  سایر سوخت
 0561 دوام خانگی  سایر کاالهای بی

 0511 برداری آثار هنری سایر کاالهای هنری شامل کپی
 0512  ها پوش سایر کف

 1050 )خدمت (بندی نشده های آموزشی طبقه سایر کالس
 0954  م رسمو لوازالتحریر  سایر لوازم

 1212 سایر لوازم برقی برای خدمات شخصی 
 0520  ای خانگی سایر لوازم پارچه

 0932 سایر لوازم تفریحی ورزشی 
 0552  ...و فرش، قالب  پرده، میله سایر لوازم فلزی میله

 0721 سایر لوازم و قطعات یدکی 
 1213 سایر لوازم، کاالها و محصوالت برای خدمات شخصی 

 0113 آوری شده های دریایی محافظت شده یا عمل ها و خوراکی  ماهیسایر
 0612 سایر محصوالت پزشکی 
 1213 ، کاالها و محصوالت برای خدمات شخصیسایر مصنوعات کاغذی

 0561 دوام خانگی نظیر کبریت، شمع، فتیله چراغ  سایر ملزومات بی
 0952 شده متفرقه  سایر موضوعات چاپ



COICOP(  154بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0952 ادواری سایر نشریات 
 0444  های عمومی نگهداری واحد مسکونی سایر هزینه

 0912 برداری و تجهیزات نور  فیلم سایر وسایل عکاسی،
 0921  بیرون از منزلسایر وسایل عمده بادوام برای تفریح 

 0531   غیر برقیسایر وسایل عمده برقی و 
 0532 سایر وسایل کوچک برقی 

 0723 وسایل نقلیهتعمیر سایر وسایل نگهداری و 
 0613 سایر وسایل و تجهیزات درمانی 

 0115 سایر انواع روغن نباتی
 0112 سایر انواع گوشت 
 1270 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات طبقه

 0623 سایر خدمات پیراپزشکی
 0941 سایر خدمات فرهنگی و تفریحی 

 1262 ربندی نشده در جای دیگ سایر خدمات مالی طبقه
 0117 حبوب و ها سبزیسایر 

 0111 سایر غالت
 0114 )به غیر از کره( های لبنی فراوردهسایر 

 0933 ها سایر گیاهان وگل
 0934 سایر لوازم مربوط به حیوانات خانگی

 0611 سایر محصوالت دارویی 
 0116 ها و خشکبار سایر میوه

 0431  تزئینیهای مربوط به خرید مصالح و اقالم سایر هزینه
 0444  های عمومی نگهداری واحد مسکونی  سایر هزینه

 0313  ...و لوازم برای دوخت لباس نظیر سگک  سایر
 0113 سایر ماهی و محصوالت خوراکی دریایی زنده خریداری شده برای مصارف خوراکی

 0540 سبد کاغذهای باطله 



COICOP(  155بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0540 شویی سبد لباس
 0532  غذاساز برقی  سبزی خردکن،

 0117 ها سبزی
 0117  تازه یها سبزی
 0117 شده   منجمد یا خشکیها سبزی
 0117 آوری شده و محصوالت گیاهی  شده یا عمل  نگهدارییها سبزی

 0721 سپر، دینام و بوق 
 0444 سرایداری 

 0114 سرشیر 
 0119 سرکه 

ودرایوکومب)  DVD Writer(دی وی دی رایتر  ،(Cdwriter) دی رایتر سی
)Combodrive( 

0913 

 0611 ها  ها و واکسن سرم
 0612 های تزریق زیرجلدی  سرنگ

 0723 سرویس کامل اتومبیل
 1111 سرویس میز و انعام 

 0561 فرش ها و شامپو دهنده ها، حالت کننده ها، نرم کننده سفید
 1231 سکه و شمش طال به منظور هدیه 

 0119 سماق 
 0532 سماور برقی 
 0540 سماور گازی

 0551 سمباده برقی و پرچین بر 
 0613 سمعک 

 1213 سنجاق مو، فردهنده مو 
 0116 سنجد 

 0119 سوپ آماده 



COICOP(  156بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0454 های جامد  سوخت
 0454 های حیوانی  سوخت
 0453 های مایع  سوخت

 0561 گرد و سنجاق سوزن خیاطی و بافتنی، انگشتانه، سوزن ته
 0112 سوسیس وکالباس

 0117 سویا 
 0117 زمینی خالل شده   سیب
 0117 سیر

ــستم ــشکیل   سی ــرای ت ــتریو و اج ــای اس ــده  ه ــا آندهن ــرد  ( ه ــفحه گ ــا ناص  ،ه
 ) ...و بلندگوها  ها، نندهک های صدا، تقویت کننده تنظیم

0911 

 0220 سیگار برگ 
 0531 سیلندر گاز مایع و رگالتور آن

 0561 نشانی خانگی  های آتش شارژ کپسول
 0313 شال گردن 

 0313 شال، روسری، چارقد، مقنعه 
 0444 ، نگهداری واحد مسکونی )شارژ(گردها  شب

 0551 شخم زن 
 0943 های مسابقات اسب دوانی  شرط بندی

 0314 )خدمت(شستشو، تعمیر و کرایه پوشاک 
 0118 شکر درشت 

 0118 ای  شکر قهوه
 0118  تنبا آبشکر، مربا، عسل، شکالت و 

 0118 شکر، نیشکر یا چغندر 
 0118 شکرپنیر
 0118 شکرریز

 0312 بند زنانه  شکم



COICOP(  157بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0117 شلغم 
 0511 شمعدان 

 0312 شنل 
 0112 شنیتسل گوشت 

 0112 شنیتسل مرغ 
 0114 شیر استریلیزه 

 0114 شیر با طعم میوه 
 0114 شیر پاستوریزه 

 0114 شیر پرچرب 
 0114  پودر شده شیر تبخیر شده یا

 0114 شیر سویا 
 0114 )ماک(شیر غلیظ شده 

 0114   غیر پاستوریزهشیر 
 0114 شیر کم چرب 

 0114 شیر و خرما 
 0114 شیر و شکالت 

 0114 شیر و قهوه 
 0114 شیر و کاکائو

 0114 مرغ شیر، پنیر و تخم
 0111 شیرینی تر

 0111 شیرینی خشک
 0111 شیرینی دانمارکی

 0431 شیشه 
 0540 شیشه شیر با سر پستانک

 0552 شیلنگ 
 0951 صحافی کتاب 



COICOP(  158بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0113 داران تازه  صدف
 0113 زده  داران سردشده و یخ صدف

 0511 صندلی 
 0511 صندلی پایه بلند بچه، قفس بچه 

 0613  مخصوص معلولین  غیر موتوریدار موتوری و  های چرخ صندلی
 0540 صندوق نامه 

 0116 لبی طا
 0623 طب سنتی 

 0119 )سبزی گوشت قرمز، گوشت مرغ و(دهنده گالینابالنکا  طعم
 0119 ها  دهنده طعم

 0561 طناب، ریسمان و دستکش الستیکی 
 0540 ظرف آشغال
 0540 ظروف بلوری

 0540  چینی و سفال  لعابی سخت، ظروف سرامیک،
 0540 ظروف سرامیک و چینی برای آشپزخانه

 0540 ظروف سرامیک و چینی برای حمام و توالت 
 0540 ای ظروف غذاخوری و سایر ظروف خانگی  ظروف شیشه

 0540  ...و ظروف قهوه و ادویه 
 0540  بلور و پیرکس ظروف کریستال،

 0561 های نایلونی زباله  ظروف مقوایی، فویل آلومینیومی و کیسه
 0540 ظروف نان 

 0312 عبا و قبا 
 0312 گیر  قعر

 0118 عسل با موم 
 0118 عسل بدون موم 

 0112 عصاره گوشت و مرغ 



COICOP(  159بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0551 چین موتوری  علف
 1040 علوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 

 1270 های مشابه هزینه عوارض شهرداری و نوسازی و
 0630 عینک سازان بیمارستانی

زن، جاکلیـدی، واکـر، چـاقوهای آفتابی، چوب و عصای قدم زنی، چتر، بـادب           عینک
 جیبی

1231 

 0613 های طبی و لنزهای طبی  عینک
 0934 غذای حیوانات خانگی 

 0119 )نچه، پوره و بلدینغسرالک، شادامین، مامانا، (غذای کودک 
 0512 )غیر عتیقه(ها  پوش فرش و سایر کف

 0512  نصب شده  های فرشفرش و 
 1111   ...و ها  فروشفروش غذا برای مصرف فوری توسط دست

 1111 ها  فروش غذا برای مصرف فوری توسط کیوسک
فروش غذاهای آماده توسط تولیدکنندگان غذاهای آماده اعم از ایـن کـه در محـل

 . شودارائه غذا یا در مکان مورد نظر مشتری ارائه 
1111 

 1111  رستوران برای مصرف در خارج از رستورانفروش غذاهای آماده توسط 
 0531 فریزر

 1231  و فلزات  ها سنگی قیمتی و جواهرات ساخته شده از این  ها سنگفلزات و 
 0119 فلفل سیاه 
 0119 فلفل قرمز 

 0116 فندق 
 0922 فوتبال دستی 

 1040 )خدمات دانشگاهی(فوق دکترا 
 0914 باشد  های ظاهر نشده که قیمت آن شامل هزینه و پردازش آن نیز می فیلم

 0511 قاب عکس 
 0117 قارچ 
 0512  پشتی   قالیچه، قالی،



COICOP(  160بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0921  کشتی و بدنه فوقانی کشتی  های بادبانهای بادبانی، طناب و  قایق
 0114 قره قورت 

خریداری شده به قـصد  ...و  تخت کفش   بند کفش،    ،های کفش نظیر پاشنه     قسمت
 تعمیر

0321 

 0934 قفس پرنده 
 0511 وف و گنجه کشویی قفسه ظر قفسه کتاب،

 0313 قالب و میل بافتنی
 0540 قلک 

 0540  فالسک و جایخی قمقمه،
 0118 قند حبه 

 0118 قند رژیمی 
 0118 قند کله 

 0121  دانه یا پودر صورت بهقهوه 
 0532  آسیاب قهوه   کتری برقی، ،جوش قهوه
 1111  سنتی  ها و سفرخانه خانه قهوه

 0121 سکافهیا نقهوه فوری 
 0121 قهوه، چای و کاکائو 

 1213 گیر های اصالح، برس مو، برس دندان، ناخن قیچی، سوهان ناخن، شانه، برس
 0830 کارت اینترنت 
 0540 کارد و چنگال

 1040 کاردانی 
 1040 کارشناسی 

 1040 کارشناسی ارشد 
 1261  های دریافتی توسط خانوار کارمزد پرداختی بابت وام

 0561 کاغذ آشپزخانه، کیسه جاروبرقی 
 0431 کاغذ دیواری و چسب آن 



COICOP(  161بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0220 کاغذ سیگار 
 0954 کاغذهای استنسیل و کپی 

 1111 ها  کافی شاپ
 0561 دوام خانگی  کاالهای بی

 1232 کاالهای مسافرتی و سایر وسایل حمل لوازم شخصی 
 0713 )شود ینوعی کالسکه که توسط انسان کشیده م(کالسکه چینی 

 0313 کاموا 
 0117 کاهو 

 0531 نشانی  کپسول آتش
 0312 کت 

 0312 کت دامن 
 0312 کت و شلوار 

 0951 کتاب 
 0951 ها  کتاب تصاویر و انواع آلبوم برای بچه

 0951 های راهنما و متون موسیقی  کتاب
 0952 های راهنما و تبلیغاتی  کتابچه

 0942 ها  کتابخانه
 0313 وات کرا

 0623 کرایه تجهیزات طبی 
 0724   حمل و نقل شخصی بدون رانندهتجهیزاتکرایه 

کرایه تجهیزات و لوازم ویژه ورزشی و تفریح از قبیل هواپیما، قایق، اسب، تجهیزات
 اسکی یا اردوگاهی

0941 

کرایه تجهیزات و لـوازمی کـه ویـژه فرهنـگ هـستند از قبیـل تلویزیـون، ویـدیو،
 ...و های ویدیو  کاست

0942 

 0830 کرایه تلفن
 0830 های بلندگودار گیر و تلفن های پیغام کرایه تلفن

 0830 کرایه دورنگار



COICOP(  162بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

افزارها  های اسکی، فوتبال، گلف و سایر پای        کفش(ها    ها مخصوص بازی    کرایه کفش 
 )...و دار  از قبیل اسکیت، کفش میخ

0941 

 0314 کرایه لباس 
 0562  خانگی لوازم و اثاثکرایه مبلمان، 

 1213   ...و کرم پودر، پنکیک، ریمل، خط چشم، رژگونه، سرمه 
 0115 )غیر پاستوریزه(کره و محصوالت آن 
 0115 )پاستوریزه(کره و محصوالت آن 

 0313 ی، یقهیکش، الیی، مو
 0114 کشک پاستوریزه 

 0114 کشک تازه 
 0114 کشک خشک 

 0114 کشک ساییده شده 
 0114  ...)کشک و زیره و(کشک مخلوط 
 0114 کشک معمولی 

 0116 کشمش 
گانـه مردانه، زنانه، بچه(ای ورزشی   های حرفه   افزار به غیر از کفش      کفش و سایر پای   

 )و نوزاد
0321 

 0613 های ارتوپدی  کفش
 0454 )نوعی سوخت جامد(کک 

 0561 الکل سوخت 
 0513 ها پوش جهت تعمیر مبلمان، اثاث و کفار رفته کل هزینه نیروی کار و مواد به ک

 0722 های ترکیبی  الکل و سوخت
 1050 ... کالس آموزشی آشپزی، خیاطی، گلدوزی و 

 1050 های آموزشی زبان خارجی  کالس
 1050 ها هنرستانای بجز  های آموزشی فنی و حرفه کالس
 1050 های آموزشی موسیقی  کالس
 1050 هنری های آموزشی  کالس



COICOP(  163بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 1050  های آموزش کامپیوتر کالس
 1050  های کنکور تقویتی  کالس

 0313 کاله پشمی 
 0112 کلوچه گوشت
 0113 کلوچه ماهی 

 0122 بندی شده، آب بطری  های بسته  آبتمامی
 0943  شانسی  های بازی تمامی
...و  اهنمـا   ها و تورهایی که طی آن خدمات سفر، غذا، اسـتراحتگاه، ر             گشت تمامی

 . شود فراهم می
0960 

 0511 ور اکمد، در
 0313 کمربند 

 0613 بند  کمربند جراحی و طبی، گردنبند طبی و مچ
 0312 کمربند زنانه 

 1212 ) موضعی(کمربند الغری 
 0630  اولیه و احیاء مریض بیمارستانی های کمک

 0116 کنجد 
 0117 کنسرو ذرت 

 0117 کنسرو لوبیا سبز 
 0117 کنسرو نخودفرنگی 

 0312 ای  کهنه بچه پارچه
 0933 کود گیاهی باغی 

 0113 کوسه ماهی 
 0531 کولر گازی

 0932 های باد  کوله پشتی، انواع تشک بادی و تلمبه
 0612 کیسه آب داغ و کیسه یخ 

 0111 کیک یزدی



COICOP(  164بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0452 گاز 
 0452 گاز شهری و گاز طبیعی 

 1232 گاز فندک 
 0452 )...و بوتان، پروپان (شده  های مایع  مایع هیدروکربنگاز

 CNG  0722گاز مصرفی اتومبیل 
 0453  برای گرما گازوییل
 0960 های یک روزه و کمتر از یک روز بیرون شهر  گردش
 0116 گردو 

 1211 گرمابه، آبگرم، سونا و جکوزی 
 0116 گرمک 
 0723 کاری و شستشو  گریس

 0933 های مصنوعی   و برگ و درختچهها و شاخ گل
 0933 های طبیعی  ها و شاخ و برگ گل

 0119  گالب و پودر ساالد
 0933 ها   و جاگلدانیها گلدان
 0111 گندم 

 0116 دانه  گندم، شاه
 0511 گهواره 
 0117 فرنگی  گوجه

 1213 گوش پاکن، خالل دندان، نخ دندان 
 0112 گوشت

 0112 گوشت اردک 
 0112 وشت اسب گ

 0112 گوشت بز 
 0112 گوشت بوقلمون 

 0112 )بزکوهی، گوزن، گراز، قرقاول، کبوتر، بلدرچین وغیره(وشت جانوران شکاری گ



COICOP(  165بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0112 گوشت چنگر 
 0112 )صحرایی و خانگی(گوشت خرگوش 

 0112 گوشت خوتکا 
 0112 گوشت شتر 

 0112 گوشت شترمرغ 
 0112 گوشت غاز 

 0112 گوشت کبک
 0112 گوشت کنسرو شده 

 0112 گوشت گاو 
 0112 گوشت گوساله 

 0112 گوشت گوسفند 
 0112 گوشت ماکیان 

 0112 و خروسگوشت مرغ 
 0112 شده، نمک سود یا دودی  گوشت و دل و جگر خشک

 0112  )فوک، شیرماهی و نهنگ(گوشت و دل و جگر پستانداران دریایی 
 0112  ...)شتر مرغ، کانگورو، تمساح و (معمول حیوانات غیر گوشت خوراکی 

 0561 آویز رخت، رخت گیره
 0941 گیم نت
 0111 الزانیا 

 0552 المپ برق 
 1212  خورشیدی، دستگاه ماساژ، صندلی و مبل ماساژهای المپ
 0511  حبابی و چراغ خواب   معمولی،های المپ

 0312 روی  لباس پیاده
 0312 گانه  خواب بچه لباس

 0312 لباس خواب زنانه 
 0312 لباس خواب مردانه 



COICOP(  166بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0312 لباس دو 
 0312 لباس شنا

 0312 لباس محلی 
 0312 لباس ورزشی 

 0117 لپه نخود 
افزار از قبیل کفش پاتیناژ، کفش اسکیت و های گلف و سایر پای      لوازم اسکی، چوب  

  ...و دار  کفش میخ
0932 

 0931 ازی و وسایل سرگرمی ب لوازم بازی، انواع اسباب
 1212 لوازم برقی برای خدمات شخصی 

 1213 لوازم بهداشتی شخصی 
 0431 ...)وان و پایه دستشویی،( لوازم بهداشتی منزل

 0520  کیسه و لنگ   حوله و لیف، ای نظیر رومیزی و دستمال سفره، لوازم پارچه
 1213 نوعی های مص لوازم پدیکور و مانیکور، الک ناخن و ناخن

 0511 لوازم تزئینی 
 0552 لوازم در لوال، دستگیره و قفل 
 0552 لوازم رادیاتور و بخاری دیواری 

 0540 دار لوازم روی میز یا لوازم منزل و دستشویی ساخته شده از سفال لعاب
 1231 بندی نشده در جای دیگر  لوازم شخصی طبقه

 1213  اصالح مو و صورت  غیر برقیلوازم 
 0540  آشپزخانه از هر جنس ، غیر برقیلوازم 

 0612 های کشی و زانوبند  لوازم کشباف طبی نظیر جوراب
 0511 میز و صندلی سفری  لوازم کمپینک و باغ،
 0532 لوازم کوچک برقی 

 0552 دار  لوازم کوچک برقی نظیر سرپیچ، کلید برق، سیم روپوش
 0552 کشی و مرزبندی   زنجیر، میله و حلقه برای نردهلوازم مورد استفاده در باغ مانند

 0721 لوازم و قطعات یدکی 



COICOP(  167بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0932 ها و فضاهای باز  لوازم ورزشی و تفریحی در اردوگاه
 0954 م یرستالتحریر و لوازم  لوازم

 0116 لواشک 
 0117 لوبیا چیتی 

 0117 لوبیا سبز
 0117 لوبیا قرمز 

 0520 )عتیقه رغی(ای خانگی   پارچهلوازم
 0520  متکا و ننو  خواب نظیر بالش،لوازم
 0561 ها و آب مقطر  کش ها، قارچ کش ها، حشره کننده ها، ضدعفونی بازکن لوله

 0119 و جوهر لیمو امانی لیمو 
 0115 )شامل مارگارین رژیمی(مارگارین 

 0114 ماست با طعم میوه 
 0114 ماست پاستوریزه 

 0114 ماست پرچرب 
 0114 ماست کم چرب 

 0114 )چکیده(ای  ماست کیسه
 0114 ) غیر پاستوریزه(ماست معمولی 
 0114 ماست موسیر 

 0117 ماش 
 0954  ...و های رسم  های کاغذ، سوزن ماشین دوخت، گیره

 0531 شویی ماشین ظرف
 0531 کن  ماشین لباسشویی و ماشین خشک

 0531 های سفیدشویی یا بخارشویی ماشین
 0531 زدن و جالدهی کف شویی و کفسابی واکس های فرش ماشین

 0531  فر ،پز کباب  ماکروویو،
 0724 مالیات و عوارض سالیانه وسیله نقلیه شخصی



COICOP(  168بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0113 ماهی آزاد 
 0113 ماهی ازون برون 

 0113 ماهی تن 
 0113 ماهی حلوا سفید 
 0113 ماهی حلوا سیاه

 0113 ماهی دودی 
 0113 رخو ماهی س

 0113 ماهی سفید 
 0113 ماهی سنگسر 

 0113 ماهی شور 
 0113 ماهی شوریده 

 0113 ماهی شیر 
 0113 ماهی شیربط 

 0113 ماهی قباد 
 0113 ماهی کپور 
 0113 ماهی کفال 
 0113 ماهی کولی 
 0113 ماهی کیلکا 

شده، دودی شک خ صورت  بهو دیگر محصوالت خوراکی دریایی      داران    ماهی و صدف  
 یا نمک سود

0113 

 0113 داران کنسرو شده  ماهی و صدف
 0113 داران  ها و صدف ماهی
 0540 ، دیگ و انواع قابلمهتابه ماهی

 0722 )مایعات ضد جوش(کننده خنک مایعات 
 0511 مبل راحتی و کاناپه 

 0511 )غیر عتیقه(مبلمان و اثاث 



COICOP(  169بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0511 )فایبرگالس( تیکی  پالس  فلزی، مبلمان و اثاث چوبی،
 0621 آرایی متخصین دندان
 0942  های تفریحی خصوصی  مجریان برنامه

 0952 ها  مجالت و گاهنامه
 0724 مجوز طرح ترافیک در محدوده طرح

 0561 محصوالت تمیزکننده شیشه 
 0561 محصوالت تمیزکننده و نگهدارنده منزل نظیر صابون 

 0119  نشده در جای دیگر بندی محصوالت خوراکی طبقه
 0611 محصوالت دارویی 

 0934 محصوالت دامپزشکی و ابزار تیمار حیوانات خانگی 
 1213 محصوالت زیبایی

 0117 ای   غدهها سبزیمحصوالت 
های اتوماتیک  های آماده برای مصرف از طریق ماشین        محصوالت غذایی و نوشیدنی   

 فروش 
1111 

 0933  ها قلمستانمحصوالت 
 0561 محصوالت کاغذی نظیر صافی رومیزی و دستمال سفره کاغذی 

 0532 کن برقی  مخلوط
 0954 مدادهای رنگی شمعی، انواع خمیرهای رنگی و انواع قلم مو 

 0621 های مخصوص بیماران سرپایی  ها و درمانگاه مراکز جراحی، کلینیک
 0960 های دستجمعی  مسافرت
 0960 ج از کشور های دستجمعی خار مسافرت
 0960 های زیارتی  مسافرت

 0118 الحلقوم، باسلق  مسقطی، راحت
 1212 مسواک برقی

 0621 مشاوره پزشک عمومی و متخصص 
 0552 مشعل 



COICOP(  170بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0512 های مشابه  پوش مشمع و سایر کف
 0724 معاینه فنی اتومبیل

 0830 مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا عمومی 
 0722 مکمل سوخت 

 0119 های رژیمی  مکمل
 0520  چلوار ملحفه،

تمبرهای پستی مستعمل یا باطل شده، انواع آلبوم تمبر(آوری تمبر     ملزومات جمع 
 )و اقالم دیگر

0931 

 1232 ها، پیپ، فندک، جاسیگاری، سیگاربر، چپق و بافور ملزومات سیگاری
 0914  فالش های المپملزومات عکاسی از قبیل کاغذ و 

ملزومات مخصوص نوزادان شامل کالسکه، روروئک، صندلی چرخدار بچه، صـندلی
...و تاشو، تخت و صندلی بچه در اتومبیل، ساک حمل بچه، کمربند ایمنی کودک  1232 

 0561 شویی  های زمین ملزومات نظافت نظیر جارو و برس
 0311 منسوجات از الیاف طبیعی 

 0311 منسوجات از الیاف مصنوعی 
 0311 منسوجات از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی 

 0540 ظروف مشابه سایر قلیان و منقل،
 1213 طبی  مو مصنوعی، کاله گیس، مژه مصنوعی و لنز غیر

 1213 ها، انواع ژل، واکس مو، کرم مو  کننده مو، لوسیون مواد براق
 0721 کننده کرمی اتومبیل مواد پاک

 0511 مبلمان و لوازم خانگیانوار جهت تعمیر مواد خریداری شده توسط خ
 0954 مواد رسم و نقاشی از قبیل انواع بوم نقاشی، کاغذ، کارت، انواع رنگ 

 0431 مواد و مصالح برای نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 
 0942 ها  موزه

 0953 شده متفرقه  موضوعات چاپ
 0512 موکت 

 0561 و واشرمیخ، پیچ، مهره، پونز، میخ سرپهن 



COICOP(  171بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0511 میز
 0540 میز اتو

 0612 میزان الحراره 
 0922 پنگ پینگمیزهای بیلیارد و 

 0912 ها و قطب نماها  میکروسکوپ
 0540 میله آویز حوله

 0116 میوه
 0116 های تازه  میوه
 0116 های خوراکی  شده، پوست میوه، مغز میوه و دانه های خشک میوه
 0116 ه و محصوالت حاوی میوه های محافظت شد میوه
 0116 های یخ زده  میوه

 0111 )فانتزی(نان باگت 
 0111 نان بربری 
 0532 کن برقی نان برشته
 0111 نان پیتزا 

 0111 نان تافتون 
 0111 نان تست 

 0111 نان جو 
 0111 نان رژیمی 
 0111 نان روغنی 
 0111 نان سنگک 

 0111 نان سوپ 
 0111  نان شیرمال

 0111 نان فتیر 
 0111 نان قندی 
 0111 نان کماج 



COICOP(  172بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0111 نان لواش 
 0111 نان ماشینی 

 0913 تاب  یا لببوک نت
 0117 نخود 

 0117 و بامیهنخودفرنگی 
 0552  و پلکان ننردبا
 0913  ...و نویسی  های برنامه  زبان ،ها عاملهای رایانه نظیر سیستم افزار نرم

 0111 نج نشاسته بر
 0111 زمینی  نشاسته سیب

 0111 نشاسته گندم 
 0512 ها  پوش نصب کف
 0630 )کمک پرستاران ( غیر متخصصمراقبت توسط کارکنان  نظارت و

 0444 پله و شوت زباله  نظافت راه 
 0453 نفت برای گرما و روشنایی داخلی 

 0722 نفت گاز مایع 
 0220 نفیه یا توتون جویدنی 

 0952 های جغرافیایی  ه و کرهنقش
 0942 های هنری  ها و نمایشگاه نگارخانه

 043 نگهداری و تعمیر واحد مسکونی 
 0942 های آبزیان  نمایشگاه
 CD)( 0931 فشرده های دیسکنوارها و 
 0914  ...و  بازی، شعر   فشرده داستانی،های دیسکنوارها و 

 0954  ...و گیر   غلطنوارهای ماشین تحریر، استامپ، مایعات
 0211 های الکلی  نوشابه
 0122  غیر الکلیهای گازدار  نوشابه

 0922  ...و لبک، سازدهنی  نی



COICOP(  173بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0312 تنه  نیم
 0111 نان و غالت 

 0511 نیمکت 
 0533 هزینه اجاره و کرایه وسایل عمده خانگی 

 0551  موتوریتجهیزاتهزینه اجاره یا کرایه 
 0810 بندی مرسوالت پستی ه و بستههزینه پاکت نام

 0422 آوری زباله  هزینه پرداختی بابت جمع
 0933 ها و گیاهان  هزینه تحویل گل

 0540 انواع ظروفهزینه تعمیر و کرایه 
 0613 هزینه ساخت دندان مصنوعی 

 0622 هزینه کشیدن دندان 
 0621 ...)پزشکی، آلرژی و  چشم(های سرپایی  هزینه کلینیک

 0452 هزینه مرتبط با اشتراک گاز 
 0622 هزینه نصب دندان 

 0511 مبلمان و لوازم خانگیهزینه نصب و انتقال 
 0411 آبهزینه نصب و تعمیر کنتور 
 0451 برقهزینه نصب و تعمیر کنتور 

 0830 هزینه نصب و حق اشتراک تجهیزات تلفن همراه 
 0622 های جراحی و ارتودنسی هزینه
 0444 های روشنایی، گرما و نگهداری آسانسور  هزینه
 0441 های مرتبط با اشتراک آب  هزینه
 0451 های مرتبط با اشتراک برق  هزینه

 1270 ای خدمات مشاوره موسسات کاریابی و هزینه خدمات حقوقی،
 1270 )ها وغیره رختکن ها، توالت ها، گاه نشیمن( هزینه خدمات متفرقه
 1270  جنازهتشییع و دفن وهزینه خدمات کفن 
 1270 انتقال سیم کارت تلفن همراه هزینه داللی خرید و



COICOP(  174بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد شرح

 0432  ...و کشی  هزینه مربوط به تعمیرات جزئی سیم
 1270 های حقوقی هزینه مشاوره

 0810 )مرسوالت پستی( پستی های بسته و ها پستال  کارت ها، تحویل نامه به مربوط های هزینه
 1262 ها بانکمات مالی ادارات پست و پست هزینه واقعی خد

 1262 انداز ی پسها بانک و ها بانکهزینه واقعی خدمات مالی 
 1262 ها و موسسات مالی مشابه هزینه واقعی خدمات مالی صرافی

 0113 هشت پا 
 0116 هندوانه 

 1020 هنرستان تربیت بدنی
 1020 هنرستان موسیقی

 1020 هنرستان کارو دانش
 1020 رستان کشاورزیهن

موتـور، کایـت و  هواپیماهای بی (هواپیماها، هواپیماهای کوچک کم وزن، گالیدرها       
 )های گازی  بالن

0921 

 0531 هواکش و کالهک هواکش
 0117 هویج 
 0454 هیزم 
 0561 ها  ها و رنگ کننده ها، براق واکس

 0911 واکمن و سی دی من
 0921 تریلرها  و ها کاروانواگن اردونشینان، 

انرژی درمانی در منزل و خارج از منزل ختنه و کردن گوش، سوراخ واکسیناسیون، 0623 
 webcam 0913)(وب کم 

 0954  ...و ورق کاغذ، انواع پاکت، دفتر صورتحساب، دفتر یادداشت، انواع سررسید نامه 
 0111 ورمیشل 

 0954 وسایل آموزشی از قبیل انواع کتاب تمرین 
 0931 سایل بازی الکترونیکی و



COICOP(  175بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح

 0931  فکری، انواع خمیرهای رنگی  های بازیوسایل 
 0613  برای تعیین فشار خون  غیر برقیوسایل برقی و 
 053 وسایل خانگی
 0931 سازی  وسایل خانه

 0511  سقفیهای چراغوسایل روشنایی نظیر 
 0914 وسایل ضبط تصویر و صدا 

 0531  برقیغیر وسایل عمده برقی و 
 0612 وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده 

 0714 شود ای که توسط چهارپایان کشیده می وسایل نقلیه
 0613 وسایل و تجهیزات درمانی 

 0611 ها و مواد معدنی  تأمینوی
 0913 ویدیو پروژکتور

 0913 ویدیو کنفرانس 
 0455 یخ برای برودت و سرمازایی 

 0455 یخ قالبی 
 0531 یخچال

 0531 یخچال فریزر
  



COICOP(  177بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  
  
  
  
  
  

بندی موضوعی و الفبایی   طبقه–بخش دوم 
 در غیر انتفاعیهزینه مصرف فردی موسسات 
   خدمات خانوار

  بندی موضوعی طبقه
 
 
 

  
  
  



COICOP(  178بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  بندی هزینه مصرف فردی موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها طبقه
 )فهرست موضوعی(

 کد  شرح

 13   در خدمت خانوارغیر انتفاعی مصرف فردی موسسات هزینه
 131  مسکن

 NGO)(  1310های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهمخدمات مسکن 
 1310  توسعه، ساخت، مدیریت، اجاره، بازسازی و احیای مجدد مسکن 

 132 بهداشت ودرمان
 1321 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهممحصوالت دارویی 

 1321 تامین انواع داروهای درمانی 
 1321 تامین انواع داروهای دندانپزشکی 

 1321 تامین انواع داروهای گیاهی 
 1321 تامین داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده 

 1321 تامین سایر انواع محصوالت دارویی
 1321 ها  ها و واکسن تامین سرم
 1321 عدنی ها و مواد م تأمینتامین وی

 1321 سایر محصوالت دارویی
(NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهمسایر محصوالت پزشکی  1322 

 1322   غیر چسبندهباندهای چسبنده و 
 1322  ...و های قند، اوره، بارداری  تست

 1322  اولیه های کمکجعبه 
 1322 دماسنج طبی 

 1322 سایر محصوالت پزشکی 
 1322 های تزریق زیرجلدی  سرنگ

 1322 کیسه آب داغ و کیسه یخ 
 1322 های کشی و زانوبند  لوازم کشباف طبی نظیر جوراب

 1322 وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده



COICOP(  179بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد  شرح

(NGO) مردم نهاد های  توسط سازمانشده فراهموسایل وتجهیزات درمانی  1323 
 1323 ها و ابزارهای کمکی ارتوپدی  آتل

 1323 )دست، پا و چشم(اعضای مصنوعی 
 1323  گرمازا های المپتجهیزات ماساژ و 

 1323 های مخصوص بیمار تخت
 1323 های زیربغل و واکر چوب

 1323 سایر وسایل و تجهیزات درمانی 
 1323 سمعک 
 1323  مخصوص معلولین  غیر موتوریدار موتوری و  های چرخ صندلی
 1323  طبی های طبی و لنزهای عینک
 1323 های ارتوپدی  کفش

 1323 بند  کمربند جراحی و طبی، گردنبند طبی و مچ
 1323 هزینه ساخت دندان مصنوعی 

 1323  برای تعیین فشار خون  غیر برقیوسایل برقی و 
 1324 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات طبی سرپایی 

 1324 خدمات پزشکی 
 1324 آرایی  خصین دندانخدمات مت

 1324 مشاوره پزشک عمومی و متخصص 
 1324 ...) پزشکی، آلرژی و  چشم(های سرپایی  هزینه کلینیک

هـای مـردم نهـاد شده توسط سـازمان   ارائه  خدمات دندانپزشکی سرپایی    
(NGO) 

1325 

 1325 کاران دهان و سایر کمک دندانپزشکان  بهداشت
 1325 خدمات دندانپزشکان 
 1325 هزینه کشیدن دندان 

 1325 هزینه نصب دندان 
 1325 های جراحی و ارتودنسی  هزینه



COICOP(  180بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح

هـای مـردم نهـاد  شده توسـط سـازمان     ارائهخدمات پیراپزشکی سرپایی    
(NGO) 

1326 

 1326 تعمیر تجهیزات طبی 
 1326  تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس های آزمایشگاهخدمات 

 1326 خدمات آمبوالنس 
 1326 خدمات پرستاران و ماماها

 1326 سازها  خدمات تشخیص طب سوزنی، ماساژورها، عینک
 1326 خدمات درمانی حمام آبگرم 

 1326  ...و   ها و گفتاردرمانی خدمات متخصصین فیزیوتراپی
 1326 خدمات نرمش درمانی تجویز طبی

 1326  ...و رادیولوژی، سونوگرافی، رادیوتراپی، نوار مغز، قلب 
 1326 سایر خدمات پیراپزشکی 

 1326 طب سنتی
 1327 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات بیمارستانی 

 1327  طبی و اشعه ایکس بیمارستانیهای آزمایشگاه
 1327  مکان و استراحت بیمارستانیتأمین

 1327 تدارک وسایل و تجهیزات درمانی بیمارستانی 
 1327  با آمبوالنس بیمارستانی حمل و نقل

 1327 خدمات اداری بیمارستانی 
 1327 خدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمارستانی 

 1327 خدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها بیمارستانی
 1327 خدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی 

 1327 سازان بیمارستانی  خدمات عینک
 1327  بیمارستانی ها پیستفیزیوتراخدمات 

 1327 ها بیمارستانی  درمانی خدمات گفتار
 1327 خدمات ماساژورها بیمارستانی 

 1327 خدمات مراکز پزشکی



COICOP(  181بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد  شرح

 1327 خوراک و آشامیدنی بیمارستانی 

 1327  دارو و سایر محصوالت دارویی بیمارستانی 

 1327 سایر خدمات پزشکی بیمارستانی 
 1327 احیاء مریض بیمارستانی  اولیه و های کمک

 1327 )کمک پرستاران ( غیر متخصصمراقبت توسط کارکنان  نظارت و
های مـردم نهـاد شده توسط سازمان  ارائه  سایر خدمات بهداشتی و درمانی      

(NGO) 
1328 

 1328 ) آوری، پردازش، نگهداری، حمل جمع(عملیات بانک خون   
بر روی موضوعات مرتبط با بهداشت و درمانهای عملی  تحقیقات کاربردی و توسعه 1328 
 1328 تحقیق و توسعه در بهداشت

 1328 )ی مقاربتیها بیماریسرطان، مرض سل، (تشخیص بیماری 
 1328 تهیه و انتشار اطالعات در زمینه بهداشت عمومی 

 1328  ...و آوری اطالعات امراض مسری  جمع
 1328 ریزی خانواده   خدمات برنامه

 1328 های غیر پزشکی   خدمات بهداشت عمومی در محل کار و مدارس یا سایر هزینه
 1328 ها  خدمات بهداشت عمومی آزمایشگاه

 1328 )سازی، واکسیناسیون ایمن( خدمات پیشگیری 
 1328 سایر خدمات بهداشتی

 133 تفریح و فرهنگ
هاد های مردم ن شده توسط سازمانارائه خدمات تفریحی و ورزشی 

(NGO) 
1331 

حفظ و نگهداری حیوانات، خدمات دامپزشکی و بیمارستانی برای حیوانـات اهلـی و
 آموز   دست

1331 

 1331 المللی  ها را برای ورزشکاران در مسابقات بین های مالی و سایر حمایت  حمایت
 1331 های ورزشی  خدمات استادیوم
نــوردی، غــارنوردی، روی، کــوه هــای روبــاز نظیــر پیــاده هــای ورزش خــدمات کلــوپ

  ...و سواری  چترنوردی، غواصی، کایت
1331 



COICOP(  182بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح

 1331 روباز های ورزشی سرپوشیده و خدمات سالن
 1331 سایر خدمات فرهنگی و تفریحی

 1332 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات فرهنگی 
 1332 خدمات تئاترها 

 1332 خدمات تاالرهای موسیقی
 1332 سراها مات فرهنگخد

 1332 ها   شناسی، باغ گل  جانورشناسی و گیاه های باغخدمات 
 1332 خدمات بناهای تاریخی

 1332 های ملی خدمات پارک
 1332 خدمات تاالرهای کنسرت 

 1332 های فرهنگ  خدمات خانه
 1332 خدمات سینماها 

نمـایی، اپ، مـیکس، بـزرگ    برداران از قبیل ظهـور فـیلم، چـ         خدمات عکاسان و فیلم   
  ...و عکاسی پرتره، عکاسی عروسی 

1332 

 1332 خدمات فرهنگی مساجد
 1332 ها  خدمات کتابخانه

 1332 ) ...و خواننده، نوازنده (های موسیقی  خدمات گروه
 1332 مولودی  خوانی و روضه خدمات مداحی،

 1332 ها  خدمات موزه
 1332 ی هنری ها ها و نمایشگاه خدمات نگارخانه

 1332 سایر خدمات فرهنگی 
  134 آموزش

های مردم شده توسط سازمان  ارائه   دبستانی  پیشخدمات آموزش ابتدایی و     
 (NGO)نهاد 

1341 

 1341 آموزش ابتدایی 
 1341 آموزش استثنایی



COICOP(  183بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد  شرح

 1341 برنامه سوادآموزی بزرگساالن
 1341 برنامه سوادآموزی خردساالن

 1341  دبستانی پیش
 1342 آموزش بعد از دبستان 

(NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات آموزش دوره دوم  1342 
 1342 تشییعدوره مقدماتی علوم دینی اهل و دو پایه یک 

 1342 دبیرستان 
 1342 غیر انتفاعیی ها دبیرستان

 1342 های آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1342 متوسطههای آموزشی شبانه  دوره

 1342 راهنمایی
 1342 هنرستان تربیت بدنی

 1342 حرفه ای هنرستان فنی و
 1342 هنرستان موسیقی

 1342 و دانش هنرستان کار
 1342 هنرستان کشاورزی

شـدهارائـه   ) دانشگاه(خدمات آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم           
 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان

1343 

 1343 های حین خدمت  آموزش
 1343 های خارج از مدرسه برای بزرگساالن و جوانان در این سطح  آموزش

های مـردم  توسط سازمان  شده  فراهم) دانشگاه(خدمات آموزش دوره سوم     
 (NGO)نهاد 

1344 

 1344 دکترای تخصصی 
 1344 ای  دکترای حرفه

 1344 علوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 
 1344  فوق دکترا 



COICOP(  184بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح

 1344 کاردانی 
 1344 کارشناسی 

 1344 کارشناسی ارشد 
 توسـطشـده   فـراهم  بنـدی نـشده در جاهـای دیگـر و          های طبقه   آموزش
 (NGO)های مردم نهاد  سازمان

1345 

 1345 ای و توسعه فرهنگی  های حرفه آموزش
 1345 دوره علوم دینی سایر ادیان 
 1345 دوره علوم دینی سایر مذاهب

 1345 بندی نشده های آموزشی طبقه ر کالسسای
 1345 ... کالس آموزشی آشپزی، خیاطی، گلدوزی و 

 1345 های آموزشی زبان خارجی  کالس
 1345 ها هنرستانای به جز  های آموزشی فنی و حرفه کالس
 1345 های آموزشی موسیقی  کالس
 1345 های آموزشی هنری  کالس
 1345 های آموزش کامپیوتر کالس
 1345 های کنکور تقویتی  کالس

 1346 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه سایر خدمات آموزشی 
 1346 تحقیق و توسعه در آموزش

 135 حمایت اجتماعی
(NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات حمایت اجتماعی  1350 

 1350 های تحقیقات مرتبط با حمایت اجتماعی پژوهش
 1350 ها حمایت اجتماعی از زندانی

 1350 های سالمندان  خدمات حمایتی خانه
 1350  ها آسایشگاهخدمات حمایتی 

خدمات حمایتی بـه بومیـان، مهـاجران، پناهنـدگان و معتـادان بـه مـواد مخـدر و
 چیزهای دیگر 

1350 



COICOP(  185بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد  شرح

هادرامد  و کمها انمانخ بیخدمات حمایتی به بیماران، بازماندگان، بیکاران، بینوایان،  1350 
 1350 دیدگان صدمات شغلی آسیب خدمات حمایتی به پیران، ناتوانان و

 1350 خدمات حمایتی مدارس معلولین 
 1350 خدمات حمایتی مراکز بازپروری 

 1350 خدمات حمایتی مراکز توانبخشی 
 1350 )مادر یتیم(خدمات حمایتی خانوارهای پدر یتیم 

 1350 ای، راهنمایی، داوری و فرزندخواندگی برای خانوارها  هخدمات مشاور
 1350 خشونت و خودکشی ای برای قربانیان حوادث ناشی از جنگ، خدمات مشاوره

 1350 ها و سایر مراکز نگهداری از کودکان  ها و شیرخوارگاه خدمات مهدکودک
 1350 سایر خدمات حمایت اجتماعی

 136 سایر خدمات 
 1361 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمان ارائه بی خدمات مذه

 1361 ید مذهبیعقایج ترو
 1361  تهیه محل مناسب برای عبادت یا اجرای دستورات مذهبی

 1361  و اجرا خدمات و تشریفات مذهبی تهیه
 1361 های عبادت  محلنگهداری و حفظ
 1361  های دینی رایج  و آیینمذهبی های دسته

های مـردم ای و کارگری سازمان    های حرفه  سازمان حزاب سیاسی، خدمات ا 
 (NGO)نهاد 

1362 

 1362  انتشار منظم موضوعات و عناوین تخصصی 
 1362 های سیاسی های و تحقیقات مرتبط با بخش پژوهش
 1362 تبادل اطالعات  و های تخصصی در جهت ارتقاء عالقمندی اعضا نجمناخدمات 

 1362 های سیاسی خدمات بخش
 1362  کارگری و تخصصیهای سازمانخدمات 

 1362 فعالیت سیاسی در جهت احترام به حقوق انسانی در داخل یا خارج از کشور
حقوق سیاسی و ی اشتغال برابرها فرصتهای ایجاد  های فعال سیاسی و تشکل گروه 1362 



COICOP(  186بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح

بعـیضهای برطرف کردن تبعیضات موجـود نظـر ت          های فعال سیاسی و تشکل      گروه
 .های جنسیتی جنسی، سنی و برتری نژادی، قومی،

1362 

 1363 (NGO)های مردم نهاد  خدمات حفاظت از محیط زیست توسط سازمان
 1363 توسعه حفاظت از محیط زیست  تحقیق و

 1363 جبران خسارت و یا مانع شدن از خسارت به محیط زیست 

ای خاص حیوانات نظیر پرنـدگان،ه  ها و گونه    حفاظت از حیوانات وحشی یا شکارگاه     
 ...و ها، حشرات  ماهی

1363 

 1363 های شکار، نواحی مردابی و طبیعت بکر  نگهداری جنگل حفظ و
های مردم نهاد بندی نشده در جای دیگر توسط سازمان       سایر خدمات طبقه  

(NGO) 
1364 

 1364 حمایت از حیوانات اهلی 
 1364  بندی نشده در جاهای دیگر خدمات طبقه

 1364 های مرتبط   خدمات وکالت تسخیری و همکاری
 1364 بندی نشده در جای دیگر سایر خدمات طبقه

 



COICOP(  187بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  
  
  
  
  
  

بندی الفبایی  طبقه



COICOP(  188بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  بندی هزینه مصرف فردی موسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها طبقه
 )فهرست الفبایی(

 کد  شرح 
 1323 (NGO) مردم نهاد ایه سازمان توسط ها و ابزارهای کمکی ارتوپدی آتل

 مـردم نهـادهـای  سـازمان  توسـط     طبی و اشـعه ایکـس بیمارسـتانی        های  آزمایشگاه
(NGO) 

1327 

 1341 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط آموزش ابتدایی 
 1341 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط آموزش استثنایی

 1342 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط آموزش بعد از دبستان 
 1345 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ای و توسعه فرهنگی  های حرفه آموزش
 1343 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط های حین خدمت  آموزش
توسـطهـای خـارج از مدرسـه بـرای بزرگـساالن و جوانـان در ایـن سـطح                      آموزش
 (NGO) مردم نهاد های سازمان

1343 

های مـردم شده توسط سازمان  ارائه   نشده در جاهای دیگر و    بندی   های طبقه   آموزش
 (NGO)نهاد 

1345 

تبـادل اطالعـات و های تخصصی در جهت ارتقـاء عالقمنـدی اعـضا           نجمناخدمات  
 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط 

1362 

 مـردم نهـادهـای   سـازمان توسـط   شـده     فـراهم  )دست، پا و چشم   (اعضای مصنوعی   
(NGO) 

1323 

 1362 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  منظم موضوعات و عناوین تخصصی انتشار
(NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط شده  فراهم  غیر چسبندهباندهای چسبنده و  1322 

 1341 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط  بزرگساالنسوادآموزیبرنامه 
 1341 (NGO)نهاد  مردم های سازمان توسط  خردساالنسوادآموزیبرنامه 

 132 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط درمان بهداشت و
 مـردم نهـادهـای   سـازمان  توسـط    کاران دهان و سایر کمـک دندانپزشـکان         بهداشت

(NGO)  
1325 

 مـردم نهـادهـای   سازمان توسط   تشیعدوره مقدماتی علوم دینی اهل      و دو   پایه یک   
(NGO) 

1342 

 



COICOP(  189بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد   شرح 
 مـردم نهـادهای سازمانتوسط  های سیاسی حقیقات مرتبط با بخشهای و ت پژوهش

(NGO) 
1362 

 مـردم نهـادهـای  سازمانتوسط  های و تحقیقات مرتبط با حمایت اجتماعی پژوهش
(NGO) 

1350 

 1341 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ) خدمات( دبستانی پیش
 1327 (NGO)ردم نهاد  مهای سازمان توسط  مکان و استراحت بیمارستانیتأمین

 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط تامین انواع داروهای درمانی 
 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط تامین انواع داروهای دندانپزشکی 

 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط تامین انواع داروهای گیاهی 
 مـردم نهـادهـای  سـازمان توسـط  انواده  تامین داروهای مورد استفاده در تنظـیم خـ        

(NGO) 
1321 

 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط تامین سایر انواع محصوالت دارویی
 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ها  ها و واکسن تامین سرم
 1321 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ها و مواد معدنی  تأمینتامین وی

 1323 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  گرمازا های المپاژ و تجهیزات ماس
های عملی بر روی موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان           تحقیقات کاربردی و توسعه   

 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط 
1328 

 1346 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط تحقیق و توسعه در آموزش
 1328 (NGO) مردم نهاد های سازمانسط  توتحقیق و توسعه در بهداشت

 1363 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط تحقیق وتوسعه حفاظت از محیط زیست 
 1323 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط های مخصوص بیمار تخت

 مـردم نهـادهـای   سـازمان توسـط   تدارک وسـایل وتجهیـزات درمـانی بیمارسـتانی          
(NGO) 

1327 

 1361 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط بیید مذهعقایج ترو
(NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط شده  فراهم ...و های قند، اوره، بارداری  تست 1322 

توسـطشـده     فـراهم  )ی مقـاربتی  هـا   بیمـاری سرطان، مرض سل،    (تشخیص بیماری   
 (NGO) مردم نهاد های سازمان

1328 

 1326 (NGO)م نهاد  مردهای سازمانتوسط تعمیر تجهیزات طبی 



COICOP(  190بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح
 133 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط شده  فراهم تفریح و فرهنگ

هـای   سـازمان  توسـط     تهیه محل مناسب برای عبادت یا اجرای دسـتورات مـذهبی          
 (NGO)مردم نهاد 

1361 

 1361 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  و اجرا خدمات و تشریفات مذهبی تهیه
 مـردم نهـادهـای   سـازمان توسـط   نتشار اطالعات در زمینه بهداشت عمومی       تهیه و ا  

(NGO) 
1328 

های  سازمانتوسط   توسعه، ساخت، مدیریت، اجاره، بازسازی و احیای مجدد مسکن          
 (NGO)مردم نهاد 

1310 

 مردمهای  سازمانتوسط  جبران خسارت و یا مانع شدن از خسارت به محیط زیست            
 (NGO)نهاد 

1363 

 1322 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  اولیه های کمکه جعب
 1328 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  ...و آوری اطالعات امراض مسری  جمع
 1323 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط های زیربغل و واکر چوب

ن،های خاص حیوانات نظیر پرنـدگا       ها و گونه    حفاظت از حیوانات وحشی یا شکارگاه     
 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط ...و ها، حشرات  ماهی

1363 

حفظ و نگهداری حیوانات، خدمات دامپزشکی و بیمارستانی برای حیوانـات اهلـی و
 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط آموز   دست

1331 

 1361 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط های عبادت  محلنگهداری و حفظ
هـای   سـازمان توسط  های شکار، نواحی مردابی و طبیعت بکر          داری جنگل حفظ ونگه 
 (NGO)مردم نهاد 

1363 

توسطالمللی    ها را برای ورزشکاران در مسابقات بین        های مالی و سایر حمایت      حمایت
 (NGO) مردم نهاد های سازمان

1331 

 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط ها حمایت اجتماعی از زندانی
 1364 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط حمایت از حیوانات اهلی 

 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط حمل و نقل با آمبوالنس بیمارستانی 
 1331 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط های ورزشی  خدمات استادیوم
 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات تئاترها 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط رهای موسیقیخدمات تاال



COICOP(  191بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد  شرح
 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط سراها خدمات فرهنگ

نــوردی، غــارنوردی، روی، کــوه هــای روبــاز نظیــر پیــاده هــای ورزش خــدمات کلــوپ
 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  ...و سواری  چترنوردی، غواصی، کایت

1331 

 مردمهای  سازمانتوسط   تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس        های  آزمایشگاهمات  خد
 (NGO)نهاد 

1326 

 1326  (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات آمبوالنس 
هـای مـردم نهـاد شده توسط سـازمان   ارائه   دبستانی  پیشخدمات آموزش ابتدایی و     

(NGO) 
1341 

شـده توسـطارائـه   ) دانـشگاه (ه سـوم    خدمات آموزش پس از متوسطه و قبل از دور        
 (NGO)های مردم نهاد  سازمان

1343 

 1342 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات آموزش دوره دوم 

هـای مـردم نهـاد شـده توسـط سـازمان     ارائـه   ) دانشگاه(خدمات آموزش دوره سوم     
(NGO) 

1344 

هـای مـردم سـازمان توسـط   ی  ای و کارگر   های حرفه  خدمات احزاب سیاسی،سازمان  
 (NGO)نهاد 

1362 

 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات اداری بیمارستانی 
 مردم نهادهای سازمانتوسط  ها    شناسی، باغ گل    جانورشناسی و گیاه    های  باغخدمات  

(NGO) 
1332 

 1362 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط های سیاسی خدمات بخش
 1328 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ریزی خانواده  امهخدمات برن

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط خدمات بناهای تاریخی
هـای غیـر پزشـکی   خدمات بهداشت عمومی در محل کار و مدارس یا سایر هزینـه           

 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط 
1328 

 1328 (NGO) مردم نهاد های ازمانستوسط ها  خدمات بهداشت عمومی آزمایشگاه
 1327 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات بیمارستانی 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط های ملی خدمات پارک
 1326 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط خدمات پرستاران و ماماها



COICOP(  192بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 کد  شرح
 مـردم نهـادهـای   سـازمان توسـط   سـتانی   خدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمار     

(NGO) 
1327 

 1324 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات پزشکی 
 مـردمهـای   سـازمان  توسـط    خدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها بیمارستانی     

 (NGO)نهاد 
1327 

 1326 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات پیراپزشکی سرپایی 
 مـردم نهـادهـای   سـازمان  توسـط    )سازی، واکـسیناسیون    ایمن(مات پیشگیری    خد

(NGO) 
1328 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات تاالرهای کنسرت 
 مردم نهادهای  سازمانتوسط  سازها    سوزنی، ماساژورها، عینک   خدمات تشخیص طب  

(NGO) 
1326 

 1331 (NGO)های مردم نهاد  انشده توسط سازمارائه خدمات تفریحی و ورزشی 
(NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی  1327 

 1363 (NGO)های مردم نهاد  خدمات حفاظت از محیط زیست توسط سازمان
 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط های سالمندان  خدمات حمایتی خانه

 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  ها اهآسایشگخدمات حمایتی 
خدمات حمایتی بـه بومیـان، مهـاجران، پناهنـدگان و معتـادان بـه مـواد مخـدر و

 چیزهای دیگر 
1350 

هادرامد  و کمها خانمان بیخدمات حمایتی به بیماران، بازماندگان، بیکاران، بینوایان،  1350 
 توســط دیــدگان صــدمات شــغلیخــدمات حمــایتی بــه پیــران، ناتوانــان وآســیب 

 (NGO) مردم نهاد های سازمان
1350 

 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات حمایتی مدارس معلولین 
 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات حمایتی مراکز بازپروری 

 1350 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات حمایتی مراکز توانبخشی 
 1350 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه مات حمایت اجتماعی خد

 مـردم نهـادهـای   سـازمان  توسط   )مادر یتیم (خدمات حمایتی خانوارهای پدر یتیم      
(NGO) 

1350 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط های فرهنگ  خدمات خانه
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 کد  شرح
 1326 (NGO)ردم نهاد  مهای سازمانتوسط خدمات درمانی حمام آبگرم 

 1325 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات دندانپزشکان 
 1325 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات دندانپزشکی سرپایی 

 1362 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط  کارگری و تخصصیهای سازمانخدمات 
 مردم نهاد های سازمان توسط روباز های ورزشی سرپوشیده و خدمات سالن

(NGO) 
1331 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات سینماها 
 1364 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط بندی نشده در جاهای دیگر  خدمات طبقه

 1324 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات طبی سرپایی 
نمـایی،  از قبیل ظهـور فـیلم، چـاپ، مـیکس، بـزرگ            برداران خدمات عکاسان و فیلم   

 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  ...و عکاسی پرتره، عکاسی عروسی 
1332 

 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط سازان بیمارستانی  خدمات عینک
 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط خدمات فرهنگی مساجد

 1332 (NGO)های مردم نهاد  ه توسط سازمانشدارائه خدمات فرهنگی 
 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط  بیمارستانی ها فیزیوتراپیستخدمات 

 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ها  خدمات کتابخانه
 مـردم نهـادهـای   سـازمان توسط  ) ...و  خواننده، نوازنده   (های موسیقی     خدمات گروه 

(NGO) 
1332 

 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط ها بیمارستانی  درمانی ت گفتارخدما
 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط خدمات ماساژورها بیمارستانی 
 مردم نهـادهای  سازمان توسط    ...و    ها و گفتاردرمانی    خدمات متخصصین فیزیوتراپی  

(NGO) 
1326 

 1324 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط آرایی  خدمات متخصین دندان
 1332 (NGO) مردم نهاد های سازمانتوسط مولودی  خوانی و روضه خدمات مداحی،
 1361 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه خدمات مذهبی 

 1327 (NGO) مردم نهاد های سازمان توسط خدمات مراکز پزشکی
 NGO)( 1310نهاد های مردم  شده توسط سازمان خدمات مسکن فراهم
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 کد  شرح
ــشاوره ــا   خــدمات م ــرای خانواره ــدگی ب ــایی، داوری و فرزندخوان توســطای، راهنم

 (NGO)های مردم نهاد  سازمان
1350 

 توسطخشونت و خودکشی   ، خدمات مشاورهای برای قربانیان حوادث ناشی از جنگ       
 (NGO)های مردم نهاد  سازمان

1350 

توسـطها و سـایر مراکـز نگهـداری از کودکـان              ها و شیرخوارگاه    خدمات مهدکودک 
 (NGO)های مردم نهاد  سازمان

1350 

 1332 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانها  خدمات موزه
 1326 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانخدمات نرمش درمانی تجویز طبی

 1332 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای هنری  ها و نمایشگاه خدمات نگارخانه
هـای مـردم نهـاد  توسـط سـازمان   های مـرتبط       خدمات وکالت تسخیری و همکاری    

(NGO) 
1364 

 1327 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانخوراک و آشامیدنی بیمارستانی 
(NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان دارو و سایر محصوالت دارویی بیمارستانی  1327 

 1342 (NGO)های مردم نهاد  مانتوسط ساز) خدمات(دبیرستان 
 1342 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات( های غیر انتفاعی دبیرستان

 1361 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانهای دینی رایج  و آیینمذهبی های دسته
 1344 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان دکترای تخصصی 

 1344 (NGO)ای مردم نهاد ه توسط سازمانای   دکترای حرفه
 1322 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازماندماسنج طبی 

 1345 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازماندوره علوم دینی سایر ادیان 
 1345 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازماندوره علوم دینی سایر مذاهب

 1342 (NGO)اد های مردم نه  توسط سازمانهای آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1342 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانهای آموزشی شبانه متوسطه دوره

های مردم نهاد  توسط سازمان  ...و  رادیولوژی، سونوگرافی، رادیوتراپی، نوار مغز، قلب       
(NGO) 

1326 

 1342 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمان راهنمایی
 1328 (NGO) مردم نهاد های  توسط سازمانسایر خدمات بهداشتی
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 کد  شرح
 1327 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانسایر خدمات پزشکی بیمارستانی 

 1332 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانسایر خدمات فرهنگی 
 1345 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانبندی نشده های آموزشی طبقه سایر کالس

 1322 (NGO)های مردم نهاد  نتوسط سازماسایر محصوالت پزشکی 
 1322 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهمسایر محصوالت پزشکی 

 1323 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانسایر وسایل و تجهیزات درمانی 
 1346 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانارائه سایر خدمات آموزشی 

 1328 (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمانرائه اسایر خدمات بهداشتی و درمانی 
 1326 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانسایر خدمات پیراپزشکی 

  1350 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانسایر خدمات حمایت اجتماعی
هـای مـردم نهـاد   توسـط سـازمان    بنـدی نـشده در جـای دیگـر         سایر خدمات طبقه  

(NGO) 
1364 

هـای مـردم نهـاد بنـدی نـشده در جـای دیگـر توسـط سـازمان             طبقهسایر خدمات   
(NGO) 

1364 

 1331 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانسایر خدمات فرهنگی و تفریحی
 1321 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانسایر محصوالت دارویی

 1322 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانشده  فراهمجلدی  های تزریق زیر سرنگ
 1323 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانشده  تهیهسمعک 
هـای  توسط سـازمان   مخصوص معلولین     دار موتوری و غیر موتوری      های چرخ   صندلی

 (NGO)مردم نهاد 
1323 

 1326 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانشده  فراهم طب سنتی
 1344 (NGO)هاد های مردم ن توسط سازمانعلوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 

 1323 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای طبی و لنزهای طبی  عینک
های مـردم توسط سازمان) آوری، پردازش، نگهداری، حمل     جمع(عملیات بانک خون    

  (NGO)نهاد 
1328 

 توسـطفعالیت سیاسی در جهت احترام به حقوق انسانی در داخل یا خارج از کشور             
 (NGO)اد های مردم نه سازمان

1362 

 1344 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات( فوق دکترا 
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 کد  شرح
 1344 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات(کاردانی 

 1344 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات(کارشناسی 

 1344 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات(کارشناسی ارشد 
 1323 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانشده  تهیه ارتوپدی های کفش

هـای مـردم  توسط سازمان شده    فراهم... کالس آموزشی آشپزی، خیاطی، گلدوزی و       
 (NGO)نهاد 

1345 

 1345 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای آموزشی زبان خارجی  کالس
های مردم نهاد  وسط سازمان  ت ها  ای به جز هنرستان     های آموزشی فنی و حرفه      کالس

(NGO) 
1345 

 1345  (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمان  فراهمهای آموزش کامپیوتر کالس
 1345  (NGO)های مردم نهاد  شده توسط سازمان  فراهمهای کنکور تقویتی کالس
 1345 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای آموزشی موسیقی  کالس
 1345 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهنری های آموزشی  کالس

هـای مـردم  توسط سازمان  شده  تهیهبند    کمربند جراحی و طبی، گردنبند طبی و مچ       
 (NGO)نهاد 

1323 

 1327 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای اولیه و احیاء مریض بیمارستانی  کمک
 1322 (NGO)دم نهاد های مر  توسط سازمانشده تهیهکیسه آب داغ و کیسه یخ 

حقوق سیاسی و های اشتغال برابر    های ایجاد فرصت    های فعال سیاسی و تشکل      گروه
 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان

1362 

های برطرف کردن تبعیضات موجـود نظـر تبعـیض  های فعال سیاسی و تشکل      گروه
ردم نهـادهـای مـ      توسط سازمان  .های جنسیتی   جنسی، سنی و برتری    نژادی، قومی، 

(NGO) 

1362 

هـای   توسـط سـازمان    شده  تهیههای کشی و زانوبند       لوازم کشباف طبی نظیر جوراب    
 (NGO)مردم نهاد 

1322 

 1321 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهممحصوالت دارویی 
 1324 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانمشاوره پزشک عمومی و متخصص 

های  توسط سازمان)کمک پرستاران ( وسط کارکنان غیر متخصصمراقبت ت  نظارت و 
 (NGO)مردم نهاد 

1327 
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 کد  شرح
 1323 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهزینه ساخت دندان مصنوعی 

 1325 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهزینه کشیدن دندان 
هـای مـردم  سـازمان توسـط   ...) پزشکی، آلرژی و     چشم(های سرپایی     هزینه کلینیک 

 (NGO)نهاد 
1324 

 1325 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهزینه نصب دندان 
 1325 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمانهای جراحی و ارتودنسی  هزینه

 1342 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانهنرستان تربیت بدنی
 1342 (NGO)دم نهاد های مر توسط سازمان) خدمات( ای هنرستان فنی وحرفه

 1342 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات( هنرستان موسیقی
 1342 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات( و دانش هنرستان کار

 1342 (NGO)های مردم نهاد  توسط سازمان) خدمات( هنرستان کشاورزی
هـای مـردم توسط سازمانخون برای تعیین فشار شده   تهیه  وسایل برقی و غیر برقی    

 (NGO)نهاد 
1323 

های مردم نهاد  توسط سازمانشده  که فراهم وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده
(NGO) 

1322 

 1323 (NGO)های مردم نهاد   توسط سازمانشده فراهموسایل و تجهیزات درمانی 
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  ی موضوعی و الفبایبندی طبقه -بخش سوم
  هزینه مصرف فردی دولت

 
بندی موضوعی  طبقه  



COICOP(  200بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  )فهرست موضوعی(بندی هزینه مصرف فردی دولت  طبقه
 کد شرح

  141  خدمات مسکن 
 1410 شده توسط دولتارائه خدمات مسکن 

 1410 احداث واحدهای مسکونی مددجویان
 1410 احداث واحدهای مسکونی مددجویان تحت پوشش مناطق روستایی

 1410  بازسازی جزئی واحدهای مسکونی مددجویانتعمیر و
 1410  و نیازمندسرپرست بیکمک به تامین مسکن زنان 

 1410 کمک به تامین مسکن مددجویان
 1410 کمک به تامین واحدهای مسکونی نیازمندان 

 142 درمان بهداشت و
 1421  توسط دولتشده فراهممحصوالت دارویی 

 1421 نی تامین انواع داروهای درما
 1421 تامین انواع داروهای گیاهی 

 1421 تامین انواع داروهای دندانپزشکی 
 1421 ها  ها و واکسن تامین سرم
 1421 ها و مواد معدنی  تأمینتامین وی

 1421 تامین داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده 
 1421 تامین سایر انواع محصوالت دارویی

 1421 ع داروپرداخت یارانه انوا
 1422  توسط دولتشده فراهمسایر محصوالت پزشکی 

 1422 تامین دماسنج طبی 
 1422   غیر چسبندهتامین باندهای چسبنده و 

 1422 جلدی  های تزریق زیر تامین سرنگ
 1422  اولیه های کمکتامین جعبه 

 1422 تامین کیسه آب داغ و کیسه یخ 
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  کد شرح
 1422  ...و  اوره، بارداری های قند، تامین تست

 1422 های کشی و زانوبند  تامین لوازم کشباف طبی نظیر جوراب
 1422 تامین وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده

 1422 تامین سایر محصوالت پزشکی 
 1423  توسط دولتشده فراهموسایل و تجهیزات درمانی 

 1423 های طبی و لنزهای طبی عینک
 1423 سمعک 

 1423 )دست، پا و چشم(اعضای مصنوعی 
 1423 ها و ابزارهای کمکی ارتوپدی  آتل

 1423 های ارتوپدی  کفش
 1423 بند  کمربند جراحی و طبی، گردنبند طبی و مچ

 1423  گرمازا های المپتجهیزات ماساژ و 
 1423  مخصوص معلولین  غیر موتوریدار موتوری و  های چرخ صندلی
 1423 صوص بیمارهای مخ تخت
 1423 های زیربغل و واکر چوب

 1423  برای تعیین فشار خون  غیر برقیوسایل برقی و 
 1423 دندان مصنوعی 

 1423 ملزومات مصرفی پزشکی تامین تجهیزات و
 1423 سایر وسایل و تجهیزات درمانی 

 1424  توسط دولتشده فراهمخدمات طبی سرپایی 
 1424 خدمات پزشکی 

 1424 ات روانپزشکیخدم
 1424 ...) پزشکی، آلرژی و  چشم(های سرپایی  خدمات کلینیک

 1424 آرایی  خدمات متخصین دندان
 1425  توسط دولتشده فراهمخدمات دندانپزشکی سرپایی 

 1425 خدمات دندانپزشکان 
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 کد شرح
 1425 کاران دهان و سایر کمک دندانپزشکان  خدمات بهداشت

 1425 دندان  نصب
 1425 دندان  کشیدن

 1425 جراحی و ارتودنسی 
 1426  دولتشده فراهمخدمات پیراپزشکی سرپایی 

 1426 های تشخیص طبی و مراکز اشعه ایکس  خدمات آزمایشگاه
 1426  خدمات پرستاران و ماماها

 1426  خدمات تشخیص طب سوزنی
 1426 خدمات ماساژورها

 1426 سازها  خدمات عینک
 1426   متخصصین فیزیوتراپیخدمات

 1426 و قلب  خدمات رادیولوژی، سونوگرافی، رادیوتراپی، نوار مغز
 1426   ...و  MRI اکو کاردیوگرافی، خدمات آندوسکپی،

 1426 خدمات درمانی حمام آبگرم 
 1426 خدمات آمبوالنس 

 1426 خدمات نرمش درمانی تجویز طبی
 1426 خدمات طب سنتی

 1426 ونواکسیناسی
 1426 تعمیر تجهیزات طبی 

 1426 ارتز و پرتز
گفتـار بینـایی سـنجی،    ارتوپـدی فنـی، شـنوایی سـنجی،       ( خدمات توانپزشـکی  

 ...)درمانی، روانشناسی و 
1426 

 1426 سایر خدمات پیراپزشکی 
 1427  توسط دولتشده فراهمخدمات بیمارستانی 
 1427 خدمات مراکز پزشکی

 1427 رستانی خدمات اداری بیما
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  کد شرح
 1427  مکان و استراحت بیمارستانیتأمین

 1427 خوراک و آشامیدنی بیمارستانی 
 1427 )کمک پرستاران ( مراقبت توسط کارکنان غیر متخصص نظارت و

 1427 های اولیه و احیاء مریض بیمارستانی  کمک
 1427 حمل و نقل با آمبوالنس بیمارستانی 

 1427 صوالت دارویی بیمارستانی  دارو و سایر مح
 1427 تدارک وسایل و تجهیزات درمانی بیمارستانی  

 1427 خدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمارستانی 
 1427 خدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی 

 1427 های طبی و اشعه ایکس بیمارستانی آزمایشگاه
 1427 یمارستانیخدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها ب

 1427  خدمات ماساژورها بیمارستانی
 1427 ها بیمارستانی  خدمات فیزیوتراپیست

گفتـار درمـانی، بینایی سـنجی،   ارتوپدی، شنوایی سنجی،  ( خدمات توانپزشکی 
 بیمارستانی ...) روانشناسی و 

1427 

 1427 اورژانس پیش بیمارستانی
 1427 یهای خاص بیمارستان خدمات درمانی بیماری
 1427 ها کمک به انجمن بیماری

 1427 بضاعت کمک به بیماران بی
 1427 سایر خدمات پزشکی بیمارستانی 

 1428  توسط دولتشده فراهم خدمات بهداشت عمومی
 1428 رابطان بهداشتی  های اجرای طرح

 1428 ارتقاء رفتارهای بهداشتی در جوانان و نوجوانان 
 1428 امور بهداشت محیط 

 1428 امور بهداشت مواد غذایی 
 1428 امور روستای سالم 
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  کد شرح
 1428 امور شهر سالم 
 1428 های بهداشتی  انجام مراقبت

 1428 سازی  ایمن
 1428 آموزان  بهداشت دانش

 1428 بیماریابی و کنترل
 1428 های منجر به معلولیت  پیشگیری از بیماری

 1428 ها پیشگیری و کنترل بیماری
 1428 برداری مراکز قرنطینه  اندازی و بهره راه

 1428 های بهینه پیشگیری از رشد جمعیت  روش
 1428 زدایی  های انتقال خون و ویروس خدمات پایگاه

 1428 سالمت خانواده و جمعیت 
 1428 سازی تنظیم خانواده  فرهنگ
 1428  در زمینه خدمات بهداشت عمومی ای های رسانه فعالیت

 1428 ها  کنترل اپیدمی
 1428 های مشترک انسان و دام  کنترل بیماری
 1428  های مهاجرین و پناهندگان کنترل بیماری

 1428 مشاوره و راهنمایی در زمینه خدمات بهداشت عمومی 
 143 تفریح و فرهنگ

 1431  توسط دولتشده فراهمخدمات تفریحی و ورزشی 
 1431 های ورزشی  خدمات استادیوم

 1431 شده  ارائه  روباز های ورزشی سرپوشیده و خدمات سالن
 1431 امور ورزش کارگران
 1431 های ورزش قهرمانی  امور مربوط به پایگاه

 1431 آور و مربیان مربوط تامین جوائز قهرمانان مدال
 1431 سازی و برگزاری اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی کمک به آماده

 1431 های ورزشی  ئتخدمات هی
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  کد شرح
 1431 های ورزش همگانی اجرای برنامه
 1431 های پایه امور ورزش

 1431 المللی های ملی به مسابقات بین کمک به اعزام ورزش کاران تیم
 1431 کمک به برگزاری مسابقات ورزشی 

 1431 سایر خدمات ورزشی و تفریحی
 1432  توسط دولتشده فراهمخدمات فرهنگی 

 1432 خدمات سینماها 
 1432 خدمات تئاترها 

 1432 خدمات تاالرهای کنسرت 
 1432 خدمات تاالرهای موسیقی

 1432 خدمات فرهنگ سراها
 1432 های فرهنگ  خدمات خانه

 1432 خدمات فرهنگی مساجد
 1432 ها  خدمات موزه

 1432 ها  خدمات کتابخانه
 1432 ی هنری ها ها و نمایشگاه خدمات نگارخانه

 1432  خدمات بناهای تاریخی
 1432  های ملی خدمات پارک
 1432 ها  شناسی، باغ گل  جانورشناسی و گیاه های خدمات باغ

 1432 ها ها و جشنواره نمایشگاه ا وه حمایت از برگزاری همایش
های کتاب، مطبوعات هنری های عمومی و برگزاری نمایشگاه     حمایت از کتابخانه  

 ماییو سین
1432 

 1432  سایر خدمات تفریحی
 1441  توسط دولتشده فراهم دبستانی پیشخدمات آموزش ابتدایی و 

 1441  دبستانی پیش 
 1441 آموزش ابتدایی 
 1441 آموزش استثنایی
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  کد شرح 
 1441 برنامه سوادآموزی خردساالن
 1441 برنامه سوادآموزی بزرگساالن
 1441 )نهضت سوادآموزی(ی سوادآموزی آموزش و پرورش دوره مقدمات
 1441 دبستانی پیش آموزان ابتدایی و امور مشاوره و راهنمایی دانش

 1441 های فوق برنامه برای مقطع ابتدایی  فعالیت
 1441 های مدارس ابتدایی ها و کارگاه اداره امور آزمایشگاه

 1441 آموزان ابتدایی  امور مشاوره و راهنمایی دانش
 1441 آموزان ابتدایی  دانشورزش

 1442  توسط دولت شده فراهمدوره دوم خدمات آموزشی 
 1442 راهنمایی

 1442 دبیرستان 
 1442 های غیر انتفاعی دبیرستان

 1442 های آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1442 های آموزشی شبانه متوسطه دوره

 1442 هنرستان 
 1442 عتشییدوره مقدماتی علوم دینی اهل 

 1442 آموزش و پرورش دوره تکمیلی سوادآموزی 
 1442 های مدارس راهنمایی ها و کارگاه اداره امور آزمایشگاه

آموزان امور مربوط به برگزاری مسابقات قهرمانی و المپیادهای ورزشی دانش
 راهنمایی

1442 

 1442 های فوق برنامه فعالیت
المللی آموزان به مسابقات بین رزشی دانشهای و سازی و اعزام تیم کمک به آماده 1442 

 1442 آموزان دوره دوم امور مشاوره و راهنمایی دانش
 1442 های فوق برنامه مقطع راهنمایی و دبیرستان فعالیت

 1442  آموزان دوره دوم ورزش دانش
 



COICOP(  207بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

 کد شرح  

)دانــشگاه(خــدمات آمــوزش پــس از متوســطه و قبــل از دوره ســوم 
 وسط دولت تشده فراهم

1443 

 1444  توسط دولتشده فراهم) دانشگاه(خدمات آموزش دوره سوم 
 1444 کاردانی 

 1444 کارشناسی 
 1444 کارشناسی ارشد 

 1444 ای   دکترای حرفه
 1444  دکترای تخصصی 

 1444  فوق دکترا 
 1444 علوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 
 1444 های ورزشی دانشجویان رمانی و المپیادامور مربوط به برگزاری مسابقات قه

 1444 المللی های ورزشی دانشجویان به مسابقات بین سازی و اعزام تیم کمک به آماده
شده فراهمهای طبقه بندی نشده در جاهای دیگر و  خدمات آموزش

 توسط دولت
1445 

 1445 ای و توسعه فرهنگی  های حرفه آموزش
 1445 ها ای به جز هنرستان رفههای آموزشی فنی و ح کالس

 1445 های تخصصی غیر رسمی سایر آموزش
 1446  توسط دولت برای آموزششده فراهمای  خدمات یارانه

 1446 تجهیزات کمک آموزشی
 1446 آموزان  تغذیه دانش

 1446 خوابگاه 
 1446 سلف سرویس 

 1446 های مرکزی  کتابخانه
 1450  توسط دولت شده فراهمخدمات حمایت اجتماعی 

 1450  خدمات توانبخشی به جذامیان کشورارائه
 1450 بیمه خدمات درمانی جذامیان 



COICOP(  208بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

 
  کد شرح 

 1450 های غیر نقدی به جذامیان کشور پرداخت کمک
اردوهای آموزشی و تفریحی و ورزشی معلوالن و مددجویان  مسابقات و  برگزاری 1450 

 1450 بیمه درمان معلوالن
 1450  روزنامه سپید برای نابینایان نتأمی

 1450   و واگذاری وسایل کمک توانبخشی به معلولینتأمین
 1450 های زندگی  و پرداخت مستمری به معلولین و آموزش مهارت حمایت 

 1450 افزایش حداقل حقوق و دستمزد 
 1450 بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین 

 1450 بازنشستگان بیمه سرانه عمر و حوادث 
 1450 بگیران نیروهای مسلح  بگیران و وظیفه بازنشستگان، مستمری  حقوق  پرداخت
 1450 سازی حقوق بازنشستگان  هماهنگ

 1450 کمک هزینه فوت
 1450 خدمات مددکاری و مشاوره مددکاری اجتماعی ارائه 
 1450 ت و نیازمند سرپرس های بی ای به خانواده مشاوره و  حمایتی  خدمات ارائه
 1450 درمان پرسنل نظامی و انتظامی بیمه

 1450 بیمه درمان کارمندان دولت
 1450 های اجتماعی طالب و روحانیون بیمه

 1450 های نیازمند  پرداخت مستمری و عیدی به خانواده
 1450 سرپرست و بدسرپرست  حضانت و نگهداری اطفال و نوجوانان بی

 1450  زنان و کودکان فاقد سرپناهحمایت اجتماعی از
 1450 حمایت از ایتام 

 1450 حمایت از تشکیل حساب آتیه
 1450 حمایت از خانواده ایثارگران 

 1450 های دارای فرزندان ناتوان  حمایت از خانواده
 1450 حمایت از کودکان دارای سوء تعذیه

 1450 های نیازمند  حمایت حقوقی از خانواده
 



COICOP(  209بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  دک شرح 
 1450 خدمات مددکاری و مشاوره

 1450 سهم کارفرمایی معلولین
 1450 مندی و حق اوالد  عائله

 1450 کمک به ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان خودسرپرست
 1450  سال و مادران تحت پوشش6کمک به بهبود تغذیه کودکان زیر 

 1450  نیازهای اساسی خانوارتأمینکمک به 
 1450 های نیازمند منتقله به مراکز غیر دولتی و مستمری خانوادهکمک به معاش 

  1450  های تحت پوشش طرح شهید رجایی مستمری و عیدی خانواده
هـای  هـا و سـاختمان      های حمـایتی و اردوگـاه       احداث، توسعه و تجهیز ساختمان    

 جنبی 
1450 

 1450 ای  خدمات مشاورهارائه 
 1450 ایجاد خانه سالمت برای دختران

 1450 های تربیتی کودکان و نوجوانان ایجاد خانه
 1450 دیده اجتماعی ایجاد مراکز اجتماع درمان مدار زنان آسیب

 1450 دیدگان اجتماعی  بازپروری و بازتوانی آسیب
 1450 های اجتماعی بررسی و مداخله در بحران

 1450 های آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزاری کارگاه
 1450 های جنبی  ها و ساختمان های حمایتی و اردوگاه  نوسازی ساختمانبهسازی و

 1450 بیمه درمان روستایی
 1450 بیمه درمان سایر اقشار کم درامد شهری و شهری

 1450 های اجتماعی نیازمندان بیمه
 1450 پرداخت فرانشیز خدمات درمانی موردی و ویژه

 1450 انپرداخت یارانه درمان و بازتوانی معتاد
 1450 پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد 

 1450 های اجتماعی  پیشگیری از آسیب
 1450 های ترجیحی درمان بستری مناطق محروم  تعرفهتأمین

 1450 ساماندهی امور کودکان خیابانی 



COICOP(  210بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  کد شرح 
 1450 ساماندهی متکدیان

 1450 طرح روان بهداشتیاران، پیشگیری از خودکشی
ها های اجتماعی معتادان بهبودیافته و خانواده آن وانمندسازی و حمایتکمک به ت 1450 

 1450 کمک هزینه ازدواج
 1450 های کشور  جو در استان مرکز اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان پناه

هـای هـا و سـاختمان   های حمـایتی و اردوگـاه   ساختمان برداری از نگهداری و بهره 
 جنبی 

1450 

  



COICOP(  211بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بندی الفبایی  طبقه



COICOP(  212بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  )فهرست الفبایی(بندی هزینه مصرف فردی دولت  طبقه
  کد شرح 

 1423  توسط دولتشده فراهمها و ابزارهای کمکی ارتوپدی  آتل
 1427  توسط دولتشده فراهم های طبی و اشعه ایکس بیمارستانی آزمایشگاه

 1441  توسط دولتشده فراهمآموزش ابتدایی 
 1441  توسط دولتشده فراهم تثناییآموزش اس

 1442  توسط دولتشده فراهمآموزش و پرورش دوره تکمیلی سوادآموزی 
شـده   فـراهم  )نهـضت سـوادآموزی   (آموزش و پرورش دوره مقدماتی سوادآموزی       

 توسط دولت
1441 

 1445  توسط دولتشده فراهمای و توسعه فرهنگی  های حرفه آموزش
 1428  توسط دولتهداشتیهای رابطان ب اجرای طرح
 1431  توسط دولتهای ورزش همگانی اجرای برنامه

 1410  توسط دولتاحداث واحدهای مسکونی مددجویان
 1410 توسط دولتاحداث واحدهای مسکونی مددجویان تحت پوشش مناطق روستایی

هـای  هـا و سـاختمان      های حمـایتی و اردوگـاه       احداث، توسعه و تجهیز ساختمان    
 وسط دولت تجنبی

1450 

 1441  توسط دولتهای مدارس ابتدایی کارگاه ها و اداره امور آزمایشگاه
 1442  توسط دولتهای مدارس راهنمایی ارگاه کها و اداره امور آزمایشگاه

 1450  توسط دولتخدمات توانبخشی به جذامیان کشور ارائه
 1450 تتوسط دول خدمات مددکاری و مشاوره مددکاری اجتماعیارائه 
 1450  توسط دولتای خدمات مشاورهارائه 
توسـطسرپرست و نیازمنـد       های بی   ای به خانواده    مشاوره و  حمایتی  خدمات  ارائه  
 دولت

1450 

 1426  توسط دولتشده فراهم ارتز و پرتز
 1428  توسط دولتارتقاء رفتارهای بهداشتی در جوانان و نوجوانان

 1423  توسط دولتشده فراهم )مدست، پا و چش(اعضای مصنوعی 
 1450  توسط دولتشده فراهمافزایش حداقل حقوق و دستمزد 

 1431  توسط دولتشده فراهم های ورزش قهرمانی امور مربوط به پایگاه



COICOP(  213بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  کد شرح 
 1428  توسط دولتامور بهداشت محیط

 1428  توسط دولتامور بهداشت مواد غذایی
 1428  توسط دولتروستای سالم امور

 1428  توسط دولتامور شهر سالم
آمـوزان امور مربوط به برگزاری مسابقات قهرمـانی و المپیادهـای ورزشـی دانـش     

  توسط دولتراهنمایی
1442 

امور مربوط به برگـزاری مـسابقات قهرمـانی و المپیادهـای ورزشـی دانـشجویان               
  توسط دولتشده فراهم

1444 

 1441  توسط دولتدبستانی پیش ابتدایی وآموزان  امور مشاوره و راهنمایی دانش
 1442  توسط دولتشده فراهم آموزان دوره دوم امور مشاوره و راهنمایی دانش
 1441  توسط دولتشده فراهمآموزان ابتدایی  امور مشاوره و راهنمایی دانش

 1431  توسط دولتشده فراهم های پایه امور ورزش
 1431 ولت توسط دشده فراهم امور ورزش کارگران

 1428  توسط دولتشده فراهمهای بهداشتی  انجام مراقبت
 1427  توسط دولتشده فراهم اورژانس پیش بیمارستانی

 1450  توسط دولتایجاد خانه سالمت برای دختران
 1450  توسط دولتهای تربیتی کودکان و نوجوانان ایجاد خانه

 1450  توسط دولتاجتماعیدیده  ایجاد مراکز اجتماع درمان مدار زنان آسیب
 1428  توسط دولتسازی ایمن

 1450  توسط دولتدیدگان اجتماعی بازپروری و بازتوانی آسیب
 1450  توسط دولتهای اجتماعی بررسی و مداخله در بحران

 1450  توسط دولتهای آموزشی پیشگیری از اعتیاد برگزاری کارگاه
یحی و ورزشی معلوالن و مددجویاناردوهای آموزشی و تفر مسابقات و برگزاری

 توسط دولت
1450 

 1441  توسط دولتشده فراهم برنامه سوادآموزی بزرگساالن
 1441  توسط دولتشده فراهم برنامه سوادآموزی خردساالن

 1428  توسط دولتآموزان بهداشت دانش



COICOP(  214بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  کد شرح 
ای جنبـیهـ  هـا و سـاختمان     های حمایتی و اردوگاه     بهسازی و نوسازی ساختمان   

 توسط دولت
1450 

 1428  توسط دولتبیماریابی و کنترل
 1450   توسط دولتشده فراهم بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین

 1450  توسط دولتشده فراهمبیمه خدمات درمانی جذامیان 
 1450  توسط دولتشده فراهم بیمه درمان پرسنل نظامی و انتظامی

 1450  توسط دولتشده همفرا بیمه درمان روستایی
 1450  توسط دولتشده فراهم بیمه درمان سایر اقشار کم درامد شهری و شهری

 1450  توسط دولتشده فراهم بیمه درمان کارمندان دولت
 1450  توسط دولتشده فراهم بیمه درمان معلوالن

 1450  توسط دولتشده فراهمبیمه سرانه عمر و حوادث بازنشستگان 
 1450  توسط دولتشده فراهم  اجتماعی طالب و روحانیونهای بیمه
 1450  توسط دولتشده فراهم های اجتماعی نیازمندان بیمه

 1450  توسط دولتپرداخت فرانشیز خدمات درمانی موردی و ویژه
 1450  توسط دولتهای غیر نقدی به جذامیان کشور پرداخت کمک

 1450 توسط دولتزمند های نیا پرداخت مستمری و عیدی به خانواده
 1450  توسط دولتپرداخت یارانه درمان و بازتوانی معتادان

 1421  توسط دولتپرداخت یارانه انواع دارو
بگیـران نیروهـای مـسلح  بگیران و وظیفـه     بازنشستگان، مستمری   حقوق  پرداخت

 توسط دولت
1450 

 1441  توسط دولت)خدمات( دبستانی پیش 
 1450 توسط دولت اعتیاد زاپیشگیری اجتماع 
 1450  توسط دولتهای اجتماعی پیشگیری از آسیب
 142  توسط دولتهای منجر به معلولیت پیشگیری از بیماری

 1428  توسط دولتها پیشگیری و کنترل بیماری
 1427  توسط دولت مکان و استراحت بیمارستانیتأمین

 



COICOP(  215بر اساس (بندی مصرف فردی بر حسب هدف در ایران  طبقه

  کد شرح 
 1450 توسط دولت مناطق محرومهای ترجیحی درمان بستری   تعرفهتأمین
 1450  توسط دولت روزنامه سپید برای نابینایانتأمین
 1450  توسط دولت و واگذاری وسایل کمک توانبخشی به معلولینتأمین

 1421  توسط دولتتامین انواع داروهای درمانی
 1421  توسط دولتتامین انواع داروهای دندانپزشکی

 1421 توسط دولت تامین انواع داروهای گیاهی
 1422  توسط دولت تامین باندهای چسبنده و غیر چسبنده

 1423  توسط دولتملزومات مصرفی پزشکی تامین تجهیزات و
 1422  توسط دولت...و های قند، اوره، بارداری  تامین تست

 1422  توسط دولتهای اولیه تامین جعبه کمک
 1431  توسط دولتبوطآور و مربیان مر تامین جوائز قهرمانان مدال

 1421  توسط دولتتامین داروهای مورد استفاده در تنظیم خانواده
 1422  توسط دولتتامین دماسنج طبی

 1422 توسط دولت تامین سایر محصوالت پزشکی
 1421  توسط دولتتامین سایر انواع محصوالت دارویی

 1421   توسط دولتها ها و واکسن تامین سرم
 1422 توسط دولت ی تزریق زیرجلدیها تامین سرنگ

 1422 توسط دولتتامین کیسه آب داغ و کیسه یخ 
 1422 د توسط دولتهای کشی و زانوبن تامین لوازم کشباف طبی نظیر جوراب

 1422  توسط دولتتامین وسایل مورد استفاده در تنظیم خانواده
 1421  توسط دولتها و مواد معدنی تأمینتامین وی

 1423 توسط دولتهای گرمازا  اساژ و المپتجهیزات م
 1446  توسط دولتتجهیزات کمک آموزشی

 1423  توسط دولتهای مخصوص بیمار تخت
 1427  توسط دولتتدارک وسایل و تجهیزات درمانی بیمارستانی

 1426  توسط دولتتعمیر تجهیزات طبی
 1410  دد جویان توسط دولتتعمیر و بازسازی جزئی واحدهای مسکونی م



COICOP(  216بر اساس (  در ایرانبندی مصرف فردی بر حسب هدف طبقه

  کد شرح 
 1446  توسط دولتشده فراهمآموزان  تغذیه دانش

 1425  توسط دولتشده فراهمجراحی و ارتودنسی 
 1423  توسط دولتشده فراهم های زیربغل و واکر چوب

 1450  و بدسرپرست  توسط دولتسرپرست حضانت و نگهداری اطفال و نوجوانان بی
توسـط هـای زنـدگی     و آمـوزش مهـارت    و پرداخت مستمری به معلولین        حمایت  

 دولت
1450 

 1450  توسط دولتحمایت اجتماعی از زنان و کودکان فاقد سرپناه
 1450  توسط دولتحمایت از ایتام

 1450  توسط دولتحمایت از تشکیل حساب آتیه
 1450  توسط دولتحمایت از خانواده ایثارگران

 1450 توسط دولت های دارای فرزندان ناتوان حمایت از خانواده
 1450  توسط دولتحمایت از کودکان دارای سوء تعذیه

 1450  توسط دولتهای نیازمند حمایت حقوقی از خانواده
 1432  توسط دولتها ها و جشنواره نمایشگاه و ها حمایت از برگزاری همایش

های کتاب، مطبوعات هنری و های عمومی و برگزاری نمایشگاه حمایت از کتابخانه
 توسط دولت سینمایی

1432 

 1427  توسط دولتحمل و نقل با آمبوالنس بیمارستانی
 1426 توسط دولت  ...و  MRI اکو کاردیوگرافی، خدمات آندوسکپی،
 1431  توسط دولتهای ورزشی خدمات استادیوم
 1432  توسط دولتخدمات تئاترها

 1432 توسط دولت رهای موسیقیخدمات تاال
 1450 تماعی توسط دولت خدمات حمایت اج

 1432  توسط دولتسراها خدمات فرهنگ
 1424  توسط دولت...)پزشکی، آلرژی و  چشم(های سرپایی  خدمات کلینیک

 1426  توسط دولتخدمات ماساژورها
 1431  توسط دولتهای ورزشی خدمات هیئت

 1426  توسط دولتایکس های تشخیص طبی و مراکز اشعه خدمات آزمایشگاه
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  کد شرح 
 1426  توسط دولتخدمات آمبوالنس

 1441  توسط دولتشده فراهم دبستانی پیشخدمات آموزش ابتدایی و 
شده توسطارائه ) دانشگاه(خدمات آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم 

 دولت
1443 

 1444 شده توسط دولتارائه ) دانشگاه(خدمات آموزش دوره سوم 
 1445 بندی نشده در جاهای دیگر توسط دولتهای طبقه  خدمات آموزش

 1442  توسط دولت در دوره دومشده فراهمخدمات آموزشی 
 1427  توسط دولتخدمات اداری بیمارستانی

 1432  توسط دولتشده فراهمها   شناسی، باغ گل  جانورشناسی و گیاه های خدمات باغ
 1432  توسط دولتشده فراهم خدمات بناهای تاریخی

 1428 شده توسط دولتارائه ات بهداشت عمومی خدم
 1425  توسط دولتشده فراهمکاران دهان و سایر کمک دندانپزشکان  خدمات بهداشت

 1427 خدمات بیمارستانی توسط دولت
 1432 توسط دولت های ملی خدمات پارک
 1428 توسط دولت زدایی های انتقال خون و ویروس خدمات پایگاه

 1426  توسط دولتو ماماهاخدمات پرستاران 
 1427 توسط دولت خدمات پزشکان عمومی و تخصصی بیمارستانی

 1424  توسط دولتخدمات پزشکی
 1427  توسط دولتخدمات پیراپزشکان نظیر پرستاران، ماماها بیمارستانی

 1426 دولتتوسط خدمات پیراپزشکی سرپایی 
 1432  توسط دولتشده فراهمخدمات تاالرهای کنسرت 

 1426  توسط دولتخدمات تشخیص طب سوزنی
 1431  توسط دولتشده فراهمخدمات تفریحی و ورزشی 

گفتـار درمـانی، سـنجی،  بینـایی  سـنجی،  ارتوپـدی، شـنوایی   ( خدمات توانپزشکی 
 توسط دولت بیمارستانی...) روانشناسی و 

1426 

 1427 توسط دولتخدمات جراحان و دندانپزشکان بیمارستانی 
 1432  توسط دولتشده فراهمهای فرهنگ   خانهخدمات
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  کد شرح 
 1427  توسط دولتهای خاص بیمارستانی خدمات درمانی بیماری

 1426  توسط دولتخدمات درمانی حمام آبگرم
 1425  توسط دولتخدمات دندانپزشکان

 1425 خدمات دندانپزشکی سرپایی توسط دولت
توسط دولت شده فراهمو قلب  پی، نوار مغزخدمات رادیولوژی، سونوگرافی، رادیوترا 1426 

 1424  توسط دولتخدمات روانپزشکی
 1431 شده توسط دولت فراهمشده ارائه  روباز های ورزشی سرپوشیده و خدمات سالن

 1432 توسط دولتخدمات سینماها 
 1426  توسط دولتشده فراهم خدمات طب سنتی

 1424 ت توسط دولشده فراهمخدمات طبی سرپایی 
 1426  توسط دولتشده فراهمسازها  خدمات عینک

 1432  توسط دولتخدمات فرهنگی مساجد
 1432  توسط دولتشده فراهمخدمات فرهنگی 

 1427 توسط دولتها بیمارستانی  خدمات فیزیوتراپیست
 1432  توسط دولتشده فراهمها  خدمات کتابخانه

 1427  توسط دولتخدمات ماساژورها بیمارستانی
 1426  توسط دولت خدمات متخصصین فیزیوتراپی

 1424 توسط دولتآرایی  خدمات متخصین دندان
 1450  توسط دولتخدمات مددکاری و مشاوره

 1427  توسط دولتخدمات مراکز پزشکی
 1410 شده توسط دولتارائه خدمات مسکن 

 1432 توسط دولتها  خدمات موزه
 1426  توسط دولتشده فراهم خدمات نرمش درمانی تجویز طبی

 1432  توسط دولتشده فراهمهای هنری  ها و نمایشگاه خدمات نگارخانه
 1446  توسط دولت شده فراهمای  خدمات یارانه

 1446  توسط دولتشده فراهمخوابگاه 
 1427   توسط دولتشده فراهم خوراک و آشامیدنی بیمارستانی
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  کد شرح 
 1427  توسط دولتشده فراهمیی بیمارستانی  دارو و سایر محصوالت دارو

 1442  توسط دولتشده فراهمدبیرستان 
 1442  توسط دولتشده فراهم های غیر انتفاعی دبیرستان

 1444  توسط دولتشده فراهمدکترای تخصصی 
 1444  توسط دولتشده فراهمای  دکترای حرفه

 1423  توسط دولتشده فراهمدندان مصنوعی 
 1442  توسط دولتشده فراهم تشییعی علوم دینی اهل دوره مقدمات

 1442  توسط دولتشده فراهم های آموزشی شبانه راهنمایی دوره
 1442  توسط دولتشده فراهم های آموزشی شبانه متوسطه دوره
 1428  توسط دولتشده فراهمبرداری مراکز قرنطینه  اندازی و بهره راه

 1442  توسط دولتشده فراهم راهنمایی
 1428  توسط دولتهای بهینه پیشگیری از رشد جمعیت روش

 1450  توسط دولتساماندهی امور کودکان خیابانی
 1450  توسط دولتساماندهی متکدیان

 1445  توسط دولتشده فراهم های تخصصی غیر رسمی سایر آموزش
 1427  توسط دولتشده فراهمسایر خدمات پزشکی بیمارستانی 

 1422  توسط دولتشده فراهمپزشکی سایر محصوالت 
 1423  توسط دولتشده فراهمسایر وسایل و تجهیزات درمانی 

 1426  توسط دولتشده فراهمسایر خدمات پیراپزشکی 
 1432  توسط دولتشده فراهم سایر خدمات تفریحی

 1431  توسط دولتشده فراهم سایر خدمات ورزشی و تفریحی
 1428  توسط دولتشده فراهمسالمت خانواده و جمعیت 

 1446  توسط دولتشده فراهمسلف سرویس 
 1423  توسط دولتشده فراهمسمعک 

 1450  توسط دولتشده فراهم سهم کارفرمایی معلولین
 توسـطشـده  فراهم مخصوص معلولین  دار موتوری و غیر موتوری  های چرخ   صندلی
 دولت

1423  
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  کد شرح 
 1450  توسط دولتشده فراهم  خودکشیطرح روان بهداشتیاران، پیشگیری از

 1450  توسط دولتشده فراهممندی و حق اوالد  عائله
 1444  توسط دولتشده فراهمعلوم دینی دوره خارج ـ اهل تشیع 

 1423  توسط دولتشده فراهمهای طبی و لنزهای طبی  عینک
 1428 توسط دولتسازی تنظیم خانواده  فرهنگ
 1428  توسط دولتشده فراهم زمینه خدمات بهداشت عمومی در  ای های رسانه فعالیت
 1441  توسط دولتشده فراهمهای فوق برنامه برای مقطع ابتدایی  فعالیت
 1442  توسط دولتشده فراهم های فوق برنامه مقطع راهنمایی و دبیرستان فعالیت
 1442  توسط دولتشده فراهم های فوق برنامه فعالیت

 1444  توسط دولتهشد فراهمفوق دکترا 
 1444  توسط دولتشده فراهمکاردانی 

 1444  توسط دولتشده فراهمکارشناسی 
 1444  توسط دولتشده فراهمکارشناسی ارشد 

 1446  توسط دولتشده فراهمهای مرکزی  کتابخانه
 1425 توسط دولتکشیدن دندان 

 1423  توسط دولتشده فراهمهای ارتوپدی  کفش
 1445  توسط دولتشده فراهم ها ای به جز هنرستان ی فنی و حرفههای آموزش کالس

 1423  توسط دولتشده فراهمبند  کمربند جراحی و طبی، گردنبند طبی و مچ
 1450  توسط دولتکمک به ایجاد اشتغال و توانمندسازی زنان خودسرپرست

 1450  توسط دولت سال و مادران تحت پوشش6کمک به بهبود تغذیه کودکان زیر 
 1450 توسط دولت  نیازهای اساسی خانوارتأمینکمک به 

های اجتمـاعی معتـادان بهبـود یافتـه و خـانواده  کمک به توانمندسازی و حمایت    
 توسط دولتها  آن

1450 

 1450   توسط دولتهای نیازمند مراکز غیر دولتی کمک به معاش و مستمری خانواده

 1450  توسط دولتشده فراهم کمک هزینه ازدواج
 1450  توسط دولتشده فراهم کمک هزینه فوت
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  کد شرح 
المللـی   آموزان به مسابقات بین    های ورزشی دانش   سازی و اعزام تیم    کمک به آماده  
 توسط دولت

1442 

المللـی   های ورزشی دانشجویان به مـسابقات بـین        سازی و اعزام تیم    کمک به آماده  
 توسط دولت

1444 

 1431  توسط دولتبرگزاری اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجیسازی و  کمک به آماده

 1431   توسط دولتالمللی های ملی به مسابقات بین کمک به اعزام ورزش کاران تیم

 1427  توسط دولتها کمک به انجمن بیماری
 1431  توسط دولتکمک به برگزاری مسابقات ورزشی

 1427  توسط دولتبضاعت کمک به بیماران بی
 1410  توسط دولتسرپرست و نیازمند  به تامین مسکن زنان بیکمک

 1410  توسط دولتکمک به تامین مسکن مددجویان
 1410  توسط دولتکمک به تامین واحدهای مسکونی نیازمندان

 1427   توسط دولتهای اولیه و احیاء مریض بیمارستانی کمک
 1428 توسط دولتها  کنترل اپیدمی
 1428 توسط دولت مشترک انسان و دام های کنترل بیماری
 1428  توسط دولتهای مهاجرین و پناهندگان کنترل بیماری

 1421  توسط دولتشده فراهممحصوالت دارویی 
توسـطهای کشور     جو در استان    مرکز اسکان موقت و حمایت اجتماعی از زنان پناه        

 دولت
1450 

 توسـطشده  فراهم جاییهای تحت پوشش طرح شهید ر       مستمری و عیدی خانواده   
 دولت

1450 

 1428  توسط دولتشده فراهممشاوره و راهنمایی در زمینه خدمات بهداشت عمومی 
 1425  توسط دولتنصب دندان

 1427  توسط دولت)کمک پرستاران ( مراقبت توسط کارکنان غیر متخصص نظارت و
هـای  و سـاختمان  هـا     های حمـایتی و اردوگـاه       برداری از ساختمان    نگهداری و بهره  

 توسط دولتجنبی 
1450 

 1450  توسط دولتسازی حقوق بازنشستگان هماهنگ
 1442  توسط دولتشده فراهمهنرستان 
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  کد شرح 
 1426  توسط دولتشده فراهم واکسیناسیون
 1441  توسط دولتآموزان ابتدایی ورزش دانش
 1442  توسط دولتشده فراهم آموزان دوره دوم ورزش دانش

 1423  توسط دولتشده فراهم ، برای تعیین فشار خون یل برقی و غیر برقیوسا
 1423  توسط دولتشده فراهموسایل و تجهیزات درمانی 

  


