
شیالتو داریکشاورزی، جنگل

صنایع غذایی و دارویی، آرایشی و
بهداشتی

معدن وصنایع معدنی

الکترونیک، ارتباطات و
(ICT)فناوری اطالعات

بازرگانی

(انرژی)صنعت آب و برق 

حمل و نقل و انبار داری

صنعت احداث

فعالیت های مالی، بیمه و بانک

عاتصنایع خودرویی، وسایل نقلیه و قط

صنایع چوبی، سلولزی و نساجی

پتروشیمینفت، گاز، 

لزی ماشین آالت و تجهیزات، صنایع ف
و فراورده های مرتبط

خدمات

عناوین گرایش ها



زی تولید محصوالت کشاور01
و دامی، شکار و فعالیت های 

خدماتی وابسته

(دائمیغیر)کاشت محصوالت ساالنه 011
(دائمی)کاشت محصوالت چندساله 012
تکثیر گیاهان013
پرورش حیوانات014
بهره برداری توام کشاورزی و دامداری015
فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول016
شکار و تله گذاری و فعالیت های خدماتی وابسته 017

جنگل داری و بریدن 02
درختان 

ماهیگیری و آبزی پروری03

و سایر فعالیت های جنگل داری( جنگل کاری)پرورش جنگل021
بریدن درختان022
جمع آوری محصوالت جنگلی غیرچوبی 023
خدمات پشتیبانی جنگل داری024

ماهیگیری031

آبزی پروری032

داری و شیالتکشاورزی، جنگل:زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش



(     غیر دائمی)محصوالت ساالنه کاشت 011

، حبوبات و دانه های روغنی (به جز برنج)کاشت غالت 0111
کاشت برنج0112
کاشت سبزیجات و صیفی جات، ریشه ها و غده ها0113
کاشت نیشکر0114
کاشت توتون و تنباکو0115
کاشت محصوالت لیفی0116
(غیر دائمی ) کاشت سایر محصوالت ساالنه 0119

بازگشت به زیر گرایش 



(دائمی)کاشت محصوالت چندساله 012

(انگور ) کاشت مو 0121
کاشت میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری0122
کاشت مرکبات0123
کاشت میوه های دانه دار و میوه های هسته دار0124
کاشت سایر میوه ها و میوه های آجیلی، درختی و بوته ای0125
کاشت میوه های روغنی0126
کاشت محصوالت نوشیدنی0127
کاشت ادویه جات، محصوالت معطر، مخدر و دارویی0128
(دائمی)کاشت سایر محصوالت چندساله0129

بازگشت به زیر گرایش 



فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول016

بازگشت به زیر گرایش 

فعالیت های پشتیبانی تولید محصوالت کشاورزی 0161
فعالیت های پشتیبانی تولید محصوالت حیوانی0162
فعالیت های پس از برداشت محصول0163
فراوری بذر برای تکثیر0164



و بریدن درختان جنگل داری    02

بازگشت به زیر گرایش 

و سایر فعالیت های جنگل داری( جنگل کاری)پرورش جنگل021
بریدن درختان022
جمع آوری محصوالت جنگلی غیرچوبی 023
خدمات پشتیبانی جنگل داری024



ماهیگیری031

بازگشت به زیر گرایش 

ماهیگیری دریایی0311
(آب های داخلی)ماهیگیری در آب های شیرین0312



آبزی پروری  032

بازگشت به زیر گرایش 

آبزی پروری دریایی0321
آبزی پروری در آب های شیرین0322



10   
تولید فراورده های غذایی

فراوری و نگهداری گوشت  101
فراوری و نگهداری ماهی،سخت پوستان و نرم تنان  102
فراوری و نگهداری میوه و سبزیجات  103
بجز روغن ذرت-تولید روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی  104
تولید فرآورده های لبنی  105
 ای، نشاسته و فراورده های نشاسته(دانه آسیاب شده) تولید فراورده های آسیاب غالت  106
تولید سایر فراورده های غذایی  107
تولید غذای آماده حیوانات   108

11   
تولید انواع آشامیدنی ها

2023 
یبات تولید صابون وشوینده ها، ترک

ها تمیزکننده وبراق کننده ، عطر
ومواد آرایشی

صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی:زیر گرایش 

21   
تولید داروها وفراورده های 

دارویی شیمیایی وگیاهی

بازگشت به عناوین گرایش

12
تولید فراوردهای توتون و 

تنباکو



، نشاسته و فراورده های نشاسته ای(دانه آسیاب شده) تولید فراورده های آسیاب غالت  106

بازگشت به زیر گرایش 

تولید فراورده های آسیاب غالت1061
تولیدنشاسته وفرآورده های نشاسته ای1062



تولید سایر فراورده های غذایی  107

بازگشت به زیر گرایش 

تولید سایر فراورده های غذایی1071
تولید قند و شکر1072
تولید کاکائو، شکالت و شیرینی های شکری1073
تولید ماکارونی،  نودل و ورمیشل وفراورده های نشاسته ای1074
تولید غذاهای آماده1075
تولید سایر فراورده های غذایی طبقه بندی نشده در جای دیگر1079



استخراج زغال سنگ و  05
زغال قهوه ای

استخراج نفت خام و گاز 06
طبیعی

استخراج کانه های فلزی07

معدن و صنایع معدنی:زیر گرایش 

استخراج سایر معادن08

انی فعالیت های خدمات پشتیب09
استخراج معدن

استخراج زغال سنگ خشک  051
(زغال قهوه ای)استخراج لیگنیت   052

استخراج نفت خام  061
استخراج گاز طبیعی  062

استخراج کانه های آهن  071
استخراج کانه های فلزی غیرآهنی  072

استخراج سنگ، شن و خاك رس  081
معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر استخراج سایر   089

فعالیت های پشتیبانی استخراج نفت و گاز طبیعی  091
سایر فعالیت های پشتیبانی استخراج معدن  099

بازگشت به عناوین گرایش

تولیدسایر فراورده های 23
معدنی غیرفلزی

فعالیت های جمع آوری، 38
تصفیه و دفع پسماند 

تولیدشیشه و فراورده های شیشه ای  231
تولید فراورده های معدنی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر  239

ر فعالیت های تصفیه و سای39
خدمات مدیریت پسماند

جمع آوری پسماند  381
تصفیه و دفع پسماند  382
بازیافت مواد  383



استخراج کانه های فلزی غیر آهنی072

بازگشت به زیر گرایش 

استخراج کانه  های اورانیوم و توریوم0721
استخراج سایر کانه های فلزی غیر آهنی0729



معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر استخراج سایر   089

استخراج مواد معدنی شیمیایی و کودهای معدنی0891
استخراج تورب0892
استخراج نمک0893
استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر0899

بازگشت به زیر گرایش 



تولید فراورده های معدنی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر  239

تولید فراورده های نسوز2391
تولیدمواد ساختمانی از خاك رس2392
تولید سایر فراورده های چینی و سرامیکی2393
تولید سیمان وآهک وگچ2394
تولید کاالها ازبتون وسیمان وگچ2395
برش وشکل دهی و پرداخت سنگ2396
دیگرتولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجای2399

بازگشت به زیر گرایش 



جمع آوری پسماند  381

جمع آوری پسماند بی خطر3811
جمع آوری پسماند خطرناك3812

بازگشت به زیر گرایش 



برنامه نویسی، مشاوره و62
هفعالیت های مربوط به رایان

الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطالعات:زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش

فعالیت های  برنامه نویسی رایانه 6201
فعالیت های مشاوره مربوط به رایانه و مدیریت تسهیالت رایانه ای 6202
سایر فعالیت های خدماتی فناوری اطالعات و رایانه  6209

ساخت تخته مدار و قطعات الکترونیکی  261
تولید رایانه و تجهیزات جانبی  262
ساخت تجهیزات مخابراتی  263
ساخت کاالهای مصرفی الکترونیکی  264
ساخت تجهیزات اندازه گیری، آزمون، راهبری و کنترل؛ انواع ساعت   265
ساخت تجهیزات پرتودهی، الکتروپزشکی والکترودرمانی  266
تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی  267
تولید رسانه های نوری و مغناطیسی  268

ساخت محصوالت رایانه26
ای، الکترونیکی ونوری



تامین برق، گاز، بخار و 35
تهویه هوا

آوری، تصیفه و جمع 36
تامین آب

فاضالب37

(انرژی)صنعت آب و برق :زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش

تولید، انتقال و توزیع برق   351

تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله  352
تامین بخار و تهویه هوا  353



حمل و نقل زمینی و حمل49
و نقل از طریق خط لوله 

حمل ونقل آبی50

حمل ونقل هوایی51

حمل و نقل و انباداری:زیر گرایش 

انبار داری و فعالیت های 52
پشتیبانی حمل و نقل

فعالیت های  پست وپیک53

بازگشت به عناوین گرایش

حمل و نقل از طریق راه آهن   491
سایر حمل ونقل زمینی  492
حمل ونقل از طریق خط لوله  493

حمل ونقل دریایی و آب های ساحلی  501
حمل ونقل آبی داخلی  502

حمل ونقل هوایی مسافر  511
حمل ونقل هوایی بار  512

انبارداری و ذخیره سازی  521
فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل  522

فعالیت های  پست  531
فعالیت های پیک  532



حمل ونقل دریایی و آب های ساحلی  501

بازگشت به زیر گرایش 

حمل ونقل دریایی و آب های ساحلی مسافر5011
حمل ونقل دریایی و آب های ساحلی بار5012



فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل  522

بازگشت به زیر گرایش 

فعالیت های خدمات پشتیبانی حمل ونقل زمینی5221
فعالیت های خدمات پشتیبانی حمل ونقل آبی5222
فعالیت های خدمات پشتیبانی حمل ونقل هوایی5223
جابجایی محموله5224
سایر فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل5229



احداث -ساختمان سازی41
انواع  ساختمان های مذهبی، 
مسکونی، اداری، آموزشی، 

بهداشتی و فرهنگی

مهندسی عمران42

فعالیت های ساخت و43
ساز تخصصی ساختمانی

صنعت احداث:زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش

تخریب و آماده سازی محوطه  431
فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  432
پایان دهی و تکمیل بنا  433
سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  439

ساخت جاده و راه آهن  421
ساخت پروژه های تاسیسات شهری  422
ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  429



تولید وسایل نقلیه 29
موتوری، تریلر ونیم تریلر

مل تولید سایر تجهیزات ح30
و نقل

صنایع خودرویی، وسایل نقلیه و قطعات:زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش

تولید وسایل نقلیه موتوری  291
وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر( اتاق ) تولید بدنه   292
تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری   293

تولید کشتی و قایق  301
تولید لوکوموتیو های  راه آهن  و وسایل نقلیه ریلی  302
تولید هواپیما و فضاپیما و ماشین آالت وابسته  303
ساخت وسایل نقلیه جنگی  304
تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر  309



تولید کشتی و قایق  301

بازگشت به زیر گرایش 

تولید کشتی و سازه های شناور3011
تولید قایق های تفریحی و ورزشی3012



تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر  309

بازگشت به زیر گرایش 

تولید موتور سیکلت3091
تولید دوچرخه و صندلی چرخدار معلولین3092
گرتولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دی3099



تولید منسوجات13

تولید پوشاك14

تولید چرم و فراورده های15
وابسته 

صنایع چوبی، سلولزی و نساجی:زیر گرایش 

تولید چوب وفراورده های چوب 16
ساخت -به جزمبلمان –وچوب پنبه 

کاال از حصیر وموادحصیربافی

تولید کاغذ و فراورده های 17
کاغذی

ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات131

تولید سایر منسوجات139

بازگشت به عناوین گرایش

ط چاپ و تکثیر رسانه های ضب18
شده

تولید پوشاك، به جز پوشاك از پوست خزدار  141
تولید کاالهای خزدار  142
تولید پوشاك کشباف و قالب بافی شده  143

دباغی و پرداخت چرم ؛ تولید کیف دستی؛ زین و یراق؛ پرداخت و رنگرزی خز  151
تولید کفش و پاپوش  152

اره کشی و رنده کردن چوب   161

تولید فراورده های چوب ،چوب پنبه، حصیر وموادحصیربافی  162

تولید کاغذ و فراورده های کاغذی170

چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته به چاپ  181
تکثیر رسانه های ضبط شده   182



ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات131

بازگشت به زیر گرایش 

آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی1311
بافندگی منسوجات1312
تکمیل منسوجات1313



تولید سایر منسوجات139

تولید پارچه های کشباف و قالب بافی1391
به جز پوشاك-تولید کاالهای نساجی آماده1392
تولید قالی و قالیچه1393
تولید طناب، ریسمان، نخ چند الیه و تور1394
تولید سایر منسوجات طبقه بندی نشده در جای دیگر 1399

بازگشت به زیر گرایش 



دباغی و پرداخت چرم ؛ تولید کیف دستی؛ زین و یراق؛ پرداخت و رنگرزی خز  151

بازگشت به زیر گرایش 

دباغی و پرداخت چرم؛ پرداخت و رنگرزی خز1511
تولید چمدان، کیف دستی و مشابه آن؛ زین و یراق 1512



تولید فراورده های چوب ،چوب پنبه، حصیر وموادحصیربافی  162

تولید ورق های روکش شده و صفحه هایی که اصل آن چوب است1621
تولید کاالهای نجاری درودگری ساختمان 1622
تولید ظروف و محفظه های چوبی 1623
تولید سایر فراورده ها از چوب و تولید کاال از چوب پنبه و حصیر و مواد حصیربافی 1629

بازگشت به زیر گرایش 



تولید کاغذ و فراورده های کاغذی170

تولید خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا 1701
ی تولیدکاغذ فانوسی و مقوای زنبوری و سایر وسایل بسته بندی کاغذی و مقوای1702
تولید سایر کاالهای کاغذی و مقوایی 1709

بازگشت به زیر گرایش 



چاپ وفعالیت های خدماتی وابسته به چاپ  181

چاپ1811
فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ1812

بازگشت به زیر گرایش 



تولید کک و فراورده های19
حاصل از پاالیش نفت

تولید موادشیمیایی و 20
فراورده های شیمیایی

تولیدفراورده های 22
الستیکی وپالستیکی

پتروشیمینفت، گاز، :زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش

تولید فراورده های کوره کک پزی   191

تولید فراورده های پاالیش شده نفت   192

عی در شکل نخستینتولید مواد شیمیایی اساسی، کودها وترکیبات نیتروژن، پالستیک و الستیک  مصنو  201

تولید سایر فراورده های شیمیایی  202
تولیدالیاف مصنوعی  203

بجز کفش-تولیدفراورده های الستیکی وپالستیکی  221
به جزکفش-تولید فراورده های پالستیکی  222



تولید مواد شیمیایی اساسی، کودها وترکیبات نیتروژن، پالستیک و الستیک  مصنوعی در شکل نخستین  201

بازگشت به زیر گرایش 

تولید مواد شیمیایی اساسی 2011
تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن 2012
تین تولید پالستیک  والستیک مصنوعی در شکل نخس2013



تولید سایر فراورده های شیمیایی  202

بازگشت به زیر گرایش 

تولید آفات کش هاو سایر فراورده های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی 2021
تولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش های مشابه، جوهرچاپ  و بتانه 2022
رایشیتولید صابون وشوینده ها، ترکیبات تمیزکننده وبراق کننده ، عطرها ومواد آ2023
تولید سایر فراورده های شیمیایی طبقه بندی نشده در جای دیگر2029



تولید فلزات پایه 24

خته تولیدمحصوالت فلزی سا25
زاتشده، به جزماشین آالت وتجهی

تولید تجهیزات برقی27

فراورده های مرتبطو ماشین آالت و تجهیزات، صنایع فلزی :زیر گرایش 

زات تولید ماشین آالت و تجهی28
طبقه بندی نشده درجای دیگر

تولید مبلمان 31

بازگشت به عناوین گرایش

قه تولید سایر مصنوعات طب32
بندی نشده در جای دیگر

زاتتعمیر ونصب ماشین آالت و تجهی33

تولید جواهرات، جواهرات بدلی و کاالهای وابسته  321
تولید آالت موسیقی  322
تولید کاالهای ورزشی  323
تولید وسایل بازی و اسباب بازی  324
ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی  325
تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر  329

تولید ماشین آالت با کاربرد عام  281
تولید ماشین آالت باکاربرد خاص  282

تولید موتور برقی، دینام و ترانسفورماتور و دستگاه های توزیع و کنترل برق  271
تولید باتری و انباره  272
تولید سیم و دستگاه های سیم کشی  273
تولید تجهیزات روشنایی برقی  274
تولید وسایل برقی خانگی  275
تولید سایر تجهیزات برقی  279

تولید آهن وفوالد پایه  241
تولید فلزهای پایه گرانبها وسایرفلزهای غیرآهنی  242
ریخته گری فلزات  243

تولید محصوالت فلزی سازه ای، منبع، مخزن آب ومولدهای بخار  251
تولید اسلحه ومهمات  252
تولیدسایرمحصوالت فلزی ساخته شده وفعالیتهای خدماتی فلزکاری  259



ریخته گری فلزات  243

بازگشت به زیر گرایش 

ریخته گری آهن وفوالد2431
ریخته گری فلزات غیرآهنی2432



تولید محصوالت فلزی سازه ای، منبع، مخزن آب ومولدهای بخار  251

بازگشت به زیر گرایش 

تولید محصوالت فلزی سازه ای2511
تولید منبع، مخزن  وکانتینرهای فلزی 2512
تولیدمولدهای بخار، بجزدیگهای آب گرم حرارت مرکزی            2513



تولیدسایرمحصوالت فلزی ساخته شده وفعالیتهای خدماتی فلزکاری  259

بازگشت به زیر گرایش 

ی گردهاچکش کاری، پرسکاری، قالب زنی، پتک کاری، شکل دهی فلزات با غلتک ومتالوژ2591
عمل آوری وروکش کردن فلزات ؛ ماشین کاری2592
تولید آالت برنده وابزار دستی ویراق آالت عمومی2593
تولید سایرمحصوالت فلزی ساخته شده طبقه بندی نشده درجای دیگر2599



تولید ماشین آالت با کاربرد عام  281

بازگشت به زیر گرایش 

کلتبجز موتورهای وسایل نقلیه هوایی، خودرو و موتورسی-تولید موتوروتوربین2811
ساخت تجهیزات نیروی سیال2812
تولید سایرپمپ ها،کمپرسورها، شیرها وسوپاپ ها2813
تولید یاتاقان،  چرخ دنده ودیفرانسیل2814
تولید اجاق وکوره ومشعل های کوره2815
تولید تجهیزات باال بر وجابجاکننده2816
(بجز رایانه و وسایل جانبی)تولید ماشین آالت و تجهیزات دفتری2817
تولید ابزار دستی موتوردار2818
تولید سایرماشین آالت باکاربرد عام   2819



تولید ماشین آالت باکاربرد خاص  282

بازگشت به زیر گرایش 

تولیدماشین آالت کشاورزی وجنگلداری2821
تولید -اره برقی ثابت 2822
ذوب فلزات -تولید ماشین آالت متالوژِی 2823
تولیدماشین آالت استخراج معدن وساختمان2824
تولید ماشین آالت عمل آوری مواد غذایی ، نوشیدنی ها و دخانیات2825
تولید ماشین آالت برای تولید منسوجات والبسه وچرم2826
تولید سایرماشین آالت باکاربردخاص2829



خدمات:زیر گرایش 

بازگشت به عناوین گرایش




