
 کاال



وضعیتکدطبقهگروهقسمت

خرده فروشی به جز وسايل نقليه 

47موتوري و موتورسيكلت
صنفی

خرده فروشی در فروشگاههاي غير 

471تخصصی
صنفی

صنفی4711فروشگاه هاي بزرگ غير زنجيره اي

صنفی4719 فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي

خرده فروشی غذا، آشاميدنيها و 

دخانيات در فروشگاههاي تخصصی
472

صنفی

خرده فروشی موادغذايی در فروشگاههاي تخصصی
4721

صنفی

صنفی47211ميوه و سبزي

صنفی47212خواروبار، لبنيات، موادغذايی،آجيل، خشكبار

صنفی47213گوشت قرمز و سفيد و ماهی و فراورده هاي مربوط

خرده فروشی انواع آشاميدنيها در فروشگاههاي 

4722تخصصی
صنفی

خرده فروشی انواع محصوالت دخانی در فروشگاههاي 

4723تخصصی
صنفی

خرده فروشی سوخت خودرو در 

473فروشگاههاي تخصصی
صنفی

خرده فروشی سوخت و روغن خودرو در فروشگاههاي 

4730تخصصی
صنفی



خرده فروشی تجهيزات اطالعاتی و 

ارتباطاتی در فروشگاههاي تخصصی
474

صنفی

خرده فروشی رايانه، وسايل جانبی، نرم افزار و 

تجهيزات مخابراتی در در فروشگاههاي تخصصی
4741

صنفی

صنفی4741انواع رايانه و تجهيزات و ملزومات جانبی

صنفی4741کنسول بازي ويدئويی

صنفی4741بازي هاي ويدئويی

صنفی4741تجهيزات مخابراتی

صنفی4741دستگاه و گوشی تلفن و تجهيزات جانبی

صنفی4741گوشی تلفن همراه و تجهيزات جانبی

صنفی4741کارت اعتباري

صنفی4741کارت تلفن

صنفی4741نرم افزار غير سفارشی

خرده فروشی تجهيزات صوتی و تصويري در 

4742فروشگاههاي تخصصی
غیر صنفی

صنفی4742لوازم صوتی و تصويري و تجهيزات جانبی

صنفی4742بلندگو، آمپلی فاير و ميكروفون

خرده فروشی ساير وسايل خانگی در 

475فروشگاههاي تخصصی
صنفی

خرده فروشی منسوجات در فروشگاههاي تخصصی
4751

صنفی

صنفی4751انواع پارچه براي پوشاک

صنفی4751انواه پارچه براي کاربرد غير پوشاک

صنفی4751پتو



صنفی4751پرده

صنفی4751چادر اتومبيل

صنفی4751حوله

صنفی4751روميزي

صنفی4751مالفه و روبالشی، لحاف و روتختی

خرده فروشی يراق آالت، رنگ و شيشه در 

4752فروشگاههاي تخصصی
صنفی

صنفی4752انواع ابزارآالت

صنفی4752انواع يراق آالت

صنفی4752شيرآالت

صنفی4752لوله و اتصاالت

صنفی4752الوار و لوازم چوبی ساختمان

صنفی4752تجهيزات برقی ساختمان

صنفی4752شيشه و آينه

صنفی4752لوازم بهداشتی ساختمان

صنفی4752لوازم تهويه متبوع، گرمايش و سرمايش

صنفی4752مصالح ساختمانی

صنفی4752رنگ ساختمانی

خرده فروشی قالی ، قاليچه، پوشش کف و ديوار در 

4753فروشگاههاي تخصصی
صنفی

صنفی47531قالی و قاليچه و گليم و زيلو و جاجيم

صنفی47532انواع کفپوش و لوازم تزيينی ساختمان

خرده فروشی وسايل خانگی برقی، مبلمان، تجهيزات 

روشنايی و سايرکاالهاي خانگی در فروشگاههاي 

4759تخصصی

صنفی



صنفی4759تجهيزات و ملزومات روشنايی و الكتريكی

صنفی4759سازها و تجهيزات و قطعات نوشته شده موسيقی

صنفی4759لوازم خانگی برقی

صنفی4759لوازم خانگی گازي

صنفی4759لوازم خانگی نفتی

صنفی4759ظروف و لوازم آشپزخانه

صنفی4759مبلمان، ميز و صندلی و تخت و کمد و بوفه خانگی

صنفی4759مبلمان، ميز و صندلی و کمد و بوفه  اداري

صنفی4759مبلمان، تخت و کمد نوزاد

صنفی4759وسايل تزيينی منزل

خرده فروشی کاالهاي فرهنگی و 

476تفريحی در فروشگاههاي تخصصی
صنفی

خرده فروشی کتاب، روزنامه و نوشت افزار در 

47614761فروشگاههاي تخصصی 
صنفی

صنفی4761لوازم و تجهيزات رسامی و مهندسی و نقشه کشی و نقاشی

صنفی4761کتاب، مجالت و نشريات ادواري و نقشه

صنفی4761لوازم کمک آموزشی

صنفی4761نوشته افزار

صنفی4761کارت پستال، قاب عكس

خرده فروشی موسيقی و تصويرهاي ضبط شده در 

47624762فروشگاههاي تخصصی 
صنفی



انواع نوار و ديسک و دي وي دي و صفحه موسيقی
4762

صنفی

انواع نوار و ديسک و دي وي دي فيلم
4762

صنفی

صنفی4762فالپی، دي وي دي، لوح فشرده خام

خرده فروشی تجهيزات ورزشی در فروشگاههاي 

47634763تخصصی 
صنفی

صنفی4763انواع پوشاک و کفش و دستكش ورزشی

صنفی4763انواع کاالها و ملزومات ورزشی

صنفی4763تجهيزات اردوگاهی

صنفی4763تجهيزات شكار و صيد و ماهيگيري

صنفی4763تجهيزات ورزشی و بازي پارک

صنفی4763دوچرخه، اسكيت چرخ دار و ساير تجهيزات مشابه

صنفی4763لوازم اسب سواري

صنفی4763لوازم بدنسازي

صنفی4763لوازم ژيمناستيک

صنفی4763لوازم کوهنوردي

صنفی4763وسايل پيک نيک

صنفی4763لوازم شنا، قايق سواري و موج سواري

صنفی4763لوازم اسكی

خرده فروشی وسايل بازي و سرگرمی در فروشگاههاي 

4764تخصصی
صنفی

انواع اسباب بازي و وسايل سرگرمی
4764

صنفی



خرده فروشی سايرکاالها در 

477فروشگاههاي تخصصی
صنفی

خرده فروشی پوشاک، پاپوش و کاالهاي چرمی در 

4771فروشگاههاي تخصصی
صنفی

صنفی4771انواع پوشاک و البسه زنانه

صنفی4771انواع پوشاک و البسه مردانه

صنفی4771انواع پوشاک و البسه بچگانه

صنفی4771انواع پوشاک والبسه نوزاد

صنفی4771پوشاک روحانيون

صنفی4771پوشاک نظامی

صنفی4771پوشاک کار

صنفی4771انواع کيف زنانه

صنفی4771انواع کيف مردانه

صنفی4771انواع کيف و کوله مدرسه

صنفی4771انواع ساک، چمدان و وسايل سفر

صنفی4771(عمل آوري شده/خام)انواع پوست 

صنفی4771(عمل آوري شده/خام)انواع چرم و مصنوعات چرمی

خرده فروشی کاالهاي دارويی و پزشكی، آرايشی و 

4772بهداشتی در فروشگاههاي تخصصی

صنفی بجز انواع 

داروهای شیمیایی

صنفی4772کاال و تجهيزات پزشكی و بيمارستانی

صنفی4772کاال و تجهيزات آزمايشگاهی

صنفی4772کاال و تجهيزات ارتوپدي

غیر صنفی4772داروهاي شيميايی براي مصرف انسان

صنفی4772داروهاي گياهی براي مصرف انسان

صنفی4772عرقيجات، کنستانتره و عصاره گياهان



صنفی4772لوازم ارايشی

صنفیلوازم بهداشتی

صنفی4772عطريات

ساير خرده فروشيهاي کاالهاي نو در فروشگاههاي 

4773تخصصی
صنفی

سموم، )ابزارآالت کشاورزي و محصوالت و ملزومات مربوطه 

4773(کود
صنفی

صنفی4773ابزار و وسايل آزمايشگاهی

ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و علمی و کنترل کيفيت
4773

صنفی

صنفی4773انواع ساعت و تجهيزات جانبی

صنفی4773زينت آالت بدلی

صنفی4773طال، جواهر و سكه

صنفی4773انواع عينک و تجهيزات جانبی

صنفی4773حيوانات خانگی، اهلی و دست آموز و ملزومات مربوطه

صنفی4773دام زنده

صنفی4773گل و گياه و بذرهاي گياهی

صنفی4773داروهاي شيميايی براي مصرف دام و طيور

صنفی4773سالح و مهمات

صنفی4773سوغات و صنايع دستی

صنفی4773فراورده هاي سوختی

صنفی4773کاالهاي مذهبی

صنفی4773(طبی، صنعتی)گازهاي شيميايی 

صنفی4773لوازم خرازي

صنفی4773لباس و لوازم ايمنی کار



صنفی4773تجهيزات عكاسی و فيلمبرداري

صنفی4773ماشين آالت اداري

صنفی4773لوازم بسته بندي

صنفی4773محصوالت شيميايی پاک کننده

صنفی4773مصنوعات پالستيكی
پر، پشم، کرک و مو، پنبه )محصوالت جانبی گياهی و حيوانی 

(..و 
صنفی4773

صنفی4774خرده فروشی کاالهاي دست دوم

صنفی4774(کاالهاي دست دوم)امانت فروشی 

صنفی4774اشياي قديمی و عتيقه

صنفی4774کتاب دست دوم

صنفی4774پوشاک دست دوم



 خدمات



وضعیتکدخدمتطبقهگروهقسمت

 و صنفی خدمت شامل49حمل و نقل زمينی

.است صنفی غیر

صنفی غیر491حمل و نقل از طريق راه آهن

صنفی غیر4911بين شهري- حمل و نقل ريلی مسافر

صنفی غیر4911حمل و نقل مسافر از طريق راه آهن بين شهري

صنفی غیر4911ارسال و دريافت توشه مسافران

صنفی غیر4912بين شهري- حمل و نقل ريلی بار 

 و صنفی خدمت شامل492حمل و نقل زمينی جاده اي

.است صنفی غیر

حمل و نقل )حمل و نقل زمينی مسافر 

(عمومی شهري
 و صنفی خدمت شامل4921

.است صنفی غیر

صنفی غیر4921حمل و نقل مسافر با راه آهن شهري

صنفی4921حمل و نقل مسافر با اتوبوس

 و صنفی خدمت شامل4922ساير خدمات حمل و نقل زمينی مسافر

.است صنفی غیر

صنفی غیر4922خدمات حمل مسافر زمينی بين شهري

صنفی4922اجاره اتوبوس و مينی بوس

صنفی4922خدمات کرايه اتومبيل با راننده

صنفی غیر4922خدمات تاکسی شهري

صنفی4922خدمات کرايه اتومبيل بدون راننده

صنفی4922سرويس اياب و ذهاب اداره ها و کارخانجات و مدارس

صنفی4922حمل و نقل مسافر با موتورسيكلت



 و صنفی خدمت شامل4923حمل و نقل زمينی بار

.است صنفی غیر
صنفی4923حمل و نقل شهري بار و اثاث منزل

صنفی4923حمل و نقل باربري جاده اي

صنفی4923حمل و نقل محصوالت کشاورزي

صنفی4923حمل و نقل مصالح ساختمانی

صنفی4923حمل و نقل و توزيع مواد شيميايی و سوختی

صنفی4923حمل و نقل بين المللی کاال

صنفی4923حمل و نقل احشام

صنفی4923حمل و نقل مواد غذايی و فاسد شدنی

(بدون عمليات جمع آوري)حمل و نقل ضايعات و پسماند  
صنفی4923

صنفی غیر4930حمل و نقل از طريق خط لوله

 و صنفی خدمت شامل50حمل و نقل آبی

.است صنفی غیر

حمل و نقل دريايی و آب هاي 

(بين المللی)ساحلی 
صنفی غیر501

حمل و نقل دريايی و آب هاي ساحلی 

مسافر
صنفی غیر5011

صنفی غیر5011حمل و نقل آبی مسافر در آب هاي بين المللی

خدمات قايق هاي گشت زنی وگردشگري و تفريحی
صنفی غیر5011

صنفی غیر5012حمل و نقل دريايی و آب هاي ساحلی بار

صنفی غیر5012حمل و نقل دريايی بار

صنفی غیر5012حمل و نقل آبی بار

صنفی غیر5012حمل و نقل بار با قايق

صنفی غیر5012حمل و نقل بار با کشتی



صنفی غیر5012حمل و نقل بار با لنج

صنفی غیر5012حمل و نقل بين المللی دريايی و کشتيرانی بار

کرايه کشتی و لنج و قايق در آب هاي ساحلی و دريا با 

خدمه
صنفی غیر5012

صنفی غیر5012خدمات ترابري دريايی بار

صنفی غیر502حمل و نقل آبی داخلی

صنفی غیر5021حمل و نقل آبی داخلی مسافر

صنفی غیر5021حمل و نقل مسافر در آب هاي داخلی

کرايه کشتی ولنج و قايق در آب هاي داخلی با خدمه
صنفی غیر5021

صنفی غیر5022حمل و نقل آبی داخلی بار

صنفی غیر5022حمل و نقل بار در آب هاي داخلی

صنفی غیر51حمل و نقل هوايی

صنفی غیر511حمل و نقل هوايی مسافر

صنفی غیر5110حمل و نقل هوايی مسافر

صنفی غیر5110خدمات حمل و نقل هوايی مسافر

صنفی غیر5110کرايه هواپيما با خدمه براي حمل مسافر

صنفی غیر512حمل و نقل هوايی بار

صنفی غیر5120حمل و نقل هوايی بار

صنفی غیر5120ارائه خدمات حمل و نقل هوايی بار

صنفی غیر5120کرايه هواپيما با خدمه براي حمل بار

انبار داري و فعاليت هاي 

پشتيبانی حمل و نقل
صنفی52

صنفی521انبارداري و ذخيره سازي

صنفی5210انبارداري و ذخيره سازي

صنفی5210خدمات انبارداري

صنفی5210خدمات سردخانه



صنفی5210خدمات سيلو

صنفی5210ذخيره سازي کاال در مناطق تجارت خارجی

صنفی522فعاليت هاي پشتيبانی حمل ونقل

صنفی5221خدمات پشتيبانی حمل ونقل زمينی

صنفی5221ارائه خدمات پارکينگ و نگهداري اتومبيل

؟5221بكسل کردن و کمک رسانی کنار جاده

صنفی غیر5222خدمات پشتيبانی حمل ونقل آبی

فعاليت هاي خدمات پشتيبانی حمل ونقل 

هوايی
صنفی5223

صنفی5224جابه جايی محموله

صنفی5224انجام امور تخليه و بارگيري در اسكله

صنفی5929ساير فعاليت هاي پشتيبانی حمل ونقل

صنفی5929خدمات باسكول داري و توزين بار

صنفی5929خدمات ارسال بار

صنفی5929خدمات ارائه اسناد حمل و نقل بار

صنفی5929خدمات ترخيص کاال

صنفی5929خدمات بسته بندي به منظور حمل و نقل بار

صنفی غیر5929خدمات کارگزاري گمرک

 و صنفی خدمت شامل53خدمات پست و پيک

.است صنفی غیر

 و صنفی خدمت شامل531خدمات پست

.است صنفی غیر

 و صنفی خدمت شامل5310خدمات پست

.است صنفی غیر
صنفی غیر5310(پست جمهوري اسالمی ايران)ارائه خدمات پستی 

تحت نظارت پست جمهوري اسالمی ايران- پست خصوصی
صنفی غیر5310



صنفی غیر5310خدمات پست سريع بين المللی

صنفی5310فروش تمبر

صنفی532خدمات پيک

صنفی5320خدمات پيک

صنفی5320پيک خصوصی

صنفی5320تيپاکس و خدمات حمل و نقل

 و صنفی خدمت شامل55خدمات تامين جا

.است صنفی غیر

فعاليت هاي تامين جا براي اقامت 

کوتاه مدت
صنفی551

فعاليت هاي تامين جا براي اقامت کوتاه 

مدت
صنفی5510

صنفی55101هتل و هتل آپارتمان و مجتمع هاي اقامتی

صنفی55102مسافرخانه، زايرسرا، مهمان پذير

اردوگاه هاي توريستی، پارک هاي 

وسايل نقليه ي تفريحی و پارک 

هاي تريلرها

صنفی552

اردوگاه هاي توريستی، پارک هاي وسايل 

نقليه ي تفريحی و پارک هاي تريلرها
صنفی5520

صنفی5520اردوگاه هاي جهانگردي و گردشگري

صنفی5520اردوگاه هاي شكار و صيد و ماهيگيري

صنفی5520پناهگاه کوهستانی

صنفی5520داراي امكانات اقامتی –پارک وسايل نقليه 

صنفی5520چادر اقامتی کرايه اي

ساير فعاليت هاي مربوط به تأمين 

جا
صنفی غیر559

صنفی غیر5590ساير فعاليت هاي مربوط به تأمين جا



اقامتگاه وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، بانک 

ها، شرکت ها
صنفی غیر5590

صنفی غیر5590اردوگاه هاي دانشجويی و دانش آموزي

صنفی غیر5590پانسيون و خوابگاه

فعاليت هاي خدماتی 

مربوط به غذا و آشاميدنی 

ها

صنفی56

رستوران ها و فعاليت هاي خدماتی 

مربوط به تامين غذاي سيار
صنفی561

رستوران ها و فعاليت هاي خدماتی مربوط 

به تأمين غذاي سيار
صنفی5610

صنفی5610تاالر برگزاري جشن و مراسم

صنفی5610رستوران و غذا خوري

صنفی5610سفره خانه سنتی

صنفی5610رستوران غذاهاي سريع

صنفی5610کافه و کافی شاپ

فعاليت هاي تهيه غذاي مراسم و 

ساير خدمات غذايی
صنفی562

صنفی5621تهيه غذاي مراسم

خدمات تهيه غذا، غذارسانی و پذيرايی از ميهمانان براي 

مراسم
صنفی5621

صنفی5621کترينگ

صنفی5629ساير فعاليت هاي خدماتی غذايی

صنفی5629بر اساس قرارداد- تامين و ارائه غذا 

صنفی5629بر اساس قرارداد- اداره بوفه و کافه تريا



فعاليت هاي خدماتی مربوط به ارائه 

آشاميدنی ها
صنفی563

فعاليت هاي خدماتی مربوط به ارائه 

آشاميدنی ها
صنفی5630

صنفی5630آبميوه و بستنی فروشی

صنفی5630قهوه خانه سنتی

صنفی58فعاليت هاي انتشاراتی

انتشار کتاب، گاهنامه وساير فعاليت 

هاي انتشار
صنفی581

صنفی5811انتشار کتاب

صنفی5811انتشار کتاب

صنفی5811انتشارکتاب الكترونيكی

صنفی5811انتشار نقشه

صنفی5812انتشار راهنماي تلفن و فهرست هاي پستی

صنفی5812(شماره تماس و آدرس)انتشار کتاب هاي راهنما 

به  (شماره تماس و آدرس)انتشار کتاب هاي راهنما 

صورت الكترونيكی
صنفی5812

صنفی5813انتشار روزنامه و مجله و نشريات ادواري

صنفی5813انتشار مجله و روزنامه

صنفی5813انتشار اينترنتی مطبوعات

صنفی5813نمايندگی روزنامه و مجله

صنفی5814ساير فعاليت هاي انتشاراتی

صنفی5814انتشار بروشور

صنفی5814انتشار پوستر

صنفی5814انتشار کارت پستال

صنفی5814انتشار پايگاه داده ها از طريق اينترنت



صنفی582انتشار نرم افزار

صنفی5820انتشار نرم افزار

صنفی5820(غيرسفارشی)انتشار و عرضه نرم افزارهاي آماده 

انتشار و عرضه نرم افزارهاي بازي هاي کامپيوتري 

(غيرسفارشی)
صنفی5820

فعاليت هاي توليد فيلم 

سينمايی ، ويديويی و 

برنامه هاي تلويزيونی، 

ضبط صدا و انتشار 

موسيقی

 و صنفی خدمت شامل59

.است صنفی غیر

فعاليت هاي مرتبط با فيلم 

سينمايی، ويديويی و برنامه هاي 

تلويزيونی

 و صنفی خدمت شامل591

.است صنفی غیر

فعاليت هاي مرتبط با فيلم سينمايی، 

ويديويی و برنامه هاي تلويزيونی
صنفی غیر5911

صنفی غیر5911توليد فيلم تبليغاتی

صنفی غیر5911توليد برنامه هاي تلويزيونی

صنفی غیر5911توليد فيلم هاي سينمايی

صنفی غیر5911توليد فيلم هاي مستند

صنفی غیر5911توليد فيلم هاي آموزشی

صنفی غیر5911توليد انيميشن و فيلم هاي کارتونی

صنفی5911خدمات فيلمبرداري

صنفی5911خدمات صدابرداري

فعاليت هاي پس از توليد فيلم سينمايی، 

ويديويی و برنامه هاي تلويزيونی
صنفی غیر5912

صنفی غیر5912خدمات ويرايش فيلم



صنفی غیر5912خدمات مونتاژ صدا و تصوير فيلم

صنفی غیر5912خدمات صداگذاري

صنفی غیر5912خدمات دوبالژ

توزيع فيلم سينمايی، ويديويی و برنامه 

هاي تلويزيونی
 و صنفی خدمت شامل5913

.است صنفی غیر

توزيع فيلم و نوار تصويري به سالن هاي نمايش فيلم و 

شبكه هاي تلويزيونی
صنفی غیر5913

صنفی غیر5914خدمات نمايش فيلم سينمايی

فعاليت هاي ضبط صدا و انتشار 

موسيقی
صنفی غیر592

صنفی غیر5920فعاليت هاي ضبط صدا و انتشار موسيقی

صنفی غیر5920انتشار موسيقی

صنفی غیر5920انتشار نت و کتاب موسيقی

صنفی غیر5920خدمات ضبط صدا در استوديو

فعاليت هاي برنامه ريزي و 

پخش برنامه هاي راديو و 

تلويزيون

صنفی غیر60

صنفی غیر601پخش برنامه هاي راديويی

صنفی غیر6010پخش برنامه هاي راديويی

فعاليت هاي برنامه ريزي و پخش 

برنامه هاي تلويزيونی
صنفی غیر602

فعاليت هاي برنامه ريزي و پخش برنامه 

هاي تلويزيونی
صنفی غیر6020

صنفی غیر61مخابرات

فعاليت هاي مخابراتی باسيم، بی 

سيم و ماهواره اي
صنفی غیر610



فعاليت هاي مخابراتی باسيم، بی سيم و 

ماهواره اي
صنفی غیر6100

صنفی غیر6100خدمات اينترنت

صنفی غیر6100خدمات مخابراتی

صنفی غیر6100خدمات عمومی انتقال داده ها

صنفی غیر6100خدمات موبايل و تلفن همراه

صنفی غیر6100خدمات عمومی تلفن ثابت

صنفی غیر619ساير فعاليت هاي مخابراتی

صنفی غیر6190ساير فعاليت هاي مخابراتی

صنفی غیر6190مسافت سنجی مخابراتی

صنفی غیر6190ايستگاه رادار

برنامه نويسی، مشاوره و 

فعاليت هاي مربوط به 

رايانه

صنفی غیر62

برنامه نويسی، مشاوره و فعاليت 

هاي مربوط به رايانه
صنفی غیر620

صنفی غیر6201فعاليت هاي برنامه نويسی رايانه

صنفی غیر6201طراحی و توليد نرم افزارهاي رايانه اي سفارشی

صنفی غیر6201خدمات برنامه نويسی رايانه اي

صنفی غیر6201طراحی صفحات وب

فعاليت هاي مشاوره مربوط به رايانه و 

مديريت تسهيالت رايانه اي
صنفی غیر6202

صنفی غیر6202پشتيبانی نرم افزارهاي رايانه اي

خدمات مشاوره اي سيستم ها و نرم افزارهاي رايانه اي
صنفی غیر6202

ساير فعاليت هاي خدماتی فناوري اطالعات 

و رايانه
 و صنفی خدمت شامل6209

.است صنفی غیر

صنفی6209خدمات نصب و راه اندازي شبكه کامپيوتر



صنفی6209خدمات نصب اتوماسيون اداري و صنعتی

صنفی6209خدمات نصب و اداره پايانه هاي فروش الكترونيكی

 و صنفی خدمت شامل63خدمات اطالع رسانی

.است صنفی غیر

پردازش و ميزبانی داده ها و فعاليت 

درگاه )هاي مربوط ، پورتال هاي

وب (هاي

 و صنفی خدمت شامل631

.است صنفی غیر

پردازش و ميزبانی داده ها و فعاليت هاي 

مربوط
صنفی غیر6311

صنفی غیر6311خدمات استخراج داده ها

صنفی غیر6311خدمات اسكن اسناد و مدارک

صنفی غیر6311خدمات پردازش داده ها

صنفی غیر6311خدمات داده آمايی

صنفی غیر6311خدمات ميزبانی وب

صنفی غیر6311خدمات ورود داده ها به کامپيوتر

 و صنفی خدمت شامل6312وب (درگاه هاي)پورتال هاي

.است صنفی غیر
صنفی6312خدمات بانک اطالعات از طريق اينترنت

صنفی6312خدمات پورتال هاي وب

صنفی6312خدمات پايگاه هاي وب

صنفی6312سايت بازي هاي اينترنتی

صنفی6312سايت تفريحی اينترنتی

صنفی6312سايت جستجوي اينترنتی

ساير فعاليت هاي خدماتی اطالع 

رسانی
 و صنفی خدمت شامل639

.است صنفی غیر

صنفی غیر6391 بنگاه هاي خبري و خبرگزاري ها

ساير فعاليت هاي خدماتی اطالع رسانی 

طبقه بندي نشده در جاي ديگر
 و صنفی خدمت شامل6399

.است صنفی غیر

صنفی6399خدمات جستجوي اطالعات



فعاليت هاي خدمات مالی، 

بجز تامين وجوه بيمه و 

بازنشستگی

صنفی غیر64

صنفی غیر641واسطه گري هاي پولی

صنفی غیر6419 واسطه گري هاي پولی

صنفی غیر64191خدمات بانكداري

صنفی غیر64192موسسات مالی و اعتباري

فعاليت هاي شرکت هاي صاحب 

سهم
صنفی غیر642

صنفی غیر6420فعاليت هاي شرکت هاي صاحب سهم

صنفی غیر6420شرکت هاي صاحب سهم

صنفی غیر6420شرکت هاي هلدينگ

تراست ها، صندوق ها و واحدهاي 

مالی مشابه
صنفی غیر643

تراست ها، صندوق ها و واحدهاي مالی 

مشابه
صنفی غیر6430

ساير فعاليت هاي خدمات مالی، 

بجز فعاليت هاي تامين وجوه بيمه 

و بازنشستگی

صنفی غیر649

صنفی غیر6491(ليزينگ)اجاره داري مالی

صنفی غیر6492اعطاي ساير اعتبارها

بيمه، بيمه اتكايی و تامين 

وجوه بازنشستگی بجز 

تامين اجتماعی اجباري

صنفی غیر65

صنفی غیر651بيمه

صنفی غیر6511بيمه عمر



صنفی غیر6512بيمه غير از بيمه عمر

صنفی غیر652بيمه اتكايی

صنفی غیر6520بيمه اتكايی

صنفی غیر653تامين وجوه بازنشستگی

صنفی غیر6530تامين وجوه بازنشستگی

فعاليت هاي جنبی 

خدمات مالی و فعاليت 

هاي بيمه

صنفی غیر66

فعاليت هاي جنبی خدمات مالی 

بجز تامين وجوه بيمه و بازنشستگی
صنفی غیر661

صنفی غیر6611سرپرستی بازارهاي مالی

صنفی غیر6612کارگزاري در بازارهاي اوراق بهادار و کاال

بجز صرافی ها- کارگزاري در بازارهاي اوراق بهادار و کاال 
صنفی غیر66121

صنفی غیر66122صرافی و خدمات ارزي

ساير فعاليت هاي جنبی فعاليت هاي 

خدمات مالی
صنفی غیر6619

صنفی غیر6619خدمات کارگزاري وام

صنفی غیر6619خدمات مشاوره در امور مالی و سرمايه گذاري

فعاليت هاي جنبی تامين وجوه 

بيمه و بازنشستگی
صنفی غیر662

صنفی غیر6621ارزشيابی مخاطره و خسارت

صنفی غیر6621ارزشيابی خسارت

صنفی غیر6621ارزيابی ريسک

صنفی غیر6621ارزيابی و تعيين مطالبات بيمه اي و تسويه آن



صنفی غیر6622فعاليت هاي کارگزاران و نمايندگان بيمه

صنفی غیر6622 نمايندگی بيمه

ساير فعاليت هاي جنبی تامين وجوه 

بازنشستگی وبيمه
صنفی غیر6629

صنفی غیر6629خدمات کارشناسی بيمه

صنفی غیر6629خدمات ضمانت

صنفی غیر663فعاليت هاي مديريت وجوه

صنفی غیر6630فعاليت هاي مديريت وجوه

فعاليت هاي امالک و 

مستغالت
صنفی68

فعاليت هاي مربوط به امالک و 

مستغالت بر اساس دستمزد يا 

قرارداد

صنفی682

فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت بر 

اساس دستمزد يا قرارداد
صنفی6820

مشاور )خدمات خريد، فروش و اجاره ملک و ساختمان 

صنفی6820(امالک و مستغالت

فعاليت هاي حقوقی و 

حسابداري
صنفی غیر69

صنفی غیر691فعاليت هاي حقوقی

صنفی غیر6910فعاليت هاي حقوقی

صنفی غیر6910خدمات تنظيم و ثبت اسناد رسمی

صنفی غیر6910خدمات مشاوره حقوقی

فعاليت هاي حسابداري، دفترداري و 

حسابرسی و مشاوره مالياتی
صنفی غیر692



فعاليت هاي حسابداري، دفترداري و 

حسابرسی و مشاوره مالياتی
صنفی غیر6920

خدمات حسابداري و حسابرسی و تنظيم وضعيت مالی
صنفی غیر6920

صنفی غیر6920مشاوره مالياتی

فعاليت هاي دفترهاي 

مرکزي، فعاليت هاي 

مشاوره اي مربوط به 

مديريت

صنفی غیر70

فعاليت هاي مشاوره اي مربوط به 

مديريت
صنفی غیر702

صنفی غیر7020فعاليت هاي مشاوره اي مربوط به مديريت

صنفی غیر7020خدمات مشاوره اي مديريت

صنفی غیر7020خدمات بازاريابی

فعاليت هاي معماري و 

مهندسی ، تحليل و 

آزمايش فنی

صنفی غیر71

فعاليت هاي معماري و مهندسی و 

مشاوره هاي فنی مربوط
صنفی غیر711

فعاليت هاي معماري و مهندسی و مشاوره 

هاي فنی مربوط
صنفی غیر7110

صنفی غیر7110خدمات مشاوره و طراحی مهندسی

 خدمات مشاوره و طراحی معماري و برنامه ريزي شهري
صنفی غیر7110

صنفی غیر7110خدمات زمين شناسی و ژئوفيزيک



صنفی غیر712تحليل و آزمايش فنی

صنفی غیر7120تحليل و آزمايش فنی

آزمايش مشخصات فيزيكی و کارايی و کيفيت محصوالت
صنفی غیر7120

(شامل خاک)آزمايش مشخصات فيزيكی و کارايی مواد 
صنفی غیر7120

صنفی غیر7120آزمايشگاه تحقيق و توسعه کشاورزي

آزمايشگاه مواد خوراکی و آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی
صنفی غیر7120

صنفی غیر7120صدور گواهی نامه محصوالت

صنفی غیر7120آزمايش آلودگی آب

صنفی غیر7120آزمايش آلودگی هوا

صنفی غیر72تحقيق و توسعه علمی

تحقيق و توسعه تجربی در علوم 

طبيعی و مهندسی
صنفی غیر721

تحقيق و توسعه تجربی در علوم طبيعی و 

مهندسی
صنفی غیر7210

صنفی غیر7210تحقيق و توسعه تجربی در رشته علوم طبيعی

صنفی غیر7210تحقيق و توسعه تجربی در رشته مهندسی

صنفی غیر7210تحقيق و توسعه تجربی در رشته علوم پزشكی

صنفی غیر7210تحقيق و توسعه تجربی در رشته علوم کشاورزي

صنفی غیر7210تحقيق و توسعه تجربی در رشته علوم تكنولوژي

تحقيق و توسعه تجربی در علوم 

اجتماعی و انسانی
صنفی غیر722

تحقيق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و 

انسانی
صنفی غیر7220

صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در حقوق



صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در روانشناسی

صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در زبان شناسی و زبا نها

صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در علم اقتصاد

صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در علوم جامعه شناسی

صنفی غیر7220تحقيق و توسعه تجربی در علوم فرهنگی

تحقيق و توسعه تجربی در ساير علوم اجتماعی و علوم 

انسانی
صنفی غیر7220

 و صنفی خدمت شامل73تبليغات و بازارپژوهی

.است صنفی غیر

 و صنفی خدمت شامل731تبليغات

.است صنفی غیر

صنفی7310تبليغات

صنفی7310طراحی و تهيه آگهی هاي تبليغاتی

برنامه ريزي، انتشار ، نمايش و توزيع آگهی هاي تبليغاتی
صنفی غیر7310

بازار پژوهشی و سنجش افكار 

عمومی
صنفی غیر732

صنفی غیر7320بازار پژوهشی و سنجش افكار عمومی

صنفی7320تحقيق در امور بازار

صنفی غیر7320سنجش افكار عمومی

ساير فعاليت هاي حرفه 

اي، علمی و فنی
 و صنفی خدمت شامل74

.است صنفی غیر

 و صنفی خدمت شامل741فعاليت هاي طراحی تخصصی

.است صنفی غیر

 و صنفی خدمت شامل7410فعاليت هاي طراحی تخصصی

.است صنفی غیر
صنفی7410دکوراسيون و طراحی داخلی فروشگاه و نمايشگاه

صنفی7410دکوراسيون و طراحی داخلی منزل

صنفی غیر7410طراحی صنعتی

صنفی غیر7410طراحی کاالهاي شخصی و خانگی



پوشاک، منسوجات، )طراحی مد و محصوالت وابسته 

(...کفش و
صنفی7410

صنفی7410طراحی و نقشه کشی قالی

صنفی742عكاسی

صنفی7420عكاسی

صنفی7420خدمات فيلمبرداري از مجالس

صنفی7420فعاليت هاي تخصصی عكاسی

صنفی7420ظهور و چاپ و بازسازي فيلم و عكس

ساير فعاليت هاي حرفه اي، علمی و 

فنی طبقه بندي نشده در جاي ديگر
 و صنفی خدمت شامل749

.است صنفی غیر

ساير فعاليت هاي حرفه اي، علمی و فنی 

طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صنفی7490

خدمات مشاوره آماري و جمع آوري آمار و اطالعات
صنفی غیر7490

صنفی غیر7490خدمات ترجمه

صنفی غیر7490خدمات مشاوره امور بازرگانی

صنفی غیر7490خدمات مشاوره اي امنيتی

صنفی غیر7490هواشناسی

صنفی غیر75دامپزشكی

صنفی غیر751دامپزشكی

صنفی غیر7510دامپزشكی

صنفی77فعاليت هاي اجاره داري

صنفی771کرايه وسايل نقليه موتوري

صنفی7710کرايه انواع وسايل نقليه موتوري بدون راننده



صنفی772کرايه کاالهاي شخصی و خانگی

صنفی7721کرايه کاالهاي تفريحی و ورزشی

صنفی7722کرايه نوارها و ديسک هاي تصويري

صنفی7729کرايه ساير کاالهاي شخصی و خانگی

صنفی7729کرايه آالت موسيقی

صنفی7729کرايه تجهيزات الكترونيكی براي استفاده خانگی

صنفی7729کرايه منسوجات و پوشاک

صنفی7729کرايه ظروف و وسايل برگزاري مجالس

صنفی7729کرايه وسايل دکوري و تزيينی

صنفی7729کرايه کتاب و نشريات

صنفی7729کرايه گل و گياه

کرايه ساير ماشين آالت، تجهيزات و 

کاالهاي ملموس
صنفی773

کرايه ساير ماشين آالت، تجهيزات و 

کاالهاي ملموس
صنفی7730

صنفی7730کرايه تجهيزات اندازه گيري و کنترل  بدون اپراتور

صنفی7730کرايه تجهيزات مخابراتی و ارتباطی  بدون اپراتور

صنفی7730کرايه تجهيزات وسايل ارتباط جمعی  بدون اپراتور

صنفی7730کرايه تجهيزات حرفه اي راديو، تلويزيون

صنفی7730کرايه ژنراتور و توربين  بدون اپراتور

صنفی7730کرايه ماشين ابزار  بدون اپراتور

صنفی7730کرايه ماشين هاي محاسباتی بدون اپراتور

کرايه ماشين آالت و تجهيزات ساختمانی و مهندسی 

بدون اپراتور
صنفی7730

صنفی7730کرايه تجهيزات حمل و نقل زمينی بدون متصدي

صنفی7730کرايه تجهيزات حمل و نقل آبی بدون متصدي

صنفی7730کرايه تجهيزات حمل و نقل هوايی بدون متصدي



صنفی7730کرايه داربست و سكوي کار

صنفی غیر78فعاليت هاي استخدام

فعاليت هاي آژانس هاي استخدام و 

کاريابی
صنفی غیر780

صنفی غیر7800فعاليت هاي آژانس هاي استخدام و کاريابی

صنفی غیر7800تامين نيروي انسانی

صنفی غیر7800خدمات کاريابی

خدمات آژانس هاي 

مسافرتی، گردانندگان تور، 

رزرو کردن و فعاليت هاي 

صنفی79

فعاليت هاي آژانس هاي مسافرتی و 

گردانندگان تور
 و صنفی خدمت شامل791

.است صنفی غیر

صنفی7911فعاليت هاي آژانس هاي مسافرتی

صنفی7911ارائه خدمات مسافرتی

نمايندگی فروش بليت شرکت هاي هواپيمايی داخلی و 

خارجی
صنفی غیر7911

 و صنفی خدمت شامل7912فعاليت هاي گردانندگان تور

.است صنفی غیر

اخذ ويزاي مسافرتی و تورهاي سياحتی داخلی و خارجی
صنفی غیر7912

صنفی7912برگزاري کاروان هاي زيارتی

صنفی799رزرو کردن و ساير خدمات مربوط

صنفی7990رزرو کردن و ساير خدمات مربوط

صنفی7990خدمات رزرو کردن مربوط به مسافرت

رزرو جا براي تفريح و ورزش و رويدادها و مكان هاي 

هنري
صنفی7990



صنفی7990ارائه اطالعات مسافرتی به بازديدکنندگان

فعاليت هاي مربوط به 

بازرسی و امنيت
صنفی غیر80

فعاليت هاي مربوط به بازرسی و 

امنيت
صنفی غیر801

صنفی غیر8010فعاليت هاي مربوط به بازرسی و امنيت

صنفی غیر8010فعاليت هاي محافظت از اشخاص و مكان ها

فعاليت هاي خدماتی سيستم هاي 

امنيتی
صنفی802

صنفی8020فعاليت هاي خدماتی سيستم هاي امنيتی

نصب، تعمير، بازسازي و پايش سيستمهاي هشداردهنده 

امنيتی
صنفی8020

نصب، تعمير، بازسازي و پايش دستگاه هاي قفل مكانيكی
صنفی8020

فعاليت هاي خدمت 

رسانی به ساختمان ها و 

فضاي سبز

صنفی81

صنفی812خدمات نظافت

صنفی8121نظافت کلی ساختمان

صنفی8121نظافت کلی انواع ساختمان

ساير فعاليت هاي مربوط به نظافت 

ساختمان و نظافت صنعتی
صنفی8129

صنفی8129تميز کردن تاسيسات ساختمانی

صنفی8129تميز کردن ماشين آالت صنعتی

صنفی8129سمپاشی و ضد عفونی کردن اماکن



آب پاشی، برفروبی و نمک پاشی خيابان ها و گذرگاه ها
صنفی8129

فعاليت هاي خدماتی مراقبت و 

نگهداري فضاي سبز
صنفی813

فعاليت هاي خدماتی مراقبت و نگهداري 

فضاي سبز
صنفی8130

صنفی8130ايجاد و نگهداري فضاي سبز

فعاليت هاي اداره دفتر 

کار، پشتيبانی دفتر کار و 

ساير فعاليت هاي 

پشتيبانی کسب و کار

 و صنفی خدمت شامل82

.است صنفی غیر

فعاليت هاي اداره و پشتيبانی دفتر 

کار
صنفی غیر821

صنفی غیر8211فعاليت هاي ترکيبی خدمات اداري دفتر کار

دفاتر پيش )براساس حق الزحمه - ارائه خدمات اداري

(... و 10+خوان دولت، پليس 
صنفی غیر8211

فتوکپی، آماده سازي اسناد و ساير فعاليت 

هاي پشتيبانی تخصصی دفتر کار
صنفی8219

صنفی8219خدمات تايپ و ماشين نويسی

صنفی8219تكثير اسناد و مدارک

صنفی8219خدمات ويرايش و مقابله اسناد

صنفی822فعاليت هاي مراکز تلفن

صنفی8220فعاليت هاي مراکز تلفن

صنفی8220فعاليت هاي مراکز تلفن بر اساس حق الزحمه

صنفی8220بازار پژوهی تلفنی بر اساس حق الزحمه



صنفی8220بازاريابی تلفنی بر اساس حق الزحمه

سازمان دهی همايش ها و نمايشگاه 

هاي بازرگانی
صنفی823

سازمان دهی همايش ها و نمايشگاه هاي 

بازرگانی
صنفی8230

صنفی8230خدمات نمايش کاال

صنفی8230خدمات تنظيم همايش ها

ساير فعاليت هاي خدمات پشتيبانی 

کسب و کار طبقه بندي نشده در 

جاي ديگر

صنفی غیر829

فعاليت هاي سازمان هاي وصول کننده و 

دفاتر اطالعات اعتباري
صنفی غیر8291

صنفی غیر8291خدمات وصول بدهی

صنفی8292فعاليت هاي بسته بندي

کاال و )خدمات بسته بندي در مقابل دريافت حق الزحمه 

(هديه
صنفی8292

ساير فعاليت هاي کسب و کار طبقه بندي 

نشده در جاي ديگر
صنفی8299

صنفی غیر8299اخذ پذيرش تحصيلی

صنفی8299برگزاري حراج کاال

صنفیخدمات تخفيف گروهی

 و صنفی خدمت شامل8299خدمات برگزاري مجالس

.است صنفی غیر
صنفی غیر8299خدمات ثبت شرکت ها

اداره امور عمومی و دفاع ؛ 

تامين اجتماعی اجباري
صنفی غیر84



اداره امور کشور و تعيين خط مشی 

اقتصادي و اجتماعی جامعه
صنفی غیر841

صنفی غیر8411فعاليت هاي اداره امور عمومی

تنظيم فعاليت هاي تامين خدمات مراقبت 

هاي بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ساير 

خدمات اجتماعی به استثناي تامين 

اجتماعی

صنفی غیر8412

تنظيم امور و کمک به عملكرد کارآمدتر 

بنگاه هاي اقتصادي
صنفی غیر8413

صنفی غیر842ارائه خدمات به جامعه به طور کلی

صنفی غیر8421امور خارجه

صنفی غیر8422فعاليت هاي دفاعی

صنفی8423فعاليت هاي ايمنی و نظم عمومی

صنفی غیر843فعاليت هاي تامين اجتماعی اجباري

صنفی غیر8430فعاليت هاي تامين اجتماعی اجباري

صنفی غیر85آموزش

صنفی غیر851آموزش پيش دبستانی و ابتدايی

صنفی غیر8510آموزش پيش دبستانی و ابتدايی

صنفی غیر85101آموزش پيش دبستانی

صنفی غیر85102آموزش ابتدايی

صنفی غیر852آموزش متوسطه

صنفی غیر8521آموزش متوسطه عمومی

صنفی غیر8522آموزش متوسطه فنی و حرفه اي

صنفی غیر853آموزش عالی



صنفی غیر8530آموزش عالی

صنفی غیر854ساير آموزش ها

صنفی غیر8541آموزش ورزش و تفريح

صنفی غیر8542آرايش و زيبايی

صنفی غیر8542آشپزي و شيرينی پزي

صنفی غیر8542موسيقی و آواز

صنفی غیر8542خوشنويسی

صنفی غیر8542نقاشی و طراحی و گرافيک

صنفی غیر8542عكاسی و فيلمبرداري

صنفی غیر8542هنرهاي دستی

صنفی غیر8542خياطی و گلدوزي

صنفی غیر8542آموزش حرکات موزون

ساير آموزش هاي طبقه بندي نشده در 

جاي ديگر
صنفی غیر8549

صنفی غیر8549زبان هاي خارجی

دروس مختلف، تقويت دروس و آماده سازي براي کنكور
صنفی غیر8549

صنفی غیر8549کامپيوتر و اينترنت و موضوعات مرتبط

صنفی غیر8549رانندگی

صنفی غیر8549حسابداري و حسابرسی

صنفی غیر8549تعمير تجهيزات الكترونيكی

صنفی غیر8549مكانيكی خودرو

صنفی غیر8549طال و جواهرسازي

بجز حوزه هاي علوم دينی و مدارس  )آموزش علوم دينی 

(طالب 
صنفی غیر8549

صنفی غیر855فعاليت هاي پشتيبانی آموزش

صنفی غیر8550فعاليت هاي پشتيبانی آموزش



صنفی غیر8550مشاوره آموزشی

صنفی غیر8550خدمات ارزيابی آزمون هاي آموزشی

فعاليت هاي مربوط به 

سالمت انسان
صنفی غیر86

صنفی غیر861فعاليت هاي بيمارستانی

صنفی غیر8610فعاليت هاي بيمارستانی

صنفی غیر862فعاليت هاي پزشكی و دندانپزشكی

صنفی غیر8620فعاليت هاي پزشكی و دندانپزشكی

به  –فعاليت هاي درمانگاهی و مراکز بهداشتی و درمانی 

جز بيمارستان ها
صنفی غیر86201

صنفی غیر86202فعاليت هاي مطب هاي پزشكی و دندانپزشكی

ساير فعاليت هاي مربوط به سالمت 

انسان
صنفی غیر869

صنفی غیر8690ساير فعاليت هاي مربوط به سالمت انسان

فعاليت هاي آزمايشگاه هاي پزشكی وتشخيص طبی
صنفی غیر86901

صنفی غیر86902فعاليت هاي توانبخشی پزشكی

ساير فعاليت هاي بهداشتی و پزشكی براي 

انسان
صنفی غیر86903

صنفی غیر86903روانشناسی و مشاوره

صنفی غیر86903پزشكی ورزشی

صنفی غیر86903هميوپاتی

صنفی غیر86903طب سوزنی

صنفی غیر86903طب سنتی



فعاليت هاي مراقبتی در 

منزل
صنفی غیر87

صنفی غیر871مراقبت هاي پرستاري در منزل

صنفی غیر8710مراقبت هاي پرستاري در منزل

فعاليت هاي مراقبت در منزل براي 

عقب ماندگان ذهنی، سالمت روان و 

اعتياد

صنفی غیر872

فعاليت هاي مراقبت در منزل براي عقب 

ماندگان ذهنی، سالمت روان و اعتياد
صنفی غیر8720

فعاليت هاي مراقبت در منزل براي 

افراد سالمند و ناتوان
صنفی غیر873

فعاليت هاي مراقبت در منزل براي افراد 

سالمند و ناتوان
صنفی غیر8730

سايرفعاليت هاي مددکاري 

اجتماعی بدون تامين محل اقامت
صنفی غیر889

سايرفعاليت هاي مددکاري اجتماعی بدون 

تامين محل اقامت
صنفی غیر8890

سازمان ها و انجمن ها و خيريه هاي خيريه و نيكوکاري و 

کمک رسانی
صنفی غیر8890

فعاليت هاي خالق، هنر و 

سرگرمی
صنفی غیر90

صنفی غیر900فعاليت هاي خالق، هنر و سرگرمی

صنفی غیر9000فعاليت هاي خالق، هنر و سرگرمی

صنفی غیر9000نگارخانه ها، نمايشگاه ها و سالن هنر



بجز - فعاليت هاي خالقانه، هنر و سرگرمی

سالن هاي تاتر و نمايش
صنفی غیر90002

صنفی غیر90002انجام انواع فعاليت هاي هنري

کتابخانه ها، آرشيوها، 

موزه ها و ساير فعاليت 

هاي فرهنگی

صنفی غیر91

کتابخانه ها، آرشيوها، موزه ها و 

ساير فعاليت هاي فرهنگی
صنفی غیر910

صنفی غیر9101فعاليت هاي کتابخانه ها و آرشيوها

صنفی غیر9101کتابخانه و مرکز اسناد

فعاليت هاي موزه ها و اداره ساختمان ها و 

مكان هاي تاريخی
صنفی غیر9102

فعاليت هاي باغ هاي گيا ه شناسی و 

جانورشناسی و فعاليت هاي مربوط به 

ذخاير طبيعی

صنفی غیر9103

فعاليت هاي ورزشی، 

تفريحی و سرگرمی
 و صنفی خدمت شامل93

.است صنفی غیر

صنفی غیر931فعاليت هاي ورزشی

صنفی غیر9311اداره مكان ها و سالن هاي ورزشی

صنفی غیر9312فعاليت هاي باشگاه هاي ورزشی

ساير فعاليت هاي سرگرمی و 

تفريحی
 و صنفی خدمت شامل932

.است صنفی غیر

فعاليت هاي شهربازي ها و پارک هاي تک 

منظوره
صنفی غیر9321

ساير فعاليت هاي سرگرمی و تفريحی طبقه 

بندي نشده در جاي ديگر
 و صنفی خدمت شامل9329

.است صنفی غیر

صنفی9329کلوپ بازي هاي کامپيوتري



صنفی9329سالن ها و کلوپ هاي بازي و تفريح

صنفی9329کرايه وسايل حمل و نقل تفريحی با اپراتور

صنفی غیر9329شعبده بازي

فعاليت هاي سازمان هاي 

داراي عضو
صنفی غیر94

فعاليت هاي سازمان هاي داراي 

عضو مربوط به کسب و کار، 

کارفرمايان و سازمان هاي حرفه اي

صنفی غیر941

فعاليت هاي سازمان هاي داراي عضو 

مربوط به کسب و کار و کارفرمايان
صنفی غیر9411

صنفی غیر9411اتاق هاي بازرگانی

صنفی غیر9411انجمن ها

فعاليت هاي سازمان هاي حرفه اي داراي 

عضو
صنفی غیر9412

کانون ها، انجمن ها، جامعه ها، باشگاه هاي تخصصی
صنفی غیر9412

صنفی غیر942فعاليت هاي اتحاديه هاي اصناف

صنفی غیر9420فعاليت هاي اتحاديه هاي اصناف

فعاليت هاي ساير سازمان هاي 

داراي عضو
صنفی غیر949

صنفی غیر9491فعاليت سازمان هاي مذهبی

فعاليت هاي مساجد، مصلی ها و نمازخانه ها بجز مساجد 

تاريخی
صنفی غیر94911

- فعاليت هاي مراکز برگزاري مراسم مذهبی مسلمانان 

بجز مساجد
صنفی94912



صنفی غیر94913زيارتگاه هاي مسلمانان

نيايشگاه و عبادتگاه ساير اديان بجز مكان هاي تاريخی
صنفی غیر94914

صنفی غیر94915ساير سازمان هاي دينی و مذهبی

صنفی غیر9492فعاليت هاي سازمان هاي سياسی

صنفی غیر9492احزاب و جمعيت هاي سياسی

فعاليت هاي ساير سازمان هاي داراي عضو 

طبقه بندي نشده در جاي ديگر
صنفی غیر9499

صنفی غیر9499انجمن اقليت هاي مذهبی

صنفی غیر9499انجمن هاي دانشجويی و دانش آموزي

صنفی غیر9499انجمن هاي حمايت از محيط زيست

صنفی غیر9499انجمن هاي کارمندي، کارگري و بازنشستگی

صنفی غیر9499نيادها و انجمن هاي فرهنگی

تعمير رايانه و کاالهاي 

شخصی و خانگی
صنفی95

صنفی951تعمير رايانه و تجهيزات ارتباطی

صنفی9511تعمير رايانه و وسايل جانبی

صنفی9512تعمير تجهيزات ارتباطی

صنفی952تعمير کاالهاي شخصی و خانگی

صنفی9521تعمير کاالهاي الكترونيكی صوتی و تصويري

تعمير وسايل برقی خانگی و تجهيزات خانه 

و باغچه
صنفی9522

صنفی9523تعمير پاپوش و کاالهاي چرمی

صنفی9524تعمير مبلمان و اثاثيه منزل

صنفی9529تعمير ساير کاالهاي شخصی و خانگی



صنفی9529رفوگري

صنفی9529تعمير و کوک کردن پيانو و ادوات موسيقی

صنفی9529تعمير لوازم ورزشی، صيد و شكار و ماهيگري

صنفی9529تعمير کتاب

صنفی9529تعمير اسباب بازي

صنفی9529آبكاري

ساير فعاليت هاي خدماتی 

شخصی
 و صنفی خدمت شامل96

.است صنفی غیر

صنفی960ساير فعاليت هاي خدماتی شخصی

شستشو و خشک شويی منسوجات و 

محصوالت خزدار
صنفی9601

صنفی9602آرايش مو و خدمات مربوط به زيبايی

مراسم خاکسپاري و فعاليت هاي وابسته به 

آن
صنفی9603

ساير فعاليت هاي خدماتی شخصی طبقه 

بندي نشده در جاي ديگر
صنفی9609

فعاليت هاي گرمابه ها و سالن هاي سونا و ماساژ و کاهش 

وزن
صنفی96091

فعاليت هاي سازمان ها و 

هيئت هاي برون مرزي
صنفی غیر99

فعاليت هاي سازمان ها و هيئت 

هاي برون مرزي
صنفی غیر990

فعاليت هاي سازمان ها و هيئت هاي برون 

مرزي
صنفی غیر9900

دفاتر و نمايندگی هاي سازمان ملل و ساير نهادهاي بين 

المللی
صنفی غیر9900


