
 لیست مشاغل گروه یک ردیف

1 
، کشتارگاه، انبار و سردخانه مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت تولیدی،  هایها و کارگاهکارخانه

 عمومی؛

2 
های برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتو توزیع آب، تامین زیرساختی و حیاتی، مراکز راکز م

 ؛های سوختجایگاهها و پاالیشگاهو تهویه هوا،  تصفیه

 دریایی؛ و ایریلی، هوایی، جاده شامل شهری برون مسافرِ کاال و عمومی ونقل حمل 3

 کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی 4

 و امنیتی؛ مراکز نظامی، انتظامی 5

6 
 وهیم نیادیها، میو سبزی فروش هایفروش وهیها، مسوپر مارکت ،ایرهیزنجمواد غذای، های فروشگاه

 ؛باررهت و

 ؛و خدمات وابسته ینیو  فروش محصوالت پروئت عیتوز ،ینگهدار د،یتولمراکز  7

 ؛های نانوایی()تولید فراورده نانوایی ی و های لبنفرآورده عرضه و دیتول مراکز 8

 و مشاغل مشابه؛ (دولتی و خصوصی)آمبوالنس  نیوتام ، اورژانسدرمانی،مراکز بهداشتی 9

 سنتی و بذر؛ داروهای ی،عطار، های دامپزشکی، پخش داروها، مراکز و فروشگاهداروخانه 11

11 
های غذایی )شامل تمام گروه بربیرون صرفا آماده و یی و خوراکیمواد غذا و طبخ تولید ،مراکز تهیه

 مشابه(؛سرد، گرم، آشامیدنی،بستنی و آبمیوه، خشکبار، شیرینی و مشاغل 

 ی؛های پستخدمات الکترونیک و فعالیت، خدمات اپراتورهای ارتباطی  12

13 
های و شرکت های اینترنتیفروشگاه ،های خدمات اینترنتی)اعم از تامین کنندگان اینترنتشرکت

 ؛(خدماتی مبتنی بر اینترنت

 ؛های مکتوب و برخط و مشاغل مشابهرسانه 14

 ؛هااهشگیآسابخشی و مراقبتی، ، جانبازان ، مراکز تواننیسالمندان، معلولو خدماتی نگهداری  مراکز 15

16 
ی ، کامپیوتر و  تاسیساتی، کلیه خدمات کیالکترونالکتریکی، ، یلوازم خانگ،خودروانواع  یهارگاهیتعم

 فنی و کارواش ؛

17 
صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و ی، کیالکترونی، الکتریکی، دکیلوازم ،قطعات انواع  یهافروشگاه

 سایر ملزومات مورد نیاز تولید؛

18 

ی)از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت ساختمانمصالح انواع  یهاگاهشفرو

فوالدی)آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر)به 

 ؛آالتآهن و فش و موبایل(استثنا پوشاک، کیف و ک



 ؛(ی و مشابه آنتراشکار و یجوشکارمانند )ی و ساختمانی صنعت یهاکارگاه 19

 لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغذ و مقوا 21

 .هاییخشکشو 21

 مراکز فروش عینک های طبی؛  22

 تزیینی/طبیعی؛فروش گل و گیاه  23

 فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛ 24

 سینما خودرو/تئاتر خودرو؛ 25

 ؛ )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون و مشاغل مشابه(مراکز اقامتی 26

 فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ 27

 های مختلف های ملی و لیگ های وابسته در رشتهفعالیت تیم 28

 غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی 29



 لیست مشاغل گروه دو ردیف

 ؛ها و مراکز تفریحیبوستان 1

ی )بازارها بازارهای موقت وبزرگ بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش ،پاساژهای سرباز و سربسته 2

 روز و محلی(؛

 ، موتور و دوچرخه؛خودرو انواع فروش 3

 ؛مراکز شماره گذاری اتومبیل 4

 و زنانه؛ های مردانهآرایشگاه 5

 ؛لوازم آرایشی و بهداشتیمراکز فروش  6

 پارچه،تشک، پتو و روانداز، حوله و ملحفه،  ،لوازم خانگیکف پوش ها،  ت،مراکزفروش فرش و موک 7

لوستر و چراغ، کابینت، درب و پنجره، تهویه، صنایع ،منزل( -و ملزومات مرتبط)اداری مبلمان پرده،

 ؛تزیینات داخلی ساختماندستی، 

؛ ظروف )چینی، کریستال، پالستیک، ریالتحر لوازم ،ی و سرگرمیباز اسباب ،کادویی فروش مراکز 8

بلورجات، مالمین(، لوازم التحریر، کتاب و مجله، محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی، تجهیزات 

 مهندسی و نقشه برداری.

 ی؛اطیخ ،یخرازچرم و مصنوعات چرمی، ،کیف و کفش ،انواع پوشاکمراکز فروش  9

 ؛و خدمات فیلمبرداری؛آتلیه و عکاسی 11

 ؛آژانس مشاور امالک 11

 های)شامل تمام گروه با پذیرش مشتری مواد غذایی،خوراکی، کافی شاپ، طبخ ، توزیع و مراکز تهیه 12

 مواد غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، خشکبار، شیرینی( 

 ظروف یکبار مصرف؛ 13

 .فروشندگان پرنده و ماهی های تزئینی 14

 .وسایل، ابزار و ملزومات شکار و صیادی 16

 .ملزومات و تجهیزات بدنسازی و ورزشیفروشگاه  18

 .فروشندگان طال، جواهر، نقره، سنگ های قیمتی، بدلیجات، ساعت 21

 .رنگ ساختمانی، صنعتی و خودرو 22

 .ظروف، صندلی، میز و سایر ملزومات کرایه ای 24

 ابزار و یراق، قفل و لوال،وسایل توزین، 52



 .کاالهای دست دوم و سمساری شفرو 52

 .آموزشگاههای رانندگی 52

  



 لیست مشاغل گروه سه ردیف

 ؛تاالرهای پذیرایی 1

 ورزشی؛ هایباشگاه و سرپوشیده استخرهای 2

 تعطیل روز شبانه ساعات کل در این گروه) دخانی مواد بدون عرضه ها خانه قهوه و هاچــایخانــه 3

 ؛ (باشندمی

 نفر؛ 11آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور  4

 ؛ها،تئاترهاها،سینماموزه 5

 مهد های کودک؛ 6



 لیست مشاغل گروه چهار ردیف
 باغ وحش ها و شهرهای بازی؛ 1

 مراکز تفریحی آبی؛  2

 ؛هاگیم نت 3

 

 

 

 


