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 استان اصفهان  -4
 ها: ها و مزیت اهم ویژگی

بالقوه در تولید محصوالت زراعی و باغی، قطب صنایع  برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی کاربردي، مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی، ظرفیت هاي
 فوالد و ماشین سازي و نیروي انسانی متخصص در صنایع نوین و دانش بنیان.

 ها: گیري فعالیت رویکرد و جهت
حی و وسایل اي،  خودروهاي سنگین و تجاري،  قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی و جرا ایجاد و توسعه در زمینه هاي شیشه و محصوالت شیشه

  هاي فلزات غیرآهنی،  ماشین آالت صنعتی،  تولید پوشاك و منسوجات،  مصنوعات چرمی ارتوپدي، صنایع غذایی،  فلزات اساسی،  استخراج کانی

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

   
 3410 ساخت وسائل نقلیه موتوري  1

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري 
و تجهیزات حمل و 

) ریلی و دریایی(نقل 

 3430 ساخت بدنه واجزاي بدنه وسائل نقلیه موتوري  2

 3420ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوري وموتورانها  3

4 
تفریحی ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق 

 وورزشی
3511 

ساخت انواع لوکوموتیو راه اهن وترامواوتجهیزات حمـل   5
 ونقل ریلی 

3520 

2 29 
آالت و  ماشین

 تجهیزات

 2912 ساخت انواع پمپ،کمپرسور، شیر، سوپاپ  6

ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنـده، تجهیـزات مکـانیکی     7
 انتقال نیرو 

2913 

 2919 ساخت سایر ماشین االت باکاربردعام   8

 2923 ژي رساخت ماشین االت متالو 9

 2924 ساخت ماشین االت معدنی، استخراج، راه وساختمان  10

 2926 ساخت ماشین االت تولید منسوجات، البسه وچرم  11

 2930 ساخت وسایل خانگی   12
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 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 33و31 3

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

 3110 ساخت انواع اکتروموتور، ژنراتوروترانسفورماتور  13

 3140 ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   14

ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیوئی و دستگاههاي  15
 ارتباط تلفنی  

3220 

 3320 ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی  16
 3311 ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدي  17

ابزارهاووســـایل ویـــژه انـــدازگیري بـــازبینی ازمـــایش  18
 دریانوردي ومقاصد  

3312 

 فلزات اساسی  27 4
 2710 ساخت اهن وفوالد اساسی  19
 2720 ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی   20

 19و17،18 5
پوشاك و  ،نساجی

 چرم

ــدگی      21 ــاجی بافن ــاف نس ــندگی الی ــازي وریس ــاده س ام
 منسوجات 

1711 

 1712 عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزي، چاپ، تکمیل  22

 1730 تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشباف وقالب باف   23

 1810 تولیدپوشاك، باستثناي پوشاك ازپوست خزدار  24

 غذایی و آشامیدنی 15 6

 1520 فراورده هاي لبنی   25
 1532 محصوالت نشاسته اي  تولید نشاسته و 26
 1541 تولید محصوالت خبازي  27
 1543 ابنبات  انواع نقل و شکالت و کاکائو تولید 28
 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   29


