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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
خارج از فصل، وجود واحدها و طرحهاي پتروشیمی و سواحل خلیج فارس، معادن غنـی   % منابع گازي کشور ، رتبه اول در تولید گوجه فرنگی70برخوردار از 

 دولومیت، شیالت و آبزي پروري، حمل و نقل دریایی، وجود نیروگاه اتمی.

 ها:   گیري فعالیت رویکرد و جهت
 ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، صنایع پتروشیمیسیمان و بتن، ،صنایع دریایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی،  محصوالتایجاد و توسعه در زمینه 

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري و 

 دریایی(تجهیزات حمل و نقل 
 ) ریلی و

ســــاخت وتعمیرانــــواع کشــــتی وقــــایق  1
 باستثناءقایق تفریحی وورزشی 

3511 

 آالت و تجهیزات ماشین 29 2

 موتورهاي هواپیمـا  بجز توربین ها و موتورها 2
 وسائل موتوري  و

2911 

ساخت انواع بلبرینگ، چرخ دنده، تجهیـزات   3
 مکانیکی انتقال نیرو 

2913 

 2923 ژي رساخت ماشین االت متالو 4

ساخت ماشـین االت معـدنی، اسـتخراج، راه     5
 وساختمان 

2924 

 33و31 3
آالت و دستگاههاي  ماشین
 وسایل ارتباطی و برقی،

 تجهیزات پزشکی 
ــازبینی  و ابزارهــا 6 وســایل ویــژه انــدازگیري ب

 ازمایش دریانوردي ومقاصد  
3312 

4 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی

 2310 ساخت  فراورده هاي کوره کک   7

 2320 ساخت  فراورده هاي نفتی تصفیه شده  8

موادشــــیمیایی اساســــی بــــه جزانــــواع   9
 کودوترکیبات ازت 

2411 

ــات و   10 ــع اف ــموم دف ــوالت وس ــاخت محص  س
 مصرف   سایرموادشیمیائی مورد

2421 
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 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
خارج از فصل، وجود واحدها و طرحهاي پتروشیمی و سواحل خلیج فارس، معادن غنـی   % منابع گازي کشور ، رتبه اول در تولید گوجه فرنگی70برخوردار از 

 دولومیت، شیالت و آبزي پروري، حمل و نقل دریایی، وجود نیروگاه اتمی.

 ها:   گیري فعالیت رویکرد و جهت
 ماشین آالت و تجهیزات صنعتی، صنایع پتروشیمیسیمان و بتن، ،صنایع دریایی، صنایع غذایی، صنایع دارویی،  محصوالتایجاد و توسعه در زمینه 

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4کد آیسیک 
 رقمی

پوششـهاي   و ساخت انواع رنگ، روغـن جـال   11
 انواع بتونه  چاپ و مشابه، مرکب

2422 

ــیمیائی  12 محصـــــوالت داروئـــــی، موادشـــ
 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 

2423 

هـاي   وپاك کننده ها،دترژانها، فراوردهصابون  13
 تمیزکننده و پرداخت 

2424 

سـاخت محصـوالت شــیمیایی طبقـه بنــدي     14
 2429 نشده  

 2430 تولید الیاف مصنوعی   15

 غذایی و آشامیدنی 15 5

 1520 فراورده هاي لبنی   17

 1532 تولید نشاسته ومحصوالت نشاسته اي  18

 1541 تولید محصوالت خبازي  19

 1543 تولیدکاکائوشکالت وانواع نقل وابنبات   20

 1549 ساخت سایرمحصوالت غذائی   21
 

 

 

 


