
١٨ 
 

 استان تهران  -8

 ها: ها و مزیت اهم ویژگی
ر برخوردار از موقعیت پایتختی و یکی از قطب هاي اصلی اقتصاد کشور، نیروي انسانی متخصص و مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی، بزرگترین بازا

 مصرف داخلی، استقرار یک پنجم واحدهاي تولیدي فعال کشور.

 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
نسوز، صنایع پیشرفته(فناوري اطالعات و ارتباطات، تجهیزات پزشکی، تجهیزات رباتیک ، ایجاد و توسعه در زمینه هاي محصوالت سرامیکی 

 نانو، الکترونیک و میکرو الکترونیک)، خودرو سازي، پوشاك،  مبلمان و مصنوعات چوبی.

  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4آیسیک کد 

 رقمی

 35و34 1
وسایل نقلیه موتوري 
و تجهیزات حمل و 

) ریلی و دریایی(نقل 

 3410 ساخت وسائل نقلیه موتوري  1

ساخت بدنـه واجـزاي بدنـه وسـائل نقلیـه       2
 موتوري 

3420 

ســاخت قطعــات وملحقــات وســائل نقلیــه   3
 موتوري وموتورانها 

3430 

ســــاخت انــــواع لوکوموتیــــو راه اهــــن  4
 وترامواوتجهیزات حمل ونقل ریلی 

3520 

 3591 ساخت انواع موتورسیکلت  5

 33و31 2

آالت و  ماشین
دستگاههاي 

برقی،وسایل ارتباطی 
 وتجهیزات پزشکی 

ــور،  6 ــواع اکتروموتـــــ ســـــــاخت انـــــ
 ژنراتوروترانسفورماتور 

3110 

ساخت دستگاه هاو وسایل توزیـع وکنتـرل    7
 نیروي برق  

3120 

 3140ساخت انواع انبارهاکوموالتور ، پیل وباطري   8

ــزات    9 ــی وتجهی ــاي الکتریک ــاخت المپه س
 روشنائی  

3150 

ــه   10 ــی طبق ــایرتجهیزات الکتریک ــاخت س س
 بندي نشده  

3190 

ساخت فرستنده هاي تلویزیونی ورادیوئی و  11
 دستگاههاي ارتباط تلفنی  

3220 
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 ها:  گیري فعالیت رویکرد و جهت
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  هاي پیشران و داراي اولویت فهرست فعالیت

 2کد آیسیک اولویت
 رقمی

 گروه فعالیت  ردیف رشته فعالیت
 4آیسیک کد 

 رقمی

ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل  12
 ارتوپدي 

3311 

ــازبینی   13 ــدازگیري ب ــژه ان ــایل وی ابزارهاووس
 ازمایش دریانوردي ومقاصد  

3312 

 3320ساخت ابزارهاي اپتیکی وتجهیزات عکاسی  14

3 23,24 
محصوالت شیمیایی و 

 پتروشیمی
ــیمیائی    15 ــی، موادشــ ــوالت داروئــ محصــ

 مورداستفاده درداروسازي ودارویی 
2423 

 19و17،18 4
نساجی ،پوشاك و 

 چرم

امــاده ســازي وریســندگی الیــاف نســاجی   16
 بافندگی منسوجات 

1711 

عملیات تکمیلی منسـوجاترنگرزي، چـاپ،    17
 تکمیل 

1712 

تولیدانواع پارچه وکاالهاي کشـباف وقـالب    18
 باف  

1730 

تولیدپوشاك، باسـتثناي پوشـاك ازپوسـت     19
 خزدار 

1810 

 

 


