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  پیشگفتار
هـاي آمـاري در سـطح ملـی و      هـا و گـزارش   هاي موجود در نتـایج طـرح   بخش مهمی از تفاوت

مورد استفاده در تولید آمار  هاي بندي طبقهالمللی ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم و  بین
  .است

پـذیري آمارهـا،    پذیري و جمع موضوع موجب بروز مشکالت متعددي مانند عدم مقایسهاین 
نهایت کاهش اعتماد عمـومی نسـبت بـه     ی و درانسانی، اتالف منابع مالی و زمانوقفه در سري 

  .شود شره میتآمار من
یم، معیارهـا و  هقانون مرکـز آمـار ایـران تهیـه تعـاریف، تعیـین مفـا         3از ماده  "و"در بند 

  مؤسسـات ها،  همان قانون وزارتخانه 8آماري به عهده مرکز گذاشته شده و ماده  هاي بندي طبقه
هـا و   تعاریف، مفاهیم، معیارهـا، روش وابسته به دولت را ملزم به تبعیت از  هاي دولتی و شرکت

  .مرکز آمار ایران نموده است هاي بندي طبقه
داردهاي ملـی  اسـتان  ارائـه بـه منظـور    1ایـران بندي فرهنگ و فراغت  به همین منظور طبقه

خصوص اطالعات فرهنگی تدوین شـده اسـت کـه اجـراي آن نخسـتین گـام بـراي سـاختن          در
شود، این  هاي فرهنگ و فراغت محسوب می چارچوبی گسترده به منظور توسعه و مدیریت داده

داشـتن  . آورد بندي مبنایی را براي گردآوري آمارها در حوزه فرهنگ و فراغت فـراهم مـی   طبقه
هـاي   تصویري دقیق از حوزه فرهنگ و بسترسازي مناسب براي تولید آمارهاي دقیـق در زمینـه  

که نتیجه آن در  آید به شمار می بندي طبقهتدوین این مختلف فرهنگ و فراغت از اهداف عمده 
   .این نشریه آمده است

 بنـدي  طبقهن به محتواي به منظور بهبود بخشید ،نشریهاز این  کنندگان استفادهامید است 
  .، مرکز آمار ایران را یاري فرمایندبا ارائه نظرها و پیشنهادهاي خود

  التوفيق... ا ومن
  محمد مدد

  رئيس مركز آمار ايران  
_______________________________________________________ 

١Iran culture and Leisure Classification  
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  مقدمه
هاي موجـود درخصـوص     در ایران داده. هاي فرهنگی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد تنوع مقوله

اجرایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد  هاي دستگاهسایر  و فرهنگ و فراغت توسط مرکز آمار ایران
میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري،       زمانسایه، اوقاف و امور خیر زمانسااسالمی، 

 زمانسـا ، شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،    محیط زیست حفاظت زمانساتربیت بدنی،  زمانسا
مسلم است اطالعات تمام  چه آند، نشو گردآوري می ها زمانساو  سایر نهادها تبلیغات اسالمی و

 آمـاري  یکسان نبودن تعاریف و مفـاهیم  .دیکدیگر باشنمکمل منابع مذکور باید قابل مقایسه و 
دارد نیز وجود استانست اما در مواردي که تعاریف ا در این حوزه عاملی جهت ناهماهنگی آمارها

در هـا   ایـن ناهمـاهنگی   در قالب نظامی منظم و منطقیدارد به دلیل کمبود چارچوبی منسجم 
سـازي و بـازنگري    تـدوین، پیـاده  ، مرکز آمـار ایـران بـه عنـوان متـولی      شود میمشاهده آمارها 
یکپـارچگی اطالعـات آمـاري و کـاهش      يالمللـی بـه منظـور ارتقـا     ملی و بـین  هاي بندي طبقه
بندي فرهنگ و فراغت ایران  ها، براي اولین بار اقدام به تدوین طبقه کاري ها و موازي کاري دوباره

(ICLC) نموده است.  
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هـاي کنفـرانس    ي فرهنگی بـه همـراه توصـیه   مفاهیم مرتبط با چارچوب آمارها 1972در سال 
در اولـین نشسـت    1974در اروپا مطرح شد، دو سال پس از آن در سـپتامبر   1فرهنگی یونسکو

چارچوب آمارهاي فرهنگی ارائه شد که  خصوص درپیشنهادهایی  ،تخصصی گروه کاري یونسکو
  :د ازچارچوب آمارهاي فرهنگی در نشست مذکور عبارتن خصوص درسه محور عمده 
   رخوردار ـاالیی بـارهاي فرهنگی الزم است از انسجام و یکپارچگی بـچارچوب آم) الف

    ولید، توزیع،ـگی مانند تـهاي فرهن دیدهـاعی، اقتصادي و پـوه اجتمـباشد و وج       
  .مصرف و خدمات فرهنگی را شامل شود       
   روي کند ـد مشخصی پیـعت از منطق و قواـارهاي فرهنگی الزم اسـوب آمـچارچ) ب

  ام ـاي آماري از جمله نظـه ایر نظامـا ســان برقراري ارتباط بــاي که امک ونهـگ به     
  .ملی و نظام آمارهاي جمعیتی و اجتماعی وجود داشته باشد هاي حساب     
  ریزي، نظارت، مطالعات و  اید تمامی نیازهاي برنامهـارهاي فرهنگی بـارچوب آمـچ) ج
   هاي این  املی از پدیدهـوشش کـرآورده سازد و پـرهنگی کشور را بـاي فـه سیاست    
  . حوزه را ارائه کند    
در کنفرانس ژنو در نشست یونسـکو چـارچوب در نظـر گرفتـه شـده بـراي        1980در سال 

  :ه استارائه شد ،به شرح ذیل رده آمارهاي فرهنگی در ده
  2)یونسکو(چارچوب آمارهاي فرهنگی 

  میراث فرهنگی – 0
  و موضوعات چاپی ها کتابمطبوعات،  -1
  موسیقی -2
  هنرهاي نمایشی -3
  هنرهاي تصویري و تجسمی -4
  برداري سینما و فیلم -5
  رادیو و تلویزیون -6
  فرهنگی –اجتماعی  هاي فعالیت -7
  ورزش و سرگرمی -8
  محیط زیست و طبیعت -9     

_______________________________________________________ 
١ unesco  
٢ The UNESCO Framework For Cultural Statistics (FCS) 
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زمینـه مطالعـات کارشناسـان و اسـاتید در      و پـیش  بندي مقـدماتی بـه عنـوان پایـه     این طبقه 
بـا   و با همکـاري نیوزلنـد   1دفتر آمار استرالیا. پیشرفته قرار گرفت در حال توسعه و  کشورهاي

پس از مطالعات و تحقیقات بسـیار، گزارشـی    2001هاي یونسکو در سال  الهام گرفتن از توصیه
ایـن گـزارش در   . ه استارائه کرد ACLC (2( بندي فرهنگ و فراغت استرالیا تحت عنوان طبقه
فرهنگی، محصوالت فرهنگی و مشاغل فرهنگی منتشر شـد و بـه    هاي فعالیتسه بخش مجزاي 

  .ه استمند معرفی شد هعنوان الگوي کاري از طریق یونسکو به سایر کشورهاي متقاضی و عالق
مشاغل فرهنگی فرهنگی، محصوالت فرهنگی و  هاي فعالیت فهرست حاضر نیز حاوي نشریه
بنـدي   کارگیري بخشی از ساختار طبقه هب باشد که با مبنا قراردادن چارچوب یونسکو و ایران می

ـ  )سازي بومی( تغییراتی مطابق با شرایط فرهنگی کشور انجاماسترالیا و  بنـدي   عنـوان طبقـه   هب
  :در دو فصل به شرح زیر تدوین شده است (ICLC) فرهنگ و فراغت ایران

بندي، تعاریف و مفاهیم مـرتبط   طبقه شامل »بندي اصول کلی طبقه« عنوان فصل اول با •
  .باشد میبندي  و اصول مورد استفاده در تدوین طبقه

در سه  و الفبایی موضوعی تفصیلی، به فهرست "بندي مشروح طبقه"فصل دوم با عنوان  •
ص فرهنگی، محصوالت فرهنگی و مشاغل فرهنگی اختصـا  هاي فعالیت به تفکیکبخش 
  .دارد

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

_______________________________________________________ 
1  Australian Bureau Statistical  
2 Australian culture and Leisure Classification  
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  بندي معرفی طبقه – 1-1
حوزه فرهنگ . هاي فرهنگ و فراغت از اهمیت بسزایی برخوردار است شناخت و آگاهی از ویژگی

رساند بلکه منافع  به اقتصاد یاري می درامدبا ایجاد فرصت شغلی، تولید و کسب  که اینعالوه بر 
کنندگان و تولیدکنندگان کاال و خـدمات فرهنـگ و فراغـت بـه      جتماعی مهمی را براي مصرفا

فرهنگی و هنري عاملی بـراي دسـتیابی بـه آرامـش ذهنـی و       هاي فعالیتاز سویی  ،همراه دارد
  .آیند روحی به شمار می

هاي  برجنبههاي سوم و چهارم توسعه دولت جمهوري اسالمی ایران،  یی که در برنامهجا آناز     
ها مسـتلزم   اقتصادي و اجتماعی بخش فرهنگ تاکید بسیار شده است لذا دستیابی به این هدف

اجرایی مبنـی بـر    هاي دستگاهنیازهاي آماري  درضمن باشد، داشتن چارچوب آماري جامعی می
گذار و مهـم بـراي تـدوین و تهیـه ایـن      تأثیرعاملی  ،هاي فرهنگی اجراي سرشماري و آمارگیري

  .آید می شمار بهبندي  هطبق
  
 تعاریف و مفاهیم -2-1

د و دامنـه کـاري   نبـه روشـنی تعریـف شـو     مفـاهیم باید مذکور سازي چارچوب  به منظور آماده
ها پیش در ایران مـورد   مفهوم فرهنگ و فراغت موضوعی است که از سالتعریف . مشخص شود
ح پیچیده و مهم فرهنگ، کاري توافق بر سر تعریف واحدي براي اصطال و گرفته است بحث قرار

  . بسیار دشوار است
  

  فرهنگ •
ان شیوه زندگی مردم و الگوي رفتار جمعـی را بـه عنـوان فرهنـگ     شناس انسانان و شناس جامعه

در زنـدگی روزمـره    هـا  انسـان هاي رفتاري و عملکرد  هاي زندگی، ویژگی شیوه. کنند توصیف می
انند کـار، تحصـیل،   ـهـاي مختلـف مـ    هـزمینـ  شـود کـه در   یـامل مــبسیاري را ش هاي فعالیت

هـا،   ، اسطورهها استاند. شود ها دیده می خانوادگی، مدیریت اجتماعی، بازي و سرگرمی  دگیــزن
  .باشند میها از مواردي هستند که بیانگر فرهنگ جوامع   ها، مراسم و سنت هنرها، موسیقی

فرهنگ در ذهن، حافظـه و درك   آید و در واقع آداب و رسوم جزء ذات فرهنگ به شمار می
هاي زیادي به یکدیگر دارند زیرا فهـم و درك    مردمی با فرهنگ یکسان شباهت. مردم جاي دارد

یکسان  ها آنمشترکی از روش زندگی و نمادهاي زندگی دارند و در واقع آهنگ و سبک زندگی 
ند امـا از طریـق   هاي متفاوت مجبور به یادگیري فرهنـگ یکـدیگر نیسـت    مردم با فرهنگ. است
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توانند درك بهتري از یکدیگر داشته باشند و این نمـاد یعنـی    نمادهاي فرهنگ از جمله زبان می
شـود بـه عبـارتی فرهنـگ،      دگی میـصی در زنـربیات شخـزایش تجـاعث افـب) گفتمان( انـزب

مـردم را تعیـین    عامهست که این حس مشترك، روش زندگی ها انسانحس مشترك گروهی از 
  .کند می

هاي خاص نظیر  ی وجود دارد ولی فرهنگیفرهنگ عام در جامعه در سراسر مرزهاي جغرافیا
هـاي   محـیط . خاص و محـدودتر اسـت   يها مکانقومی، متعلق به  هاي گروهو  هاي ملی فرهنگ
هاي متفاوت را به همراه دارد و زندگی اجتماعی مردم را ناچار به مشـارکت در   فرهنگ ،متفاوت
فرهنـگ  . کند نظیر فرهنگ خـانواده، فرهنـگ کـار و فرهنـگ مـذهبی      تفاوت میهاي م فرهنگ

وجود سبک لباس، موسیقی و معماري که در گذشته به عنوان مثال است  زماندستخوش گذر 
فرهنگ، جذابیت و نوع لذت بردن  زیرا شود میداده متفاوت از آن است که امروز ترجیح  داشته
  .ییرکرده استتغ

در زندگی بیانگر نوع فرهنگ است، میراث فرهنگـی، هنرهـا،    ها انسانون گوناگ هاي فعالیت
   .است ها انسانها همگی بیانگر فرهنگ  ها و مراسم و آیین مذهبی، سنت هاي فعالیت و ها ورزش
  

  فراغت •
که طـراوت،   گیرد در بر میی را های فعالیتگیرد و در واقع  فراغت موضوعات متعددي را در برمی

مفـاهیم مربـوط بـه فراغـت عمومـاً جنبـه ذهنـی دارد و        . را بـه دنبـال دارد   شادابی و خوشـی 
کار، نگهداري  زمانی خارج از زمانفراغت . گیرد نمی انجامبه آسانی  ها آنهاي آماري  گیري اندازه

ی است که فرد براي انتخاب آن آزاد زمانو در واقع است   هاي شخصی و غیره از خانه، محافظت
  .است

هـاي هنـري و    ، گـالري هـا  باشـگاه ، رستورانورزش، رفتن به تعطیالت، سینما،  تفریح، هنر،
نظیـر تماشـاي تلویزیـون،     ییهـا  فعالیـت همچنـین  . اوقات فراغت اسـت  هاي فعالیتها از  موزه
 هاي فعالیتگذار است از تأثیرکه در میزان آرامش پذیري افراد  1ها نت کامپیوتري، گیم يها بازي

ها با به خطـر انـداختن سـالمتی     اما افراط در برخی از این فعالیترود  می اوقات فراغت به شمار
زا،  افراد همراه است و داراي اثرات و پیامدهاي منفـی اسـت ماننـد اسـتفاده از داروهـاي انـرژي      

  .اوقات فراغت داراي تاثیرات مثبت و منفی است هاي فعالیتبنابراین 

_______________________________________________________ 
 ١Game Net  
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  تعیین حد و مرز 
ی که بـه شـکل وظیفـه اسـت حـد و مـرز شـفاف و        های فعالیتاغت و اوقات فر هاي فعالیتبین 

هـا بـراي برخـی از افـراد بـه عنـوان فراغـت         براي مثال برخی از فعالیـت . مشخصی وجود ندارد
مـثالً  . اي دیگر اجبار و وظیفـه اسـت   ها براي عده شود در صورتی که همان فعالیت محسوب می

برنـد بـا وجـود آن کـه یکـی از       ا تماشاي فیلم مـی کودکان خود را به پارك ی ،ی که والدینزمان
فراغـت   ،دهند اما این فعالیـت بـراي کـودك    می انجاموظایف خود در زمینه نگهداري کودك را 

اغلب بسیار مشکل و ناممکن است، براي مثال برخی از مـردم   1آزاد زمانتمایز بین کار و . است
از  ،برند میلذت  زمانبخشی یا از تمام آن دهند از  ود اختصاص میـراي کار خــه بـی کزماندر 

بـه  ) نظیر باغبانی، آشپزي، تعمیر و بازسازي منزل و خرید( خانگی  هاي فعالیتسویی برخی از 
هاي زیادي برخوردارند، بنابراین تمایز بین کـار و   نوعی با فراغت همپوشانی دارند و از پیچیدگی

  .فراغت کامالً ساختگی و قراردادي است
زیادي را بـه کـار و اشـتغال در     زمان ،افراد) فراصنعتی(ن جوامع از سنتی به مدرنیته با رفت

هاي آزاد خود نیاز  دهند، از سویی افراد براي وقت خارج از خانه و اجتماعات محلی اختصاص می
ي دارند و در واقع رشد ثروت مادي و افزایش قدرت خرید با تر بیشهاي  به منابع مادي و هزینه

توان گفت از اواخر قرن بیستم  زاد فرد رابطه مستقیم و معناداري دارد به همین دلیل میآ زمان
مسـلم اسـت، مقـدار و     چه آن .هاي جدید از فراغت به وجود آمده است در جوامع مختلف شکل

کـامال مـرتبط    هـا  آناوقات فراغت افراد با منابع اقتصادي و میزان دسترسـی   هاي فعالیتمیزان 
کـامالً اختیـاري اسـت     زماناختصاص داده شده و فعالیت انتخاب شده براي آن  انزماما . است
تواند براي یک فعالیت هنري سپري شود و یا براي مسائل اعتیادآور نظیـر قمـار و    می زماناین 
هـا در تعیـین    ا این وجود با تمام سـختی ـب. ار گرفته شودـزا به ک رژيـا استفاده از داروهاي انـی

بـه عنـوان راهنمـاي مفیـد بـراي       ICATUS(2(ها چارچوب گذران وقـت   ین فعالیتحد و مرز ا
   .شود میمحسوب فراغت  ،وقت آزاد هاي فعالیتآزاد است، چرا که بسیاري از   وقت هاي فعالیت
  

  رابطه بین فرهنگ و فراغت •
دو و رابطـه بـین ایـن     رسند مشترك و یکسان به نظر می ،در بسیاري از موارد فرهنگ و فراغت
ها تواماً فعالیت فرهنگی و فعالیت فراغت  خیلی از فعالیت .مقوله رابطه بین ظرف و مظروف است

_______________________________________________________ 
١ Free Time   

International classification of activities for time-use statistics ٢  
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آن  انجـام فعالیت با هـدف و منظـور   حد و مرز این دو ). مانند دیدار از موزه(د نشو محسوب می
فعالیت هنري نقاشی هرگاه به عنـوان یـک هنـر تخصصـی و      به عنوان مثال .قابل تفکیک است

بسـیاري از مـردم بـه     لـیکن باشد فراغت نیست،  فردمعاش امرار شود و براي  اي دیده می حرفه
بـدون فکـر کـردن و در     ،ي آزادهـا  زمـان کشـند و در   منظور دستیابی بـه آرامـش نقاشـی مـی    

محسـوب  پردازنـد کـه فراغـت     هاي هنري به این فعالیت می گرفتن فروش نقاشی در گالري نظر
ممکن اسـت فعالیـت   با توجه به هدف و محتوي فرهنگی  هاي فعالیت در واقع برخی از. شود می

اي و یـا   بـه شـکل حرفـه    نیز ورزشی هاي فعالیت خصوص درهمین موضوع  .فراغت به شمار آید
و تـاثر بـر    تأثیرفرهنگ و فراغت در بسیاري از موارد در جهت رشد و . تفننی کامالً صادق است

گیرنـد و   فراغـت شـکل مـی    هـاي  فعالیـت اغلـب از   هـا  کنند، خرده فرهنـگ  یکدیگر حرکت می
 هـاي  فعالیـت شوند از سویی  ها استخراج می فرهنگ  فرهنگی در نهایت از دل خرده هاي فعالیت

حال  به هر .دنآی پذیري، مرکز تعامالت و تبادالت فرهنگی به شمار می اوقات فراغت از نظر جامعه
غت براي عموم وجود دارد از جمله فیلم دیدن، هاي فرا مسلم است دامنه وسیعی از گزینه چه آن

ها به شکل چرخشـی پـس از    که این فعالیت... تماشاي تئاتر، بازدید از موزه، مسابقات فوتبال و
  . شود مدتی تبدیل به فعالیت فرهنگی می

  
 بندي فرهنگ و فراغت ایران تنظیم طبقه -3-1

شامل سـه   و ته طراحی شده استهاي گذش بندي طبقه یاتبراساس تجرب)  (ICLCبندي طبقه
  :از عبارتندبخش است که 

رشـته   المللـی  بـین دارد اسـتان بنـدي   فرهنگی که بر اساس طبقه هاي فعالیتبندي  طبقه •
  .تدوین شده است 1هاي اقتصادي فعالیت

تدوین شـده   2بندي محوري محصوالت بندي محصوالت فرهنگی که بر اساس طبقه طبقه •
  .است

تدوین  3مشاغل المللی بیندارد استانبندي  که بر اساس طبقه گیبندي مشاغل فرهن طبقه •
  .شده است

فرهنـگ و  فراغـت را نیـاز داشـته      در برخی موارد ممکن است کاربران عناوین خـاص و جزئـی  
 ICLCبنـدي   نباشد، طبقه ها آنجوابگوي نیاز  ISIC ،CPC ،ISCOبندي  سه طبقه وباشند 

_______________________________________________________ 
١ ISIC  
 ٢ CPC  
 ٣ ISCO 



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

15

 خصـوص  در تـري  تکمیلیکند و اطالعات  ها را تکمیل می ديبن طبقه این ها و کمبودهاي نارسایی
  .دهد ارائه می  یفرهنگ هاي فعاليتمشاغل، محصوالت و 
Ø  بنــدي گــذران وقــت  در طبقـه(ICATUS)  مــواردي از جملــه خــوردن و

بنـدي   امـا در طبقـه   آید شخصی به شمار می هاي فعالیتنوشیدن به عنوان 
ICLC هـا و   خانـه  نوشیدنی در قهـوه  ، غذا خوردن در بیرون خانه و صرف
 ،آیـد  فراغت به شمار می هاي فعالیتها به صورت دسته جمعی از  شاپ کافی

بنابراین واحدهاي کسب و کار که با این خدمات درگیـر هسـتند و مشـاغل    
بندي محصوالت و مشـاغل فرهنگـی    در حوزه طبقه ،خدماتی در این زمینه

  .گیرند قرار می
Ø  ،نقاشی یک فعالیـت هنـري و فراغـت اسـت امـا      و  تصویرگريهنر گرافیک

رود حتـی   کسب و کار به شـمار مـی   ها آنکه هدف عمده  نساختمانقاشی 
  . بندي است هاي هنري باشد خارج از حوزه این طبقه اگر توأم با سبک

Ø زیـرا یکـی از   . بندي قـرار دارد  تلویزیون به عنوان یک محصول در این طبقه
کسب و کـار در   هاي فعالیتشود اما  مل میعمومی فراغت را شا هاي فعالیت

بندي  رابطه با تولید تلویزیون و لوازم مورد نیاز تلویزیون خارج از حوزه طبقه
ICLC است . 

 
   فرهنگی هاي فعالیتبندي  طبقه •

و تولید و ارائـه کـاال    ها آنیی است که فعالیت اصلی ها زمانسابندي شامل مراکز و  این طبقه                   
خصوصـی و غیرانتفـاعی،    مؤسسـات دولتـی،   اداراتو  هـا  زمانسـا . خدمات فرهنگـی اسـت  

بندي بـه شـکل سلسـله     ساختار طبقه. گیرند ها و مراکز تجاري در این بخش قرار می انجمن
 1385اقتصـادي ایـران   هـاي  فعالیـت دارد رشـته  استانبندي  دارد بوده و با طبقهاستانمراتبی 

)1/3ISIC, (هماهنگ است.  
  
 بندي محصوالت فرهنگی  طبقه •

ایـن  . اسـت  یفرهنگـ ) محصـوالت ( بندي شـامل فهرسـتی از کاالهـا و خـدمات      این طبقه
بنـدي   طبقـه . باشد می) اقتصادي هاي فعالیت( ها و پیامدهاي بخش اول محصوالت خروجی

بـازنگري سـال    –بنـدي محصـوالت محـوري ایـران      محصوالت فرهنگی هماهنگ با طبقه
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1386(CPC, Rev 1/1)  بندي  است و سعی شده است مطابقت آن با طبقهCPC  حفظ
  .شود

  
  بندي مشاغل فرهنگی طبقه •

   بندي مشاغل فرهنگی، فهرستی از مشاغلی را که عمدتاً در بخـش فرهنـگ و فراغـت     طبقه
دارد اسـتان بنـدي   بندي مشاغل فرهنگی هماهنگ بـا طبقـه   شود، طبقه قرار دارند شامل می

است و سعی شده است مشاغل زیادي از ایـن حـوزه پوشـش     ) ISCO-88(مشاغل ایران 
وابق مطالعاتی وجود ندارد ایـن  ـس ،مشاغلدر  زیرا داده شود اما داراي پوشش کامل نیست

شده  انجامگذشته  ها و محصوالت فرهنگی مطالعاتی در در حالی است که در بخش فعالیت
و باشـند   داراي مزد یا بدون مزد می خشمشاغل این ب. و در این زمینه مصادیقی وجود دارد

   .گیرند در این گروه جاي نمیتفریحی  هاي فعالیتمشارکت در تفریحات شخصی و 
    

  (ICLC)فرهنگ و فراغت ایرانبندي  طبقه تدوینـ اصول مورد استفاده در  4-1
   ایران فرهنگی هاي فعالیتبندي  ـ طبقه 1-4-1

  ها  ها و گروه معیارهاي مربوط به بخش
هـاي دو و سـه    به ترتیـب رده (ها  ها و گروه معیار عمده به کار رفته در تعیین حدود بخش -

کـه در تعیـین   اي  واحدهاي تولید کننده هاي فعالیتشود به خصوصیات  مربوط می) رقمی
درجه تشابه در ساختار واحدها و برخی روابـط معـین در فرهنـگ از اهمیـت اسـتراتژیک      

هـاي   بنـدي  گـروه  در حـوزه فرهنـگ   تـر   صورت جزئـی  به  ICLCبندي  طبقه. برخوردارند
  . کند ارائه می ها بندي طبقهسایر مختلف و متنوعی را نسبت به 

ي خصوصـی، دولتـی،   هـا  زمانساهر طبقه ممکن است واحدهاي تجاري که ترکیبی از  -
  . را شامل شوداست  انجمنی و شخصی

دهند اما ایـن   می انجامو فراغت  فرهنگی هاي فعالیتواحدهاي بازرگانی وجود دارند که  -
 ها آندهد و فعالیت عمده  را تشکیل می ها آنها تنها بخش کوچکی از تمام فعالیت  فعالیت

در ایـن   .قرار دارنـد  ها زمانساهایی که در داخل  در رابطه با فرهنگ نیست مثالً کتابخانه
تی دیگر فعالیـت عمـده   یرد به عبارگ بندي قرار می خارج از دامنه طبقه زمانساحالت این 

  . در راستاي فرهنگ یا اوقات فراغت باشد باید زمانسا
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مانند انتشـار نشـریات ادواري    است به صورت اینترنتی ها آنکه فعالیت  ییها  کارگاه براي -
طبقه خاصی در نظر گرفته نشده است و نشـریات چـاپی و اینترنتـی در طبقـه      ،اینترنتی

  . گیرند یکسان قرار می
 

  فرهنگی و اوقات فراغت هاي فعالیتبندي و سیستم کدگذاري  طبقه ساختار
باشـد   فرهنگی یک ساختار سلسله مراتبی با سه سطح را دارا می هاي فعالیتبندي  طبقه -

  .)یرقم 3کد (  و طبقه )رقمی 2کد ( ، گروه)رقمی 1کد (  قسمت: از عبارتندکه 
غت به صورت زیر تعریف  شـده  هاي فرهنگی و اوقات فرا بندي فعالیت هاي طبقه قسمت -

  :است
  میراث فرهنگی  -1     

  هنر  -2
 ي تفریحی ها ورزشورزش و  -3
 اجتماعی -هنگی فر هاي فعالیت -4

یک کد  وسیله بهگروه هر. پردازد ها می رده تر بیششریح ها و طبقات به ت سایر سطوح شامل گروه
 20،قسمت 4شده است، در مجموع  یک کد سه رقمی نشان داده وسیله بهدو رقمی و هر طبقه 

  .وجود دارد (ICLC)ایران و فراغت  فرهنگی هاي فعالیتبندي  طبقه درون طبقه 68گروه و 
 
 

  ایران بندي محصوالت فرهنگی طبقه -2-4-1
  ها ها و گروه معیارهاي مربوط به بخش

 آن بـا توجـه بـه مصـرف نهـایی      صـرفاً  در ایـن بخـش  قرار گرفته اطالعات محصوالت  -
مصرف فرهنگـی و یـا فراغـت     ،ممکن است محصول در نهایت بلکه نیست توالمحص

براي مثال کفش ورزشـی یـک   . آوري شده است نداشته باشد ولی در این بخش جمع
ورزشـی تولیـد و طراحـی     هـاي  فعالیتمحصول فرهنگی است که با هدف شرکت در 

 هـاي  کفـش  کفش ورزشی در طبقـه  نوع مصرف آن،شود اما بدون در نظر گرفتن  می
  .گیرد تفریحی قرار می هاي کفشورزشی یا 

اگـر توسـط هـر واحـد اقتصـادي تولیـد شـود در حـوزه         " خدمات کتابخانـه " محصول -
  . گیرد بندي محصوالت قرار می طبقه
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 بندي و سیستم کدگذاري محصوالت فرهنگی  ساختار طبقه
. سـطح اسـت  بندي محصوالت فرهنگی داراي یک ساختار سلسله مراتبـی بـا دو    طبقه -

بـا کـدهاي    "طبقـه "باشد و سـطح دوم آن   با کدهاي دو رقمی می "گروه"سطح اول 
  . چهار رقمی تعیین شده است

کد دو رقم اول آن کـد   .تنظیم شده استطبقه  197و   26تا  01گروه از کد  26محصوالت در 
  .گروه و دو رقم بعدي کد طبقه است

  
  ایرانبندي مشاغل فرهنگی  ـ طبقه 3-4-1
  ها  ها و گروه عیارهاي مربوط به بخشم

شـده اسـت کـه ماهیـت فرهنـگ یـا        عنوان بندي به طور عمده مشاغلی در این طبقه -
سازي، یک فعالیت  کنند مانند مجسمه را خلق می ءیشیک مشاغلی که  .فراغت دارند

فرهنگی مانند  هاي فعالیتبازیکن فوتبال، مشارکت در  مانند کند میورزشی را معرفی 
بدار و مشاغلی که در تجارت فرهنگ و اوقات فراغت نقـش دارنـد ماننـد متصـدي     کتا

پوشـش داده   بندي طبقهدر این  هاي سالن نمایش آوري بلیط چاپ و یا متصدي جمع
  .شوند می

دستمزد پرداخت شود و یا دسـتمزدي   ها آنبابت  که اینتمامی مشاغل مرتبط اعم از  -
  .تها لحاظ شده اس در گروهنداشته باشد 

شـود مـثالً بازیکنـان     گیرد که کار محسـوب مـی   مشاغلی را در بر می ،بندي این طبقه -
جنبـه   صـرفاً انـد امـا اگـر فعالیـت فـرد       بندي دیده شـده  اي تنیس در این طبقه حرفه

سرگرمی داشته باشد و وجه سرگرمی آن بر کار و شغل ترجیح داده شود در این گروه 
  .  گیرد قرار نمی

 
  دي و سیستم کدگذاري مشاغل فرهنگی بن ساختار طبقه

 دارداستانبندي  راتبی طبقهـاختار سلسله مـام و سـنظ ازرهنگی ـل فـدي مشاغـبن طبقه -
   اختار آن از کدهاي یک رقمی ــرده و سـتبعیت ک  (ISCO-88) لـمشاغللی ـالم بین   
  ت، این ـه استشکیل شد) ي شغلیاـه گروه(ی ـچهار رقم دهايـکو ) هاي عمده روهــگ(   
  :باشد گروه عمده به شرح زیر می 9شامل  بندي طبقه   
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این گروه شامل مشاغلی است که وظایف اصلی : رتبه و مدیران ، مقامات عالیذارانگ قانون -1کد 
ریـزي،   ، برنامـه ها آن، قوانین و مقررات، نظارت بر اجراي دولتیهاي  آن تعیین و تنظیم سیاست

  . باشد می ها زمانساو  فرهنگی مؤسسات هاي فعالیتها و  سیاستهدایت و هماهنگ کردن 
 هـاي  فعالیـت دهی، کنترل و مـدیریت  زمانساریزي،  وظایف اصلی یک شغل برنامهکه  در صورتی

  . شود بندي می یک موسسه باشد در این گروه طبقه
صـی  این گروه شامل مشاغلی است که وظایف اصلی آن نیاز به دانـش تخص : متخصصان -2کد 
وظایف اصـلی ایـن گـروه افـزایش دانـش      . و تجربه در زمینه علوم اجتماعی و فرهنگی دارد باال

هـا بـراي حـل مشـکالت و آمـوزش مـوارد فـوق بـه شـکل           هـا و تئـوري   موجود، کاربرد نظریه
  .سیستماتیک است

ش این گروه شامل مشاغلی است که وظایف اصلی آن نیاز به دان: ها و دستیاران تکنیسین -3کد 
وظایف اصلی این گروه اجراي کارهاي فنی مربـوط  . فنی و تجربه علوم اجتماعی و فرهنگی دارد

هاي مختلف علوم و آموزش آنان در سطوح خاص  عملی در زمینه هاي روشها و  به کاربرد نظریه
  . باشد آموزشی می

لی آن نیاز به این گروه شامل مشاغلی است که وظایف اص: کارمندان امور اداري و دفتري -4کد 
وظایف اصـلی ایـن   . دهی، ثبت، محاسبه و اصالح اطالعات داردزمانسادانش و تجربه الزم براي 

اي دفتري، محاسـباتی و  ه شی و ماشیننگار  افزارهاي ، کاربري نرمگري منشیوظایف  انجامگروه 
  . باشد امور دفتري مربوط به خدمات فرهنگی می انجام
این گروه شامل مشاغلی است که وظایف اصلی آن نیـاز  : وشندگانکارکنان خدماتی و فر -5کد 

به دانش و تجربه الزم در فروش کاال در فروشگاه دارد وظایف اصلی آن ارائه خدمات فرهنگی و 
  . باشد ها و بازارها می اوقات فراغت، فروش کاال در فروشگاه

ست که نیاز به دانش و تجربه این گروه شامل مشاغلی ا: شکارجنگلداري و  کارکنان ماهر -6کد 
  . داردو شکار الزم در تولید محصوالت جنگلداري 

این گروه شامل مشاغلی است که نیاز به دانـش و  : گران و کارکنان مشاغل مربوط صنعت -7کد 
در این گروه فرد باید شناخت کامـل از  . هاي تخصصی و صنایع دستی دارد تجربه الزم در حرفه
را  نهـایی تولید محصول و همچنین موارد استفاده محصـول   فرایندستفاده در مواد و ابزار مورد ا

وظایف اصلی این گروه استخراج و تهیه مواد خام، ساخت و تهیه انواع محصوالت و . داشته باشد
  . باشد ارائه خدمات فرهنگی می

ت که نیـاز  این گروه شامل مشاغلی اس: ها آالت و دستگاه ماشین متصدیان و مونتاژکاران -8کد 
آالت و تجهیزات صنعتی مـرتبط بـا    اندازي و نظارت بر کارکرد ماشین به دانش و تجربه براي راه
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آالت و تجهیـزات،   اندازي و نظـارت بـر کـارکرد ماشـین     فرهنگ دارد وظایف اصلی این گروه راه
  .متحرك یا مونتاژ است هاي دستگاههدایت 

کارهـاي سـاده و روزمـره از     انجاماست که براي  این گروه شامل مشاغلی: کارگران ساده -9کد 
وظـایف اصـلی ایـن گـروه فـروش کـاال در        ،کند میاستفاده ابزار دستی که عمدتاً نیاز به قدرت 
  . خیابان، نگهبانی، دربانی و سایر است



  

 

  فصل دوم
بندي مشروح طبقه
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 دوزي ظریف فروشی خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی ابریشم بافی  خرده  243
  فروشی احرامی بافی  خرده  243
  فروشی ارمک بافی  خرده  243

بـافی،   بـافی، قنـاویز، فـرت    باشلق، کربـاس (هاي سنتی  فروشی انواع پارچه خرده  243
  )بافی بافی و جیم بافی، چفیه بافی، متقال شمدبافی، گزي

  بافی فروشی برك خرده  243
  فروشی پتوبافی  هخرد  243
  ترمه بافیفروشی  خرده  243
  )بافی بافی و ساچیم بافی، ماشته موج(بافی  فروشی جاجیم خرده  243
  فروشی چادرشب بافی  خرده  243
  فروشی حوله بافی  خرده  243
  )ایکات(بافی   فروشی دارائی خرده  243
  فروشی زري بافی  خرده  243
  فروشی سجاده بافی  خرده  243
  چادر بافی  فروشی سیاه خرده  243
  فروشی شال بافی خرده  243
  فروشی شعربافی خرده  243
   فروشی شک بافی خرده  243
  فروشی عبا بافی خرده  243
  فروشی گلیج خرده  243
  فروشی متکازین خرده  243
  فروشی مخمل بافی  خرده  243
ی، خـوس بـافی،   بـافی، مداخلـه بـافی، کـارت بـاف      پـن (فروشی نواربـافی   خرده  243

  )بافی و نواربافی وریس
  فروشی پرده بافی خرده  243
  فروشی حمام سري  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی چپري خرده  243
  فروشی عریض بافی  خرده  243
  فروشی البسه محلی  خرده  243
  ...)کاله، جوراب و (هاي سنتی  فروشی بافتنی خرده  243
 فروشی برقع خرده  243

یـا تخـت    دوزي گیـوه چینـی، آجیـده   : گیـوه (پوشهاي سنتی   فروشی پاي خرده  243
  )دوزي ، چموشدوزي ، گیوه بافی، چاروقدوزي کشی، گیوه

   دوزي فروشی پوستین خرده  243
  فروشی عروسک بافی  خرده  243
  فروشی قالب بافی  خرده  243
  )مومی(هاي محلی  فروشی مجسمه خرده  243
  )نقاشیچاپ مهري و (فروشی قلمکار  خرده  243
  )چاپ مهري یا نقاشی و دندانی(اي یا باتیک  فروشی کالقه خرده  243
  فروشی خرمهره سازي  خرده  243
  فروشی سفال و سرامیک خرده  243
  فروشی کاشی مشبک  خرده  243
  فروشی کاشی زرین فام  خرده  243
  فروشی کاشی معرق خرده  243
  فروشی کاشی معقلی  خرده  243
  کاشی مینایی فروشی خرده  243
  فروشی کاشی هفت رنگ  خرده  243
  )نقاشی روي لعاب، نقاشی زیرلعاب(فروشی نقاشی روي سفال  خرده  243
  فروشی جلدسازي چرمی سنتی  خرده  243
  فروشی سراجی سنتی  خرده  243
  فروشی سوخت روي چرم  خرده  243
  فروشی معرق چرم  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی نقاشی روي چرم  خرده  243
  اندازي ضربی روي چرم  فروشی نقش خرده  243
  فروشی زین سازي  خرده  243
  )ساروج بري(فروشی آهک بري  خرده  243
  فروشی گچبري  خرده  243
  فروشی مقرنس کاري  خرده  243
  فروشی احجام فلزي سنتی خرده  243
  ...)سازي و  اسلحه(فروشی افزار فلزي  خرده  243
  ي فروشی جنده کار خرده  243
  فروشی چاقوسازي  خرده  243
  فروشی چلنگري  خرده  243
  فروشی حکاکی روي فلز خرده  243
  فروشی دواتگري  خرده  243
  فروشی زمودگري  خرده  243
  فروشی زیورآالت سنتی  خرده  243
  فروشی ضریح سازي  خرده  243
  فروشی عالمت سازي خرده  243
  فروشی قفل سازي  خرده  243
  وشی قلمزنی فر خرده  243
  ...)طالکوبی روي فوالد و (فروشی کوفته گري  خرده  243
  فروشی گرگوربافی  خرده  243
  فروشی مسگري خرده  243
  فروشی مشبک فلز  خرده  243
  فروشی ملیله کاري  خرده  243
  )اي یا مشبک پنجره(بندي  فروشی میناي خانه خرده  243
  فروشی میناي مرصع  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی میناي نقاشی  خرده  243
  فروشی ورشوسازي خرده  243
  )پیکرتراشی(فروشی احجام چوبی سنتی  خرده  243
  فروشی ارسی سازي  خرده  243
  فروشی بامبوبافی  خرده  243
  )بافی ارغوان بافی، مرواربافی، چم(فروشی ترکه بافی  خرده  243
  فروشی چیق بافی خرده  243
  )یا بافیبور(فروشی حصیربافی  خرده  243
   کاري خاتمفروشی  خرده  243
  فروشی خراطی خرده  243
  فروشی سازهاي سنتی  خرده  243
  فروشی سوخت روي چوب  خرده  243
  بري فروشی قواره فروشی خرده خرده  243
  فروشی کپو بافی  خرده  243
  فروشی کنده کاري روي چوب  خرده  243
  فروشی گره چینی  خرده  243
  محرق چوب  فروشی خرده  243
  فروشی مشبک کاري  خرده  243
  فروشی معرق چوب  خرده  243
  فروشی معرق منبت  خرده  243
  فروشی منبت چوب  خرده  243
  فروشی نازك کاري  خرده  243
  فروشی نقاشی روي چوب خرده  243
  فروشی صنایع دستی دریایی خرده  243
  فروشی نقاشی روي صدف خرده  243
  جام سنگی فروشی اح خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  قیمتی قیمتی و نیمه هاي سنگفروشی تراش  خرده  243
  )سنگتراشی(فروشی حجاري سنتی  خرده  243
  فروشی حکاکی روي سنگ  خرده  243
  فروشی خراطی سنگ  خرده  243
  فروشی فیروزه کوبی  خرده  243
  فروشی مرصع کاري  خرده  243
  فروشی مشبک سنگ  خرده  243
  سنگ  فروشی معرق خرده  243
  فروشی موزائیک سنگ خرده  243
  فروشی پاپیه ماشه خرده  243
  فروشی تذهیب خرده  243
 فروشی تشعیر خرده  243
  فروشی جلدسازي  خرده  243
  فروشی صحافی سنتی  خرده  243
  ...)طراحی فرش و (فروشی طراحی سنتی  خرده  243
  )کاغذ و پارچه(فروشی قطاعی  خرده  243
  کاغذسازي دستی فروشی  خرده  243
  فروشی نقاشی سنتی دیواري  خرده  243
  فروشی نقاشی روي استخوان خرده  243
  ي ها آنخ فروشی نقاشی قهوه خرده  243
  فروشی نقاشی گل و مرغ  خرده  243
  فروشی نقاشی الکی خرده  243
  ) نقاشی ایرانی، مینیاتور(گرينگار فروشی خرده  243
  )دوزي الیه( دوزي فروشی آجیده خرده  243
   دوزي  ینهآفروشی  خرده  243
  ) دوزي سکه( دوزي فروشی اشرفی خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  )دوزي قزاق( دوزي فروشی بلیش خرده  243
  )دوزي سلسله(دوزي  فروشی پته خرده  243
   دوزي فروشی پولک خرده  243
   دوزي فروشی پیله خرده  243
   دوزي  فروشی تسمه خرده  243
   دوزي یفروشی تفرش خرده  243
  )دوزي دوزي، لندره خاتمی( دوزي فروشی چهل تکه خرده  243
   دوزي فروشی خوس خرده  243
   دوزي فروشی دانه خرده  243
  )دوزي برجسته( دوزي فروشی ده یک خرده  243
  فروشی رودوزي بمپور  خرده  243
  )گبردوزي( دوزي فروشی زرتشتی خرده  243
   دوزي فروشی زرك خرده  243
   دوزي فروشی زغره ردهخ  243
   دوزي فروشی ستاره خرده  243
   دوزي فروشی سرافی خرده  243
  دوزي فروشی سرمه خرده  243
  )، ژوردوزيدوزي دوزي، درویش چشمه( دوزي فروشی سکمه خرده  243
  )دوزي و گندمی  گلدوزي(اصفهان  دوزي فروشی سوزن خرده  243
 دوزي دوزي سیستان و ابریشم وزي، سیاهد خامه(دوزي بلوچ  فروشی سوزن خرده  243

  )نقش زرك
  )دوزي ترکمن سیاه(دوزي ترکمن  فروشی سوزن خرده  243
  )دوزي دوزي، آویزه منگوله( دوزي فروشی شرابه خرده  243
   دوزي فروشی شمسه خرده  243
   دوزي فروشی صدف خرده  243
  دوزي اصفهان  فروشی قالب خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  دوزي رشت  فروشی قالب خرده  243
  )دوزي دوزي، یراق دوزي، مغزي فتیله( دوزي فروشی قیطان خرده  243
   دوزي فروشی کتیبه خرده  243
   دوزي فروشی کردي خرده  243
  )دوزي ، کمهدوزي کمان( دوزي فروشی کم خرده  243
  )دوزي بادله( دوزي فروشی گالبتون خرده  243
   دوزي فروشی النه زنبور خرده  243
   دوزي فروشی مخمل هخرد  243
  )دوزي سنگ( دوزي فروشی مرصع خرده  243
   دوزي فروشی مروارید خرده  243
  دوزي فروشی مضاعف خرده  243
   دوزي فروشی ملیله خرده  243
   دوزي فروشی ممقان خرده  243
   دوزي فروشی منجوق خرده  243
   دوزي فروشی نقده خرده  243
   دوزي فروشی نقش خرده  243
  دوزي فروشی نوار ردهخ  243
   کاري ینهآفروشی  خرده  243
  فروشی تراش شیشه  خرده  243
  فروشی شیشه حرارت مستقیم  خرده  243
  گري فوتی  فروشی شیشه خرده  243
  بندي  خانه  فروشی معرق شیشه یا شیشه خرده  243
  فروشی نقاشی پشت شیشه  خرده  243
  فروشی نقاشی روي شیشه  خرده  243
  فروشی همجوشی شیشه ردهخ  243
   فروشی ابریشم کشی خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی رفوگري  خرده  243
  فروشی رنگرزي گیاهی  خرده  243
  فروشی گالبتون سازي  خرده  243
  فروشی نخ ریسی سنتی خرده  243
  طراحی  25

  خدمات معماري   251
  حفاظت یا خدمات طراحی معماري میراث فرهنگی  251
  ماري مع هاي فعالیت 251
  اندازها  معماري چشم هاي فعالیت 251
  هاي تبلیغاتی طراحی و ساخت آگهی  252
  خدمات آژانس تبلیغاتی  252
  تبلیغاتی هاي فعالیت انجام 252
  نوشتن متن تبلیغاتی 252
  ریزي تبلیغاتی برنامه 252
  ...)  پوسترها و ها، عکس طراحی تبلیغات،( مدیریت هنري ابزار تبلیغاتی 252
  تبلیغات  252
 هاي تبلیغاتی   راکتت توزیع 252
 تبلیغاتی يها کارت توزیع 252
 پالکارد و پوستر، آگهی طرح تهیه 252
 تبلیغاتی يها آگهیخدمات  252
 يهـا  آگهی به مربوط زمان یا فضا فروش یا خرید با ارتباط در کار انجام خدمات 252

 تبلیغاتی
 و اینترنت  مطبوعات و تلویزیون و رادیو براي آگهی طراحی 252
  طراحی آگهی در معابر عمومی 252
  )کاال تبلیغ براي( اتوبوس بدنه روي آگهی طراحی 252
  ارائه آگهی برروي بیل بورد طراحی و 252
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  عنوان فعالیت  کد

  ارائه آگهی برروي تابلوهاي بزرگ تبلیغاتی طراحی و 252
  طراحی گرافیکی 252
  خدمات طراحی هنري تجاري 252
  خدمات طراحی گرافیکی 252
  طراحی امضا، مهر و کلیشه 252
  تبلیغات براي مکان تعیینمربوط به  هاي فعالیت 252
 تبلیغاتی موسسه 252
  طراحی گرافیکی 253
  خدمات طراحی هنري تجاري  253
  خدمات طراحی گرافیکی  253
  ها  سایر طراحی 254
  خدمات طراحی نمایشگاه  254
  مد  خدمات طراحی 254
  خدمات طراحی داخلی   254
 بازي اسباب طراحی 254
 داخلی طراحی 254
  طراحی دکوراسیون منزل 254
 مغازه داخل تزیین و طراحی 254
 نمایشگاه سالن تزیین و طراحی 254
 مغازه و نمایشگاه  تزیین و طراحی 254
 خانگی و شخصی کاالهاي طراحی 254
 مبلمان طراحی 254
  بلیططراحی  254
 مد طراحی 254
  طراحی لباس نمایش 254
  طراحی کفش هنرهاي نمایشی 254
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  عنوان فعالیت  کد

  هاي الکترونیکی  پخش برنامه، فیلم و رسانه  26
  هاي رادیویی تولید برنامه  261
  رادیو اینترنتی هاي فعالیت  261
 پخش رادیویی  261
 هاي رادیویی  برنامه زمانپخش هم  261
 رادیویی  هاي ضبط و تولید برنامه  261
 خدمات رادیویی یا ایستگاه رادیویی   261
 هاي رادیویی  تبلیغاتی در پخش برنامه زمانفروش   261
  خدمات رادیویی وب 261
  رادیویی يها برنامه تولید 261
 سیما و صدا خبري دفتر 261
  دفتر شبکه رادیویی  261
 سیما و صدا دفتر 261
  رادیو ایران  261
  م رادیو پیا 261
  رادیو فرهنگ  261
  رادیو معارف  261
 شبکه رادیویی  261
 شبکه رادیویی خصوصی  261
 اي  شبکه رادیویی ماهواره 261
  هاي تلویزیونی  تولید برنامه  262
  تلویزیون اینترنتی  هاي فعالیت  262
  هاي تلویزیونی  تولید برنامه 262
 زیون تلوی زمانساتبلیغاتی در پخش  زمانفروش  262
 پخش تلویزیونی  262
 هاي تلویزیونی  برنامه زمانپخش هم 262
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  عنوان فعالیت  کد

 خدمات تلویزیونی یا ایستگاه تلویزیونی  262
  خدمات تلویزیونی وب 262
  تلویزیونی يها برنامه تولید 262
 سیما و صدا خبري دفتر 262
  دفتر شبکه تلویزیونی  262
 ها استانادارات کل صدا و سیماي  262
  مراکز صدا و سیما 262
  دفاتر خارج از کشور 262
 شبکه یک 262
  شبکه خبر 262
  شبکه قرآن 262
  شبکه آموزش 262
 شبکه تلویزیونی  262
 شبکه تلویزیونی خصوصی  262
 اي  شبکه تلویزیونی ماهواره 262
  شبکه تلویزیونی کابلی 262
  شبکه تلویزیونی خصوصی 262
  مرزي شبکه تلویزیونی برون 262
  تولید فیلم    263
  تولید و امور پس ازتولید فیلم زنده   263
 تولید فیلم   263
  تولید فیلم تبلیغاتی   263
  تولید فیلم خبري  263
  تولید فیلم مستند خبري  263
 تدوین فیلم سینمایی   263
 تولید یا امور پس از تولید فیلم سینمایی  263
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  عنوان فعالیت  کد

 تولید ویدئو موزیک   263
  ها زمانساید یا امور پس از تولید نوار یا فیلم تلویزیونی براي سایر تول  263
  )شامل فیلم تلویزیونی(خدمات تبدیل ویدئویی   263
  )شنگار  تحقیق،(ی نویس نامه فیلم  263
 کنندگی تهیه  263
  ریزي تولید برنامه  263
  دفاتر تولید  263
  کارگردانی  263
  برداري  فیلم  263
  برداري مدستیار فیل  263
  بازیگري  263
  کاري بدل  263
  بازیگردانی  263
  صدابرداري  263
  صداگذاري  263
  میکس صدا و تصویر  263
  آهنگسازي فیلم   263
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 تولید و تعمیر وسایل ماهیگیري غیر از تور 331
 تولید و تعمیر وسایل والیبال 331
 میل سازي تولید وسایل ورزشی به صورت سنتی  331
 تولید و تعمیر سایر وسایل ورزشی 331

  ي تفریحیها ورزشکاالهاي ورزشی و  فروشی عمده  332
  فروشی کاالهاي اردوگاهی عمده  332
 هاي ورزشی   فروشی لباس عمده 332
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 فروشی تجهیزات ورزشی  عمده 332
 فروشی سطوح ورزشی  عمده 332
  فروشی استخر شنا عمده 332
  پوتین ورزشی کفش و روشیف عمده 332
  پوشاك ورزشی فروشی عمده 332
 ورزشی گرمکن فروشی عمده 332
 ورزشی هاي توپ انواع فروشی عمده 332
 اسکی تجهیزات فروشی عمده 332
 گلف چوب فروشی عمده 332
 دوچرخه فروشی عمده 332
 تنیس يها راکت فروشی عمده 332
 بدن سازي دهآما تجهیزات و لوازم فروشی عمده 332
 بدنسازي تجهیزات و لوازم فروشی عمده 332
 ورزشی لوازمسایر  فروشی عمده 332

  ي تفریحیها ورزشفروشی کاالهاي ورزشی و  خرده  333
  هاي ورزشی هاي قایق کش یدكفروشی قایق، قطعات و  خرده  333
 فروشی کاالهاي اردوگاهی  خرده   333
 هاي ورزشی فروشی لباس خرده  333
 هاي تفریحی دریایی  کرایه قایق  333
 ي تفریحیها ورزشکرایه تجهیزات ورزش و   333
 اسکی کفش فروشی خرده  333
 و پوتین پاتیناژ کفش فروشی خرده  333
  ورزشی کفش فروشی خرده  333
 دار چرخ اسکیت فروشی خرده  333
 ورزشی هاي توپ انواع فروشی خرده  333
 ورزشی ايتوره انواع فروشی خرده  333
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 ورزشی يها دستکش انواع فروشی خرده  333
 ورزشی يها راکت انواع فروشی خرده  333
 آب و برف روي اسکی تجهیزات فروشی خرده  333
 سواري موج تخته فروشی خرده  333
 اسکی چوب فروشی خرده  333
 دوچرخه فروشی خرده  333
 ورزشی گرمکن فروشی خرده  333
 کیاس لباس فروشی خرده  333
 شنا لباس فروشی خرده  333
 ژیمناستیک لوازم فروشی خرده  333
 ورزشی لوازم فروشی خرده  333
 ورزشی مایوهاي فروشی خرده  333

  اجتماعی –فرهنگی  هاي فعالیت  4
  مذهبیي اجتماعی و ها زمانسا هاي فعالیت  41

  ي فرهنگی و مذهبی ها زمانسا  411
 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت  411
 تبلیغات اسالمی  زمانسا  411
 تربیت بدنی  زمانسا  411
 زیارت و حج زمانسا  411
 زیست محیط حفاظت زمانسا  411
 فرهنگ و ارتباطات اسالمی  زمانسا  411
 میراث فرهنگی  زمانسا  411
  ملی جوانان زمانسا  411
 خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانسا  411
 فرهنگی انقالب عالی شوراي  411
  مجمع جهانی اهل بیت  411
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  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  411
  مرکز جهانی علوم اسالمی  411
  یشناس ایران بنیاد  411
  فارسی بزرگ دانشنامه بنیاد  411
 یشناس استانب يها پژوهش  411
 شی ورز علوم و بدنی تربیت پژوهشکده  411
 ایران فرهنگ پژوهشکده  411
 یسشنا گیالن پژوهشکده  411
 فرهنگی مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه  411
 اسالمی معارف آموزشی و فرهنگی تحقیقات دفتر  411
 عشایر تاریخ و فرهنگی مطالعات دفتر  411
  اسالمی و یانسان علوم کتب تدوین و مطالعه زمانسا  411
  عمومی فرهنگ شوراي  411
   فارسی ادب و زبان فرهنگستان  411
  هنر نفرهنگستا  411
 یشناس استانب مرکز  411
  ها تمدن گفتگوي المللی بین مرکز  411
اي صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی    ات، مطالعات و سنجش برنامهتحقیق مرکز  411

  ایران
 یشناس کرمان مرکز  411
 یشناس مردم مرکز  411
 دهخدا نامه لغت موسسه  411
 اجتماعی تحقیقات و مطالعات موسسه  411
 فرهنگی تحقیقات و مطالعات وسسهم  411
 اسالمی تعلیمات جامعه  411
 ره خمینی امام دفتر  411
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 دفتر مراجع تقلید   411
 جمعهامام  دفتر  411
 امام فرامین اجراي ستاد  411
 جمهوري ریاست نهاد – ازمنکر نهی و معروف امربه ستاد  411
 کمیل دعاي برگزاري ستاد  411
 جمعه نماز برگزاري ستاد  411
 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي  411
 اسالمی اندیشه مجمع  411
 مساجد امور به رسیدگی مرکز  411
  مجتمع فرهنگی بالل   411
 ها اداره کل موزه  411
 اسناد و کتابخانه ملی ایران  زمانسا  411
 استان دستی صنایع اداره  411
 شهرستان دستی صنایع اداره  411
 باف دست قالی کنندگان تولید تعاونی شرکت  411
 قالیبافان تعاونی شرکت  411
 ایران قالی سهامی شرکت  411
  اي  شرکت سهامی صنایع دستی منطقه  411
 ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا زمانسا  411
 سیما و صدا يها برنامه تولید مرکز  411
 صبا هنري فرهنگی شرکت  411
 سینمایی سوره  زمانسا  411
 اسالمی تبلیغات زمانسا هنري حوزه  411
  کانون فرهنگی هنري مساجد  411
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان   411
  کانون فرهنگی هنري امام سجاد   411
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  کانون فرهنگی هنري صادق   411
  موسسه فرهنگی آموزشی شبستان دانش  411
  موسسه فرهنگی پژوهشی محراب خرد  411
  مهر مؤسسه فرهنگی   411
 مؤسسه فرهنگی و هنري سالن اندیشه   411
  مجموعه فرهنگی هنري امیرالمؤمنین   411
 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس  411
  مذهبی يها مکان هاي فعالیت  412
  مسجد  412
   مذهبی يها مکان 412
   مقدس هاي انجمن 412
 مصلی 412
  تهران خمینی امام مصلی 412
 نمازخانه 412
  )بجز مساجد( مراکز برگزاري مراسم مذهبی مسلمانان هاي فعالیت 412
 ابوالفضلیه  412
  تکیه 412
 حسینیه 412
 حیدریه 412
  خانقاه 412
  روضه خوانی  412
 زینبیه 412
 عباسیه 412
 فاطمیه 412
 کاظمیه 412
  مداحی  412
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 مهدیه 412
  هیئت مذهبی و عزاداري  412
  تاریخی يها مکانو عبادتگاه سایر ادیان بجز نیایشگاه  412
 آتشکده 412
 زرتشتیان آتشکده 412
 زرتشتیان پرستشگاه 412
 کلیسا 412
 ارامنه کلیساي 412
 ارتدوکس کلیساي 412
  کلیساي پروتستان  412
 کاتولیک کلیساي 412
 کنیسه 412
 معبد 412
 زرتشتیان معبد 412
  نیایشگاه سایرادیان 412
  نیایشگاه مسیحیان  412
 یهودیان نیایشگاه 412
  صومعه 412
  اسقف دفتر 412
  به مبلغین وابسته انجمن 412
  خانقاه 412
 فرهنگی) NGO( نهاد  ي مردمها زمانسا  413
  تاریخی هاي انجمن  413
  زیست  انجمن حفاظت از محیط  413
 انجمن حمایت از حیوانات   413
 زرتشتیان انجمن  413
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  بنیاد فرهنگی زینب کبري   413
  ) جمعیت جوانان آشوریان ایران(خانه جوان   413
 آزادگان فرهنگی و تربیتی کانون  413
 بانوان اجتماعی و فرهنگی کانون  413
  خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانساکانون بازنشستگان   413
  ) جمعیت کرمانشاهیان مقیم تهران(مؤسسه خانه کرمانشاه   413
  التحصیالن دانشگاه ابوریحان  مع اسالمی فارغمج  413
  ) رزا(نگاران زن ایران  انجمن روزنامه  413
  نگاران   انجمن روزنامه  413
  ان نگار انجمن صنفی روزنامه  413
  ان نویس انجمن فیلمنامه  413
  انجمن مستندسازان سینماي ایران   413
  هاي فرهنگی و فرهنگی وابسته به مساجد انجمن  413
  جامعه اسالمی ورزشکاران   413
  جمعیت اسالمی زنان   413
  جمعیت ایران فردا   413
  جمعیت زندگی   413
  مؤسسه اسالمی زنان ایران   413
  انجمن خوشنویسان 413
 انجمن دومیدانی 413
  تفریحی هاي فعالیت  42

  تفریحی  هاي پارك  421
 ها بازيشهر  421
 آبی هاي پارك  421
  تفریحی اردوگاه   421
  اسکله قایقرانان   421
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 پارك  421
 شهر پارك  421
 شهرداري پارك  421
 محله پارك  421
 شهرداري به مربوط هاي پارك تفریحی هاي فعالیت  421
 باغ پرندگان   421
 ارم پارك  421
 شهربازي پارك  421
  تفریحی و اردوگاهیو مراکز  سالن ها  422
  مراکز تفریحی وها  سالن  422
  ها بچه تفریحی مراکز 422
  رانی  مسیرهاي اتومبیل یا مراکز 422
  داخل سالن يها بازي محل 422
  مراکز مینی گلف 422
  بال پین بازي مکان 422
  ویدیویی يها بازي مکان 422
   فکري  يها بازيسالن  422
  کامپیوتري  يها بازيسالن  422
   کرایه وسایل حمل و نقل تفریحی با اپراتور 422
 آتاري کلوپ 422
 کامپیوتري يها بازي کلوپ 422
 دستی فوتبال کلوپ 422
  اي هاي بازي سکه ماشین 422
 سیرك 422
 بازي شعبده 422
  غرفه تیراندازي تفریحی  422
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  )سرزمین عجایب(مجموعه تفریحی  422
 تفریحی تیراندازي محوطه 422
 سیرك نمایش 422
  اردوگاهی زمین 422
 ي وابسته به مراکز آموزشی ها گاهاردو 422
 يآموز دانش اردوگاه 422
  دانشجویی اردوگاه 422
ي وابسـته  ها اردوگاهها، زایرسرا، مجتمع اقامتی، مهمانسرا و  ها و اقامتگاه خوابگاه 422

به طور عمده براي استفاده (ها  ها، شرکت ، نهادها، بانکها زمانساها،  به وزارتخانه
 )کارکنان

 هاي عمومی  سایر اقامتگاه 422
 خواب کانتینر 422
 تورهاي گردشگري  423
 توریستی آژانس  423
  مسافرتی آژانس  423
 هواپیمایی آژانس  423
 داخلی تورهاي و ورودي تورهاي اجراي  423
 خارجی و داخلی سیاحتی تورهاي و مسافرتی ویزاي اخذ  423
 کشور نقاط امتم به مسافرت تورهاي سرویس و بلیط رائه  423
 بلیط رزرو و توریستی هاي فعالیت  423
 خارجی و داخلی سیاحتی و زیارتی تورهاي اعزام  423
 مسافرتی يها کاروان اعزام  423
 مسافرتی تورهاي انجام  423
 مسافرتی) تور( گشت ریزي برنامه  423
 مسافرتی) تور( گشت تدارك  423
 دستجمعی يها گشت دادن ترتیب  423
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 خارجی مسافرین توریستی هاي الیتفع  423
 زایران نام ثبت و توریستی هاي فعالیت  423
 )مسافرتی تورهاي( زیارتی - سیاحتی هاي فعالیت  423
 دفتر خدمات مسافرتی ایرانگردي و جهانگردي  423
 حجاج کاروان حجاج نام ثبت دفتر  423
 هواپیما بلیط فروش دفتر  423
 زیارتی کاروان دفتر  423
 زیارتی کاروان نام ثبت دفتر  423
 سیاحتی و زیارتی يها کاروان دفترخدمات  423
 مسافرتی) تور( گشت راهنمایی  423
 مسافرتی تورهاي دادن ترتیب و تور بلیط فروش  423
 خارجی و داخلی هواپیمایی يها بلیط فروش  423
 حج کاروان  423
 زیارتی کاروان  423
 مسافرتی) تور( گشت  423
 ایران در هواپیمایی يها شرکت مایندگین  423
 هوایی يها مسافرت بلیط فروش نمایندگی  423
 هاي دریایی نمایندگی فروش بلیط مسافرت  423
 قطار بلیط فروش نمایندگی  423
  فرهنگی و فراغت يها مکانساخت   43

  فراغتو فرهنگی  يها مکانساخت   431
  و کتابخانه  موزه ساخت  431
  کنسرت تئاتر و سالن ا،سینم ساخت  431
  اماکن تفریحی و استادیوم ورزشی ،ورزشگاه ساخت  431
  تنیس ساحلی، استخر شنا و زمین  گاهیح، تفرفوتبال زمین ساخت  431
  مذهبی يها مکانمسجد و سایر  ساخت  431
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  کاالهاي فرهنگی و فراغتسایرساخت و فروش   44
  جاي دیگر در  بندي نشده ساخت کاالهاي فرهنگی طبقه  441
  هاي تفریحی  و تعمیر ماشین حفاظت ساخت،  441
  کاراوان ساخت 441
  و بصري سمعی رسانه ساخت 441
  دوربین ساخت 441
  الکترونیکی يها بازي میزهاي ساخت 441
  تفریحات خانگی تجهیزات ساخت 441
  عکاسی فیلم ساخت 441
  گاهیحتفری تجهیزات ساخت 441
  بازي اسبابو وسایل بازي  تولید 441
 ها پارك تفریحی وسایل تعمیر 441
 مسابقات کاپ تولید 441
  در جاي دیگر  بندي نشده کاالهاي فرهنگی طبقه فروشی عمده  422
  هاي بازي و سرگرمی ماشین فروشی عمده  442
  و بصريهاي سمعی  رسانه فروشی عمده 442
  دوربین فروشی عمده 442
  کاراوان فروشی عمده 442
  هاي هنري فراورده فروشی عمده 442
  میزهاي بازي الکترونیکی فروشی عمده 442
  تجهیزات تفریحات خانگی فروشی عمده 442
  فیلم عکاسی فروشی عمده 442
  گاهییحتجهیزات تفر فروشی عمده 442
  بازي اسباببازي و  فروشی عمده 442
 گیري و پروانه ماهیگیري تور فروشی عمده 442
 سرگرمی لوازم وشیفر عمده 442
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 سفر لوازم فروشی عمده 442
 شکار لوازم فروشی عمده 442
 صید لوازم فروشی عمده 442

   در جاي دیگر  بندي نشده کاالهاي فرهنگی طبقه فروشی خرده  443
  و بصريهاي سمعی  رسانه فروشی خرده  443
  دوربین فروشی خرده  443
  کاراوان فروشی خرده  443
  هاي هنري فراورده فروشی خرده  443
  میزهاي بازي الکترونیکی فروشی خرده  443
  تجهیزات تفریحات خانگی فروشی خروده  443
  حیوانات خانگی شحیوانات خانگی و پرور فروشی خرده  443
  فیلم عکاسی فروشی خرده  443
  گاهییحتجهیزات تفر فروشی خرده  443
  بازي بازي و اسباب فروشی خرده  443
 بازي و سرگرمی وسایل و بازي اسباب شیفرو خرده 443
 گیري و پروانه ماهیگیري تور فروشی خرده 443
 شکار لوازم فروشی خرده 443
 صید لوازم فروشی خرده 443
 بازي وسایل فروشی خرده 443
 دوزي پولک و سنگدوزي وسایل فروشی خرده 443
 گلدوزيوسایل  فروشی خرده 443
 زيگلساوسایل  فروشی خرده 443
  صرف غذا و نوشیدنی هاي فعالیت  45

  ها رستورانها و  کافه  451
  کافه  451
  اینترنتی هاي کافه 451
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  رستوران 451
   تئاتر رستوران 451
  هاي سنتی خانه سفره 451
  راهی مجتمع خدمات بین 451
  ها شاپ کافی 451
  فرهنگی و فراغت هاي فعالیتر سای  46

  بلیطش و فروهاي رزرو  آژانس  461
  رویدادها بلیط رزرو نماینده  461
  داراي تماشاگري ها ورزشبلیط  فروش آژانس 461
  بلیط تئاتر یا آژانس فروش بلیط تئاتر رزرو  آژانس 461
  ها مناسبتمدیریت    462
  رویدادها مدیریت  462
  ها مدیریت و اجراي مناسبت 462
  برگزاري مراسم جشن 462
  اري برگزاري مراسم سوگو 462
  در جاي دیگر  بندي نشده فرهنگی طبقه هاي فعالیتسایر  469
  ترجمه  هاي فعالیت  469
 دارالترجمه  469
  کرایه آتاري   469
  کرایه آالت موسیقی   469
 اکو کرایه  469
 بلندگو کرایه  469
 حجله کرایه  469
 عقد خنچه کرایه  469
 عقد سفره کرایه  469
 رگزاري مجالس کرایه ظروف و وسایل ب  469
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  عنوان فعالیت  کد

  کرایه لباس   469
  کرایه لباس داماد   469
  کرایه لباس عروس   469
 کرایه لوازم آشپزي   469
 عقد لوازم کرایه  469
  کرایه لوازم موسیقی  469
  کرایه لوازم ورزشی   469
 صندلی و میز کرایه  469
 کرایه وسایل چراغانی   469
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  فرهنگی ایران هاي فعالیتبندي  فهرست الفبایی طبقه -3-2            

  عنوان فعالیت  کد

   دوزي  ینهآ 241
   کاري ینهآ 241
  سردار انبار آب 112
 آبشارهاي شوشتر 112
 آتشکده 412
 زرتشتیان آتشکده 412
 آتشگاه 113
  آتلیه عکاسی  272
 آثار طبیعی حفاظت شده  121
  )دوزي الیه( دوزي آجیده 241
 نیآرامگاه آرتیما 112
 آرامگاه ابوالفضل بیهقی 112
 آرامگاه اسرار 112
 آرامگاه باباطاهر 112
  آرامگاه حمداله مستوفی 112
 آرامگاه خواجوي کرمانی  112
 آرامگاه سردار مفخم 112
 آرامگاه شیخ احمد جام 112
 آرامگاه شیخ خرقانی 112
 آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی 112
 ابوريآرامگاه عطارنیش 112
 آرامگاه عمرخیام 112
 آرامگاه فردوسی 112
 آرامگاه کوروش 112
 آرامگاه موالنا ابوبکر 112
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  عنوان فعالیت  کد

 آرامگاه نادرشاه 112
 آرشیو  132
  آرشیو اسناد خبري 132
  آرشیو صدا 132
  آرشیو عکس 132
  هاي آنالیز دارو براي تست ورزشکاران و حیوانات ورزشی  آزمایشگاه 324
 وریستیت آژانس  423
  بلیط تئاتر یا آژانس فروش بلیط تئاتر رزرو  آژانس 461
  داراي تماشاگري ها ورزشبلیط  فروش آژانس 461
  مسافرتی آژانس  423
 هواپیمایی آژانس  423
  خبري يها آژانس  266
  عقیل امامزاده استان  113
 رضوي قدس استان 113
 چراغ شاه قدس استان 113
 هیمسیدابرا قاآ هاستان 113
 رقیه بی بی هاستان 113
 معصومه حضرت هاستان 113
 خضر هاستان 113
  آکواریوم 122
 ونئآکارد آموزش 282
 آواز آموزش 282
 فارسی ادبیات آموزش 282
 بازیگري آموزش 282
 پیانو آموزش 282
 تار آموزش 282
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  عنوان فعالیت  کد

 تذهیب آموزش 282
 جواهرسازي آموزش 282
  آموزش حرکات موزون  223
 خاتمکاري آموزش 282
  آموزش خبرنگاري 282
 خط آموزش 282
 دف آموزش 282
 موسیقی سازهاي آموزش 282
 هنرها سایر آموزش 282
 سرود آموزش 282
 سفالگري آموزش 282
 سنتور آموزش 282
 سنگدوزي آموزش 282
 تار سه آموزش 282
 ضرب آموزش 282
 طالسازي آموزش 282
 عکاسی آموزش 282
  فضاي آزاد  هاي فعالیتآموزش   323
 فیلمبرداري آموزش 282
 بافی قالی آموزش 282
 بافی قالب آموزش 282
 آرایی گل آموزش 282
 گلدوزي آموزش 282
 گلسازي آموزش 282
 بافی گلیم آموزش 282
 گیتار آموزش 282
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  عنوان فعالیت  کد

 سازي مجسمه آموزش 282
 دینی علوم و معارف آموزش 282
 ريکا معرق آموزش 282
 دوزي ملیله آموزش 282
 کاري منبت آموزش 282
  آموزش موسیقی 282
 نقاشی آموزش 282
 ینویس نمایشنامه آموزش 282
 ویولن آموزش 282
  )ساروج بري(آهک بري  241
 آهنگسازي 231
  آهنگسازي فیلم   263
 ابریشم بافی 241
   ابریشم کشی 241
 ابوالفضلیه  412
 مه گل افشان پیرگل اثر طبیعی ملی چش 121
 اثر طبیعی ملی خشکه داران  121
 اثر طبیعی ملی دهلران  121
  اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه 121
  اثر طبیعی ملی سرو سیرچ 121
 اثر طبیعی ملی سرو هرزویل  121
 اثر طبیعی ملی سوسن سفید  121
  اثر طبیعی ملی غار چال نخجیر 121
 ن اثر طبیعی ملی غار سهوال 121
 غار علیصدر اثر طبیعی ملی 121
 اثر طبیعی ملی غار قوري قلعه  121
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  عنوان فعالیت  کد

 غار کتله خور اثر طبیعی ملی 121
 اثر طبیعی ملی غار کرفتو 121
  اثر طبیعی ملی غار ماهی کور 121
 اثر طبیعی ملی غار یخکان  121
  اثر طبیعی ملی فسیلی مراغه 121
 کوه، سیاه کوه و تخت سلیمان  اثر طبیعی ملی قلل سه گانه علم 121
 اثر طبیعی ملی قله تفتان  121
 اثر طبیعی ملی قله دماوند  121
 اثر طبیعی ملی قله سبالن  121
  اثر طبیعی ملی گنبدهاي نمکین خرسین 121
 اثر طبیعی ملی الله واژگون 121
  هاي سمعی و بصري فروشی فیلم و دیگر برنامه اجاره یا خرده 264
  جاق قراقیا  242
 اترئت اجراي 222
  اجراي تئاتر موزیکال 222
 داخلی تورهاي و ورودي تورهاي اجراي  423
  اجراي حرکات موزون  223
 آواز کنسرت اجراي 221
 موسیقی کنسرت اجراي 221
 نقالی اجراي 222
  اجراي نمایش  222
 آیینی و سنتی نمایش اجراي 222
 )ازيب سیاه( روحوضی نمایش اجراي 222
 عروسکی نمایش اجراي 222
 مذهبی نمایش اجراي 222
  )پیکرتراشی(احجام چوبی سنتی  241
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  عنوان فعالیت  کد

  احجام سنگی  241
  احجام فلزي سنتی 241
 احرامی بافی 241
 خارجی و داخلی سیاحتی تورهاي و مسافرتی ویزاي اخذ  423
 ها استانادارات کل صدا و سیماي  262
 استان دستی صنایع اداره  411
 شهرستان دستی صنایع اداره  411
 ها اداره کل موزه  411
  اردوگاه تفریحی   421
 يآموز دانش اردوگاه 422
  دانشجویی اردوگاه 422
 ي وابسته به مراکز آموزشی ها اردوگاه 422
  اردوي تعطیالت   323
  جات ارزیابی یا تعیین قیمت عتیقه 114
  ارسی سازي  241
  ارکستر سمفونی  221
  ارگ راین 112
  ارگ کریمخانی 112
 ارمک بافی 241
 ورزشی مجموعه و استادیوم 312
  استخر 312
  استخر روباز  312
 سرپوشیده  استخر 312
 استودیو صداگذاري و صدابرداري  263
 استودیو صداگذاري و صدابرداري  263
 فیلم دوبالژ و صدابرداري، صداگذاري ستودیوا 263
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  عنوان فعالیت  کد

 فیلم دوبالژ و صدابرداري، داگذاريص ستودیوا 263
 استودیو عکاسی 272
 فیلمبرداري استودیو 263
 فیلمبرداري استودیو 263
  اسکله قایقرانان   421
  ) دوزي سکه( دوزي اشرفی 241
 خارجی و داخلی سیاحتی و زیارتی تورهاي اعزام  423
 مسافرتی يها کاروان اعزام  423
  ...)و سازي  اسلحه(افزار فلزي  241
  البسه محلی  241
  امامزاده اسماعیل  113
  امامزاده داود  113
 سیدماضی امامزاده 113
  ) برروي صفحه صوتی، لوح فشرده، نوار صوتی(انتشار آثار موسیقی  232
  ) هاي نت به صورت برگه(انتشار آثار موسیقی  232
 انتشار اطلس جغرافیائی 214
  شده  ههاي نت نوشت انتشار برگه 232
 انتشار بروشور  215
  انتشار بولتن  215
  هاي خبري انتشار بولتن   213
 انتشار پوستر  215
  انتشار روزنامه 212
  انتشار روزنامه اینترنتی 212
  )موسیقی و صدا ( انتشار سی دي و دي وي دي  232
 انتشار کارت پستال  215
  انتشار کتاب  214
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  عنوان فعالیت  کد

  انتشار کتاب اینترنتی  214
  ) موسیقی نوشته شده(انتشار کتاب نت  232
  انتشار مجله  213
  انتشار مجله اینترنتی  213
  انتشار موسیقی  232
  ) کتاب یا برگه(انتشار نت نوشته موسیقی   232
  انتشار نشریات ادواري  213
  انتشار نوار صوتی یا صفحه گرامافون  232
  انتشار نوار موسیقی و صدا  232
  ) دیسک(شرده انتشارلوح ف 232
 مسافرتی تورهاي انجام  423
  تبلیغاتی هاي فعالیت انجام 252
  زیست  انجمن حفاظت از محیط  413
 انجمن حمایت از حیوانات   413
  انجمن خوشنویسان 413
 انجمن دومیدانی 413
  نگاران   انجمن روزنامه  413
  ) رزا(نگاران زن ایران  انجمن روزنامه  413
 تیانزرتش انجمن  413
 جوان سینماي انجمن 263
 جوان سینماي انجمن 263
  ان نگار انجمن صنفی روزنامه  413
  ان نویس انجمن فیلمنامه  413
  انجمن مستندسازان سینماي ایران   413
  به مبلغین وابسته انجمن 412
  انجمن ورزشی ملی یا لیگ   321



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

115

  عنوان فعالیت  کد

  انجمن ورزشی منطقه اي یا لیگ  321
  خیتاری هاي انجمن  413
  هاي فرهنگی و فرهنگی وابسته به مساجد انجمن  413
   مقدس هاي انجمن 412
 اندیکس کردن کتاب 216
بـافی، شـمدبافی،    بـافی، قنـاویز، فـرت    باشـلق، کربـاس  (هاي سنتی  انواع پارچه 241

  )                    بافی بافی و جیم بافی، چفیه بافی، متقال گزي
 ایرنا 266
 ورزش صبحگاهی  ايه ایستگاه  311
  ایسنا 266
  ایوان تخت مرمر 112
  بارگاه  113
  بازآفرینی 214
  بازیگردانی  263
  بازیگري  263
  بازیگري تئاتر  222
  رزمی تکواندو ورزشی باشگاه 312
 باغ ارم شیراز 112
 باغ پرندگان   421
 ی شناس باغ پرنده 121
 باغ دلگشاي شیراز 112
 یشناس باغ زیست 121
 باغ شاهزده ماهان کرمان 112
 باغ فین کاشان 112
 باغ کشمیر  121
 باغ گلشن طبس 112
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  عنوان فعالیت  کد

 یشناس باغ گیاه 121
  شناسی باغ گیاه  123
  باغ نظري 112
 باغ وحش 121
  قراقی بافت اجاق 242
  ...)کاله، جوراب و (هاي سنتی  بافتنی 241
  بامبوبافی  241
  بایگانی فیلم 132
  اريک بدل  263
 براق کننده جلد کتاب 216
 برج طغرل 112
  الدوله برج عالء 112
  برج نقاره خانه 112
  هاي تاریخی مراغه برج 112
 برقع 241
  بافی برك  241
  برگزاري مراسم جشن 462
  برگزاري مراسم سوگواري  462
  برنامه عروسکی 224
  ریزي تبلیغاتی برنامه 252
  ریزي تولید برنامه  263
 مسافرتی) تور( گشت ریزي برنامه  423
 )رودوزي( دوزي برودري  241
 قاسیدابراهیمآ بقعه 113
  بقعه پیربکران 112
  بقعه متبرکه  113
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  عنوان فعالیت  کد

  )دوزي قزاق( دوزي بلیش 241
 بناي امیرچخماق یزد 112
 بناي تخت جمشید 112
  یشناس ایران بنیاد  411
 بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس  411
  فارسی بزرگ دانشنامه بنیاد  411
  بنیاد فرهنگی زینب کبري   413
 بیستون 112
  پاپیه ماشه 241
 پارك  421
 ارم پارك  421
  پارك حیوانات وحشی   122
 شهر پارك  421
 شهربازي پارك  421
 شهرداري پارك  421
 محله پارك  421
 پارك ملی  121
 پارك ملی ارومیه  121
 ان پارك ملی بختگ 121
 پارك ملی بمو  121
 پارك ملی بوجاق  121
 پارك ملی تندوره  121
 پارك ملی تنگ صیاد  121
 پارك ملی توران  121
 پارك ملی خبر  121
 پارك ملی خجیر  121
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  عنوان فعالیت  کد

 پارك ملی ساریگل  121
 پارك ملی سالوك  121
 پارك ملی سرخه حصار  121
 پارك ملی کاله قاضی  121
 کویر  پارك ملی 121
 پارك ملی گلستان  121
 پارك ملی الر 121
  )خزندگان(حیوانات خزنده  پارك 122
  ها و منابع طبیعی پارك 121
  هاي جانورشناسی ها یا باغ پارك 122
 آبی هاي پارك  421
  حیوانات هاي پارك  122
  میراث فرهنگی هاي پارك 112
 پاسارگاد 112
، دوزي یا تخت کشی، گیوه دوزي ه چینی، آجیدهگیو: گیوه(پوشهاي سنتی   پاي 241

  )دوزي ، چموشدوزي گیوه بافی، چاروق
  بافی پتو 241
  )دوزي سلسله(دوزي  پته 241
 هاي از قبل ضبط شده  پخش برنامه 264
 پخش تلویزیونی  262
 پخش رادیویی  261
 هاي تلویزیونی  برنامه زمانپخش هم 262
 ادیویی هاي ر برنامه زمانپخش هم  261
 پخش یا اجاره فیلم   264
 موسیقی نوار پرکردن 233
 قالی پرداخت 242
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  عنوان فعالیت  کد

  پرده بافی 241
 پردیس سینمایی  265
 قالی پرس 242
 زرتشتیان پرستشگاه 412
 شی ورز علوم و بدنی تربیت پژوهشکده  411
 ایران فرهنگ پژوهشکده  411
 یشناس گیالن پژوهشکده  411
 فرهنگی مطالعات و ینسانا علوم پژوهشگاه  411
 یشناس استانب يها پژوهش  411
 بام و پایاب قنات پشت 112
  پالس بافی   242
 بافی پالس 242
  )  وحش  حیات(پناهگاه حیوانات وحشی  121
   دوزي پوستین 241
   دوزي پولک 241
  روي با راهنما پیاده  323
 رانی اتومبیل پیست 312
 اسکی پیست 312
 سواري وچرخهدپیست  312
 دوومیدانی پیست 312
  سواري پیست موتور 312
  پیکر تراشی 271
   دوزي پیله 241
 شهر اترئت  225
  تئاتر یا خانه نمایش  225
 تاریخانه دامغان 112
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  عنوان فعالیت  کد

  آینهتاالر  111
  تاالر برلیان 111
 سنگلج تاالر  225
  تاالر کنسرت  225
  تاالر نمایش  225
 وحدت تاالر  225
 هنر رتاال  225
  تبلیغات  252
    تپه میل 112
  تحقیقات علمی و خدمات پزشکی براي ورزشی  324
 مسافرتی) تور( گشت تدارك  423
 تدوین فیلم سینمایی   263
  تذهیب 241
  قیمتی قیمتی و نیمه هاي سنگتراش  241
  تراش شیشه  241
  سرایی ترانه 231
 دستجمعی يها گشت دادن ترتیب  423
  )بافی ارغوان بافی، مرواربافی، چم(بافی ترکه  241
  بافی  مهتر 241
  ترمیم عکس  272
   دوزي  تسمه 241
 ي تفریحی چند منظوره ها ورزشتسهیالت ورزشی و   312
  تشعیر 241
  تصویر کردن یا طراحی  271
  کتاب تصویرگري 214
  مطبوعات تصویرگري 212
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  عنوان فعالیت  کد

 ها پارك تفریحی وسایل تعمیر 441
   دوزي یتفرش 241
  تکثیر دي وي دي 233
  تکثیر سی دي 233
 موسیقی نوار تکثیر 233
 دوزي  تکه 241
  تکیه 412
 )گلیم نوعی( بافی تندار 242
  تنگ چوگان 112
 هاي تبلیغاتی   راکتت توزیع 252
  )هاي آموزشی مانند فیلم(توزیع فیلم تجاري   264
 تبلیغاتی يها کارت توزیع 252
  وسیقی ضبط شده و سایر محصوالت صوتیتوزیع م 233
  هاي صوتی آثار گذشته  شده ها و ضبط  تولید آلبوم  233
  هاي تلویزیونی  تولید برنامه 262
  تلویزیونی يها برنامه تولید 262
  رادیویی يها برنامه تولید 261
 تولید توپ ورزشی   331
 تولید فوتبال دستی  331
 تولید فیلم   263
  د فیلم تبلیغاتی تولی  263
  تولید فیلم خبري  263
 سینمایی فیلم تولید 263
 سینمایی فیلم تولید 263
  تولید فیلم مستند خبري  263
 تلویزیونی سریال و فیلم تولید 263
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  عنوان فعالیت  کد

 تلویزیونی سریال و فیلم تولید 263
 سینمایی آموزشی يها فیلم تولید 263
 سینمایی آموزشی يها فیلم تولید 263
 )انیمیشن(پویانمایی يها فیلم تولید 263
 )انیمیشن(پویانمایی يها فیلم تولید 263
  تبلیغاتی يها فیلم تولید 263
  تبلیغاتی يها فیلم تولید 263
 بلندسینمایی  يها فیلم تولید 263
 بلندسینمایی  يها فیلم تولید 263
  کوتاه يها فیلم تولید 263
  کوتاه يها فیلم تولید 263
 مستند يها فیلم تولید 263
 مستند يها فیلم تولید 263
  تولید قالی دستباف   242
  تولید قالیچه  242
 مسابقات کاپ تولید 441
 ي تفریحیها ورزشتولید کفش براي استفاده در ورزش و  331
  تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف  242
 تفریحی يها ورزشتولید لباس براي استفاده در ورزش و  331
 ی استانتولید میله ورزشی ب 331
  تولید و امور پس ازتولید فیلم زنده   263
 تولید و تعمیر راکت  331
 تولید و تعمیر سایر وسایل ورزشی 331
 تولید و تعمیر لوازم بسکتبال  331
 تولید و تعمیر میز پینگ پنگ 331
 تولید و تعمیر وسایل اسکی  331
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  عنوان فعالیت  کد

 وسایل بسکتبال تولید و تعمیر  331
 تولید و تعمیر وسایل پینگ پنگ 331
 تولید و تعمیر وسایل تنیس 331
 تولید و تعمیر وسایل ژیمناستیک 331
 تولید و تعمیر وسایل فوتبال 331
 تولید و تعمیر وسایل ماهیگیري غیر از تور 331
 تولید و تعمیر وسایل والیبال 331
 تولید و تعمیرکاالهاي ورزشی 331
 تولید وزنه بدنسازي  331
  بازي اسبابوسایل بازي و  تولید 441
 تولید وسایل ورزشی به صورت سنتی میل سازي  331
 تولید ویدئو موزیک   263
 تولید یا امور پس از تولید فیلم سینمایی  263
  ها زمانساتولید یا امور پس از تولید نوار یا فیلم تلویزیونی براي سایر   263
 قلم سیاه تابلوهاي انواع یهته 271
        تهیه انواع تابلوهاي کاریکاتور 271
 تهیه انواع تابلوهاي نقاشی 271
 پالکارد و پوستر، آگهی طرح تهیه 252
 هاي خبري  تهیه عکس 266
 سینمایی يها فیلم تهیه 263
 سینمایی يها فیلم تهیه 263
  تهیه ویتراي 271
 کنندگی تهیه  263
 ه بزرگ بازار قمتیمچ 112
 بافی جاجیم 242
  )بافی بافی و ساچیم بافی، ماشته موج(بافی  جاجیم 241
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  عنوان فعالیت  کد

  جامعه اسالمی ورزشکاران   413
 اسالمی تعلیمات جامعه  411
 جشنواره فیلم  265
 ) مانند جشنواره گل(فیلم  بجز -هنري  هاي جشنواره  289
  جل اسب  242
  جلدسازي  241
  تی جلدسازي چرمی سن 241
 جلدکوبی 216
هـاي   هاي ویژه، دستیار جلوه هاي ویژه، مجري جلوه طراح جلوه(هاي ویژه  جلوه  263

  )ویژه
  جمعیت اسالمی زنان   413
  جمعیت ایران فردا   413
  جمعیت زندگی   413
 بافی جوال 242
  چاپ برگه نت 216
 چاپ پرچم کاغذي 216
 چاپ پوستر و اوراق تبلیغاتی 216
 تقویم چاپ 216
 چاپ تمبر پست 216
  چاپ روزنامه 212
 چاپ ژورنال 216
  چاپ کتاب 216
 چاپ گرافیک 216
  چاپ نشریات ادواري 216
 چاپ نقشه 216
 سفید و سیاه فیلم و عکس ظهور و چاپ 272
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  عنوان فعالیت  کد

  چادرشب بافی 241
  چاقو سازي  241
  چایخوران 112
  چپري 241
 چشمه سلیمانیه 112
 چشمه علی 112
 چشمه علی دامغان 112
 چشمه عمارت بهشهر 112
  چلنگري  241
 قالی دوانی چله 242
 بافی چنته 242
  )دوزي دوزي، لندره خاتمی( دوزي چهل تکه 241
  چیق بافی 241
 دوزي حاشیه 241
 حافظیه  112
  )سنگتراشی(حجاري سنتی  241
  حرکات موزون  223
 حروف چینی 216
  چینی حروف 214
 ینیهحس 412
  ها حسینیه امینی  113
  حسینیه خواجه نصیر 113
  )بوریا بافی(حصیربافی  241
  حفاظت یا خدمات طراحی معماري میراث فرهنگی  251
  حکاکی روي سنگ  241
  حکاکی روي فلز 241
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  عنوان فعالیت  کد

 حکاکی هنري 271
 حمام حاج آقا تراب 112
 حمام خان بستک 112
  حمام سري  241
 حمام فین 112
 م فینحما 112
 حمام قدیمی سراب 112
 حمام قدیمی مهرآباد 112
 داري حمام گله 112
 حمام وزیري 112
  حمام وکیل 112
 اسالمی تبلیغات زمانسا هنري حوزه  411
  حوله بافی 241
 حیات وحش امیر کالیه  121
 حیات وحش انگوران  121
 حیات وحش بختگان  121
 حیات وحش بوروئیه  121
 وحش بیستون  حیات 121
 حیات وحش توران  121
 حیات وحش جاسب  121
  حیات وحش چوکام 121
 حیات وحش حیدري  121
 حیات وحش خارکو  121
 حیات وحش خوش ییالق 121
 حیات وحش دره انجیر و نی باز  121
 حیات وحش دز  121
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  عنوان فعالیت  کد

 حیات وحش دشت ناز  121
 حیات وحش دودانگه  121
 ند حیات وحش راسب 121
 حیات وحش روچون  121
 حیات وحش سرخانگل  121
 حیات وحش سلکه  121
 حیات وحش سمسکنده  121
 حیات وحش شادگان  121
 حیات وحش شیدور  121
 حیات وحش شیر احمد  121
 حیات وحش فریدونکنار  121
 حیات وحش قمیشلو  121
 حیات وحش کرخه  121
 حیات وحش کاله قاضی  121
 حیات وحش کیامکی  121
  حیات وحش لوندویل 121
 حیات وحش موته  121
 حیات وحش مهروئیه  121
 حیات وحش میاندشت  121
 حیات وحش میانکاله  121
 حیات وحش نایبندان طبس 121
 حیدریه 412
   کاري خاتم 241
 دوزي خامه 241
  خانقاه 412
  خانقاه 412
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  عنوان فعالیت  کد

 خانه آقازاده ابرکوه 112
  ه اپرا خان  225
 خانه امام جمعه 112
 ها خانه بروجردي 112
  خانه پروانه 122
  ) جمعیت جوانان آشوریان ایران(خانه جوان   413
  خانه حکیم مالصدرا 112
 خانه دکتر صالحی 112
 خانه شهید رجایی 112
  خانه شیخ االسالم 112
 خانه صبا  112
 خانه طباطبایی 112
 ها خانه عامري 112
  خانه فرهنگ  225
  خانه فرهنگ نیمرخ  289
 خانه فکري 112
  ها خانه قزوینی 112
 خانه کلبادي 112
 ها خانه الري 112
 خانه محمودي 112
 خانه نیما 112
 الدوله خانه وثوق 112
    خبرگزاري آنا  266
  خبرگزاري شبستان  266
  خبرگزاري ایلنا  266
  خبرگزاري مهر  266
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  عنوان فعالیت  کد

  تقل خبرنگاران مس 266
  خبرنگاري 212
  خدمات آژانس تبلیغاتی  252
 تبلیغاتی يها آگهیخدمات  252
 فیلم دوبالژ استودیو خدمات 263
 فیلم دوبالژ استودیو خدمات 263
 يهـا  آگهی به مربوط زمان یا فضا فروش یا خرید با ارتباط در کار انجام خدمات 252

 تبلیغاتی
  )م تلویزیونیشامل فیل(خدمات تبدیل ویدئویی   263
 خدمات تجاري فیلم  264
  خدمات تلویزیونی وب 262
 خدمات تلویزیونی یا ایستگاه تلویزیونی  262
  جات خدمات حراج اینترنتی در رابطه با عتیقه 114
  جات خدمات حراج در رابطه با عتیقه 114
  خدمات حراج و خرید و فروش هنرهاي معاصر  273
  خدمات رادیویی وب 261
 خدمات رادیویی یا ایستگاه رادیویی   261
  خدمات طراحی داخلی   254
  خدمات طراحی گرافیکی 252
  خدمات طراحی گرافیکی  253
  خدمات طراحی مد  254
  خدمات طراحی نمایشگاه  254
  خدمات طراحی هنري تجاري 252
  خدمات طراحی هنري تجاري  253
  خدمات عکاسی تجاري   272
 مجالس از برداريفیلم خدمات 272
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  عنوان فعالیت  کد

  خراطی 241
  خراطی سنگ  241
  ابزارآالت نو و دست دوم موسیقی  فروشی خرده  281
 ارگ فروشی خرده 281
 بازي و سرگرمی وسایل و بازي اسباب فروشی خرده 443
 دار چرخ اسکیت فروشی خرده  333
 ورزشی هاي توپ انواع فروشی خرده  333
 زشیور تورهاي انواع فروشی خرده  333
 ورزشی يها دستکش انواع فروشی خرده  333
 ورزشی يها راکت انواع فروشی خرده  333
  بازي بازي و اسباب فروشی خرده  443
  شده برگه نت نوشته  فروشی خرده  281
 پیانو فروشی خرده 281
  تابلوهاي نقاشی  فروشی خرده 273
  تار فروشی خرده 281
 آب و رفب روي اسکی تجهیزات فروشی خرده  333
  گاهییحتجهیزات تفر فروشی خرده  443
 سواري موج تخته فروشی خرده  333
 گیري و پروانه ماهیگیري تور فروشی خرده 443
  جاجیم  فروشی خرده 242
 جاجیم فروشی خرده 242
 اسکی چوب فروشی خرده  333
  حیوانات خانگی شحیوانات خانگی و پرور فروشی خرده  443
 دف فروشی خرده 281
 دوچرخه فروشی خرده  333
  دوربین فروشی خرده  443
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  عنوان فعالیت  کد

  و بصريهاي سمعی  رسانه فروشی خرده  443
  روزنامه فروشی خرده 218
 دستباف قالی از پشتی رویه فروشی خرده 242
 گلیم از پشتی رویه فروشی خرده 242
 زیلو فروشی خرده 242
  زیلو فروشی خرده 242
 بادي سازهاي فروشی خرده 281
 سیمی سازهاي فروشی خرده 281
 سایر ادوات موسیقی فروشی خرده 281
 سنتور فروشی خرده 281
 تار سه فروشی خرده 281
 ضرب فروشی خرده 281
 عود فروشی خرده 281
  هاي هنري فراورده فروشی خرده  443
  فیلم عکاسی فروشی خرده  443
  قالی فروشی خرده 242
 دستباف قالی فروشی خرده 242
 دستباف قالی فروشی خرده 242
  قالیچه  فروشی خرده 242
 دستباف قالیچه فروشی خرده 242
 قانون فروشی خرده 281
  کاراوان فروشی خرده  443
  کارت پستال فروشی خرده  218
  ي دست دومها کتاب فروشی خرده 218
 اسکی کفش فروشی خرده  333
 و پوتین پاتیناژ کفش فروشی خرده  333
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  عنوان فعالیت  کد

  ورزشی کفش فروشی خرده  333
 برد کی فروشی خرده 281
 گبه فروشی خرده 242
  گبه  فروشی خرده 242
 ورزشی گرمکن فروشی خرده  333
 گلیم فروشی خرده 242
  گلیم  فروشی خرده 242
 گیتار فروشی خرده 281
 اسکی لباس فروشی خرده  333
 شنا لباس فروشی خرده  333
 کژیمناستی لوازم فروشی خرده  333
 شکار لوازم فروشی خرده 443
 صید لوازم فروشی خرده 443
 ورزشی لوازم فروشی خرده  333
 ورزشی مایوهاي فروشی خرده  333
 چوبی مصنوعات فروشی خرده 273
 مصنوعات حصیري فروشی خرده 273
 سفالی مصنوعات فروشی خرده 273
 سنگی مصنوعات فروشی خرده 273
 لیگ مصنوعات فروشی خرده 273
 مسی مصنوعات فروشی خرده 273
  موسیقی ضبط شده فروشی خرده 234
  هاي ضبط شده ازطریق اینترنت یا سفارش پستی موسیقی فروشی خرده  234
  میزهاي بازي الکترونیکی فروشی خرده  443
 موسیقی نت فروشی خرده 281
  نقشه فروشی خرده 218



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

133

  عنوان فعالیت  کد

 بازي وسایل فروشی خرده 443
 دوزي پولک و سنگدوزي سایلو فروشی خرده 443
 گلدوزيوسایل  فروشی خرده 443
 گلسازيوسایل  فروشی خرده 443
  ویدئو موزیک فروشی خرده 234
 ویلن فروشی خرده 281
   دوزي  ینهآفروشی  خرده  243
   کاري آینهفروشی  خرده  243
  )دوزي الیه( دوزي فروشی آجیده خرده  243
  یمیفروشی آالت موسیقی قد خرده 114
  )ساروج بري(فروشی آهک بري  خرده  243
  فروشی ابریشم بافی  خرده  243
   فروشی ابریشم کشی خرده  243
  )پیکرتراشی(فروشی احجام چوبی سنتی  خرده  243
  فروشی احجام سنگی  خرده  243
  فروشی احجام فلزي سنتی خرده  243
  فروشی احرامی بافی  خرده  243
  فروشی ارسی سازي  خرده  243
  فروشی ارمک بافی  خرده  243
  ) دوزي سکه( دوزي فروشی اشرفی خرده  243
  ...)سازي و  اسلحه(فروشی افزار فلزي  خرده  243
  فروشی البسه محلی  خرده  243
بـافی،   بـافی، قنـاویز، فـرت    باشلق، کربـاس (هاي سنتی  فروشی انواع پارچه خرده  243

  )بافی و جیم بافی بافی، چفیه بافی، متقال شمدبافی، گزي
  ...)کاله، جوراب و (هاي سنتی  فروشی بافتنی خرده  243
  فروشی بامبوبافی  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

 فروشی برقع خرده  243
  بافی فروشی برك خرده  243
 )رودوزي(دوزي برودري فروشی خرده  243
  )دوزي قزاق( دوزي فروشی بلیش خرده  243
  فروشی پاپیه ماشه خرده  243
یـا تخـت    دوزي گیـوه چینـی، آجیـده   : گیـوه (پوشهاي سنتی   ايفروشی پ خرده  243

  )دوزي ، چموشدوزي ، گیوه بافی، چاروقدوزي کشی، گیوه
  فروشی پتوبافی  خرده  243
  )دوزي سلسله(دوزي  فروشی پته خرده  243
  فروشی پرده بافی خرده  243
   دوزي فروشی پوستین خرده  243
   دوزي فروشی پولک خرده  243
   دوزي فروشی پیله خرده  243
  فروشی تذهیب خرده  243
  قیمتی قیمتی و نیمه هاي سنگفروشی تراش  خرده  243
  فروشی تراش شیشه  خرده  243
  )بافی ارغوان بافی، مرواربافی، چم(فروشی ترکه بافی  خرده  243
  ترمه بافیفروشی  خرده  243
   دوزي  فروشی تسمه خرده  243
 فروشی تشعیر خرده  243
   دوزي فروشی تفرشی خرده  243
 دوزي  تکه فروشی خرده  243
  )بافی بافی و ساچیم بافی، ماشته موج(بافی  فروشی جاجیم خرده  243
  فروشی جلدسازي  خرده  243
  فروشی جلدسازي چرمی سنتی  خرده  243
  فروشی جنده کاري  خرده  243
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  فروشی چادرشب بافی  خرده  243
  فروشی چاقوسازي  خرده  243
  فروشی چپري خرده  243
  فروشی چلنگري  خرده  243
  )دوزي دوزي، لندره خاتمی( دوزي فروشی چهل تکه خرده  243
  فروشی چیق بافی خرده  243
 دوزي حاشیه فروشی خرده  243
  )سنگتراشی(فروشی حجاري سنتی  خرده  243
  )بوریا بافی(فروشی حصیربافی  خرده  243
  فروشی حکاکی روي سنگ  خرده  243
  فروشی حکاکی روي فلز خرده  243
  فروشی حمام سري  خرده  243
  فروشی حوله بافی  خرده  243
   کاري خاتمفروشی  خرده  243
 دوزي خامه فروشی خرده  243
  فروشی خراطی خرده  243
  فروشی خراطی سنگ  خرده  243
  بري فروشی قواره فروشی خرده خرده  243
  فروشی خرمهره سازي  خرده  243
 خطاطی و خوشنویسی فروشی خرده  243
   دوزي فروشی خوس خرده  243
  )ایکات(بافی   فروشی دارائی خرده  243
   دوزي فروشی دانه خرده  243
  فروشی دواتگري  خرده  243
  )دوزي برجسته( دوزي فروشی ده یک خرده  243
  فروشی رفوگري  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

  فروشی رنگرزي گیاهی  خرده  243
  دوزي بمپور فروشی رو خرده  243
  )گبردوزي( دوزي فروشی زرتشتی خرده  243
   دوزي فروشی زرك خرده  243
  فروشی زري بافی  خرده  243
 دوزي زري فروشی خرده  243
   دوزي فروشی زغره خرده  243
  فروشی زمودگري  خرده  243
  فروشی زین سازي  خرده  243
  فروشی زیورآالت سنتی  خرده  243
  اي سنتی فروشی سازه خرده  243
   دوزي فروشی ستاره خرده  243
  فروشی سجاده بافی  خرده  243
  فروشی سراجی سنتی  خرده  243
   دوزي فروشی سرافی خرده  243
  دوزي فروشی سرمه خرده  243
  فروشی سفال و سرامیک خرده  243
  )، ژوردوزيدوزي دوزي، درویش چشمه( دوزي فروشی سکمه خرده  243
  روي چرم  فروشی سوخت خرده  243
  فروشی سوخت روي چوب  خرده  243
  )دوزي و گندمی  گلدوزي(اصفهان  دوزي فروشی سوزن خرده  243
 دوزي دوزي سیستان و ابریشم دوزي، سیاه خامه(دوزي بلوچ  فروشی سوزن خرده  243

  )نقش زرك
  )دوزي ترکمن سیاه(دوزي ترکمن  فروشی سوزن خرده  243
  افی چادر ب فروشی سیاه خرده  243
  فروشی شال بافی خرده  243
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  )دوزي دوزي، آویزه منگوله( دوزي فروشی شرابه خرده  243
  فروشی شعربافی خرده  243
   فروشی شک بافی خرده  243
   دوزي فروشی شمسه خرده  243
  فروشی شیشه حرارت مستقیم  خرده  243
  گري فوتی  فروشی شیشه خرده  243
  فروشی صحافی سنتی  خرده  243
   دوزي فروشی صدف خرده  243
  فروشی صنایع دستی دریایی خرده  243
  فروشی ضریح سازي  خرده  243
 فروشی طراحی پارچه خرده  243
  ...)طراحی فرش و (فروشی طراحی سنتی  خرده  243
 دوزي ظریف فروشی خرده  243
  فروشی عبا بافی خرده  243
  جات فروشی عتیقه خرده  114
  بافی فروشی عروسک  خرده  243
  فروشی عریض بافی  خرده  243
  فروشی عالمت سازي خرده  243
  فروشی فیروزه کوبی  خرده  243
  هاي ورزشی هاي قایق کش یدكفروشی قایق، قطعات و  خرده  333
  )کاغذ و پارچه(فروشی قطاعی  خرده  243
  فروشی قفل سازي  خرده  243
  فروشی قالب بافی  خرده  243
  دوزي اصفهان  فروشی قالب خرده  243
  دوزي رشت  فروشی قالب خرده  243
  فروشی قلمزنی  خرده  243



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

138 

  عنوان فعالیت  کد

  )چاپ مهري و نقاشی(فروشی قلمکار  خرده  243
  )دوزي دوزي، یراق دوزي، مغزي فتیله( دوزي فروشی قیطان خرده  243
  فروشی کاشی زرین فام  خرده  243
  فروشی کاشی مشبک  خرده  243
  فروشی کاشی معرق خرده  243
  فروشی کاشی معقلی  خرده  243
  فروشی کاشی مینایی خرده  243
  فروشی کاشی هفت رنگ  خرده  243
  فروشی کاغذسازي دستی  خرده  243
 فروشی کاالهاي اردوگاهی  خرده   333
  فروشی کپو بافی  خرده  243
  فروشی کتاب خرده  218
  ي قدیمیها کتابفروشی  خرده 114
   دوزي فروشی کتیبه خرده  243
   دوزي فروشی کردي خرده  243
  )چاپ مهري یا نقاشی و دندانی(اي یا باتیک  فروشی کالقه خرده  243
  ها فروشی کلکسیون خرده 114
  )دوزي ، کمهدوزي کمان( دوزي فروشی کم خرده  243
  فروشی کنده کاري روي چوب  خرده  243
  ...)طالکوبی روي فوالد و (فروشی کوفته گري  خرده  243
  فروشی گچبري  خرده  243
  فروشی گرگوربافی  خرده  243
  فروشی گره چینی  خرده  243
 بافی گل فروشی خرده  243
 دوزي گل فروشی خرده  243
  )دوزي بادله( دوزي فروشی گالبتون خرده  243
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  فروشی گالبتون سازي  خرده  243
  فروشی گلیج خرده  243
   دوزي فروشی النه زنبور خرده  243
 هاي ورزشی فروشی لباس خرده  333
  فروشی متکازین خرده  243
  )مومی(هاي محلی  فروشی مجسمه خرده  243
  فروشی مجله و نشریات ادواري خرده  218
  فروشی محرق چوب  خرده  243
  فروشی مخمل بافی  خرده  243
   دوزي فروشی مخمل خرده  243
  )دوزي سنگ( دوزي فروشی مرصع خرده  243
  ع کاري فروشی مرص خرده  243
   دوزي فروشی مروارید خرده  243
  فروشی مسگري خرده  243
  فروشی مشبک سنگ  خرده  243
  فروشی مشبک فلز  خرده  243
  فروشی مشبک کاري  خرده  243
  دوزي فروشی مضاعف خرده  243
  فروشی معرق چرم  خرده  243
  فروشی معرق چوب  خرده  243
  فروشی معرق سنگ  خرده  243
  بندي  خانه  وشی معرق شیشه یا شیشهفر خرده  243
  فروشی معرق منبت  خرده  243
  فروشی مقرنس کاري  خرده  243
   دوزي فروشی ملیله خرده  243
  فروشی ملیله کاري  خرده  243
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  عنوان فعالیت  کد

   دوزي فروشی ممقان خرده  243
  فروشی منبت چوب  خرده  243
   دوزي فروشی منجوق خرده  243
  فروشی موزائیک سنگ خرده  243
  )اي یا مشبک پنجره(بندي  فروشی میناي خانه خرده  243
  فروشی میناي مرصع  خرده  243
  فروشی میناي نقاشی  خرده  243
  فروشی نازك کاري  خرده  243
  فروشی نخ ریسی سنتی خرده  243
  فروشی نقاشی پشت شیشه  خرده  243
  فروشی نقاشی روي استخوان خرده  243
  رم فروشی نقاشی روي چ خرده  243
  فروشی نقاشی روي چوب خرده  243
  )نقاشی روي لعاب، نقاشی زیرلعاب(فروشی نقاشی روي سفال  خرده  243
  فروشی نقاشی روي شیشه  خرده  243
  فروشی نقاشی روي صدف خرده  243
  فروشی نقاشی سنتی دیواري  خرده  243
  ي ها آنخ فروشی نقاشی قهوه خرده  243
  مرغ  فروشی نقاشی گل و خرده  243
  فروشی نقاشی الکی خرده  243
   دوزي فروشی نقده خرده  243
   دوزي فروشی نقش خرده  243
  اندازي ضربی روي چرم  فروشی نقش خرده  243
  ) نقاشی ایرانی، مینیاتور(گرينگار فروشی خرده  243
  دوزي فروشی نوار خرده  243
ـ      پـن (فروشی نواربـافی   خرده  243 افی، خـوس بـافی،   بـافی، مداخلـه بـافی، کـارت ب
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  عنوان فعالیت  کد

  )بافی و نواربافی وریس
  فروشی ورشوسازي خرده  243
  فروشی همجوشی شیشه خرده  243
 دوزي یراق فروشی خرده  243
  خرمهره سازي  241
  تجهیزات تفریحات خانگی فروشی خروده  443
  خطاطی 271
 خطاطی و خوشنویسی  241
  خلق کار هنري  271
 خلق کارهاي هنري دیجیتالی  271
ي وابسـته  ها اردوگاهها، زایرسرا، مجتمع اقامتی، مهمانسرا و  ها و اقامتگاه خوابگاه 422

به طور عمده براي استفاده (ها  ها، شرکت ، نهادها، بانکها زمانساها،  به وزارتخانه
 )کارکنان

  خوانندگی  221
  خورجین بافی   242
 بافی خورجین 242
   دوزي خوس 241
 بازي  خیمه شب 222
  )ایکات(بافی   دارائی 241
 دارالترجمه  469
 قالی دارکشی 242
 هنر دانشگاه 282
 اصفهان هنر دانشگاه 282
 تبریز هنر دانشگاه 282
   دوزي دانه 241
  دژ رشکان 112
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  عنوان فعالیت  کد

           برداري دستیار فیلم  263
  دفاتر تولید  263
  دفاتر خارج از کشور 262
 ایران اسالمی جمهوري زاريخبرگ يها نمایندگی و دفاتر 266
  اسقف دفتر 412
 جمعهامام  دفتر  411
 ره خمینی امام دفتر  411
 اسالمی معارف آموزشی و فرهنگی تحقیقات دفتر  411
 حجاج کاروان حجاج نام ثبت دفتر  423
 زیارتی کاروان نام ثبت دفتر  423
 سیما و صدا خبري دفتر 261
 سیما و صدا خبري دفتر 262
 فتر خدمات مسافرتی ایرانگردي و جهانگرديد  423
  دفتر روزنامه  212
  دفتر سرپرستی روزنامه جمهوري اسالمی ایران 212
  دفتر شبکه تلویزیونی  262
  دفتر شبکه رادیویی  261
 سیما و صدا دفتر 261
 هواپیما بلیط فروش دفتر  423
 زیارتی کاروان دفتر  423
 دفتر مجله 213
 تقلید  دفتر مراجع  411
 ورزشی  فدراسیون مشترك دفتر  321
 عشایر تاریخ و فرهنگی مطالعات دفتر  411
 کوهنوردي تئهی دفتر  321
 سیاحتی و زیارتی يها کاروان دفترخدمات  423
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  دواتگري  241
  فیلم دوبله 263
  فیلم دوبله 263
  دوخت یا کرایه و خدمات طراحی لباس    289
 )قالی بافت حاصال ( کاري دونیده 242
  )دوزي برجسته( دوزي ده یک 241
 کشور نقاط تمام به مسافرت تورهاي سرویس و بلیط رائه  423
  رادیو ایران  261
  رادیو پیام  261
  رادیو فرهنگ  261
  رادیو معارف  261
 مسافرتی) تور( گشت راهنمایی  423
  رستوران 451
   تئاتر رستوران 451
  رفوگري  241
 بافی رند 242
  رنگرزي گیاهی  241
 عکس وتوشر 272
  رودوزي بمپور  241
  فروشی  روزنامه 218
  نگاران مستقل  روزنامه 266
  نگاري روزنامه 211
  روستاي میمند 112
  روضه خوانی  412
 قالی رویگري 242
  )گبردوزي( دوزي زرتشتی 241
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  عنوان فعالیت  کد

   دوزي زرك 241
  زري بافی 241
 دوزي زري 241
   دوزي زغره 241
  زمودگري  241
  اردوگاهی زمین 422
 زمین اسکواش  312
 خاکی تنیس ورزش زمین 312
 گلف ورزش زمین 312
 ورزشی   زمین 312
 زورخانه 312
 حمزه امامزاده زیارتگاه 113
 داود امامزاده زیارتگاه 113
 صالح امامزاده زیارتگاه 113
  بزرگان سایر ادیان  زیارتگاه  113
 حسنی عبدالعظیم شاه یارتگاهز 113
 ها زیارتگاه 113
 هاي امام و امامزاده زیارتگاه 113
  زیلو بافی   242
 بافی زیلو 242
  زین سازي 241
 زینبیه 412
  زیورآالت سنتی  241
 بافی ساچیم 242
  ساخت استخر شنا 331
  تفریحات خانگی تجهیزات ساخت 441
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  عنوان فعالیت  کد

  گاهیحتفری تجهیزات ساخت 441
 ي تفریحی ها ورزشساخت تجهیزات  331
 ساخت تجهیزات ورزشی  331
  دوربین ساخت 441
  و بصري سمعی رسانه ساخت 441
  تنیس ساحلی، استخر شنا و زمین  گاهیح، تفرفوتبال زمین ساخت  431
 ساخت سطوح ورزشی 331
  کنسرت تئاتر و سالن سینما، ساخت  431
  عکاسی فیلم ساخت 441
  نکاراوا ساخت 441
 ساخت کاالهاي اردوگاهی 331
  مذهبی يها مکانمسجد و سایر  ساخت  431
  و کتابخانه  موزه ساخت  431
  ساخت موسیقی  231
  الکترونیکی يها بازي میزهاي ساخت 441
  اماکن تفریحی و استادیوم ورزشی ،ورزشگاه ساخت  431
  هاي ورزشی  ساخت یا تعمیر قایق  331
  هاي تفریحی  ماشینو تعمیر  حفاظت ساخت،  441
 اسناد و کتابخانه ملی ایران  زمانسا  411
 تبلیغات اسالمی  زمانسا  411
 تربیت بدنی  زمانسا  411
 زیارت و حج زمانسا  411
 زیست محیط حفاظت زمانسا  411
 خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانسا  411
 ایران اسالمی جمهوري خبرگزاري زمانسا 266
 سوره  سینمایی زمانسا  411
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  عنوان فعالیت  کد

 ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا زمانسا  411
 فرهنگ و ارتباطات اسالمی  زمانسا  411
  اسالمی و یانسان علوم کتب تدوین و مطالعه زمانسا  411
  ملی جوانان زمانسا  411
 میراث فرهنگی  زمانسا  411
  سازهاي سنتی  241
   فکري  يها بازيسالن  422
  پیوتري کام يها بازيسالن  422
 بدنسازي سالن 312
  سالن سینماي روباز   265
 بدمینتون ورزش سالن 312
 بسکتبال ورزش سالن 312
 بوکس ورزش سالن 312
 بولینگ ورزش سالن 312
 تکواندو ورزش سالن 312
 میز روي تنیس ورزش سالن 312
  جودو ورزش سالن 312
 ژیمناستیک ورزش سالن 312
 ردينو سنگ ورزش سالن 312
 شطرنج ورزش سالن 312
 شمشیربازي ورزش سالن 312
  فوتبال ورزش سالن 312
 کاراته ورزش سالن 312
 آزاد کشتی ورزش سالن 312
 فرنگی کشتی ورزش سالن 312
 زنی مشت ورزش سالن 312
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 والیبال ورزش سالن 312
 برداري وزنه ورزش سالن 312
 هندبال ورزش سالن 312
 کیها ورزش سالن 312
 یاستانب يها ورزشسالن  312
 رزمی يها ورزشسالن  312
  مراکز تفریحی وها  سالن  422
  هاي فرهنگ هاي نمایش فیلم خانه سالن  265
      هاي نمایش فیلم فرهنگسراها سالن  265
 هاي عمومی  سایر اقامتگاه 422
 سایر صنایع دستی 241
 مربوط به چاپ هاي فعالیتسایر  216
 و بناهاي تاریخی سایر ادیان ها مکانسایر  113
 سایر هنرهاي تجسمی و صنایع دستی  271
 امام فرامین اجراي ستاد  411
 جمهوري ریاست نهاد – ازمنکر نهی و معروف امربه ستاد  411
 کمیل دعاي برگزاري ستاد  411
 جمعه نماز برگزاري ستاد  411
   دوزي ستاره 241
  سجاده بافی  241
  در باغ ملی سر 112
  سراجی سنتی  241
   دوزي سرافی 241
 سرانداز بافی  242
 بافی سرانداز 242
  سرپرستی روزنامه  212
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  عنوان فعالیت  کد

  سردبیري 211
  گذاري در حق چاپ موسیقی سرمایه 232
  دوزي سرمه 241
 سعدیه  112
  سفال و سرامیک 241
 سفالگري  271
  هاي سنتی خانه سفره 451
  )، ژوردوزيدوزي دوزي، درویش چشمه( دوزي سکمه 241
 سلطانیه 112
  سوخت روي چرم  241
  سوخت روي چوب  241
  )نقش زرك دوزي دوزي سیستان و ابریشم دوزي، سیاه خامه(سوزندوزي بلوچ  241
  )دوزي ترکمن سیاه(سوزندوزي ترکمن  241
  )دوزي و گندمی  گلدوزي(اصفهان   سوزندوزي 241
 سه گنبد   112
  چادر بافی  سیاه 241
 سیرك 422
  هاي نمایش فیلم سینمایی  سینما یا سالن  265
  شاعري 211
  شال بافی 241
  شبکه آموزش 262
 شبکه تلویزیونی  262
  شبکه تلویزیونی برون مرزي 262
 شبکه تلویزیونی خصوصی  262
  شبکه تلویزیونی خصوصی 262
  شبکه تلویزیونی کابلی 262
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  عنوان فعالیت  کد

 اي  ماهوارهشبکه تلویزیونی  262
  شبکه خبر 262
 شبکه رادیویی  261
 شبکه رادیویی خصوصی  261
 اي  شبکه رادیویی ماهواره 261
  شبکه قرآن 262
 شبکه یک 262
  )دوزي دوزي، آویزه منگوله( دوزي شرابه 241
  شرکت صوتی تصویري سروش 233
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 214
 باف دست قالی دگانکنن تولید تعاونی شرکت  411
 قالیبافان تعاونی شرکت  411
  شرکت تکثیر و توزیع موسیقی 233
 فیلم تولید شرکت 263
 فیلم تولید شرکت 263
 شرکت سهامی انتشارات سروش 214
  شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران 212
  اي  شرکت سهامی صنایع دستی منطقه  411
 یرانا قالی سهامی شرکت  411
 صبا هنري فرهنگی شرکت  411
 سازي  فیلم شرکت 263
 سازي  فیلم شرکت 263
 بازي شعبده 422
  شعربافی 241
   شک بافی 241
 العماره شمس 112



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

150 

  عنوان فعالیت  کد

   دوزي شمسه 241
 فرهنگی انقالب عالی شوراي  411
  عمومی فرهنگ شوراي  411
 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي  411
 رهشهر تاریخی حری 112
 ها بازيشهر  421
  شهرك سینمایی  265
  پیچ ریکییش 242
  شیشه حرارت مستقیم  241
  گري فوتی  شیشه 241
 صحافی 216
  صحافی سنتی  241
  )در فضاي آزاد(نوردي  صخره  323
  صدابرداري  263
  صداگذاري  263
 فیلم روي صداگذاري 263
 فیلم روي صداگذاري 263
   دوزي صدف 241
  هاي موسیقی مجوز تولیدات یا مجموعه صدور 232
  آرایی صفحه 214
  بندي صفحه 214
  صنایع دستی دریایی 241
  صومعه 412
  هاي تبلیغاتی  ضبط موسیقی  289
 هاي رادیویی  ضبط و تولید برنامه  261
  ضریح سازي  241
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  عنوان فعالیت  کد

 طاق بستان 112
  طراح فنی و مجري صحنه  263
 و اینترنت  مطبوعات و ویزیونتل و رادیو براي  آگهی طراحی 252
  طراحی آگهی در معابر عمومی 252
  )کاال تبلیغ براي( اتوبوس بدنه روي آگهی طراحی 252
 بازي اسباب طراحی 254
  طراحی امضا، مهر و کلیشه 252
  طراحی بلیط 254
  طراحی پارچه  241
  طراحی پارچه  271
  طراحی جلد 214
 داخلی طراحی 254
  کوراسیون منزلطراحی د 254
  ...)طراحی فرش و (طراحی سنتی  241
  طراحی صحنه و لباس  263
  طراحی کاریکاتور  271
 خانگی و شخصی کاالهاي طراحی 254
  طراحی کفش هنرهاي نمایشی 254
  طراحی گرافیکی 252
  طراحی لباس نمایش 254
 مبلمان طراحی 254
 مد طراحی 254
  طراحی مطبوعات 212
  ارائه آگهی برروي بیل بورد و طراحی 252
  ارائه آگهی برروي تابلوهاي بزرگ تبلیغاتی طراحی و 252
  طراحی و انتشار آگهی 212
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  عنوان فعالیت  کد

 مغازه داخل تزیین و طراحی 254
 نمایشگاه سالن تزیین و طراحی 254
 مغازه و نمایشگاه  تزیین و طراحی 254
  گرافیک و طراحی 271
 دوزي ظریف 241
 )سینما بجز( عکس و فیلم اپچ و ظهور 272
  عبا بافی 241
 عباسیه 412
  عروسک بافی  241
  سازي  عروسک  263
  عریض بافی  241
  خانه  عکاس 272
  عکاسی براي مجالت  272
  عکاسی تبلیغاتی  272
  عکاسی صنعتی  272
  عکاسی فیلم  263
  عکاسی مجالس  272
  عکاسی مطبوعاتی 212
  عکاسی هنري   271
  عالمت سازي 241
 عمارت الماس 112
 عمارت بادگیر 112
  عمارت دارالبطخ 112
 ورزشی هاي توپ انواع فروشی عمده 332
  بازي اسباببازي و  فروشی عمده 442
  شده نت نوشته  هاي برگه فروشی عمده 232
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  عنوان فعالیت  کد

  پوشاك ورزشی فروشی عمده 332
 اسکی تجهیزات فروشی عمده 332
  تفریحات خانگیتجهیزات  فروشی عمده 442
  گاهییحتجهیزات تفر فروشی عمده 442
 گیري و پروانه ماهیگیري تور فروشی عمده 442
 گلف چوب فروشی عمده 332
 دوچرخه فروشی عمده 332
  دوربین فروشی عمده 442
 تنیس يها راکت فروشی عمده 332
  و بصريهاي سمعی  رسانه فروشی عمده 442
 روزنامه فروشی عمده  217
 ورزشی لوازمسایر  فروشی عمده 332
  هاي هنري فراورده فروشی عمده 442
  فیلم عکاسی فروشی عمده 442
  کاراوان فروشی عمده 442
     کتاب فروشی عمده  217
  پوتین ورزشی کفش و فروشی عمده 332
 ورزشی گرمکن فروشی عمده 332
 سرگرمی لوازم فروشی عمده 442
 سفر لوازم فروشی عمده 442
 شکار لوازم فروشی عمده 442
 صید لوازم فروشی عمده 442
 بدن سازي آماده تجهیزات و لوازم فروشی عمده 332
 بدنسازي تجهیزات و لوازم فروشی عمده 332
  هاي بازي و سرگرمی ماشین فروشی عمده  442
 مجله  فروشی عمده  217
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  عنوان فعالیت  کد

  مجله و نشریات ادواري فروشی عمده  217
  زهاي بازي الکترونیکیمی فروشی عمده 442
 نشریه  فروشی عمده  217
  فروشی استخر شنا عمده 332
 فروشی تجهیزات ورزشی  عمده 332
 فروشی سطوح ورزشی  عمده 332
  هاي سمعی و بصري  فروشی فیلم و دیگر برنامه عمده 264
  فروشی کاالهاي اردوگاهی عمده  332
 هاي ورزشی   فروشی لباس عمده 332
  ی کرفتواستانبغار  112
  غارهاي توریستی 121
  غرفه تیراندازي تفریحی   422
 فاطمیه 412
 فدراسیون آمادگی جسمانی 322
  فدراسیون اسکواش  322
 فدراسیون اسکی 322
 فدراسیون اسکیت 322
 فدراسیون بدمینتون 322
 فدراسیون بدنسازي و پرورش اندام 322
 فدراسیون بسکتبال 322
 ن بوکسفدراسیو 322
 فدراسیون بولینگ و بیلیارد 322
 بال فدراسیون بیس 322
 فدراسیون پزشکی ورزشی 322
 يها آنفدراسیون پهلوانی و زورخ 322
 فدراسیون پینگ پنگ 322
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  عنوان فعالیت  کد

 فدراسیون تکواندو 322
 فدراسیون تنیس  322
 فدراسیون تیراندازي 322
 فدراسیون تیروکمان 322
 و معلولینفدراسیون جانبازان  322
 فدراسیون جودو 322
 فدراسیون چوگان 322
 فدراسیون دوچرخه سواري 322
 میدانی و فدراسیون دو 322
 فدراسیون ژیمناستیک 322
 فدراسیون سوارکاري 322
 فدراسیون شطرنج 322
 فدراسیون شمشیربازي 322
 فدراسیون شنا 322
 فدراسیون فوتبال 322
 اسکی فدراسیون قایقرانی و 322
 فدراسیون کاراته 322
 فدراسیون کشتی 322
 فدراسیون کونگ فو 322
 فدراسیون کوهنوردي 322
 فدراسیون گلف 322
 رانی فدراسیون موتورسواري و اتومبیل 322
 فدراسیون نابینایان 322
 فدراسیون ناشنوایان 322
 فدراسیون نجات غریق 322
 فدراسیون والیبال 322
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  عنوان فعالیت  کد

 ورزش مدارس  فدراسیون 322
  ي اسالمیها ورزشفدراسیون  322
 هاي خاص ي بیماريها ورزشفدراسیون  322
 ي دانشگاهیها ورزشفدراسیون  322
 ي رزمیها ورزشفدراسیون  322
 ي روستاییها ورزشفدراسیون  322
 گانه ي سهها ورزشفدراسیون  322
 ي کبديها ورزشفدراسیون  322
 ورزشی  فدراسیون  321
 برداري فدراسیون وزنه 322
 فدراسیون ووشو 322
 فدراسیون هاکی 322
 فدراسیون همگانی 322
 فدراسیون هندبال 322
 مسافرتی تورهاي دادن ترتیب و تور بلیط فروش  423
 خارجی و داخلی هواپیمایی يها بلیط فروش  423
 هاي رادیویی  تبلیغاتی در پخش برنامه زمانفروش   261
 تلویزیون  زمانساتبلیغاتی در پخش  نزمافروش  262
  فروش فضاي تبلیغاتی در روزنامه 212
  فروش فضاي تبلیغاتی در نشریه 213
  هاي سمعی بصري  فروشگاه برنامه 264
   فارسی ادب و زبان فرهنگستان  411
  هنر فرهنگستان  411
  فرهنگسرا  225
 هاي فرهنگ فرهنگسراها وخانه 289
  بارانفرهنگسراي ارس 289
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  عنوان فعالیت  کد

  فرهنگسراي اشراق 289
  فرهنگسراي بانو 289
  فرهنگسراي بهمن 289
 فضاهاي هنري   289
  فعالیت گویندگی  224
  رادیو اینترنتی هاي فعالیت  261
 فیلم کردن آماده هاي فعالیت 263
 فیلم کردن آماده هاي فعالیت 263
 ي تفریحیها ورزشآموزش ورزش و  هاي فعالیت 324
 فیلم اصالح هاي فعالیت 263
 فیلم اصالح هاي فعالیت 263
 پرورش اندام انفرادي  هاي فعالیت 324
 عکاسی تخصصی هاي فعالیت 272
  ترجمه  هاي فعالیت  469
 شهرداري به مربوط هاي پارك تفریحی هاي فعالیت  421
  تلویزیون اینترنتی  هاي فعالیت  262
 خارجی مسافرین توریستی هاي فعالیت  423
 زایران نام ثبت و توریستی هاي فعالیت  423
 بلیط رزرو و توریستی هاي فعالیت  423
  حمل و نقل اسب مسابقه هاي فعالیت 324
 خدماتی مربوط به چاپ  هاي فعالیت 216
  اي دامپزشکی حیوانات مسابقه هاي فعالیت 324
 فیلم دوبله هاي فعالیت 263
 فیلم دوبله هاي فعالیت 263
 )مسافرتی تورهاي( زیارتی - سیاحتی هاي تفعالی  423
 عکاسی  هاي فعالیت 272
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  عنوان فعالیت  کد

 کتابداري  هاي فعالیت 131
  )بجز مساجد( مراکز برگزاري مراسم مذهبی مسلمانان هاي فعالیت 412
  تبلیغات براي مکان تعیینمربوط به  هاي فعالیت 252
  ي تفریحیها ورزشگري و آموزش ورزش و  مربی هاي فعالیت  324
  معماري  هاي فعالیت 251
  اندازها  معماري چشم هاي فعالیت 251
     نمایش فیلم هاي فعالیت  265
  فیروزه کوبی  241
  فیلمبرداري   263
  )شنگار تحقیق،(ی نویس نامه فیلم  263
 بافی قالی 242
  )برجسته، خرسک، نمکدان بافی و چنته  گبه، گل(بافی  قالی  242
  قالیچه بافی  242
  قایق سواري با راهنما  323
  قایقرانی در رودخانه  323
 قدمگاه 113
  قره تپه قمرود 112
  قره کلیسا 113
  قصر بهرام 112
  قصر خورشید 112
  )کاغذ و پارچه(قطاعی  241
  قفل سازي  241
  قالب بافی  241
  رشت  دوزي قالب 241
  قالبدوزي اصفهان  241
  قلعه الموت 112
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  عنوان فعالیت  کد

  شهرقلعه ایران 112
 ها قلعه پرتغالی 112
 قلعه تاریخی رودخان 112
  قلعه دختر 112
 قلعه دزك 112
 قلعه ستوده 112
 قلعه شوش 112
 قلعه والی 112
 قلعه وکیل  112
  قلمزنی  241
  )چاپ مهري و نقاشی(قلمکار  241
  قواره بري 241
  )دوزي دوزي، یراق دوزي، مغزي فتیله( دوزي قیطان 241
 خ آپاداناکا 112
  کاخ اردشیر 112
 کاخ سبز 112
 کاخ صاحبقرانیه 112
 کاخ موزه چهلستون 112
 کاخ موزه سعدآباد 112
 کاخ موزه عالی قاپو 112
 کاخ موزه نیاوران 112
 کاخ موزه هشت بهشت  112
  کارگردانی  263
 حج کاروان  423
 زیارتی کاروان  423
 سراي ده نمککاروان 112
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  عنوان فعالیت  کد

 سراي رباط کریمکاروان 112
 سراي شاه عباسیکاروان 112
  کاشی زرین فام  241
  کاشی مشبک  241
  کاشی معرق 241
  کاشی معقلی  241
  کاشی مینایی 241
  کاشی هفت رنگ  241
   هنري کاشیکاري 271
 کاظمیه 412
  کاغذسازي دستی  241
  کافه  451
  اینترنتی هاي کافه 451
  ها شاپ کافی 451
 خواب ینرکانت 422
  خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانساکانون بازنشستگان   413
  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان   411
 آزادگان فرهنگی و تربیتی کانون  413
  کانون تکواندوکاران   321
 سوارکاران کانون  321
 بانوان اجتماعی و فرهنگی کانون  413
  کانون فرهنگی هنري امام سجاد   411
  کانون فرهنگی هنري صادق   411
  کانون فرهنگی هنري مساجد  411
  کپو بافی  241
 کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 131
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  عنوان فعالیت  کد

 مرعشی نجفی...کتابخانه حضرت آیت ا  131
 کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران 131
 هاي تخصصی کتابخانه 131
  هاي عمومی کتابخانه  131
  س و مساجدهاي مدار کتابخانه  131
   دوزي کتیبه 241
  کرایه آتاري   469
  کرایه آالت موسیقی   469
 اکو کرایه  469
 بلندگو کرایه  469
 ي تفریحیها ورزشکرایه تجهیزات ورزش و   333
 حجله کرایه  469
 عقد خنچه کرایه  469
 عقد سفره کرایه  469
 کرایه ظروف و وسایل برگزاري مجالس   469
 اي تفریحی دریایی ه کرایه قایق  333
  کرایه لباس   469
  کرایه لباس داماد   469
  کرایه لباس عروس   469
 کرایه لوازم آشپزي   469
 عقد لوازم کرایه  469
  کرایه لوازم موسیقی  469
  کرایه لوازم ورزشی   469
 صندلی و میز کرایه  469
 کرایه وسایل چراغانی   469
  با اپراتور  کرایه وسایل حمل و نقل تفریحی  422
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  عنوان فعالیت  کد

   دوزي کردي 241
  )چاپ مهري یا نقاشی و دندانی(اي یا باتیک  کالقه 241
  کلک سواري در تندآب  323
 آتاري کلوپ 422
 کامپیوتري يها بازي کلوپ 422
 دستی فوتبال کلوپ 422
 کلیسا 412
 ارامنه کلیساي 412
 ارتدوکس کلیساي 412
  کلیساي پروتستان  412
 کاتولیک کلیساي 412
  کلیساي وانگ جلفاي اصفهان 113
  کلیساي هوانس 113
 کلیشه سازي 216
  )دوزي ، کمهدوزي کمان( دوزي کم 241
 المپیک ملی کمیته  321
  کنده کاري روي چوب  241
 کنیسه 412
  کوشک احمد شاهی 112
  ...)طالکوبی روي فوالد و (کوفته گري  241
 قالی گیري کیس 242
 قالی یکش کیسه 242
  گالري عکاسی   273
 هنري  گالري  289
  گالري هنري بومی 111
 گالري هنري تجاري   273
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  عنوان فعالیت  کد

  گالري هنري عمومی 111
  گالري هنري ملی 111
  اي یا محلی گالري هنري منطقه 111
 بافی هبگ 242
  گچبري  241
   هنري گچبري 271
  گرافیست و کاریکاتور مطبوعات 212
 گراورسازي 216
  گرگوربافی  241
  گروه تئاتر  222
  گروه تئاتر آموزشی 222
  گروه تئاتر آیینی و سنتی 222
  گروه تئاتر بومی  222
  گروه تئاتر جوان 222
  گروه تئاتر عروسکی 222
  يا انهخ گروه تئاتر قهوه 222
  گروه تئاتر مذهبی 222
  گروه تئاتر موزیکال 222
  گروه تئاترمحلی 222
  دگان یا گروه کرگروه خوانن  221
  گروه رقص بومی و محلی  223
  گروه سیرك 224
  گروه کمدي   222
  )سالنی(گروه موسیقی مجلسی   221
  گروه موسیقی یا گروه نوازندگان سازها  221
  يا هاني تماشاخها ورزشگروه  224
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  عنوان فعالیت  کد

  گره چینی  241
  گزارشگري روزنامه 212
 مسافرتی) تور( گشت  423
 بافی گل 241
 دوزي لگ 241
  )دوزي بادله( دوزي گالبتون 241
  گالبتون سازي  241
 بافی گلت 242
  گلیج 241
گل برجسته، ورنی، شیریکی پیچ، سـفره کـردن، مفـرش، مسـند، دورو،     (گلیم   242

  )سوزنی، رند
 بافی گلیم 242
  گنبد جبلیه 112
 گنبد سرخ  112
 گنبد سلطانیه  112
 گنبد علویان 112
 اریهگنبد غف 112
  گنبدهاي سبز 112
 عکاسی البراتوار 272
   دوزي النه زنبور 241
 لیتوگرافی 216
  مؤسسه اسالمی زنان ایران   413
  )جمعیت کرمانشاهیان مقیم تهران(مؤسسه خانه کرمانشاه   413
  فرهنگی آموزشی شبستان دانش مؤسسه  411
  فرهنگی پژوهشی محراب خرد مؤسسه  411
  مهر مؤسسه فرهنگی   411
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  عنوان فعالیت  کد

 مؤسسه فرهنگی و هنري سالن اندیشه   411
  هاي بازي سکه اي ماشین 422
  متکازین 241
  راهی مجتمع خدمات بین 451
  مجتمع فرهنگی بالل   411
 ورزشی يها مجتمع 312
  گري رادیو، تلویزیون مجري 224
   سازي مجسمه 271
  )مومی(هاي محلی  مجسمه 241
 مجله خانواده 213
  التحصیالن دانشگاه ابوریحان  اسالمی فارغمجمع   413
 اسالمی اندیشه مجمع  411
  مجمع جهانی اهل بیت  411
  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  411
  مجموعه بیشابور 112
 مجموعه تاریخی چشمه علی دامغان 112
  آباد مجموعه تاریخی عباس 112
  مجموعه تخت سلیمان 112
  )عجایب سرزمین(مجموعه تفریحی  422
  مجموعه فرهنگی هنري امیرالمؤمنین   411
  مجموعه گیاهان خشک  123
  ي آبی ها ورزشمجموعه  312
  مجموعه ورزشی بانوان  312
  مجموعه ورزشی شهید کشوري  312
  محرق چوب  241
  هنرهاي نمایشی انجاممحل   225
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  عنوان فعالیت  کد

  داخل سالن يها بازي محل 422
  هاي تفریحی محل توقف کشتی 324
  محل زندگی پرندگان 122
  محل یا استودیوي تمرین  225
 تفریحی تیراندازي محوطه 422
  مخمل بافی  241
   دوزي مخمل 241
  مداحی  412
 مدارس تئاتر 282
  مدارس سوارکاري 324
 ي ها آنمدارس شنیداري یا چند رس 282
  مدارس غواصی  324
 یا رادیو / مدارس فیلم، تلویزیون و 282
 ارس موسیقیمد 282
  مدارس هنر   282
 مدرسه ضیائیه 112
  مدیریت تحریریه مطبوعاتی  212
  رویدادها مدیریت  462
  ها مدیریت و اجراي مناسبت 462
  ...)  طراحی تبلیغات،عکس ها ،پوسترها و(مدیریت هنري ابزار تبلیغاتی 252
  مراکز آمادگی جسمانی   311
  ها بچه تفریحی مراکز 422
  سازي   تناسب اندام و بدن مراکز  311
  مراکز صدا و سیما 262
  مراکز مینی گلف 422
  رانی  مسیرهاي اتومبیل یا مراکز 422
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  عنوان فعالیت  کد

  )دوزي سنگ( دوزي مرصع 241
  مرصع کاري  241
  مرقد امام خمینی  113
  سوره عالی آموزش مرکز 282
 کشور فرهنگی میراث عالی آموزش مرکز 282
  اسالمی مرکز اسناد انقالب 132
 یشناس استانب مرکز  411
  ها تمدن گفتگوي المللی بین مرکز  411

اي صدا و سیماي جمهـوري اسـالمی    ات، مطالعات و سنجش برنامهتحقیق مرکز  411
 ایران 

 سیما و صدا يها برنامه تولید مرکز  411
  مرکز جهانی علوم اسالمی  411
 مساجد امور به رسیدگی مرکز  411
 یشناس نکرما مرکز  411
 یشناس مردم مرکز  411
 مرکز نشر 214
 تجسمی هنرهاي مرکز  289
 نمایشی هنرهاي مرکز  289
  ها جات و کلکسیون مرمت عتیقه 114
   دوزي مروارید 241
 مزار شیخ علی بابا 112
  مسابقه ماهیگیري   323
 مساجد تاریخی  113
 مستندسازي  263
  مسجد  412
  اصفهان مسجد امام  113
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  عنوان فعالیت  کد

  مسجد جامع ابرکوه  113
  مسجد جامع اردستان  113
  مسجد جامع اصفهان  113
  مسجد جامع زواره  113
  مسجد جامع ساوه  113
  مسجد جامع عتیق  113
  مسجد جامع فریومد  113
  مسجد جامع گلپایگان  113
  مسجد جامع نایین  113
  مسجد جامع نطنز  113
  مسجد جامع ورامین  113
 مسجد جامع یزد  113
  ... ا مسجد شیخ لطف 113
  آباد مسجد فرح  113
  مسجد کبود تبریز  113
  مسجد گنجعلیخان  113
  مسجد و مدرسه آقابزرگ  113
  مسگري 241
 بافی مسند 242
  بازي بولینگ انجاممسیر  312
  مشبک سنگ  241
  مشبک فلز  241
  مشبک کاري  241
 مصلی 412
  تهران خمینی امام مصلی 412
 هاي تاریخی مصلی 113
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  عنوان فعالیت  کد

  دوزي مضاعف 241
 معبد 412
  معبد آناهیتا 112
 معبد تاریخی 113
  معبد چغازنبیل 112
 زرتشتیان معبد 412
  معبد هندوها 112
  معرق چرم  241
  معرق چوب  241
  معرق سنگ  241
  بندي  خانه  معرق شیشه یا شیشه 241
  معرق منبت  241
  مغازه هنري   273
  جات رکز عتیقهمغازه یا م 114
  مقالی بافی  242
 مقبره شیخ شهاب الدین 112
 مقبره مالمحسن فیض 112
 مقبره میررضی مشاهیر 112
  مقرنس کاري  241
  بال پین بازي مکان 422
  ویدیویی يها بازي مکان 422
 ي پرتماشاگرها ورزشمکان  312
  هاي تاریخی یا خانه ها مکان 112
   مذهبی يها مکان 412
   دوزي ملیله 241
  ملیله کاري  241
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  عنوان فعالیت  کد

   دوزي ممقان 241
  منابع جانوري  121
  منابع گیاهی 121
 منارجنبان 112
  منبت چوب  241
   دوزي منجوق 241
 منزل امام خمینی  112
  منطقه حفاظت شده آبشار شیرکوه 121
  منطقه حفاظت شده آبشار مارگون 121
 منطقه حفاظت شده آق داغ  121
  نطقه حفاظت شده ارژن وپریشانم 121
 منطقه حفاظت شده ارس سیستان  121
 منطقه حفاظت شده ارسباران  121
  منطقه حفاظت شده اساس 121
  منطقه حفاظت شده اشترانکوه 121
  منطقه حفاظت شده الوند 121
 منطقه حفاظت شده انگوران  121
  منطقه حفاظت شده باشگل 121
  غ شاديمنطقه حفاظت شده با 121
  منطقه حفاظت شده بلس کوه 121
  منطقه حفاظت شده بوجاق 121
  منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل 121
  منطقه حفاظت شده بوال 121
  منطقه حفاظت شده بهرام گور 121
  منطقه حفاظت شده بیجار 121
  منطقه حفاظت شده بیدوئیه 121
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  عنوان فعالیت  کد

  منطقه حفاظت شده بیستون 121
  شده پرورمنطقه حفاظت  121
 منطقه حفاظت شده تندوره  121
  منطقه حفاظت شده تنگ بستانک 121
 منطقه حفاظت شده تنگ صیاد  121
  منطقه حفاظت شده توران 121
 منطقه حفاظت شده جاجرود  121
  منطقه حفاظت شده جزایر فارور 121
  منطقه حفاظت شده جهان نما 121
  منطقه حفاظت شده چهار باغ 121
  نطقه حفاظت شده حرام 121
  )گابریک و جاسک(منطقه حفاظت شده حرا  121
  منطقه حفاظت شده حرا رود گز 121
  منطقه حفاظت شده حراي تیاب و میناب 121
  منطقه حفاظت شده حراي خوران 121
 بند  منطقه حفاظت شده حراي ناي 121
 منطقه حفاظت شده حله  121
  منطقه حفاظت شده خانگرمز 121
  منطقه حفاظت شده خیبوس و انجیل سی 121
 منطقه حفاظت شده دز  121
  منطقه حفاظت شده دنا 121
  منطقه حفاظت شده دناي شرقی 121
 منطقه حفاظت شده دینارکوه  121
  منطقه حفاظت شده زاو 121
 منطقه حفاظت شده ساریگل  121
 منطقه حفاظت شده سالوك  121
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  عنوان فعالیت  کد

 ه منطقه حفاظت شده سبز کو 121
  منطقه حفاظت شده سراج 121
 منطقه حفاظت شده سرانی  121
 منطقه حفاظت شده سرخ آباد  121
  منطقه حفاظت شده سروالت و جواهر دشت 121
  منطقه حفاظت شده سفیدکوه 121
  منطقه حفاظت شده سولک 121
  منطقه حفاظت شده سیاه کشیم 121
  منطقه حفاظت شده سیاه کوه 121
  فاظت شده سیاهرود رودبارمنطقه ح 121
 منطقه حفاظت شده شالو و مونگشت  121
  منطقه حفاظت شده شش رودبار 121
  منطقه حفاظت شده شیله 121
 منطقه حفاظت شده شیمبار و حوزه دریاچه سد کارون  121
 منطقه حفاظت شده قرخود  121
  منطقه حفاظت شده قالجه 121
  منطقه حفاظت شده کالمند 121
 منطقه حفاظت شده کبیرکوه  121
 منطقه حفاظت شده کرخه 121
  منطقه حفاظت شده کوه بافق 121
  منطقه حفاظت شده کوه بیرك 121
  منطقه حفاظت شده کوه پوزك 121
  منطقه حفاظت شده کوه خامین 121
  منطقه حفاظت شده کوه خیزوسرخ 121
  منطقه حفاظت شده کوه دیل 121
  کوه دیلمنطقه حفاظت شده  121
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  عنوان فعالیت  کد

  منطقه حفاظت شده کویر  121
  منطقه حفاظت شده گاندو 121
  منطقه حفاظت شده گشت رودخان و سیاه مزگی 121
  منطقه حفاظت شده گنو 121
  منطقه حفاظت شده لشکردر 121
  منطقه حفاظت شده لوه 121
  منطقه حفاظت شده لیسار 121
  منطقه حفاظت شده ماله گاله 121
 ظت شده مانشت و قالرنگ منطقه حفا 121
 منطقه حفاظت شده مراکان  121
 منطقه حفاظت شده مند  121
  منطقه حفاظت شده میان جنگل فسا 121
 منطقه حفاظت شده میرآباد  121
 منطقه حفاظت شده ناي بند  121
  منطقه حفاظت شده واز 121
 منطقه حفاظت شده ورجین  121
  منطقه حفاظت شده هامون 121
  منطقه حفاظت شده هراز 121
  منطقه حفاظت شده هراز جریب 121
  منطقه حفاظت شده هرمد 121
 منطقه حفاظت شده هفت شهیدان  121
  منطقه حفاظت شده هفتادقله 121
 منطقه حفاظت شده هلن  121
 منطقه حفاظت شده یاشگل  121
 بافی موج 242
  موزائیک سنگ 241
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  عنوان فعالیت  کد

 موزه آب  112
 انموزه آباد 112
   کار بهموزه آ 111
  موزه آبگینه و سفالینه 112
  موزه آذربایجان 112
 قدس رضوي استانموزه  112
 موزه آشتیان 112
  موزه آینه و روشنایی 112
 موزه ابیانه 112
 موزه اردکان 112
  موزه ارومیه 112
 موزه اهر 112
 استانموزه ایران ب 112
  موزه بابل 111
 کودکان يها بازيموزه  112
 شناسی استانموزه ب 112
  موزه باغچه جوق 112
  موزه باغچه جوق 112
   موزه باغچه جوق 112
 موزه بجنورد 112
 موزه برادران 112
  موزه بوعلی 112
 موزه بهبهان 112
  موزه بهزاد 111
 موزه بیرجند 112
 موزه پروفسور حسابی 112
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  عنوان فعالیت  کد

 موزه پست 112
 موزه پول 112
 تاریخ طبیعی موزه  112
  موزه تخت جمشید 112
 موزه تربت جام 112
 موزه تربت حیدریه 112
  الملک موزه تکی معاون 112
 موزه تماشاگه تاریخ 112
 موزه تمبر و اسکناس 112
  موزه توس 112
 موزه جناح 112
 موزه جواهرات سلطنتی 112
  موزه جهان نما 111
  موزه جیرفت 112
  موزه چاي 112
  موزه چاي 112
 موزه چهارسوق 112
  هاي ماندگار موزه چهره 112
  موزه حمام آقاتقی 112
  موزه حمام چهارفصل 112
  موزه حمام حضرت 112
  موزه حمام خان 112
  موزه حمام گنجعلیخان 112
  موزه حوضخانه 111
  موزه خانه کرد 112
  موزه خانه کرد 112
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  عنوان فعالیت  کد

  موزه خط 111
  موزه خط و کتابت  111
  موزه خط و کتابت 112
  موزه خلخال 112
 موزه خمین 112
 موزه خوي 112
  موزه خیام 112
 موزه رئیسعلی دلواري  112
 موزه رباط 112
  موزه رباط ویرانی 112
 موزه رختشویخانه زنجان 112
 موزه رشت 112
  موزه رضا عباسی 112
  موزه رفسنجان 112
  موزه روستایی گیالن 112
  رتشتیانموزه ز 112
  موزه سازهاي سنتی 112
  موزه ساسانی 112
 موزه سبزوار 112
 موزه سالح 112
  موزه سنجش 112
 موزه سنگ 112
  تنان موزه سنگ هفت 112
  موزه سنندج 112
  موزه سنندج 112
 موزه شاهرود 112
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  عنوان فعالیت  کد

 موزه شوش 112
 موزه شهدا  112
 موزه شهرکرد 112
 موزه شهرگز 112
  صفی موزه شیخ 112
 موزه صنایع دستی 112
 موزه صنایع دستی اراك 112
 موزه صنعت برق ایران 112
  موزه صولت 112
 موزه عبرت ایران  112
  خانه  موزه عکس 112
  موزه علم و تکنولوژي 112
  موزه فرشچیان 111
 موزه فرهنگی هنري مجموعه آزادي 112
  موزه قاجاریه 112
 موزه قالی 112
 رآنموزه ق 112
  موزه قرآن و کتابت 111
  موزه قزوین 112
 االفالك موزه قلعه فلک 112
 موزه قوچان 112
  موزه کریمخان زند 112
 موزه کویر انارك 112
 موزه گرگان 112
 موزه گناباد 112
 موزه گناباد 112
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  عنوان فعالیت  کد

 موزه مراغه 112
 یشناس موزه مردم 112
 ی بوشهرشناس موزه مردم 112
 شناسی قائن مموزه مرد 112
  شناسی کویر موزه مردم 112
  موزه مشروطه 112
  موزه مشکین شهر 112
  موزه مطبوعات 112
  موزه مفاخر و مشاهیر 112
 موزه ملت 112
  موزه ملی 112
 موزه ملی ایران 112
 موزه ملی بانک 112
  موزه ملی کاشان 112
 اي بوشهر موزه منطقه 112
 موزه مهریز 112
 میاندواب موزه 112
 موزه میبد 112
  موزه میر عماد 111
  موزه نادري 112
 موزه نارنجستان شیراز  112
  موزه نجوم 112
  موزه نظامی 112
  موزه نقاشی پشت شیشه  111
 موزه نقده 112
  خانهنگار موزه 111
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  عنوان فعالیت  کد

 موزه نهبندان 112
  موزه وسایل نقلیه متحرك 112
  موزه هگمتانه 112
  ملل موزه هنر  111
  موزه هنرهاي تزئینی 111
  موزه هنرهاي زیبا  111
  موزه هنرهاي معاصر 111
  موزه هنرهاي ملی 111
  موزه هنرهاي ملی 112
  موزه هنري  111
  هنري عمومی  موزه 111
  موزه یادبودهاي جنگ 112
  موزه یاسوج 112
  اي یا محلی هاي منطقه موزه 112
 تبلیغاتی موسسه 252
 دهخدا نامه لغت موسسه  411
 اجتماعی تحقیقات و مطالعات موسسه  411
 فرهنگی تحقیقات و مطالعات موسسه  411
 موسسه مطبوعاتی نشر آوران   217
  مونتاژ صدا وتصویر فیلم 263
  مونتاژ صدا وتصویر فیلم 263
 مهدیه 412
 قالی کشی میخ 242
  میکس صدا و تصویر  263
  میل گنبد 112
  )اي یا مشبک پنجره(بندي  میناي خانه 241
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  عنوان فعالیت  کد

  میناي مرصع  241
  میناي نقاشی  241
 نارین قلعه 112
  نازك کاري  241
  نخ ریسی سنتی 241
 نشر هفته نامه 213
 نظرگاه  113
  نقاشی پشت شیشه  241
  نقاشی روي استخوان 241
  نقاشی روي چرم  241
  نقاشی روي چوب 241
  )عاب، نقاشی زیرلعابنقاشی روي ل(نقاشی روي سفال  241
  نقاشی روي شیشه  241
  نقاشی روي صدف 241
  نقاشی سنتی دیواري  241
  ي ها آنخ نقاشی قهوه 241
  نقاشی گل و مرغ  241
  نقاشی الکی 241
 ) هنري(نقاشی 271
  نقد و تفسیر خبر 212
   دوزي نقده 241
   دوزي نقش 241
  نقش رجب 112
  نقش رستم 112
  زي ضربی روي چرم اندا نقش 241
 نگارخانه  289
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  عنوان فعالیت  کد

  نگارخانه آفرینش فجر   289
  نگارگري 271
  ) نقاشی ایرانی، مینیاتور(نگارگري 241
 نمازخانه 412
 سیرك نمایش  422
  نمایش فیلم در فضاي باز  265
 سازي مجسمه آثار نمایشگاه  289
 نقاشی تابلوهاي نمایشگاه  289
 خط نمایشگاه  289
 سفال نمایشگاه  289
 هنري يها عکس نمایشگاه  289
 دستی ظریف هنرهاي نمایشگاه  289
  نمایندگی روزنامه    212
 ایران در هواپیمایی يها شرکت نمایندگی  423
 قطار بلیط فروش نمایندگی  423
 هاي دریایی نمایندگی فروش بلیط مسافرت  423
 هوایی يها مسافرت بلیط فروش نمایندگی  423
 مجلهنمایندگی  213
 نمایندگی هفته نامه 213
  رویدادها بلیط رزرو نماینده  461
  نمد مالی   242
  دوزي نوار 241
  )بافی و نواربافی بافی، مداخله بافی، کارت بافی، خوس بافی، وریس پن(نواربافی  241
  نورپردازي  263
  نوشتن آهنگ، آواز و متن اپرا 231
  نوشتن متن تبلیغاتی 252
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  عنوان فعالیت  کد

  )تحقیق، تألیف، ترجمه، تصحیح، گردآوري( نویسندگی 211
  نیایشگاه سایرادیان 412
  نیایشگاه مسیحیان  412
  تاریخی يها مکاننیایشگاه و عبادتگاه سایر ادیان بجز  412
 یهودیان نیایشگاه 412
  و اجراي اپرا  221
  ورشوسازي 241
 ) بافی گلیم ( بافی ورنی 242
 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت  411
  ویراستاري 214
  ویراستاري روزنامه 212
 هارونیه 112
  همجوشی شیشه 241
 سیما و صدا اي حرفه هنرستان 282
 هاي هنري رشته هنرستان 282
 موسیقی هنرستان 282
 هنر هنرستان 282
  هیئت داوران ورزشی   321
  هیئت مذهبی و عزاداري  412
 استان ورزشی يها تئهی  321
 يدوز یراق 241
 بافی یلمه 242

  



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ایران محصوالت فرهنگی بندي طبقه
  



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

185 

  ایران بندي محصوالت فرهنگی ساختار طبقه -4-2

  عنوان محصوالت  کد

  خدمات میراث فرهنگی  01
  هاي هنري خدمات موزه  0101
  ) و بناهاي تاریخی ها مکان بجز(ها  خدمات سایر موزه  0102
 ي یا گردآوري تمبرهاي با ارزش و سکهنگار ی، قومستاناهاي تاریخی، ب کلکسیون  0103

  )یاستاناشیاي ب(جات  عتیقه  0104
  یاستانجات و اشیاي ب گذاري یا ارزیابی عتیقه خدمات قیمت  0105
  آوري اشیاي عتیقه خدمات بازسازي، مرمت و جمع  0106
  )ي مذهبیها مکان بجز(و بناهاي تاریخی ها مکانخدمات نگهداري و محافظت از   0107
  هاي تاریخی مذهبی   و بنا ها مکانخدمات نگهداري و محافظت از   0108
  ی شناس گیاه هاي خدمات باغ  0109
  هاي جانورشناسی خدمات باغ وحش و باغ  0110
  خدمات حفظ و نگهداري از طبیعت، محیط زیست و حیات وحش   0111
  خدمات کتابخانه  0112
  )آرشیو(خدمات بایگانی   0113

  خدمات هنرمندان و خدمات آموزشی  هنر   02
  خدمات هنرمندان هنرهاي نمایشی  0201
  خدمات طراحی لباس  0202
  خدمات طراحی صحنه  0203
 بجـز سازان و سـایر هنرمنـدان    ندگان، شاعران، آهنگسازان، مجسمهنویس خدمات  0204

  هنرمندان نمایشی
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  عنوان محصوالت  کد

  هنري يها مکانخدمات   0205
  هنرها خدمات آموزشی   0206

  هاي چاپی ها و سایر جزوه ها، روزنامه ، مجلهها کتاب  03
  ي چاپ شدهها کتابانواع   0301
  المعارف فرهنگ لغات و دائره  0302
  ي داراي نقشه یا نمودارها کتابها و سایر  انواع اطلس  0303
آمیـزي   ي تصـویري و رنـگ  هـا  کتـاب و موارد چاپی مشـابه   ها بروشورها، اعالمیه  0304

  دکانکو
  نت موسیقی، چاپ شده یا دست نویس   0305
  ادواري هاي ها و نشریه ها، مجله انواع روزنامه  0306
  هاي تجاري و سایر موضوعات چاپ شده متفرقه آگهی تبلیغاتی، کاتالوگ  0307
  هاي معماري ها و نقشه طرح  0308

  خدمات سمعی و بصري  04
  خدمات ضبط صدا   0401
  ري پس از تولید خدمات صدا گذا  0402
  هاي سینمایی خدمات تهیه و تولید فیلم  0403
  هاي تلویزیونی خدمات تهیه و تولید برنامه  0404
  هاي تبلیغاتی براي نمایش در تلویزیون یا سینما  خدمات تهیه و تولید فیلم  0405
 هـاي ویـدیویی، سـی دي و دي وي دي آموزشـی و     خدمات تهیه و تولید برنامـه   0406

  یابی بازار
  خدمات تهیه و تولید نوارهاي ویدیویی، سی دي و دي وي دي موسیقی   0407
  خدمات تهیه و تولید سایر فیلم ها  0408
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي رادیویی خدمات تهیه و تولید برنامه  0409

  خدمات پشتیبانی سمعی و بصري   0410
دیـو و  هـاي را  هـاي سـینمایی، نوارهـاي ویـدئویی و برنامـه      خدمات توزیع فـیلم   0411

  تلویزیون
  خدمات پس از تولید فیلم   0412
  هاي رادیو و تلویزیون سایر خدمات تهیه و تولید فیلم سینمایی و برنامه  0413
  خدمات نمایش فیلم سینمایی  0414
  براي تلویزیون) بندي زمانریزي و  برنامه(خدمات پخش برنامه   0415
سـیم،   هاي بی یزیونی از طریق سیستمهاي تلو و پخش برنامه بندي زمانانتخاب،   0416

 شبکه خانگی
  براي رادیو ) بندي زمانریزي و  برنامه(خدمات پخش برنامه   0417

  هاي صوتی تصویري رسانه  05
هاي ضبط شده آماده و غیرقابـل ضـبط مجـدد     نوارهاي مغناطیسی و سایر رسانه  0501

  براي صدا یا تصویر 
  هاي ضبط شده براي صدا رسانه  0502
  هاي ضبط شده براي تصویر رسانه  0503

ضبط صدا، تصویر یـا پخـش    هاي دستگاههاي رادیو و تلویزیون و گیرنده  06
   ها آن

  گیرنده پخش از رادیو هاي دستگاه  0601
  گیرنده تلویزیون  هاي دستگاه  0602
  باشند هاي ضبط صدا نمی تجهیزات نمایش دهنده که داراي دستگاه  0603
  هیزات صدا بدون ابزار ضبط صدا سایر تج  0604
  ضبط صدا  با یا بدون سیستم پخش صدا  هاي دستگاه  0605
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  عنوان محصوالت  کد

  تجهیزات ضبط و یا پخش ویدیویی  0606
  هاي تصویربرداري ثابت برداري و دوربین  فیلم دوربین   0607
هـاي مرکـب از    میکروفون و سه پایه، بلندگو، هدفون، بلندگوي گوشی، مجموعه  0608

هـا و   هاي برقی فرکانس شنوایی، سیستم و اسپیکر، انواع تقویت کننده میکروفون
  کننده هاي صدا هاي تقویت  انواع مجموعه

  هاي رادیویی و تلویزیونی هاي هوایی براي گیرنده آنتن   0609
  اطالعات ارائه خدمات تهیه و  07

 on-line)(خدمات دسترسی برخط   0701

 on-line)(دارك اطالعات برخط سازي ت خدمات تهیه و آماده  0702

  ها و نشریات ادواري ها براي روزنامه خدمات خبرگزاري  0703
  هاي سمعی ـ بصري  ها براي رسانه خدمات خبرگزاري  0704

  خدمات عکاسی   08
  برداري چهره خدمات عکس  0801
  هاي تبلیغاتی  خدمات عکاسی آگهی  0802
  )ویدادهار(ها  برداري از مناسبت خدمات عکس  0803
  برداري ویژه  خدمات عکس  0804
  خدمات ترمیم، بازسازي، کپی و رتوش عکس  0805
  سایر خدمات عکاسی  0806

  برداري و کارهاي هنري  برداري، عکس وسایل دوربین فیلم  09
  شیشه عکاسی، فیلم، مقوا و مواد نسجی عکاسی   0901
  هاي ظاهر نشده عکاسی   فیلم  0902
  برداري فیلمهاي  فیلم  0903
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي چاپ شده  عکس  0904
  ها   ها و پاستل ها، طراحی ها، خطاطی نقاشی  0905
  هاي تزئینی مشابه  ها و لوح کلکسیون  0906
  ها ، چاپ و لیتوگرافی حکاکی  0907
  سازي و پیکر تراشی از هر ماده مجسمه  0908

  خدمات طراحی، معماري و تبلیغاتی  10
  خدمات معماري   1001
  اندازها  خدمات معماري چشم  1002
  خدمات طراحی   1003
  سایر خدمات طراحی ویژه   1004
  هاي تبلیغاتی  ریزي و تعیین جاي آگهی خدمات طرح  1005

  ابزار آالت موسیقی و سایر ملزومات هنرهاي نمایشی   11
  انواع پیانو و سایر آالت موسیقی داراي صفحه کلید  1101
  )زهی(دار  قی سیمسایر سازهاي موسی  1102
  انواع سازهاي موسیقی بادي   1103
  شود توسط نیروي برق تولید یا تقویت می ها آنانواع آالت موسیقی که صداي   1104
  سایر ابزارآالت موسیقی  1105
  مخصوص هنرهاي نمایشی هاي کفش  1106
    هاي تئاتر یا فیلم لباس  1107

 سایر تفریحات سرگرم کننده خدمات ترویج و ارایه هنرهاي نمایشی    12

  هاي هنرهاي نمایشی دهی و ترویج فعالیتزمانساخدمات   1201
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  عنوان محصوالت  کد

  )ها خدمات جشنواره بجز(خدمات نمایش و تولید هنرهاي نمایشی   1202
  خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی  1203
  خدمات تسهیالتی هنرهاي نمایشی  1204

  خدمات ورزشی همگانی  و قهرمانی  13
  همگانی صبحگاهی يها ورزشات خدم  1301

  دهی و ترویج ورزش و رویدادها یا مسابقات ورزشیزمانساخدمات   14
  ها ورزشاشاعه براي  خدمات ترویج و  1401
  خدمات اداره امور مرکز سالمت و تناسب اندام  1402
  اي هاي مسابقه خدمات اداره مسیر مسابقه یا دور مسابقات اسب  1403
  و ورزشی تفریحی ها ورزشامور تسهیالت سایر خدمات اداره   1404
  ها ورزشسایر خدمات   1405
  خدمات مربوط به قهرمانان ورزشی  1406
  اي  هاي مسابقه خدمات آموزشی اسب  1407
  ها ورزشسایر خدمات آموزشی و پشتیبانی مربوط به   1408
  خدمات حمل و نقل اسب  1409
ي هـا  ورزشگرفتـه شـده در ورزش و    ارکـ  بـه خدمات دامپزشکی براي حیوانـات    1410

  تفریحی
  ها ورزشخدمات آزمایشگاهی و طبی براي   1411
  ها ورزشخدمات تحقیق و توسعه علوم طبی براي   1412

  داراي تماشاچی يها ورزشلوازم و ابزار براي   15
 ي تفریحیها ورزشورزشی یا  هاي جایگاهتهیه جا و مکان براي   1501

  ي تفریحیها ورزشورزشی یا  هاي جایگاهي ها برا داربست  1502
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  عنوان محصوالت  کد

  سطوح مصنوعی ورزشی مانند چمن  1503
  خدمات حفاظت سطوح چمن  1504

  براي ورزش و  تفریح)  کمپ(لوازم و ملزومات اردوگاهی   16
  )ها کاروانمانند (یا کمپینگ  ها اردوگاهچادرها و لوازم آن براي   1601
  )ها کمپ(هی اي اردوگا سایر کاالهاي پارچه  1602
  چترهاي نجات  1603
هـاي   هـاي مسـابقه، لبـاس    شامل لباس(هاي ورزشی براي مردان و پسران  لباس  1604

  )اسکی و شنا
هاي اسکی  هاي مسابقه لباس شامل لباس(هاي ورزشی براي زنان و دختران  لباس  1605

  )و شنا
  هاي مسابقه لباس  1606
  هاي غواصی لباس  1607
  )کالهاي محافظتی بجز(ورزشی  يها بازيش سر براي کاله و پوش  1608
  )هر نوع جنس(اي  هاي مسابقه زین و یراق براي اسب  1609
  ورزشی یا تفریحی هاي کفش  1610
  کاله براي ورزش و تفریح  1611
  ملزومات اسکی روي برف، اسکیت کردن و اسکی روي یخ   1612
  و سایر ملزومات ورزشی آبی ها نبادباسواري،  هاي موج هاي آب، تخته اسکی  1613
  هاي ورزشی  کاالها و ملزومات ورزشکاران در مجموعه  1614
  ها مخصوص ورزش و تفریح  انواع دستکش  1615
  هاي مشابه  هاي تنیس، بدمینتون و راکت راکت  1616
  بازي هاي توپ  1617
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  عنوان محصوالت  کد

ورهـاي  ماهیگیري و سایر وسـایل مـاهیگیري، تورهـاي مـاهیگیري، ت     هاي چوب  1618
گیري و تورهاي مشابه و پرنده مصنوعی براي جلب شـکار و لـوازم مشـابه     پروانه

  براي صید و شکار
   وسایل و تجهیزات مسیر بولینگ، لوازم و وسایل بیلیارد و دارت  1619
  هاي گرم ورزشی، شکار یا هدف زنی اسلحه  1620
  تیر و کمان براي تیراندازي یا شکار   1621
  هاي مربوط به شمشیر ها و پوشش غالف شمشیربازي،شمشیرهاي   1622
  سایر کاالها و لوازم براي ورزش و تفریح  1623
   ها ورزشبراي  زمانکورنومتر و سایر تجهیزات تنظیم   1624

  وسایل نقلیه ورزش و تفریح  17
  ي موتوري ها ورزشبراي ) به غیر از موتورسیکلت(وسایل نقلیه موتوري   1701
  قلیه موتوري، براي حمل و نقل افراد براي حرکت روي برفوسایل ن  1702
  )کمپ(براي زندگی یا اردوگاه  کش یدكي ها کاروانها و انواع  کش یدك   1703
  ها و سایر شناورهاي کوچک آبی  ها براي حمل قایق کش یدك  1704
  اي هاي مسابقه هاي اسب براي حمل اسب واگن  1705
بـراي  )) دار پهلوي راننده اتاق اضافی چرخ(یا با سایدکار بدون و (ها  موتورسیکلت  1706

  ي موتوري ها ورزش
  دار بدون موتور ها و سایر وسایل چرخ دوچرخه  1707
  ) غیرخودکار(سایر وسایل نقلیه خشکی براي اوقات فراغت یا ورزش بدون موتور   1708
  ها و سایر شناورها براي ورزش یا تفریح ها، کرجی قایق  1709
  لوازم قطعات قایق و لوازم فرعی آن   1710
  )گالیدر بال مثلثی(و انواع آن ) پاراگالیدرها(هواپیماهاي بدون موتور  1711



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

193 

  عنوان محصوالت  کد

  هاي هوایی و سایر وسایل نقلیه هوایی بدون موتور ها، کشتی بالن  1712
  بندي نشده در جاي دیگر  هاي طبقه خدمات اوقات فراغت و سرگرمی  18

  تفریحی و سرگرمی و سایر خدمات جذاب مشابه  ايه پاركخدمات   1801
  خدمات فروش بلیط بخت آزمایی   1802
  ها و مناسبت ها خدمات کرایه ابزار و لوازم براي میهمانی  1803
  بندي نشده در جاي دیگر  خدمات سایر سرگرمی و فراغت طبقه  1804

  بازي  انواع وسایل بازي و اسباب  19
  ها  دار سواري بچه چرخ يها بازي اسبابکی و انواع کالسکه عروس  1901
  انواع عروسک  1902
  بازي و ریل انواع قطار برقی اسباب  1903
   ها بازي اسبابها و سایر  انواع پازل  1904
  )ورق(هاي بازي  کارت  1905
  هاي ویدیویی  انواع بازي  1906
  الکترونیکی  يها بازيکامپیوتري و سایر  يها بازيهاي ضبط شده براي  رسانه  1907
 یا شهربازي) فانفار( هاي تفریحی سایر وسایل براي مجموعه  1908

انواع چرخ و فلک، تاپ، سالن تیـر انـدازي و سـایر وسـایل سـرگرمی در امـاکن         1909
  تفریحی 

  خدمات سرو غذا و نوشیدنی   20
   رستورانخدمات سرو غذا همراه با خدمات کامل   2001
  در سلف سرویس خدمات سرو غذا   2002
 خدمات سرو نوشیدنی  2003

  ي مردم نهادها زمانساخدمات مذهبی و   21
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  عنوان محصوالت  کد

  اجرایی دولتی  هاي دستگاهخدمات، فرهنگی و تفریحی   2101
  هاي فرهنگ یا فراغت  هاي تخصصی در بخش خدمات انجمن  2102
  خدمات مذهبی   2103
  خدمات حمایتی انجمنی و بهبود شهروندي   2104
  خاص  هاي گروههاي  مات حمایتی انجمنخد  2105
  هاي جوانان  خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106
بنـدي نشـده در    ي مـردم نهـاد طبقـه   ها زمانساخدمات فراهم شده توسط  سایر  2107

  جاهاي دیگر 
  خدمات فراغت خارج از منزل   22

  )ها اردوگاه(ها  و کمپ ها کاروانخدمات   2201
  کنندگان تور  و ادارهخدمات مجریان   2202
  خدمات ارائه اطالعات به گردشگر  2203
  خدمات راهنمایی گردشگري  2204

  ملزومات و تجهیزات عکاسی  23
  المپ فالش عکاسی، المپ فالش چهارسویه و موارد مشابه هاي دستگاهلوازم و   2301
یـا   ننـده ک بـزرگ  هـاي  دسـتگاه ها، پروژکتورها یا  هاي شیئی براي دوربین عدسی  2302

  در عکاسی کننده کوچک
  هاي عکاسی دوربین  2303
پروژکتورهاي نمایش فیلم، پروژوکتورهاي نمایش اسالید و سایر پروژوکتورهـاي    2304

  نمایش تصویر 
  فیلم عکاسی فوري  2305

  خدمات کرایه کاالهاي اوقات فراغت یا فرهنگ  24
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، ضـبط صـوت و   DVD ،VCD، خدمات کرایه یا اجاره تلویزیون، رادیو، ویـدیو   2401
  وسایل مشابه و لوازم آن

  خدمات کرایه یا اجاره وسایل و لوازم سرگرمی و تفریحی  2402
) هـا  خـه ردوچ(اجاره و کرایه لوازم اوقات فراغت، سرگرمی، لذت و تفـریح ماننـد     2403

اسکی در برف، اسکیت روي یخ، گالریدر، هنگ گالیدر و تجهیزات ورزشـی آبـی   
کـانو، قـایق بادبـانی، و    (شناورهاي تفریحی ) سواري، اسکی روي آبتخته موج (

ماننـد کلـوپ گلـف،    (سایر تجهیـزات و لـوازم ورزشـی    ) هاي تفریحی سایر قایق
اسـب سـواري،   ) میدانی، راکتـی و غیـره   يها بازي انجامتجهیزات و وسایل براي 
  تجهیزات اردوگاهی و غیره

  )اردوها(ها  ها براي کمپ کش یدكسایر  و ها کاروانخدمات اجاره یا کرایه   2404
  خدمات کرایه و اجاره لباس  2405
  نشده درجاي دیگر بندي سایرکاالهاي فرهنگ و اوقات فراغت، طبقه خدمات کرایه  2406

  سایر خدمات اوقات فراغت یا فرهنگ  25
  خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی   2501
  ي رویدادهاي هنري نمایشیهاي فروش بلیط برا خدمات آژانس  2502
  هاي فروش بلیط براي مسابقات ورزشی خدمات آژانس  2503
  هاي فروش بلیط براي سایر رویدادها خدمات آژانس  2504
  هاي فرهنگ یا اوقات فراغت خدمات مدیریت تسهیالت براي بخش  2505
  گربندي نشده در جاي دی خدمات حمایتی و پشتیبانی فرهنگ یا فراغت طبقه  2506

  فرهنگ یا فراغت  يها مکانتسهیالت و امکانات   26
  ي فرهنگیها نساختما  2601
  ي مذهبیها نساختماتسهیالت و امکانات   2602
  هاي عمومی رمیرگي سها نساختماتسهیالت و امکانات   2603
  )پذیرایی(نوازي  ي مهمانها نساختماتسهیالت و امکانات   2604
  ها آنرمی و ورزشی و تسهیالت گي تفریحی، سرها نساختماتسهیالت و امکانات   2605



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

196 

  ایران فرهنگیمحصوالت  بندي طبقهفهرست موضوعی  -5-2

  عنوان محصوالت  کد

  خدمات میراث فرهنگی  01
  هاي هنري خدمات موزه  0101

  کارهاي هنري  خدمات کلکسیونی  0101
 ها خدمات مدیریت و نگهداري کلکسیون  0101

  هاي هنري وزهمدیریت م  0101
  هاي هنري مرمت موزه  0101
 هاي هنرهاي تجسمی خدمات موزه  0101

  خدمات موزه هنرهاي ملی  0101
  خدمات موزه هنرهاي معاصر  0101
  خدمات موزه هنرملل  0101
  خدمات موزه یا گالري هنري   0101
  ) و بناهاي تاریخی ها مکان بجز(ها  خدمات سایر موزه  0102

  به غیر از هنر ) نظیرعلم و تکنولوژي(هاي تخصصی  ائه کلکسیونخدمات ار  0102
  موزه علم و فناوري  0102
 ها خدمات مدیریت و نگهداري براي سایر موزه  0102

  ي تاریخیها نساختما بجزها  خدمات موزه  0102
  هاي عمومی خدمات موزه  0102
  ها موزه وسیله بهعلمی  هاي کلکسیوننمایش   0102
  ها موزه وسیله بهتاریخی  هاي کلکسیون نمایش  0102
  یشناس استانهاي تاریخ و ب خدمات موزه  0102
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  یشناس خدمات موزه مردم  0102
    خدمات موزه جواهرات  0102
 هاي اقوام مختلف خدمات موزه لباس  0102

  ي ظروف نقره، سرامیک و سایر ظروفها موزهخدمات   0102
  ...)صنعت برق و اتومبیل، ،رتمب ول،پ پست،(ي تخصصی ها موزهخدمات   0102
  نجومخدمات موزه   0102
 خدمات موزه ملی ایران  0102

  خدمات موزه فرش  0102
  خدمات موزه قران  0102
  خدمات موزه خانه کشتی  0102
  خدمات موزه ملی بانک  0102
  ي تاریخ طبیعیها موزهخدمات   0102
  ي تکنولوژيها موزهخدمات   0102
  زه جنگخدمات مو  0102
 قدس رضوي استانخدمات موزه   0102

 خدمات موزه شهدا  0102

  ي نظامیها موزهخدمات   0102
  هاي تاریخی ي شخصیتها موزهخدمات   0102
  خدمات موزه مشروطه تبریز  0102
  خدمات موزه نارنجستان شیراز  0102
  خدمات موزه عبرت ایران  0102
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  زاديخدمات موزه فرهنگی و هنري مجموعه آ  0102
  خدمات موزه آب  0102
  ه حضرت معصومهاستانخدمات موزه   0102
  خدمات موزه سالح  0102
  خدمات موزه رختشویخانه زنجان  0102
  خدمات موزه پروفسور حسابی  0102
  خدمات موزه رئیسعلی دلواري  0102
  خدمات موزه صنعت برق ایران  0102
  هاي تاریخی ي شخصیتها موزهخدمات   0102
  دفاع مقدس  هاي ارزشخدمات بنیاد حفظ آثار و نشر   0102
  و بناهاي تاریخی ها مکان بجز ها موزهخدمات سایر   0102
ي یـا گـردآوري تمبرهـاي بـا     نگار ی، قوماستانهاي تاریخی، ب کلکسیون  0103

  ارزش و سکه
  کلکسیون تمبرهاي با ارزش   0103
  کلکسیون سکه  0103
  )یاستاناشیاي ب( جات عتیقه  0104

  عتیقه  هاي ساعتجواهرات و   0104
  و عتیقه  بها گرانقره و سایر فلزات ن انواع پالتین،  0104
  اشیاي عتیقه  0104
  بها گرانهاي عتیقه و  فلزات و سنگ  0104
  یاستانجات و اشیاي ب سایر عتیقه  0104
  یاستانو اشیاي ب جات عتیقهگذاري یا ارزیابی  خدمات قیمت  0105
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  یاستانجات و اشیاي ب گذاري عتیقه قیمت خدمات  0105
  یاستانجات و اشیاي ب خدمات ارزیابی عتیقه   0105
  آوري اشیاي عتیقه خدمات بازسازي، مرمت و جمع  0106

  مرمت اشیاي عتیقه خدمات بازسازي و  0106
  آوري اشیاي عتیقه خدمات جمع  0106
ي ها مکان بجز( اریخیو بناهاي ت ها مکانخدمات نگهداري و محافظت از   0107

  )مذهبی
  ها و بناهاي تاریخی هاي تاریخی، مقبره خدمات بازدید از محل  0107
  ها خدمات بازدید از کاخ موزه 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه چهلستون 0107
  خدمات بازدید از کاخ شمس العماره 0107
  خدمات بازدید از کاخ احمد شاهی 0107
  از مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآبادخدمات بازدید  0107
  خدمات بازدید از برج آرامگاهی کردان 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه عالی قاپو 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه نیاوران 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه هشت بهشت 0107
  محافظت از آرامگاه حافظ خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از آرامگاه سعدي اري وخدمات نگهد 0107
  محافظت از آرامگاه فردوسی خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از آرامگاه عطار نیشابوري خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از آرامگاه کوروش خدمات نگهداري و 0107
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  محافظت از آرامگاه باباطاهر خدمات نگهداري و 0107
  آرامگاه ابوالفضل بیهقی محافظت از خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از آرامگاه خواجوي کرمانی خدمات نگهداري و 0107
  الدین اردبیلی محافظت از آرامگاه شیخ صفی خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از آرامگاه نادر شاه خدمات نگهداري و 0107
  الدین محافظت از مقبره شیخ شهاب خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از مقبره مال محسن فیض هداري وخدمات نگ 0107
  محافظت از مقبره میر رضی مشاهیر خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از ارگ تاریخی بم خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از کاروانسراي قصر بهرام خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از باغ ارم شیراز خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از برج طغرل خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از برج آزادي خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از برج نقار خانه خدمات نگهداري و 0107
  محافظت از تخت جمشید خدمات نگهداري و 0107
  خدمات حفاظت از قلعه وکیل 0107
  خدمات حفاظت از قلعه ایرج 0107
  خدمات حفاظت از قلعه فیروزکوه 0107
  گبري ات حفاظت از قلعهخدم 0107
  خدمات حفاظت از قلعه کیقباد 0107
  خدمات حفاظت از گنبد علویان 0107
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  هاي تاریخی ثبت شده خدمات حفاظت از خانه 0107
  خدمات حفاظت از گنبد سلطانیه 0107
 خدمات حفاظت از آسیاب رباط کریم 0107

  خدمات حفاظت از آسیاب کهک 0107
 خانه شهید رجاییخدمات حفاظت از  0107

  خدمات حفاظت از منزل امام خمینی 0107
  ي تاریخیها نساختما خدمات حفاظت از  سایر 0107
  ها خدمات حفاظت از یاد بودهاي تاریخی براي توریست 0107
  هاي تاریخی مشاهیر ایران  خدمات سایر آرامگاه 0107
هـا و بناهـاي     مقبـره هـاي تـاریخی،    خدمات نگهداري و محافظت از سایر محـل  0107

  تاریخی 
  هاي تاریخی مذهبی   و بنا ها مکانخدمات  نگهداري و محافظت از  0108
  ي و بناهاي مذهبی تاریخیها مکانخدمات بازدید از  0108
  محافظت از مساجد تاریخی خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از مسجد جامع یزد خدمات نگهداري و  0108
  اهللا محافظت از مسجد شیخ لطف و خدمات نگهداري  0108
  محافظت از مسجد کبود تبریز خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از مساجد جامع خدمات نگهداري و  0108

  محافظت از مصلی خدمات نگهداري و  0108
  ها محافظت از زیارتگاه خدمات نگهداري و  0108
  مامزادههاي امام و ا محافظت از زیارتگاه خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از زیارتگاه امامزاده یحیی خدمات نگهداري و  0108
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  محافظت از زیارتگاه امامزاده صالح خدمات نگهداري و  0108
  ه حضرت عبدالعظیم حسنیاستانمحافظت از  خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از بقعه سید ولی خدمات نگهداري و  0108
  اع متبرکهمحافظت از بق خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از سقاخانه حضرت رقیه خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از سقاخانه قمر بنی هاشم خدمات نگهداري و  0108
 هاي سایر بزرگان دین محافظت از زیارتگاه خدمات نگهداري و  0108

  محافظت از مرقد امام خمینی خدمات نگهداري و  0108
  رگاه و قدمگاهمحافظت از نظ خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از کلیساي تاریخی خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از کنیسه تاریخی خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از آتشکده خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از نیایشگاه یهودیان خدمات نگهداري و  0108
  محافظت از معبد تاریخی خدمات نگهداري و  0108
و بناهـاي مـذهبی  تـاریخی سـایر      ها مکانو محافظت از سایر  خدمات نگهداري  0108

  ادیان
  ی شناس گیاه هاي خدمات باغ  0109

  ی شناس هاي گیاه خدمات بازدید از باغ  0109
 ی شناس هاي گیاه محافظت از باغ خدمات نگهداري و 0109

  خدمات نگهداري مجموعه گیاهان خشک 0109
 ی شناس اي گیاهه خدمات محافظت از سایر باغ 0109

  هاي جانورشناسی خدمات باغ وحش و باغ  0110
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  خدمات بازدید از باغ وحش   0110
  محافظت از باغ وحش خدمات نگهداري و  0110
 یشناس محافظت از باغ پرنده خدمات نگهداري و  0110

  یشناس هاي جانور خدمات نگهداري باغ  0110
  یشناس هاي جانور خدمات بازدید از باغ  0110
  خدمات بازدید از باغ پرندگان  0110

  از طبیعت، محیط زیست و حیات وحش  محافظت خدمات نگهداري و  0111
  ملی، طبیعت و محیط زیست  هاي پاركمحافظت از  نگهداري و  0111
  خدمات نگهداري ذخایر طبیعی 0111
  ملی هاي خدمات نگهداري باغ 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی 0111
  مات نگهداري پارك ملی ارومیهخد 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی بختگان 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی تندوره 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی سالوگ 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی کویر 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی سرخه حصار 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی بو جاق 0111
  نگهداري پارك ملی تورانخدمات  0111
  خدمات نگهداري پارك ملی گلستان 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی الر 0111
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  خدمات نگهداري پارك کاله قاضی 0111
  خدمات نگهداري پارك سارگیل 0111
  خدمات نگهداري سایر پارك هاي ملی 0111
  خدمات نگهداري پارك ساحلی دار آباد 0111
  پارك جنگلی چیتگر خدمات نگهداري 0111
  خدمات حفاظت از ذخایر طبیعت  0111
  خدمات حفاظت از پناهگاه حیات وحش 0111
  )حیات وحش( خدمات مرمت و نظارت ذخایر طبیعی 0111
  )لوندویل( خدمات مرمت و نظارت حیات وحش آستارا 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش امیرکالیه 0111
  ت حیات وحش انگورانخدمات مرمت و نظار 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش بوروئیه 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش بیستون 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش توران 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش جاسب 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش حیدري 0111
  ارکوخدمات مرمت و نظارت حیات وحش خ 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دودانگه 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دشت ناز 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش راسبند 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دز 0111
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  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش خوش ییالق 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش فریدونکنار 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش کرخه 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش هفت چنار 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش میاندشت 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش میانکوله  0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش نایبندان 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش شیدور 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش شادگان 0111
 نظارت حیات وحش دره انجیر و نی باز خدمات مرمت و 0111

  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش روچون 0111
  )ها آبشارها و تاالب( خدمات نگهداري و نظارت ذخایر طبیعی 0111
  خدمات نگهداري و نظارت آبشار طالون 0111
  اغ کشمیرخدمات مرمت و نظارت ب 0111
  هاي ملی حفاظت شده خدمات نظارت بر پارك 0111
  محافظت مناطق کویر خدمات نگهداري و 0111
  ...)سرو هرزویل و (محافظت درختان  خدمات نگهداري و 0111
علیصدر، قوري قلعـه  (خدمات نگهداري و محافظت غارهاي طبیعی تحت نظارت  0111

  ...)و 
  ار کتله خورمحافظت غ خدمات نگهداري و 0111
  محافظت غار کرفتو خدمات نگهداري و 0111
  محافظت غار یخکان خدمات نگهداري و 0111
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  محافظت غارسهوالن خدمات نگهداري و 0111
  محافظت غار پنجعلی خدمات نگهداري و 0111
  محافظت غار رود افشان خدمات نگهداري و 0111
  محافظت غار بادمستان خدمات نگهداري و 0111
  خدمات نگهداري و محافظت قلل سه گانه علم کوه، سیاه کوه و تخت سلیمان 0111
  محافظت قله تفتان خدمات نگهداري و 0111
  محافظت الله واژگون خدمات نگهداري و 0111
  محافظت دهلران خدمات نگهداري و 0111
  محافظت خشکه داران خدمات نگهداري و 0111
  آکواریم ها و آبزیان حفاظت از خدمات نگهداري و 0111
  خدمات کتابخانه  0112

  موارد مشابه و ها کتابخدمات گردآوري   0112
  موارد مشابه  و ها کتابخدمات فهرست کردن   0112
  موارد مشابه  و ها کتابمحافظت  خدمات نگهداري و  0112
  موارد مشابه  و ها کتابخدمات بازیابی   0112
   ها کتابخدمات امانت دادن   0112
  محافظت کتابخانه ملی ایران خدمات نگهداري و  0112
  محافظت کتابخانه آثار و مفاخر فرهنگی خدمات نگهداري و  0112
  محافظت کتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشی نجفی خدمات نگهداري و  0112
  محافظت کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران خدمات نگهداري و  0112
   سایرخدمات کتابخانه  0112
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  )آرشیو(خدمات بایگانی   0113
  خدمات گردآوري آرشیوهاي عمومی   0113
  خدمات فهرست کردن آرشیوهاي عمومی   0113
  خدمات آرشیو عکس  0113
  خدمات آرشیو صدا   0113
  خدمات آرشیو فیلم   0113
  بازیابی آرشیوهاي عمومی  خدمات محافظت و  0113
  خدمات مرکز اسناد ملی  0113
  ت مرکز اسناد انقالب اسالمیخدما  0113
 تاریخی  هاي خدمات آرشیو  0113

  خدمات هنرمندان و خدمات آموزشی  هنر   02
  خدمات هنرمندان هنرهاي نمایشی  0201

  کاران  و بدل ها ناد ، موسیقیها ناخو ها، آوازه ها، خواننده خدمات هنرپیشه  0201
  خدمات هنرمندان نمایش  0201
  انخدمات خوانندگ  0201
  دانان خدمات موسیقی  0201
  کاران خدمات بدل  0201
  )شبیه خوانی( خوانی خدمات تعزیه  0201
  خدمات نمایش روحوضی  0201
  خدمات نمایش عروسکی  0201
  خدمات خیمه شب بازي  0201



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

208 

  عنوان محصوالت  کد

  يخدمات نمایش تراژد  0201
  خدمات نمایش حماسی  0201
  خدمات نمایش دفاع مقدس  0201
  مذهبی خدمات نمایش  0201
  سنتی خدمات نمایش آیینی و  0201
  هاي نور و صدا و غیره خدمات نمایش  0201
  ر خدمات هنرمندان هنرهاي نمایشیسای  0201
  خدمات طراحی لباس   0202
  خدمات طراحی لباس  0202
  خدمات طراحی مد  0202
  هاي نمایش خدمات طراحی لباس  0202
  هاي محلی خدمات طراحی لباس  0202
  خدمات طراحی صحنه  0203
  خدمات طراحان صحنه نمایش  0203
ـ  خدمات  0204 سـازان و سـایر    ندگان، شـاعران، آهنگسـازان، مجسـمه   نویس

  هنرمندان نمایشی بجزهنرمندان 
  تکنیک نور خدمات طراحان و  0204
  خدمات طراحان چیدمان  0204
  سازان خدمات مجسمه  0204
  نویسندگان خدمات  0204
  انخدمات شاعر  0204
  خدمات آهنگسازان  0204
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  خوانی و مولودي خدمات مداحی، روضه  0204
  خدمات مولفان  0204
  خدمات خطاطان  0204
  خدمات پیکر تراشی  0204
  خدمات حکاکان هنري  0204
  خدمات خطاطی و خوشنویسی  0204
  خدمات معماري سنتی  0204
  خدمات حکاکی روي چرم  0204
  خدمات تهیه متون ادبی  0204
  دمات سناریو نویسیخ  0204
  کاري هنري خدمات کاشی  0204
  خدمات گچبري هنري  0204
  گرينگار  خدمات  0204
  کاري خدمات معرق و نازك  0204
  کاري خدمات منبت  0204
  کاري خدمات خاتم  0204
  )فرفوژه( خدمات آهنگري هنري  0204
  تراشی و حجاري خدمات سنگ  0204
  قیمتیهاي  خدمات تراش سنگ  0204
  خدمات سفالگري  0204
  خدمات هنرهاي ظریف دستی  0204
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  خدمات فیلمنامه نویسی  0204
  هنرمندان نمایشی بجزسایر هنرمندان  خدمات  0204
  هنري يها مکانخدمات   0205
  هاي نمایش سالن خدمات سینماها و  0205
  خدمات فرهنگسراها  0205
  هاي فرهنگی خدمات کانون  0205
  هاي فرهنگ انهخدمات خ  0205
  ي هنريها مکانخدمات سایر   0205
  خدمات آموزشی هنرها   0206
  مدارس هنري  خدمات  0206
 خدمات مدارس هنرهاي دراماتیک   0206

  نمایش هاي خدمات آموزشگاه  0206
  هاي فیلم، رادیو و تلویزیون خدمات آموزشگاه  0206
  خدمات هنرستان موسیقی  0206
  هاي فرهنگی و هنري خدمات آموزشگاه  0206
  کاري، معرق و منبت خدمات آموزش خاتم  0206
  خدمات آموزش سازهاي موسیقی  0206
  خدمات آموزش سایر هنرها  0206

  هاي چاپی سایر جزوه ها و ها، روزنامه ، مجلهها کتاب  03
  ي چاپ شدهها کتابانواع   0301
  ي درسی و کمک درسیها کتاب  0301



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

211 

  عنوان محصوالت  کد

  ه صورت اوراق مجزاي چاپی بها کتاب  0301
 بجزهاي چاپ شده، بروشور، جزوه و مطبوعات به صورت اوراق مجزا  انواع کتاب  0301

 هاي تبلیغاتی آگهی
  المعارف  فرهنگ لغات و دائره  0302
  انواع دایره المعارف  0302
  انواع فرهنگ لغات  0302
  ي داراي نقشه یا نمودارها کتابها و سایر  انواع اطلس  0303
  هاي دیواري نقشه انواع  0303
  به صورت کتاب بجزهاي جغرافیایی چاپ شده  هاي توپوگرافی و کره نقشه  0303
  اطلس جغرافیایی  0303

 ي تصـویري و هـا  کتـاب هـا و مـوارد چـاپی مشـابه،      بروشورها، اعالمیه  0304
  آمیزي کودکان رنگ

  .گردد تصویر بیان می طنزها و موارد چاپی مشابه که محتواي آن عمدتاً به وسیله  0304
  هاي تبلیغاتی آگهی بجزموارد چاپی مشابه  ها، و بروشورها و آگهی  0304
 آمیزي کودکان به صورت اوراق مجزا رنگ ي تصویري وها کتاب  0304

  نت موسیقی، چاپ شده یا دست نویس   0305
  موسیقی در برگه نت نت  0305
  هاي راهنما و متون موسیقی کتاب  0305
  نت تابک  0305
  هاي ادواري ها و نشریه ها، مجله انواع روزنامه  0306
  ها انواع روزنامه  0306
  ها و نشریات ادواري مجله  0306
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  ها هفته نامه  0306
  ها ها و فصلنامه ماهنامه  0306
  نشریه الکترونیکی  0306
  المللی نشریه بین  0306
  نشریه تخصصی  0306
  نشریه سراسري  0306
  اخلینشریه د  0306
  نشریه غیرتخصصی  0306
  نشریه محلی  0306
هاي تجـاري و سـایر موضـوعات چـاپ شـده       تبلیغاتی، کاتالوگآگهی   0307

  متفرقه
  هاي تجاري  آگهی  0307

  هاي بازرگانی و مشابه آن کاتولوگ  0307
  هاي تبلیغاتی برگه  0307
  پوستر  0307
  کارت دعوت  0307
  انواع تمبر  0307
  لکارت پستا  0307
  آگهی تبلیغاتی  0307
  هاي راهنما و تبلیغاتی کتابچه  0307
  ها ژورنال  0307
  انواع عکس و سایر اوراق چاپی  0307
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  هاي کاغذي پرچم  0307
  انواع کارت پستال چاپ شده و مصور  0307
  انواع کارت تبریک و کارت ویزیت  0307
  هاي ترحیم هاي اطالعیه و آگهی کارت  0307
  تبلیغاتیهاي  برگ  0307
  انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده  0307
  انواع تقویم چاپی  0307
  عکس برگردان  0307
  دفتر خاطرات روزانه  0307
  سایر اوراق چاپی  0307
  هاي معماري ها و نقشه طرح  0308
انواع نقشه و طرح براي مقاصد معماري که نسخه اصلی بوده و با دسـت ترسـیم     0308

 شده
  ی و بصريخدمات سمع  04

  خدمات ضبط صدا   0401
 ها آنصداها و هماهنگی  ها و برداري پارازیت فهرست آوري و جمع(مهندسی صدا   0401

 )در یک مجموعه صدا 
  خدمات استودیو ضبط وثبت صدا  0401

 خدمات ضبط سیار  0401

  خدمات استودیو ضبط صدا  0401
  خدمات ضبط صوت  0401
  ها و صداهاي رادیو پارازیتآوري و فهرست کردن  جمع  0401
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  خدمات صدا گذاري پس از تولید   0402
  خدمات میکساژ استودیو    0402
  خدمات صدا گذاري پس از تولید  0402
  خدمات استودیو صدا گذاري و صدا برداري   0402
  هاي سینمایی خدمات تهیه و تولید فیلم  0403
  تولید فیلم براي نمایش در سینما  خدمات  0403
  هاي تلویزیونی خدمات تهیه و تولید برنامه  0404
  به صورت زنده  تلویزیونیهاي  خدمات تهیه و تولید برنامه  0404
  هاي تلویزیونی ضبط شده خدمات تهیه و تولید برنامه  0404
  خدمات تهیه و تولید مسابقات تلویزیونی   0404
  خدمات تولید فیلم و سریال تلویزیونی  0404
  سیما در استودیوهاي صدا و تلویزیونیهاي  ولید برنامهخدمات ت  0404
  سیما هاي زنده تلویزیونی در استودیوهاي صدا و خدمات تولید برنامه  0404
هاي تبلیغاتی براي نمـایش در تلویزیـون یـا     خدمات تهیه و تولید فیلم  0405

  سینما 
  هاي تبلیغاتی براي نمایش در تلوزیون خدمات تولید فیلم  0405
  هاي تبلیغاتی براي نمایش در سینما خدمات تولید فیلم  0405

هـاي ویـدیویی، سـی دي و دي وي دي     خدمات تهیـه و تولیـد برنامـه     0406
  آموزشی و بازاریابی 

  آموزشی سی دي و دي وي دي هاي ویدیویی، خدمات تولید برنامه  0406
  اریابیباز سی دي و دي وي دي ،هاي ویدیویی خدمات تولید برنامه  0406
  خدمات تهیه و تولید نوار هاي ویدیویی، سی دي و دي وي دي موسیقی   0407
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  سی دي و دي وي دي موسیقی ،خدمات تولید نوارهاي ویدیویی  0407
  ها خدمات تهیه و تولید سایر فیلم  0408
  هاي کوتاه خدمات تولید فیلم  0408
  هاي مستند خدمات تولید فیلم 0408
  )پویانمایی( هاي انیمیشن فیلمخدمات تولید  0408
  هاي آموزشی خدمات تولید فیلم 0408
  یاستاندهاي  خدمات تولید فیلم 0408
  هاي رادیویی خدمات تهیه و تولید برنامه  0409
  هاي رادیویی به صورت زنده یا ضبط شده خدمات تهیه و تولید برنامه  0409
  هاي ضبط شده رادیو خدمات تولید برنامه  0409
  هاي زنده رادیو خدمات تولید برنامه  0409
  خدمات پشتیبانی سمعی و بصري   0410

  هنرهاي نمایشی بجزامور دکور صحنه  انجام  0410
  هنرهاي نمایشی بجزها  نورپردازي  0410
  بصري تولیدات سمعی و هاي تلویزیونی و سایر ها، برنامه تجهیزات صدا براي فیلم  0410
  هنرهاي نمایشی زبجخدمات پشت صحنه   0410
  تهیه سناریو  براي غیر از هنرهاي نمایشی  0410
  براي هنر پیشگان بجزعملیات تجهیزات نور   0410
هاي رادیـو   هاي سینمایی، نوارهاي ویدئویی و  برنامه خدمات توزیع فیلم  0411

  و تلویزیون
 ديسی دي و دي وي  ،هاي سینمایی، نوارهاي ویدئویی خدمات توزیع فیلم  0411

ماننـد رزرو،    سـی دي و دي وي دي  ،نوار ویدیو خدمات مربوط به توزیع فیلم و  0411
 پخش و ذخیره
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  سی دي و دي وي دي ،انبار کردن نوارهاي ویدیویی  0411

  نگهداري و بایگانی فیلم سینمایی  0411
  انبار کردن فیلم سینمایی  0411
  تحویل فیلم سینمایی  0411
    سی دي و دي وي دي ،یدیوییتحویل نوارهاي و  0411
  مؤسساتتوزیع فیلم سینمایی به سایر   0411
    خدمات توزیع فیلم نوارهاي ویدیویی سی دي و دي وي دي  0411
  از تولید فیلم  خدمات پس  0412
 کمکی براي تهیه و تولید فـیلم ماننـد تـدوین کـردن و ویـرایش فـیلم،       خدمات  0412

ویژه، پردازش  هاي چاپ عناوین و تیتراژ، جلوه ژ،پردازي، دوبال مونتاژکردن، رنگ
 فیلم، ظهور فیلم، چاپ و عرضه محصوالت صوتی 

  هاي سینمایی هاي ویژه براي فیلم خلق جلوه  0412
  هاي سینمایی دوبله فیلم  0412
  هاي سینمایی پردازي فیلم رنگ  0412
  هاي سینمایی ظهور فیلم  0412
  هاي سینمایی فیلم مونتاژ  0412
  هاي سینمایی ویرایش فیلم  0412
  هاي سینمایی پردازش فیلم  0412

  خدمات پس از تولید فیلم  0412
  تلویزیون هاي رادیو و سایر خدمات تهیه و تولید فیلم سینمایی و برنامه  0413
  خدمات نمایشی هنرمندان  0413
 سازي فیلم خدمات آماده  0413
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 یش خدمات پشت صحنه نظیر اثاث صحنه نما  0413

  خدمات افراد مسئول پشت صحنه و سایر خدمات پشت صحنه  0413
  )بندي نشده در جاي دیگر طبقه( هاي رادیو و تلویزیون خدمات تولید برنامه  0413
  )بندي نشده در جاي دیگر طبقه( هاي سینمایی خدمات تولید فیلم  0413
  خدمات شهرك سینمایی و پردیس سینمایی  0413
  فیلم سینمایی خدمات نمایش  0414
  هاي سینمایی در سینماها نمایش فیلم  0414
  هاي سینمایی در فضاهاي باز نمایش فیلم  0414
  هاي سینمایی هاي سینمایی در کلوپ نمایش فیلم  0414
  هاي خاص هاي سینمایی در محل نمایش فیلم  0414
  نمایش فیلم در فرهنگسراها  0414
  یهاي فرهنگ نمایش فیلم در کانون  0414
  هاي فرهنگ فیلم در خانه نمایش  0414
  براي تلویزیون) بندي زمانریزي و  برنامه(خدمات پخش برنامه   0415
هـاي   هاي تلویزیونی از طریق سیستم و پخش برنامه بندي زمان، انتخاب  0416

 سیم، شبکه خانگی بی

  تلویزیونیي ها برنامهانتخاب   0416
  خدمات دفتر پخش صدا و سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه اول سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه دوم سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه سوم سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه چهارم سیما  0416
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  خدمات دفتر پخش شبکه پنجم سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه خبرسیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه آموزش  0416
  اي زیونی ماهوارهیکه تلوخدمات شب  0416
  یاستانزیونی یخدمات شبکه تلو  0416
  زیونییخدمات دفتر شبکه تلو  0416
  تلویزیونیهاي  بندي برنامه زمان  0416
  براي رادیو ) بندي زمانریزي و  برنامه(خدمات پخش برنامه   0417
ـ   هاي رادیویی از طریق سیستم و پخش برنامه بندي زمانانتخاب،   0417 سـیم،   یهـاي ب

  کابلی یا شبکه خانگی
  هاي رادیویی   خدمات پخش برنامه  0417
  هاي رادیویی انتخاب برنامه  0417
  خدمات دفتر پخش صدا و سیما  0417
  پخش خبر رادیو پیام  0417
  پخش خبر رادیو سراسري جمهوري اسالمی  0417
  پخش برنامه رادیو معارف  0417
  یاناستپخش برنامه شبکه رادیویی   0417
  هاي رادیویی بندي برنامه زمانپخش برنامه   0417

  پخش برنامه رادیو فرهنگ  0417
  پخش برنامه رادیو جوان  0417

  هاي صوتی تصویري رسانه  05
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هاي ضبط شده  آماده و غیرقابل ضبط  نوارهاي مغناطیسی و سایر رسانه  0501
  مجدد براي صدا یا تصویر 

  مجدد براي ضبط صدا آماده غیرقابل ضبط  رسانه  0501
  رسانه آماده غیرقابل ضبط مجدد براي ضبط تصویر   0501
 ها  هاي ضبط شده صوتی یا تصویري یا سایر رسانه انواع صفحه، نوار و سایر رسانه  0501

  هاي ضبط شده براي صدا رسانه  0502
  انواع نوار   0502
  DVD)(و ) CD(انواع لوح فشرده نوري صوتی   0502
  اع نوار ریلی و کاست صوتیانو  0502
  انواع صفحه گرافون  0502
  هاي ضبط شده براي تصویر رسانه  0503
  هاي دیجیتالی نوار هاي ویدیویی و دیسک  0503

  میلیمتري  )75،35،16،8( فیلم  0503
  )DVD(و ) CD( هاي فشرده نوري تصویري انواع لوح  0503
  میکرو فیلم  0503
  میکرو فیش  0503
  هاي ضبط شده براي تصویر رسانهسایر   0503

هاي رادیو و تلویزیون ودستگاهاي ضبط صدا ،تصـویر یـا پخـش     گیرنده  06
   ها آن

  گیرنده پخش از رادیو هاي دستگاه  0601
  تلگرافی -تلفنی  یا رادیو -هاي پخش از رادیو توام با قابلیت پخش رادیو  گیرنده  0601
  دستگاه بیسیم پرتابل  0601
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  بیسیم وسایل حمل و نقل دستگاه  060
  VHFفرستنده  هاي دستگاه  0601
  هاي بیسیم سیستم  0601
  فرستنده ماکروویو  0601

 ضـبط و  هـاي  دسـتگاه گیرنده پخش رادیویی همراه با ضبط صدا یا  هاي دستگاه  0601
  پخش صدا 

  سنج زمانگیرنده پخش رادیویی همراه با  هاي دستگاه  0601
  جانواع رادیو دو مو  0601
  دار انواع رادیو ساعت  0601
  انواع رادیو ضبط و رادیو پخش   0601
  انواع رادیو دیجیتال پر ظرفیت و کم ظرفیت  0601
  انواع رادیو پخش خودرو  0601
  گیرنده تلویزیون  هاي دستگاه  0602
  گیرنده پخش رادیویی  هاي دستگاهگیرنده تلویزیون همراه با  هاي دستگاه  0602
  پخش هاي دستگاهگیرنده تلویزیون همراه با ضبط صدا  یا تصویر یا  هاي هدستگا  0602
  ویدیو پروژوکتورها  0602
  ویدیو کنفرانس  0602
  زیون رنگییانواع تلو  0602

  سفید زیون سیاه ویانواع تلو  0602
  زیون مدار بستهیانواع تلو  0602
  و ریسیور LNBهاي گیرنده ماهواره دستگاه  0602
  باشند هاي ضبط صدا نمی دهنده که داراي دستگاه ات نمایشتجهیز  0603
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  سایر تجهیزات صدا بدون ابزار ضبط صدا   0604
  ضبط صدا با یا بدون سیستم پخش صدا  هاي دستگاه  0605
  انواع ضبط صوت و گرامافون  0605
  )CD ،DVDکاست، نواري،(انواع ضبط صوت   0605
  تجهیزات ضبط و یا پخش ویدیویی  0606
  تجهیزات ضبط و یا پخش نوار ویدیویی  0606
  انواع ویدیو 0606
   )VCD(انواع ویدیو سی دي 0606
  هاي تصویربرداري ثابت برداري و دوربین  فیلم  دوربین  0607
  زیونییبرداري تلو انواع دوربین فیلم  0607
  انواع دوربین دیجیتال  0607
  صدا و تصویر برداري فیلمبین ویدیویی و دور برداري فیلمانواع دوربین   0607
  صحرایی برداري فیلمدوربین   0607
هـاي   میکروفون و سه پایه، بلندگو، هدفون، بلندگوي گوشی، مجموعـه   0608

هـاي برقـی فرکـانس     انواع تقویت کننده ،مرکب ازمیکروفون و اسپیکر
  هاي صدا هاي تقویت کننده  ها و  انواع مجموعه شنوایی، سیستم

  اکو  0608
  مپلی فایر بدون سیمآ  0608
  انواع باند   0608
  انواع بلندگو  0608
  انواع بلندگوهاي شیپوري  0608
  انواع بلندگوهاي کاغذي  0608
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  )دستگاه تقویت صدا(مپلی فایر آانواع دستگاه   0608
  انواع گوشی   0608
  انواع میکروفون  0608
  انواع میکروفون و وسایل جانبی  0608
  ون و گوشیانواع هدف  0608
  پایه میکروفون  0608
  رینگ بلندگو  0608
  هاي رادیویی و تلویزیونی هاي هوایی براي گیرنده آنتن  0609
  )UHF(انواع آنتن تلویزیون   0609
  )VHF(انواع آنتن تلویزیون   0609
  )آنتن کشوئی(انواع آنتن رادیو پرتابل   0609
  انواع آنتن رادیو خودرو  0609
  ن رادیو و تلویزیونانواع آنت  0609
  )دستگاه گرداننده آنتن(گردان  آنتن  0609
  آنتن ماهواره  0609
  زیونبوستر تلو  0609

  اطالعات ارائه خدمات تهیه و  07
 on-line)( خدمات دسترسی برخط  0701

افزاري مـورد نیـاز    اي یا وسایل نرم فراهم کردن ارتباطات تلفنی با خدمات شبکه  0701
نظیـر خـدمات دسترسـی بـه     (ها و سیسـتم پایگـاه داده    پیام براي دسترسی به

 )اینترنت
  خدمات دسترسی به اینترنت  0701
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  خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت با کابل   0701
  خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت با خط تلفن  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت پهن باند  0701
  تلفن همراهخدمات دسترسی به اینترنت با   0701
  خدمات دسترسی به اینترنت باریک باند   0701
  )(remote accessخدمات دسترسی به اینترنت کنترل از راه دور   0701
  خدمات دسترسی به اینترنت با خط تلفن    0701
  )(DSLخدمات دسترسی به اینترنت باخطوط اشتراك دیجیتالی   0701
  )(ISDN دیجیتالی سرویس یکپارچهخدمات دسترسی به اینترنت با شبکه   0701
  یمس خدمات دسترسی به اینترنت بی  0701
  سایر خدمات ارتباطات اینترنتی  0701
  )(BBSبولتنی  هاي خدمات سیستم  0701
  خدمات چت اینترنتی  0701
  خدمات کنفرانس اینترنتی  0701
  خدمات فاکس اینترنتی  0701
 on-line)( خطخدمات تهیه و آماده سازي اطالعات بر  0702

  خدمات سیستم پایگاه داده  0702
 گاه  سازي اطالعات تحت وب تهیه و فراهم  0702

پایگـاه داده و سـایر   ) On-line(هاي بـرخط   تهیه و تدارك خدمات بازیابی داده  0702
 اطالعات براي عموم یا کاربران خاص

  )(On-line خدمات بانک اطالعاتی برخط  0702
  )(On-lineها برخط  دادهخدمات پایگاه   0702
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  )(On-line برخط هاي دادهخدمات تهیه   0702
  )(On-lineخدمات بازیابی اطالعات برخط   0702
  )(On-lineبصورت برخط  ها گاه خدمات تهیه اطالعات روي وب  0702
  )(On-line  خدمات کتاب درسی برخط  0702
  ) (On-line خدمات کتاب مراجع عمومی برخط  0702
   )(On-line هاي برخط سایرکتاب خدمات  0702
   ) (On-lineخدمات اطلس برخط  0702
  ) (On-line هاي برخط خدمات نقشه  0702
  )  (On-lineخدمات نمودارهاي برخط  0702
  ) (On-line هاي برخط المعارف ةخدمات دایر  0702
  )  (On-lineخدمات کتاب راهنماي برخط  0702
  )On-line( رخطخدمات انتشار نشریه ب  0702
  )(On-line خدمات انتشار روزنامه برخط  0702
  )(On-lineاي برخط  هاي دوره خدمات انتشارخبرنامه  0702
  ) (On-lineخدمات جریان صداي برخط  0702
  ) (On-lineخدمات دانلود موسیقی برخط  0702
  )(On-line خدمات دانلود فیلم و ویدئوي برخط  0702
  )(On-line افزارهاي سیستم برخط هاي نرم ایلخدمات دانلود ف  0702
  ) (On-lineافزارهاي کاربردي برخط هاي نرم خدمات دانلود فایل  0702
  رزمیاینترنتی  يها بازيخدمات   0702
  ) On-line( افزارهاي برخط خدمات اجراي نرم  0702
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  ) (On-line اطالعات برخط خدمات آمار یا دیگر  0702
  ) (On-line اري برخطخدمات اخبار ج  0702
   )(On-line خدمات کارهاي گرافیکی برخط  0702
  )On-line( خدمات برخط سایر  0702
  ها و نشریات ادواري ها براي روزنامه خدمات خبرگزاري  0703
  ها خدمات بررسی، گردآوري و تهیه اخبار روزنامه  0703
  خدمات بررسی، گردآوري و تهیه اخبار نشریات ادواري  0703
  نگاران آزاد و عکاسان روزنامه و نشریات ادواري  شده توسط روزنامه ارائهخدمات   0703
  اي و رسمی حرفه افتخاري، شده توسط خبرنگاران آزاد، ارائهخدمات   0703
  ها و نشریات ادواري هاي خبري براي روزنامه خدمات آژانس  0703
  ي هاي سمعی ـ بصر ها براي رسانه خدمات خبرگزاري  0704
هـاي رادیـو تلویزیـون و     اخبـار بـراي ایسـتگاه    ارائهخدمات گردآوري، بررسی و   0704

 سازي  هاي فیلم شرکت
  هاي خبري خدمات تهیه عکس  0704
  خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانساخدمات   0704
  هاي خبرگزاري جمهوري اسالمی خدمات دفاتر و نمایندگی  0704
  خدمات خبرگزاري ایسنا  0704
  خدمات خبرگزاري مهر  0704

  خدمات خبرگزاري ایلنا  0704
  خدمات خبرگزاري ایرنا  0704
  هاي خبري خدمات آژانس  0704
  ها شده توسط سایر خبرگزاري ارائهخدمات   0704
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   عکاسی خدمات  8
  برداري چهره خدمات عکس  0801
اننـد ادارات  م هـا  مکانبرداري از اشخاص در استودیوها یا در سایر  خدمات عکس  0801

  هاي مسکونی یا محل
 ها مطابق با سفارش مشتریان  خدمات ظهور و چاپ عکس  0801

  برداري پاسپورت یا تشخیص هویت  خدمات عکس  0801
  هاي نظامی، خانوادگی و کودك خدمات عکاس  0801
 هاي حقوقی هاي هنري مد و تصاویر شخصیت هاي کارگاه خدمات عکس  0801

  اي توسط خود فرد  هاي خودکار سکه ماشین وسیله بهداري چهره بر خدمات عکس  0801
  هاي تبلیغاتی  خدمات  عکاسی آگهی  0802
هاي مد و سـایر   برداري کاالهاي تجاري، محصوالت صنعتی، لباس خدمات عکس  0802

  و افراد در موضوعات تبلیغاتی  ها نساختماآالت،  ها، ماشین لباس
هاي تبلیغاتی  هاي تبلیغاتی، بروشورها، روزنامه نمایشبرداري براي  خدمات عکس  0802

 ها  و سایر کاتولوگ
 بخش بازرگانی يخدمات تولید عکس برا  0802

  )رویدادها(ها  مناسبتاز برداري  خدمات عکس  0803
ــرحیم،   خــدمات عکــس  0803 بــرداري رویــدادهاي زنــدگی نظیــر عروســی، مراســم ت

  و شوهاي لباس  ها، تولدها میهمانی
هـا و رویـدادهاي    التحصیلی، همایش برداري رویدادهایی مانند فارغ خدمات عکس  0803

  خبري
  ها خدمات عکاسان مناسبت  0803
  برداري ویژه  خدمات عکس  0804
  برداري زیر آب خدمات عکس  0804
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  برداري ویژه سایرخدمات عکس  0804
  خدمات ترمیم، بازسازي، کپی و رتوش عکس  0805
  هاي قدیمی  بوط به رتوش عکسخدمات مر  0805
  خدمات مربوط به ترمیم عکس 0805
 برداري تخصصی خدمات کپی از عکس، رتوش و سایر خدمات عکس 0805

  سایر خدمات عکاسی  0806
  برداري و کارهاي هنري  عکس برداري،  وسایل دوربین فیلم  09

  شیشه عکاسی، فیلم، مقوا و مواد نسجی عکاسی   0901
  ها لنزها فیلترها و فالش انواع  0901
  تجهیزات بزرگ ساز و ظهور فیلم  0901
  هاي فالش ملزومات عکاسی از قبیل کاغذ و المپ  0901
  هاي ظاهر نشده عکاسی   فیلم  0902
  هاي ظاهر نشده فیلم  0902
  برداري هاي فیلم فیلم  0903
  هاي چاپ شده  عکس  0904
  ها   تلها و پاس ها طراحی ها، خطاطی نقاشی  0905
  قلمکار و چاپ سنگی  انواع تابلو نقاشی، رسامی و پاستل، نمونه اصلی قلم زنی،  0905
  انواع تابلوهاي خطاطی  0905
  انواع تابلوهاي نقاشی  0905
  انواع تابلوهاي نقاشی و طراحی  0905
  ینی یهاي تز لوح  0906
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  عنوان محصوالت  کد

  ها، چاپ و لیتوگرافی حکاکی  0907
  شی از هر مادهسازي و پیکرترا مجسمه  0908
  هاي اصل از هر ماده ها و مجسمه پیکره  0908
  انواع مجسمه  0908

  خدمات طراحی، معماري و تبلیغاتی  10
  خدمات معماري   1001

  خدمات معماري و خدمات زیبا سازي شهرها  1001
  اندازها  خدمات معماري چشم  1002

  خدمات معماري فضاي سبز  1002
  خدمات طراحی   1003
  طراحی  خدمات  1003
  سایر خدمات طراحی ویژه   1004

هاي  خدمات طراحی براي محصوالت متفاوت و متنوع توسط تجهیزات و تکنیک  1004
خاص زیبایی شناختی، نظیر طراحی مبلمان، طراحی زیبا شناختی براي تمـامی  

 محصوالت 

 بندي خدمات طراحی بسته  1004

 بعدي   سه هاي مدلتهیه و تولید   1004

  خدمات طراحی گرافیکی   1004
  هاي تبلیغاتی  تعیین جاي آگهی ریزي و خدمات طرح  1005

تبلیغاتی شـامل   هاي فعالیتریزي، ایجاد و اجراي تمام یا بخشی از  طرح خدمات  1005
براي ) نامه فیلم(هاي تبلیغاتی، پوسترها و تصویرها، نوشتن سناریو  آگهی طراحی
  هاي تبلیغاتی  فیلم
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تبلیغـاتی شـامل پوسـترها و     هـاي  فعالیـت ریزي، ایجـاد و اجـراي    مات طرحخد  1005
  تصویرها

  هاي تبلیغاتی  براي فیلم) نامه فیلم(خدمات نوشتن سناریو   1005
 ها موضوعات تبلیغاتی یا فیلم) تولید بجز(ریزي  طرح  1005

   تبلیغاتیخدمات آژانس   1005
 ي چاپیها رسانه درفروش فضاي تبلیغات خدمات   1005

  تبلیغات رادیو و تلویزیون  زمانفروش خدمات   1005
  فروش فضاي تبلیغات اینترنتی خدمات   1005
  ، بیل بورد و بنرخدمات توزیع تراکت  1005
  تبلیغاتی يها خدمات توزیع کارت  1005
  هاي تبلیغاتی سایر خدمات آگهی  1005

  ابزار آالت موسیقی و سایرملزومات هنرهاي نمایشی   11
  انواع پیانو و سایر آالت موسیقی داراي صفحه کلید  1101

  ارگ با صفحه کلید   1101
  پیانو  1102
  )زهی(دار  سایر سازهاي موسیقی سیم  1102

  تار  1102
  سنتور  1102

  سه تار  1102
  چه آنکم  1102
  گیتار  1102
  انواع سازهاي موسیقی بادي   1103
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  برنجی بادي بادي، آکاردئون و سازهاي  ارگ  1103
  سایر سازهاي بادي  1103
توسط نیروي برق تولید یـا تقویـت    ها آنانواع آالت موسیقی که صداي   1104

  شود می
  گیتار برقی  1104
  سایر ابزار موسیقی برقی  1104
  سایر ابزارآالت موسیقی  1105

   هاي اماکن تفریحی هاي موسیقی و ارگ ، جعبه)اي ضربه( آالت موسیقی ضربی  1105
  تنبک  1105
  دف  1105
  دهل  1105
  ساز دهنی  1105

  شیپور  1105
  ضرب باشگاهی و تمپو  1105
  فلوت و نی عود،  1105
  طبل  1105
  سازهاي سنتی  1105
  مخصوص هنرهاي نمایشی هاي کفش  1106

  محلی هاي حرکات موزون یا رقص هاي کفش  1106
  ایروبیک هاي کفش  1106
  هنرهاي نمایشیمخصوص سایر  هاي کفش  1106
    هاي تئاتر یا فیلم لباس  1107
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  هاي تئاتر لباس  1107
  ها  هاي فیلم لباس  1107

 خدمات ترویج و ارایه هنرهاي نمایشی  سایر تفریحات سرگرم کننده   12

  هاي هنرهاي نمایشی دهی و ترویج فعالیتزمانساخدمات   1201
ـ    زمانساخدمات   1201 ت، موسـیقی و کنسـرت هنرهـاي    دهی و تـرویج تئـاتر، اپـرا، بال

و هنرهـاي   ها بازي ، آتشها بازي نمایشی، هنرهاي نمایشی نور و صدا، خیمه شب
  نمایشی سیرك

  هاي نور وصدا دهی نمایشزمانساترویج و  خدمات  1201
  دهی نمایش و اجراي موسیقیزمانساخدمات و   1201
  خدمات اجراي نمایش روحوضی   1201
  مایشهاي ن خدمات سالن  1201
  دهی زمانساخدمات ترویج و   1201
  دهی نمایش سیركزمانساتبلیغ و  خدمات  1201
  دهی نمایش عروسکیزمانساتبلیغ و   1201
  دهی نمایش حماسیزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش مذهبیزمانساتبلیغ و   1201
  دهی نمایش آیینی و سنتیزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش دفاع مقدسزمانسایغ و خدمات تبل  1201

  دهی نمایش کنسرتزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش اپرا زمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش آتش بازي زمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش موسیقیزمانساخدمات تبلیغ و   1201



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

232 

  عنوان محصوالت  کد

  یشیدهی سایر هنرهاي نمازمانساخدمات خدمات تبلیغی و   1201
  )ها خدمات جشنواره بجز(خدمات نمایش و تولید هنرهاي نمایشی   1202
تولید نمایش و تئاتر، اپرا، موسیقی و کنسرت هنرهاي نمایشی، هنرهاي  خدمات  1202

 و هنرهاي نمایشی سیرك ها بازي ، آتشها بازي نمایشی نور و صدا، خیمه شب
  خدمات تولید و اجراي هنرهاي نمایشی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش نور افشانی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش سیرك   1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش نقالی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش باله  1202
  بازي خدمات نمایش آتش  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش اپرا  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش عروسکی  1202
  سنتی مات تولید و عرضه نمایش آیینی وخد  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش مذهبی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش دفاع مقدس  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش حماسی  1202
  خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی  1203
  اتر هاي تئ هاي هنري، جشنواره خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی نظیر جشنواره  1203

  هاي کمدي  خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی نظیر جشنواره  1203
  هاي چند منظوره خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی نظیر جشنواره  1203
  خدمات تسهیالتی هنرهاي نمایشی  1204
  هاي موسیقی هاي اپرا و سالن هاي کنسرت، تئاتر، خانه خدمات اداره امور سالن  1204
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  امور براي مراکز  هنرهاي نمایشی چند منظوره خدمات اداره    1204
  خدمات تسهیالتی هنرهاي نمایشی چند منظوره  1204
  خدمات اداره تتاتر شامل خدمات بلیط  1204
  خدمات اداره سالن هاي کنسرت موسیقی شامل خدمات بلیط  1204
  خدمات اداره تسهیالت هنرهاي نمایشی  1204
  اي نمایشی خدمات اجرایی تسهیالت هنره  1204

  خدمات ورزشی همگانی  و قهرمانی  13
  ي همگانی صبحگاهیها ورزشخدمات   1301

  دهی و ترویج ورزش و رویدادها یا مسابقات ورزشی زمانساخدمات   14
   ها ورزشبراي   خدمات ترویج و اشاعه  1401
  هاي ورزشی  دهی و مدیریت مسابقات ورزشی توسط باشگاهزمانساخدمات   1401
  ي تفریحیها ورزشدهی ورزش و زمانساخدمات ترویج و   1401
  هاي ورزشی باشگاه وسیله بهدهی وقایع ورزشی زمانسا  1401
  هاي ورزشی باشگاه وسیله بهمدیریت وقایع ورزشی   1401
  یاستاني بها ورزشخدمات ترویج   1401
  ي تفریحیها ورزشترویج   1401
  یحیي تفرها ورزشدهی مسابقات یا زمانسا  1401
  خدمات اداره امور مرکز سالمت و تناسب اندام  1402
  خدمات اداره مراکز تناسب اندام  1401
  خدمات اداره مراکز بدنسازي و آمادگی جسمانی  1402
  اي هاي مسابقه خدمات اداره مسیر مسابقه یا دور مسابقات اسب  1403
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  نی خدمات ایجاد تسهیالت مسیرها و دورهاي مسابقات اسب دوا  1403
  ریزي مسابقات اسب دوانی دهی و برنامهزمانسا  1403
  سایرخدمات مسابقات  اسب دوانی   1403
  و ورزشی تفریحی ها ورزشخدمات اداره امور تسهیالت سایر   1404
خدمات فراهم کردن تسهیالت ورزشی و ورزشی تفریحی داخل سالن یـا خـارج     1404

هاي ورزشی مسـیرهاي   اي شنا، زمینبازي، استخره آن، نظیر استادیو، میدان یخ
ها یا مسیرهاي مناسـب اسـکی، مسـیر گلـف،       مسابقه وسایل نقلیه موتوري، تپه

  هاي تنیس و غیره زمین
  خدمات آکادمی سواري    1404
  تفریحی و خدمات ساحلی هاي پاركخدمات   1404
  ها خدمات اداره استودیوم  1404
  ریحیي تفها ورزشخدمات اداره تسهیالت   1404
  خدمات  اداره تسهیالت ورزش در فضاي باز  1404
  خدمات اداره تسهیالت ورزش در فضاي بسته  1404
  خدمات  اداره زمین هاي ورزشی  1404
  خدمات اداره سواحل تفریحی  1404
  خدمات اداره استخرهاي شنا  1404
  خدمات استخر روباز  1404

  خدمات استخر سرپوشیده  1404
  رانی اه اتومبیلخدمات باشگ  1404
  خدمات باشگاه فوتبال  1404
  خدمات باشگاه بیلیارد  1404
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  خدمات باشگاه والیبال  1404
  خدمات باشگاه پرورش اندام  1404
  خدمات باشگاه تیر اندازي  1404
  خدمات باشگاه سوار کاري  1404
  خدمات باشگاه فوتسال  1404
  خدمات پیست اتومبیل رانی  1404
  ست اسکیخدمات پی  1404
  خدمات پیست دوچرخه سواري  1404
  خدمات پیست دو ومیدانی  1404
  خدمات هئیت کوهنوردي  1404
  خدمات زمین ورزش گلف  1404
  خدمات زورخانه  1404
  خدمات سالن ورزش بدمینتون  1404
  خدمات سالن ورزش بسکتبال  1404
  خدمات سالن ورزش رزمی  1404
  خدمات سالن ورزش کشتی  1404
  خدمات سالن ورزش تکواندو  1404
  خدمات سالن ورزش جودو  1404
  خدمات سالن ورزش ژیمناستیک  1404
  خدمات سالن ورزش شمشیر بازي  1404
  خدمات سالن ورزش شطرنج  1404
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  خدمات سالن ورزش کبدي  1404
  ی و بومیاستاني بها ورزشخدمات سالن   1404
  خدمات امور دو صحرایی  1404
  نوردي ور ورزش سنگخدمات ام  1404
  نوردي خدمات امور ورزش صخره  1404
  روي خدمات امور ورزش پیاده  1404
  هاي تفریحی خدمات اداره پارك  1404
  هاي اسکی اداره تپه خدمات  1404
  هاي تنیس خدمات  اداره زمین  1404
  هاي ورزشی خدمات فدراسیون  1404
  )هاي ورزشی کمیته(خدمات کلوپ   1404
  ات اداره مربوط به رینگ بوکسخدم  1404
  ي مسابقهها ناخدمات اداره مید  1404
  ي تفریحیها ورزشو  ها ورزشخدمات سایر   1404
  ها ورزشسایر خدمات   1405
  )سقوط آزاد(خدمات چتربازي   1405
  خدمات چتر نجات  1405
  خدمات کایت سواري  1405
  خدمات سکوي اسکی  1405
  خدمات اسکله قایقرانان  1405
  خدمات مربوط به قهرمانان ورزشی  1406
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  خدمات فراهم شده توسط ورزشکاران و قهرمانان مستقل  1406
  خدمات ورزشکاران  1406
  خدمات قهرمانان  1406
  اي  هاي مسابقه خدمات آموزشی اسب  1407
  )ستورگاه(ها  استبل خدمات  1407
  ها سایر خدمات آموزشی اسب  1407
  ها ورزشی و پشتیبانی مربوط به سایر خدمات آموزش  1408
  خدمات فراهم شده توسط داورها   1408
 ها خدمات فراهم شده توسط وقت نگهدارنده  1408

  خدمات فراهم شده توسط مربیان و افراد مشابه  1408
  ها بازيو  ها ورزشخدمات فراهم شده توسط مدارس   1408
  ي تفریحی و ورزشیها ورزشسایر خدمات   1408
  دمات قضاوت ورزشیخ  1408
  خدمات مربیان ورزش  1408
  خدمات اداره مدارس بازي  1408
  خدمات اداره مدارس ورزشی  1408
  )نشده در جاي دیگر بندي طبقه( خدمات ورزشی و تفریحی  1408
  خدمات تفریحی شکار و ماهیگیري  1408
  خدمات داوران  1408
  خدمات راهنمایی کوه  1408
  مربوط به ورزشخدمات پشتیبانی   1408
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  خدمات حمل و نقل  اسب  1409
  هاي مختلف خدمات حمل و نقل اسب به شکل  1409
ات     1410 گرفتـه شـده در ورزش و    کـار  بـه خدمات دامپزشکی بـراي حیواـن

  ي تفریحیها ورزش
  ها خدمات دامپزشکی براي اسب  1410
  ها ورزشخدمات آزمایشگاهی و طبی براي   1411

  ي تست دارو براي ورزشکاران یا آزمایش حیوانات ورزشیها آژانس خدمات  1411
  خدمات آزمایشگاهی بررسی دارو براي ورزشکاران یا آزمایش حیوانات ورزشی  1411
  ها ورزشخدمات تحقیق و توسعه علوم طبی براي   1412

  داراي تماشاچی يها ورزشلوازم و ابزار براي   15
 ي تفریحیها ورزشزشی یا ور هاي جایگاهتهیه جا و مکان براي   1501

  سکوهاي ورزشی  1501
  ي تفریحیها ورزشورزشی یا  هاي جایگاهها براي  داربست  1502
  سطوح مصنوعی ورزشی مانند چمن  1503
  خدمات حفاظت سطوح چمن  1504

  براي ورزش و تفریح)  کمپ(لوازم و ملزومات اردوگاهی   16
  )ها کاروانمانند (کمپینگ  یا ها اردوگاهچادرها و لوازم آن براي   1601

  چادر اقامت   1601
  چادر برزنت  1601
  خواب هاي کیسه  1601
  )ها کمپ(اي اردوگاهی  سایر کاالهاي پارچه  1602
  هاي بادي تشک  1602
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  )اردوگاهی(هاي پرحجم کمپ  کوله پشتی  1602
  چتر سایبان  1602
  چترهاي نجات  1603
  چترهاي نجات قابل هدایت  1603
  پاراگالیدرها  1603
هـاي مسـابقه،    شـامل لبـاس  (هاي ورزشی براي مردان و پسـران   لباس  1604

  )هاي اسکی و شنا لباس
هـاي مسـابقه    شـامل لبـاس  (هاي ورزشی براي زنـان و دختـران    لباس  1605

  )هاي اسکی و شنا لباس
  هاي مسابقه لباس  1606
  هاي تکمیلی هاي مسابقه و لباس شلوارها و ژاکت  1606
  هاي غواصی لباس  1607
  )کالهاي محافظتی بجز( ورزشی يها بازيکاله و پوشش سر براي   1608
هاي کراکت  نظیر کاله(ورزشی  يها بازيها و هدبندهاي طراحی شده براي  کاله  1608

 )هاي بولینگ و کاله
  )هر نوع جنس(اي  هاي مسابقه زین و یراق براي اسب  1609
  یورزشی یا تفریح هاي کفش  1610

 هاي برف یا اسکی  پوتین  1610

  دار انواع کفش ورزشی بجز انواع پوتین پاتیناژ و اسکیت چرخ  1610
سـواري و انـواع کفـش مخصـوص      هاي اسکی، انواع کفش براي تخته برف کفش  1610

  )صحرایی(اسکی 
انواع کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناسـتیک، انـواع کفـش      1610

  شی تمرین ورز
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  عنوان محصوالت  کد

  ترمورابر و پلی اورتال ت پی وي سیخکفش ورزشی با ت   1610
  کفش ورزشی با تخت تر مورابر  1610
  کفش ورزشی با تخت پلی اورتان  1610
  دار هاي پاتیناژ و اسکیت چرخ ورزشی بجز پوتین هاي کفشسایر  1610
  کاله براي ورزش و تفریح  1611

  کاله کاسکت موتور سواري   1611
  هاي ورزشی که جنبه محافظتی دارند ر کالهسای  1611
  ملزومات اسکی روي برف، اسکیت کردن و اسکی روي یخ   1612
  انواع اسکی روي برف و سایر تجهیزات اسکی روي برف  1612
  مخصوص اسکیت روي یخ   هاي کفش  1612
  مخصوص اسکیت روي زمین هاي کفش  1612
و سایر ملزومات ورزشی  ها ادبانبسواري،  هاي موج هاي آب، تخته اسکی  1613

  آبی
اسکی روي آب، تختـه اسـکی روي آب، تختـه شـناور و سـایر تجهیـزات بـراي          1613

  ي آبیها ورزش
   وسایل و تجهیزات استخرشنا  1613
  هاي ورزشی  کاالها و ملزومات ورزشکاران در مجموعه  1614
  ورزشی هاي دستگاهانواع   1614
  تشک کشتی  1614
  )کننده شکم الغر(ه آپ شیپر ورزشی دستگا  1614
  دستگاه اسکی ثابت ورزشی  1614
  دستگاه توسن ورزشی  1614
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  عنوان محصوالت  کد

  دستگاه دوي برقی  1614
  دوچرخه ثابت ورزشی  1614
  وسایل و تجهیزات بدنسازي  1614
  وسایل و تجهیزات ژیمناستیک  1614
  وسایل ورزشی رزمی  1614
  چوگان چوب  1614
 اکیوسایل و تجهیزات ه  1614

  وسایل ورزشی سایر   1614
  ها مخصوص ورزش و تفریح  انواع دستکش  1615
  هاي کریکت، گلف و موارد مشابه  دستکش  1615
  بال   هاي بلند بیس دستکش  1615
  هاي ورزشی   سایر دستکش  1615
  هاي مشابه  هاي تنیس، بدمینتون و راکت راکت  1616
  پنگ راکت پینگ  1616
  راکت تنیس  1616
  سایر وسایل و ادوات ورزشی  1616
  بازي هاي توپ  1617
  توپ بدمینتون  1617
  توپ بسکتبال  1617
  توپ پینگ پنگ  1617
  توپ تنیس  1617
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  عنوان محصوالت  کد

  توپ فوتبال  1617
  توپ والیبال  1617
  توپ گلف  1617
  توپ بیلیارد  1617
  هاي اسکواش توپ  1617
  پالستیکی  هاي توپ  1617
  ا رویه چرمیپالستیکی ب هاي توپ  1617
ماهیگیري و سایر وسـایل مـاهیگیري، تورهـاي مـاهیگیري،      هاي چوب  1618

گیري و تورهاي مشابه و پرنده مصنوعی براي جلب شـکار   تورهاي پروانه
  و لوازم مشابه براي صید و شکار

  دستی ماهیگیري تور  1618
  )گرگور(فلزي ماهیگیري  تور  1618
  لوازم شکار  1618
  یگیريلوازم ماه  1618
   وسایل و تجهیزات مسیر بولینگ، لوازم و وسایل بیلیارد و دارت  1619
  هاي گرم ورزشی، شکار یا هدف زنی اسلحه  1620
  هاي تیراندازي  اسلحه  1620
  تیر و کمان براي تیراندازي یا شکار   1621
  ي صلیبی ها ناکم  1621
  ه شمشیرهاي مربوط ب ها و پوشش شمشیرهاي شمشیربازي، غالف  1622
  شمشیر دودم، مسابقات شمشیربازي سابر و اپه  1622
  سایر کاالها و لوازم براي ورزش و تفریح 1623  1623
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  عنوان محصوالت  کد

   ها ورزشبراي  زمانکورنومتر و سایر تجهیزات تنظیم   1624
  تایمر و کورنومتر  1624

  وسایل نقلیه ورزش و تفریح  17
  ي موتوري ها ورزشبراي ) تبه غیر از موتورسیکل(وسایل نقلیه موتوري   1701
  وسایل نقلیه موتوري، براي حمل و نقل افراد براي حرکت روي برف  1702
  )کمپ(براي زندگی یا اردوگاه  کش یدكي ها کاروانها و انواع  کش یدك   1703
  ها و سایر شناورهاي کوچک آبی  ها براي حمل قایق کش یدك  1704
  اي مسابقههاي  هاي اسب براي حمل اسب واگن  1705
دار پهلـوي   اتـاق اضـافی چـرخ   (بدون و یا با سایدکار (ها  موتورسیکلت  1706

  ي موتوري ها ورزشبراي )) راننده
  دار بدون موتور ها و سایر وسایل چرخ دوچرخه  1707
سایر وسایل نقلیه خشکی براي اوقات فراغـت یـا ورزش بـدون موتـور       1708

  ) غیرخودکار(
  هاي تک اسبه، وسایل نقلیه بدون موتور  ارابههاي خشکی،  قایق   1708
  ها و سایر شناورها براي ورزش یا تفریح ها، کرجی قایق  1709
  هاي تفریحی و ورزشی انواع قایق  1709
  هاي پارویی و کانوها سایر شناورهاي تفریحی یا ورزشی؛ قایق  1709
  هاي تفریحی و ورزشی انواع قایق  1709
  جت اسکی  1709
  هاي بادي یققا  1709
  هاي پارویی قایق  1709
  هاي تفریحی بزرگ قایق  1709
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي فایبرگالس قایق  1709
  هاي کایاك قایق  1709
  )تفریحی و ورزشی(هاي ماهیگیري  قایق  1709
  هاي موتوردار تفریحی قایق  1709
  هاي نجات پارودار قایق  1709
  لوازم قطعات قایق و لوازم فرعی آن   1710

  وهاپار  1710
  )گالیدر بال مثلثی(و انواع آن ) پاراگالیدرها(هواپیماهاي بدون موتور  1711
  هوایی و سایر وسایل نقلیه هوایی بدون موتور هاي ها، کشتی بالن  1712
  هواپیماي بدون موتور  1712

  بندي نشده در جاي دیگر  هاي طبقه خدمات اوقات فراغت و سرگرمی   18
  یحی و سرگرمی و سایر خدمات جذاب مشابه تفر هاي پاركخدمات   1801
  تفریحی و سرگرمی  هاي پاركخدمات   1801
 ، سرزمین عجایب و قلعه سحرآمیزها بازيخدمات شهر  1801

  هاي سرگرمی اداره پارك  1801
  هاي مشابه خدمات شهربازي و سرگرمی  1801
  خدمات فروش بلیط بخت آزمایی   1802
ها و  فروشی ایی توسط نمایندگان التاري مانند روزنامههاي بخت آزم فروش بلیط  1802

 ها  کیوسک
  فروش بلیط بخت آزمایی  1802
  ها دهی بخت آزماییزمانسا  1802
  بندي خدمات شرط  1802
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  عنوان محصوالت  کد

  ها ها و مناسبت خدمات کرایه ابزار و لوازم براي میهمانی   1803
  ها لیوانخدمات کرایه ظروف، کارد، قاشق و چنگال و   1803
 ها  رقص و صندلی هاي جایگاهخدمات کرایه چادرها،   1803

هـاي   ستمیکننده و س هاي نوشیدنی و تجهیزات خنک کننده خدمات کرایه توزیع  1803
 صدا 

  بندي نشده در جاي دیگر  خدمات سایر سرگرمی و فراغت طبقه  1804
  هاي محلی  هاي گل و جشنواره جشنواره ارائه  1804

  ي و اسباب بازي انواع وسایل باز  19
  ها  دار سواري بچه چرخ يها بازي اسبابانواع کالسکه عروسکی و   1901

  )بجز دو چرخه( دار مخصوص سواري هاي چرخ اسباب بازي  1901
  چرخ بچه  1901
  روروك  1901
  ماشین بچه   1901
  انواع عروسک  1902
  آدمک آهنی  1902
  بازي عروسکی به شکل سایر موجودات اسباب  1902
  انواع عروسک  1902
  یا سایر موجودات انسانانواع عروسک بشکل   1902

  اي عروسک پارچه  1902
  عروسک پالستیکی  1902
  انواع قطار برقی اسباب بازي و ریل   1903
  کوچک شده تفریحی هاي مدل  1903
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  عنوان محصوالت  کد

   ها بازي اسبابها و سایر  انواع پازل  1904
 بازي آالت موسیقی اسباب  1904

  بازي ت و ادوات بصورت اسبابآال  1904
  الستیکی و پالستیکی يها بازي اسباب  1904
   يها بازي اسباب  1904
  بادکنک  1904
  تخم مرغ شانسی  1904
  میربازيخ  1904
  بازي سایر انواع اسباب  1904
  )ورق(هاي بازي  کارت  1905
  هاي ویدیویی  انواع بازي  1906
  هاي الکترونیکی بازي  1906
  هاي کامپیوتري  يباز  1906
ازي کـامپیوتري و سـایر    يهـا  بـازي هاي ضبط شده براي  رسانه  1907  يهـا  ـب

  الکترونیکی 
  سی دي هاي بازي   1907
 یا شهربازي) فانفار( هاي تفریحی سایر وسایل براي مجموعه  1908

 میز فوتبال دستی  1908

  وسایل شهربازي مانند سفینه نجات  1908
سالن تیراندازي و سـایر وسـایل سـرگرمی در     تاپ، انواع چرخ و فلک،  1909

  اماکن تفریحی 
  خدمات سرو غذا و نوشیدنی   20
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  عنوان محصوالت  کد

   رستورانخدمات سرو غذا همراه با خدمات کامل   2001
هـا و تسـهیالت تغذیـه     ، کافـه ها رستورانها در  سازي غذا و نوشابه خدمات آماده  2001

) یا جایگـاه ویـژه   ها ناپیشخو(مشابه با خدمات کامل پیشخدمت براي مشتریان 
  . همراه یا بدون سرگرمی

مسـکونی یـا    يهـا  مکـان ها، یا سایر  ها در هتل سازي غذا و نوشابه خدمات آماده  2001
  ). ها ها و محوطه بیرونی کشتی نظیر ترن(وسایل حمل و نقل 

 قطار  رستوران  خدمات واگن  2001

  از منزل نتدارك غذا براي بیروو  خدمات غذارسانی  2001
  سایر خدمات سرو غذا  2001
  سرو کیک  هاي محل  خدمات  2001
  خدمات سرو غذا در سلف سرویس   2002
  خدمات غذایی در  سلف سرویس  2002
  خدمات سرو نوشیدنی   2003
 خدمات سرو نوشیدنی  2003

  ي مردم نهادها زمانساخدمات مذهبی و   21
  اجرایی دولتی  ايه دستگاهخدمات، فرهنگی و تفریحی   2101

  اجرایی  هاي دستگاهخدمات حمایتی براي تسهیالت فرهنگی   2101
 اي یا محلی  هاي ملی، منطقه خدمات حمایتی براي جشنواره  2101

  هاي فرهنگ یا فراغت  هاي تخصصی در بخش خدمات انجمن  2102
  خدمات انجمن محیط زیست  2102
  خدمات انجمن مفاخر فرهنگی  2102
  مات انجمن خیریه و جوانانخد  2102
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  عنوان محصوالت  کد

  اي مربوطه خدمات سایر انجمن  2102
  خدمات مذهبی   2103
هـاي   هاي فرهنگی و هنري مسـاجد وکتابخانـه   کانون   خدمات فرهنگی و تفریحی  2103

  عمومی مساجد 
  هاي مذهبی  خدمات مطالعه، آموزش و عبادت  2103
  خدمات دفتر امام جمعه  2103
  م خمینی ره خدمات دفتر اما  2103
  خدمات دفتر مراجع تقلید  2103
  خدمات دفتر نماز جمعه  2103
  خدمات ستاد اجراي فرامین امام  2103
  خدمات ستاد امر به معروف و نهی از منکر  2103
  خدمات برگزاري دعاي کمیل   2103
  خدمات مجمع اندیشه اسالمی  2103
  خدمات رسیدگی به امور مساجد   2103
ذهبی خاص مانند خدمات ازدواج، خدمات براي فوت، خدمات تنفیـذ،  خدمات م  2103

 خدمات غسل تعمید و نامگذاري 

  خدمات مذهبی مانند اعتکاف در مساجد  2103
  خدمات مبلغین مذهبی   2103
  خدمات حمایتی انجمنی و بهبود شهروندي   2104
ماننـد  (توسـط آمـوزش عمـومی و غیـره      هـا  زمانساخدمات فراهم شده توسط   2104

 )حمایت از محیط زیست
 هـاي  فعالیـت هـا،   براي حمایـت از انجمـن   ها زمانساخدمات فراهم شده توسط   2104

  آموزشی و اجتماعی 
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  عنوان محصوالت  کد

  خاص هاي گروه هاي خدمات حمایتی انجمن  2105
 هـاي  گروهخاص، مانند حمایت از  هاي گروهها براي حمایت و بهبود  خدمات انجمن  2105

  ات سیاسی و غیرهتأثیرآموزش عمومی،  وسیله بهي اقلیت و قومی و نژاد
  هاي جوانان  خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106
 هاي افراد جوان و کودکان  خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106

هـاي   هـا و انجمـن   آمـوزي، باشـگاه   هاي دانش خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106
  دولتی و ائتالفی

نشده  بندي طبقهي مردم نهاد ها زمانسام شده توسط سایر خدمات فراه  2107
  در جاهاي دیگر 

 دوست  هاي میهن  خدمات فراهم شده توسط انجمن  2107

 دوست  هاي وابسته به جامعه و جمعیت خدمات انجمن  2107

  هاي چند منظوره و مراکز انجمنی  خدمات فراهم شده توسط کلوپ  2107
  خدمات فراغت خارج از منزل   22

  )ها اردوگاه(ها  و کمپ ها کاروانخدمات   2201
هـا توسـط تریلـر و وسـایل      اي که در پـارك  خدمات محل سکونت یا اطاق کرایه  2201

  هاي اردویی و تسهیالت مشابه فراهم شده نقلیه تفریحی، محل
  خدمات امکان استقرار کمپ  2201
  خدمات امکان استقرار کاروان  2201
  کنندگان تور  دارهخدمات مجریان و ا  2202
در تـور شـامل انتقـال     زمـان دهی و ترتیب تعدادي از کارهاي همزمانساخدمات   2202

چمدان، کیف مسافر و جا و مکان، نشان دادن مناظر و خدمات مشابه آن در یک 
  تور 

  خدمات اداره امور تورهاي که براي بازدید و تماشا کردن مناظر کمتر از یک روز  2202
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  عنوان محصوالت  کد

  سیاحتی) تور( ي کاملها گشت  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل دهی گشتزمانسا  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل ریزي گشت برنامه  خدمات  2202
  سیاحتی) تور(هاي کامل تدارك تسهیالت اقامتی در گشت  دماتخ  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل در گشت  سایرخدمات  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل گشت  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل دهی گشتزمانسا  خدمات  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل ریزي گشت برنامه  خدمات  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل رك تسهیالت اقامتی در گشتتدا  خدمات  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت  خدمات  2202
  زیارتی) تور( کامل هاي گشتخدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در   خدمات  2202
  زیارتی) تور(کامل هاي گشتدر   سایرخدمات  2202
  عات به گردشگرخدمات ارائه اطال  2203
  سفر   اطالعاتی  خدمات  2203
  سفر   مشاوره  خدمات  2203
  ریزي سفر برنامه  دماتخ  2203
  سفر  اقامتی  رزرو تسهیالت  خدمات  2203
  هاي زیارتی و سیاحتی خدمات اطالعاتی جهت مسافرت  2203
  مسافرتی اتوبوس  طرزرو بلی  خدمات  2203
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  عنوان محصوالت  کد

  ی هواپیمامسافرت طرزرو بلی  خدمات  2203
  مسافرتی قطار طرزرو بلی  خدمات  2203
  دریایی  مسافرتی خط طرزرو بلی  خدمات  2203
  خدمات راهنمایی گردشگري  2204
هاي راهنماي توریسـت و راهنمایـان    آژانس وسیله بهخدمات راهنمایی توریست   2204

  توریست مستقل
  خدمات راهنماي گردشگري  2204
  )بجزمترجم(هاي راهنماي گردشگر  ردشگر توسط آژانسگ  راهنمایی  خدمات  2204
متـرجم و راهنمـاي    بجـز (راهنماي گردشگري توسط راهنماي مستقل   خدمات  2204

  )شکار
  ملزومات و تجهیزات عکاسی  23

سـویه و   المپ فالش عکاسی، المـپ فـالش چهـار    هاي دستگاهلوازم و   2301
  موارد مشابه

 یـا  کننـده  بـزرگ هـاي   وژکتورها یا دسـتگاه پر ها، براي دوربین  عدسی  2302
  در عکاسی کننده کوچک

  )کار شده(هاي چشمی  عدسی  2302
  هاي صنعتی عدسی  2302
  رنگی از سیستم کامپیوتري دستگاه تهیه نگاتیو  2302
  دستگاه ظهور عکس  2302
  دستگاه ظهور فیلم رادیولوژي  2302
  دوربین فالشدستگاه   2302
  فتوکنتاکت  2302

  مرکز یاب عدسی  2302
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  هاي عکاسی دوربین  2303
  انواع دوربین  2303
  دوربین مدار بسته  2303
پروژوکتورهـاي نمـایش اسـالید و سـایر      پروژکتورهاي نمـایش فـیلم،    2304

  پروژوکتورهاي نمایش تصویر 
  دستگاه اوپک  2304
  فیلم عکاسی فوري  2305
   انواع پلیت و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوري  2305

 خدمات کرایه کاالهاي اوقات فراغت یا فرهنگ  24

، ضـبط  DVD ،VCDخدمات کرایه یا اجاره تلویزیون، رادیـو، ویـدیو،     2401
  صوت و وسایل مشابه و لوازم آن

خــدمات کرایــه و اجــاره همــه انــواع تجهیــزات و ملزومــات ســرگرمی خــانگی،   2401
ـ   الکترونیکی و الکتریکی مانند سیستم هـا،   وار چرخـان، تلویزیـون  هاي اسـتریو، ن

  ، دستگاه ضبط صوت و لوازم مشابه آنDVD ،VCD رادیوها، ویدیوها،
هاي صوتی ضبط شده مانند کاسـت صـوتی و  لـوح     خدمات کرایه و اجاره رسانه  2401

  ) CD(فشرده
  يخدمات کرایه آتار  2401
  کرایه اکو  2401
  کرایه بلندگو  2401
  خدمات کرایه سی دي  2401
  خدمات کرایه یا  اجاره دوي دي  2401
  خدمات کرایه فیلم  2401
  خدمات کرایه یا اجاره وسایل و لوازم اوقات فراغت، سرگرمی و تفریحی  2402
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خدمات اجاره و کرایه لوازم اوقات فراغت، سرگرمی،  لذت و تفریح مانند   2403
اسکی در برف، اسکیت روي یخ، گالریدر، هنگ گالیـدر و  ) ها دوچرخه(
شـناورهاي  ) تخته موج سواري، اسـکی روي آب (جهیزات ورزشی آبی ت

سایر تجهیزات و ) هاي تفریحی کانو، قایق بادبانی، و سایر قایق(تفریحی 
 يها بازي انجاممانند کلوپ گلف، تجهیزات و وسایل براي (لوازم ورزشی 

 اسب سواري، تجهیزات اردوگاهی و غیره) میدانی، راکتی و غیره

     تفریحی  کرایه یا اجاره تجهیزات خدمات  2403
     آب  روي  ورزشی  خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات  2403
  خدمات کرایه یا اجاره دوچرخه  2403
    تفریحی  هاي خدمات کرایه یا اجاره قایق  2403
   آب  روي  اسکی  خدمات کرایه یا اجاره کفش  2403
  خدمات کرایه یا اجاره لوازم ورزشی  2403
  خدمات کرایه یا اجاره موتورسیکلت  2403
هـا   هـا بـراي کمـپ    کـش  یـدك و سایر  ها کاروانخدمات اجاره یا کرایه   2404

  )اردوها(
  خدمات کرایه و اجاره لباس  2405
  ها یا تئاترها خدمات کرایه یا اجاره لباس براي فیلم  2405
  ها خدمات کرایه یا اجاره لباس برا ي میهمانی  2405
بندي نشـده   مات کرایه سایر کاالهاي فرهنگ و اوقات فراغت، طبقهخد  2406

  در جاي دیگر
  ها و آالت موسیقی ها، دوربین ها، مجله ، ژورنالها کتابخدمات کرایه یا اجاره   2406

  سایر خدمات فراغت یا فرهنگ  25
  خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی   2501
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  ز یک زبان به زبان دیگرها ا خدمات ترجمه و بازنویسی متن  2501
  خدمات ترجمه شفاهی یا شرح دادن زبانی شفاهی به زبان دیگر   2501
  هاي فروش بلیط براي رویدادهاي هنري نمایشی خدمات آژانس  2502
  هاي فروش بلیط براي مسابقات ورزشی خدمات آژانس  2503
  هاي فروش بلیط براي سایر رویدادها خدمات آژانس  2504
  هاي فرهنگ یا اوقات فراغت ت مدیریت تسهیالت براي بخشخدما  2505
بندي نشده در جاي  خدمات حمایتی و پشتیبانی فرهنگ یا فراغت طبقه  2506

  دیگر
  گیري تصحیح و غلط  2506
هاي سـینمایی،   اشتغال زایی در فیلم ها آنها و نمایندگان  خدمات توسط آژانس  2506

  ي تفریحیها ورزشها یا  هنرهاي نمایشی، سایر سرگرمی
  ها و غیره ، کارهاي هنري، عکسها بازي، ها کتاببایگانی   2506

  ، برنامه تلویزیونی و سایر هنرهاي نمایشی )سینمایی(خدمات پخش فیلم   2506
  فرهنگ یا فراغت  يها مکانتسهیالت و امکانات   26

  ي فرهنگیها نساختما  2601
  ها و آرشیوها  خانهها، کتاب تسهیالت و امکانات موزه   2601
  ي مذهبیها نساختما تسهیالت و امکانات  2602
  مساجد  2602
  مصلی   2602
  حسینیه   2602
  زینبیه  2602
  عباسیه  2602
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  فاطمیه  2602
  نمازخانه  2602
  مجتمع فرهنگی بالل  2602
  مهدیه  2602
  آتشکده  2602
  کلیسا  2602
  کلیساي ارامنه  2602
  کنیسه   2602
  دمعب  2602
  نیایشگاه سایر ادیان  2602
  دفتر امام جمعه  2602
  دفتر مراجع تقلید  2602
  هاي عمومی ي سرگرمیها نساختماتسهیالت و امکانات    2603
  هنرهاي نمایشی يها مکانسینما، تئاتر، تاالرهاي کنسرت و سایر   2603
  )پذیرایی(نوازي  ي مهمانها نساختماتسهیالت و امکانات   2604
هـاي   و کلـوپ  هـا  رسـتوران ها،  ها، میخانه هاي شبانه، کافه ها، بارها، کلوپ لوپک  2604

  نوازي میهمان
ي تفریحـی، سـرگرمی و ورزشـی و    هـا  نسـاختما تسهیالت و امکانات   2605

  ها آنتسهیالت 
ورزشـی   يهـا  مکـان هاي سـرگرمی،   هاي ورزشی، مسیرهاي بولینگ، اتاق سالن  2605

ورزشـی بیرونـی    يهـا  مکـان نی ساختماو اجزاء  )شامل استخرهاي شنا(خانگی 
 درفضاي باز

  نی عمومی تسهیالت ورزشی در فضاي باز و تفریحیساختماخدمات   2605
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  هاي روباز بیس بال خدمات احداث استادیوم  2605
  هاي روباز دو و میدانی خدمات احداث استادیوم  2605
  هاي روباز خدمات احداث استادیوم  2605
  هاي روباز فوتبال احداث استادیوم خدمات   2605
  خدمات احداث پیست اتومبیل رانی  2605
  خدمات احداث پیست دو و میدانی  2605
  خدمات احداث پیست دوچرخه سواري  2605
  خدمات احداث پیست موتور سواري  2605
  خدمات احداث زمین بیس بال  2605
  خدمات احداث زمین راگبی  2605
  فوتبال ن خدمات احداث زمی  2605
  بازي  هاي خدمات احداث زمین  2605
  خدمات احداث میادین اسب دوانی  2605
    هاي تفریحی خدمات ساخت پارك  2605
  هاي کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه  2605
  )  ساحلی(پالژ   خدمات ساخت تأسیسات  2605
  روباز  تفریحی  خدمات ساخت تأسیسات  2605
  هاي کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه  2605
    تفریحی  هاي قایق  هاي اهگخدمات ساخت لنگر  2605
  خدمات ساخت استخرهاي شنا خانگی  2605
  هاي تنیس خانگی خدمات ساخت زمین  2605
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  ايران بندي محصوالت فرهنگي فهرست الفبايي طبقه -٢-٦ 

  عنوان محصوالت  کد

  آتشکده  2602
  آدمک آهنی  1902
  آگهی تبلیغاتی  0307
  هاي تجاري  آگهی  0307
 بازي آالت موسیقی اسباب  1904

  هاي اماکن تفریحی  هاي موسیقی و ارگ ، جعبه)اي ضربه( آالت موسیقی ضربی  1105
  بازي آالت و ادوات بصورت اسباب  1904
  مپلی فایر بدون سیمآ  0608
  )دستگاه گرداننده آنتن(آنتن گردان   0609
  آنتن ماهواره  0609
  هاي سرگرمی پارك اداره  1801
  هاي محلی  هاي گل و جشنواره جشنواره ارائه  1804
  ارگ با صفحه کلید   1101
  بادي، آکاردئون و سازهاي برنجی بادي  ارگ  1103

  )بجز دو چرخه( دار مخصوص سواري هاي چرخ اسباب بازي  1901
  بازي عروسکی به شکل سایر موجودات اسباب  1902
   يها بازي اسباب  1904
  الستیکی و پالستیکی يها بازي اسباب  1904
ي ها ورزشاسکی روي آب، تخته اسکی روي آب، تخته شناور و سایر تجهیزات براي   1613

  آبی
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  هاي تیراندازي  اسلحه  1620
  اشیاي عتیقه  0104
  اطلس جغرافیایی  0303
  اکو  0608
  انبار کردن فیلم سینمایی  0411
  سی دي و دي وي دي ،ییانبار کردن نوارهاي ویدیو  0411

  تلویزیونیي ها برنامهانتخاب   0416
  هاي رادیویی انتخاب برنامه  0417
سیم، کابلی  هاي بی هاي رادیویی از طریق سیستم و پخش برنامه بندي زمانانتخاب،   0417

  یا شبکه خانگی
  هنرهاي نمایشی بجزامور دکور صحنه  انجام  0410
  )UHF(انواع آنتن تلویزیون   0609
  )VHF(انواع آنتن تلویزیون   0609
  )آنتن کشوئی(انواع آنتن رادیو پرتابل   0609
  انواع آنتن رادیو خودرو  0609
  انواع آنتن رادیو و تلویزیون  0609
  انواع اسکی روي برف و سایر تجهیزات اسکی روي برف  1612
  انواع باند   0608

  انواع بلندگو  0608
  پوريانواع بلندگوهاي شی  0608
  انواع بلندگوهاي کاغذي  0608
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  عنوان محصوالت  کد

  و عتیقه  بها گرانقره و سایر فلزات ن انواع پالتین،  0104
  انواع پلیت و فیلم عکاسی و فیلم چاپ فوري   2305
  قلمکار و چاپ سنگی  انواع تابلو نقاشی، رسامی و پاستل، نمونه اصلی قلم زنی،  0905
  انواع تابلوهاي خطاطی  0905
  بلوهاي نقاشیانواع تا  0905
  انواع تابلوهاي نقاشی و طراحی  0905
  انواع تصویر، طرح و عکس چاپ شده  0307
  انواع تقویم چاپی  0307
  زیون رنگییانواع تلو  0602
  زیون سیاه وسفیدیانواع تلو  0602
  زیون مدار بستهیانواع تلو  0602
  انواع تمبر  0307
  انواع دایره المعارف  0302
  )دستگاه تقویت صدا(مپلی فایر آاه انواع دستگ  0608
  ورزشی هاي دستگاهانواع   1614
  انواع دوربین  2303
  انواع دوربین دیجیتال  0607
  تلویزیونی برداري فیلمانواع دوربین   0607
  صدا و تصویر برداري فیلمویدیویی و دوربین  برداري فیلمانواع دوربین   0607
  انواع رادیو پخش خودرو  0601
  نواع رادیو دو موجا  0601
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  عنوان محصوالت  کد

  انواع رادیو دیجیتال پرظرفیت و کم ظرفیت  0601
  دار انواع رادیو ساعت  0601
  انواع رادیو ضبط و رادیو پخش   0601
  ها انواع روزنامه  0306
  انواع صفحه گرافون  0502
 ها  هاي ضبط شده صوتی یا تصویري یا سایر رسانه انواع صفحه، نوار و سایر رسانه  0501

  )CD ،DVDکاست، نواري،(انواع ضبط صوت   0605
  انواع ضبط صوت و گرامافون  0605
  انواع عروسک  1902
  یا سایر موجودات انسانانواع عروسک بشکل   1902
  انواع عکس و سایر اوراق چاپی  0307
  انواع فرهنگ لغات  0302
  هاي تفریحی و ورزشی انواع قایق  1709
  ورزشیهاي تفریحی و  انواع قایق  1709
  انواع کارت پستال چاپ شده و مصور  0307
  انواع کارت تبریک و کارت ویزیت  0307
 بجـز هاي چاپ شده، بروشور، جزوه و مطبوعات بـه صـورت اوراق مجـزا     انواع کتاب  0301

 هاي تبلیغاتی آگهی
انواع کفش تنیس، انواع کفش بسکتبال، انواع کفش ژیمناستیک، انواع کفش تمرین   1610

  ی ورزش
  دار انواع کفش ورزشی بجز انواع پوتین پاتیناژ و اسکیت چرخ  1610
  انواع گوشی   0608
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  ها انواع لنزها فیلترها و فالش  0901
  DVD)(و ) CD(انواع لوح فشرده نوري صوتی   0502
  )DVD(و ) CD( هاي فشرده نوري تصویري انواع لوح  0503
  انواع مجسمه  0908
  انواع میکروفون  0608
  انواع میکروفون و وسایل جانبی  0608
 انواع نقشه و طرح براي مقاصد معماري که نسخه اصلی بوده و با دست ترسیم شده  0308

  هاي دیواري نقشه انواع  0303
  انواع نوار   0502
  انواع نوار ریلی و کاست صوتی  0502
  انواع ویدیو 0606
   )VCD(انواع ویدیو سی دي 0606
  و گوشی انواع هدفون  0608
  بادکنک  1904
  هاي الکترونیکی بازي  1906
  هاي کامپیوتري  بازي  1906
  ها و غیره ، کارهاي هنري، عکسها بازي، ها کتاببایگانی   2506
  هاي تبلیغاتی برگ  0307
  هاي تبلیغاتی برگه  0307
  هاي تبلیغاتی آگهی بجزموارد چاپی مشابه  ها، و بروشورها و آگهی  0304
  زیونر تلوبوست  0609



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

262 

  عنوان محصوالت  کد

  پاراگالیدرها  1603
  پاروها  1710
  پایه میکروفون  0608
  پخش برنامه رادیو جوان  0417
  پخش برنامه رادیو فرهنگ  0417
  پخش برنامه رادیو معارف  0417
  هاي رادیویی بندي برنامه زمانپخش برنامه   0417
  یاستانپخش برنامه شبکه رادیویی   0417
  پخش خبر رادیو پیام  0417
  پخش خبر رادیو سراسري جمهوري اسالمی  0417
  هاي کاغذي پرچم  0307
  هاي سینمایی پردازش فیلم  0412
 هاي برف یا اسکی  پوتین  1610

  پوستر  0307
  پیانو  1102
  هاي اصل از هر ماده ها و مجسمه پیکره  0908
  تار  1102
  تایمر و کورنومتر  1624
  دهی نمایش عروسکیزمانساتبلیغ و   1201
  دهی نمایش مذهبیزمانساتبلیغ و   1201
  ساز و ظهور فیلم تجهیزات بزرگ  0901
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  عنوان محصوالت  کد

  بصري تولیدات سمعی و هاي تلویزیونی و سایر ها، برنامه تجهیزات صدا براي فیلم  0410
  تجهیزات ضبط و یا پخش نوار ویدیویی  0606
  تحویل فیلم سینمایی  0411
    وي دي سی دي و دي ،تحویل نوارهاي ویدیویی  0411
  تخم مرغ شانسی  1904
  ي تفریحیها ورزشترویج   1401
  ها و آرشیوها  ها، کتابخانه تسهیالت و امکانات موزه  2601
  تشک کشتی  1614
  هاي بادي تشک  1602
  گیري تصحیح و غلط  2506
  تنبک  1105
  توپ بدمینتون  1617
  توپ بسکتبال  1617
  توپ بیلیارد  1617
  توپ پینگ پنگ  1617
  توپ تنیس  1617
  توپ فوتبال  1617
  توپ گلف  1617
  توپ والیبال  1617
  هاي اسکواش توپ  1617
  پالستیکی  هاي توپ  1617
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  عنوان محصوالت  کد

  پالستیکی با رویه چرمی هاي توپ  1617
  دستی ماهیگیري تور  1618
  )گوررگ(فلزي ماهیگیري  تور  1618
  مؤسساتتوزیع فیلم سینمایی به سایر   0411
  و  براي غیر از هنرهاي نمایشیتهیه سناری  0410
پایگاه داده و سایر  ) On-line(هاي برخط  تهیه و تدارك خدمات بازیابی داده  0702

 اطالعات براي عموم یا کاربران خاص
 بعدي   سه هاي مدلتهیه و تولید   1004

 سازي اطالعات تحت وب گاه  تهیه و فراهم  0702

  جت اسکی  1709
  ها و صداهاي رادیو کردن پارازیت آوري و فهرست جمع  0401
  عتیقه  هاي ساعتجواهرات و   0104
  چادر اقامت   1601
  چادر برزنت  1601
  چتر سایبان  1602
  چترهاي نجات قابل هدایت  1603
  چرخ بچه  1901
  چوگان چوب  1614
  حسینیه   2602
  خدمات  اداره تسهیالت ورزش در فضاي باز  1404
  هاي ورزشی خدمات  اداره زمین  1404
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي تنیس خدمات  اداره زمین  1404

  خدمات آرشیو صدا   0113

  خدمات آرشیو عکس  0113

  خدمات آرشیو فیلم   0113

 تاریخی  هاي خدمات آرشیو  0113

  خدمات آزمایشگاهی بررسی دارو براي ورزشکاران یا آزمایش حیوانات ورزشی  1411
   تبلیغاتیخدمات آژانس   1005
  خبري هاي آژانسخدمات   0704
  هاي تست دارو براي ورزشکاران یا آزمایش حیوانات ورزشی آژانس خدمات  1411

  ها و نشریات ادواري هاي خبري براي روزنامه خدمات آژانس  0703
  خدمات آکادمی سواري    1404
ها و تسهیالت تغذیه مشـابه   ، کافهها رستورانها در  سازي غذا و نوشابه خدمات آماده  2001

همـراه یـا   ) یا جایگاه ویـژه  ها ناپیشخو(ا خدمات کامل پیشخدمت براي مشتریان ب
  . بدون سرگرمی

مسکونی یا وسـایل   يها مکانها، یا سایر  ها در هتل سازي غذا و نوشابه خدمات آماده  2001
  ). ها ها و محوطه بیرونی کشتی نظیر ترن(حمل و نقل 

 سازي فیلم خدمات آماده  0413

  ) (On-line اطالعات برخط آمار یا دیگر خدمات  0702
  کاري، معرق و منبت خدمات آموزش خاتم  0206
  خدمات آموزش سازهاي موسیقی  0206
  خدمات آموزش سایر هنرها  0206
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  عنوان محصوالت  کد

  نمایش هاي خدمات آموزشگاه  0206
  هاي فرهنگی و هنري خدمات آموزشگاه  0206
  نهاي فیلم، رادیو و تلویزیو خدمات آموزشگاه  0206
  )فرفوژه( خدمات آهنگري هنري  0204
  خدمات آهنگسازان  0204
  ) On-line( خدمات اجراي نرم افزارهاي برخط  0702
  خدمات اجراي نمایش روحوضی     1201
  خدمات اجرایی تسهیالت هنرهاي نمایشی   1204
  هاي روباز خدمات احداث استادیوم  2605
  س بالهاي روباز بی خدمات احداث استادیوم  2605
  هاي روباز دو و میدانی خدمات احداث استادیوم  2605
  هاي روباز فوتبال خدمات احداث استادیوم   2605
  خدمات احداث پیست اتومبیل رانی  2605
  خدمات احداث پیست دو و میدانی  2605
  سواري خدمات احداث پیست دوچرخه  2605
  خدمات احداث پیست موتورسواري  2605
  بال اث زمین بیسخدمات احد  2605
  خدمات احداث زمین راگبی  2605
  فوتبال خدمات احداث زمین   2605
  بازي  هاي خدمات احداث زمین  2605
  خدمات احداث میادین اسب دوانی  2605
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  عنوان محصوالت  کد

  ) (On-line خدمات اخبار جاري برخط  0702
  خدمات اداره استخرهاي شنا  1404
  ها خدمات اداره استودیوم  1404
  اداره امور براي مراکز هنرهاي نمایشی چند منظوره  خدمات   1204
  خدمات اداره امور تورهاي که براي بازدید و تماشاکردن مناظر کمتر از یک روز  2202
  هاي موسیقی هاي اپرا و سالن هاي کنسرت، تئاتر، خانه خدمات اداره امور سالن  1204
  هاي تفریحی خدمات اداره پارك  1404
  هاي اسکی تپه اداره خدمات  1404
  خدمات اداره تتاتر شامل خدمات بلیط  1204
  خدمات اداره تسهیالت ورزش در فضاي بسته  1404
  ي تفریحیها ورزشخدمات اداره تسهیالت   1404
  خدمات اداره تسهیالت هنرهاي نمایشی  1204
  هاي کنسرت موسیقی شامل خدمات بلیط خدمات اداره سالن  1204
  احل تفریحیخدمات اداره سو  1404
  خدمات اداره مدارس بازي  1408
  خدمات اداره مدارس ورزشی  1408
  خدمات اداره مراکز بدنسازي و آمادگی جسمانی  1402
  خدمات اداره مراکز تناسب اندام  1401
  خدمات اداره مربوط به رینگ بوکس  1404
  ي مسابقهها ناخدمات اداره مید  1404
  به غیر از هنر ) نظیرعلم و تکنولوژي(تخصصی هاي  خدمات ارائه کلکسیون  0102
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  عنوان محصوالت  کد

  اي و رسمی حرفه افتخاري، شده توسط خبرنگاران آزاد، ارائهخدمات   0703
  نگاران آزاد و عکاسان روزنامه و نشریات ادواري  شده توسط روزنامه ارائهخدمات   0703
  ها گزاريرشده توسط سایرخب ارائهخدمات   0704
  یاستانجات و اشیاي ب یقهخدمات ارزیابی عت   0105
  )ستورگاه(ها  استبل خدمات  1407
  خدمات استخر روباز  1404
  خدمات استخر سرپوشیده  1404
  خدمات استودیو صداگذاري و صدابرداري   0402
  خدمات استودیو ضبط صدا  0401
  خدمات استودیو ضبط وثبت صدا  0401
  خدمات اسکله قایقرانان  1405
  هاي زیارتی و سیاحتی ی جهت مسافرتخدمات اطالعات  2203
  سفر   اطالعاتی  خدمات  2203
   ) (On-lineخدمات اطلس برخط  0702
  خدمات افراد مسئول پشت صحنه و سایر خدمات پشت صحنه  0413
   ها کتابخدمات امانت دادن   0112
  خدمات امکان استقرار کاروان  2201
  خدمات امکان استقرار کمپ  2201
  امور دو صحراییخدمات   1404
  روي خدمات امور ورزش پیاده  1404
  نوردي خدمات امور ورزش سنگ  1404



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

269 

  عنوان محصوالت  کد

  نوردي خدمات امور ورزش صخره  1404
  )(On-line خدمات انتشار روزنامه برخط  0702
  )On-line( خدمات انتشار نشریه برخط  0702
  )(On-lineاي برخط  هاي دوره خبرنامه خدمات انتشار  0702
  مات انجمن خیریه و جوانانخد  2102
  خدمات انجمن محیط زیست  2102
  خدمات انجمن مفاخر فرهنگی  2102
 هـاي  گـروه خاص، مانند حمایت از  هاي گروهها براي حمایت و بهبود  خدمات انجمن  2105

  ات سیاسی و غیرهتأثیرآموزش عمومی،  وسیله بهاقلیت و قومی و نژادي 
 ه جامعه و جمعیت دوست هاي وابسته ب خدمات انجمن  2107

  خدمات ایجاد تسهیالت مسیرها و دورهاي مسابقات اسب دوانی   1403
  خدمات بازدید از باغ پرندگان  0110
  خدمات بازدید از باغ وحش   0110
  یشناس هاي جانور خدمات بازدید از باغ  0110
  ی شناس گیاه هاي خدمات بازدید از باغ  0109
  ردانکج آرامگاهی خدمات بازدید از بر 0107
  خدمات بازدید از کاخ احمد شاهی 0107
  العماره خدمات بازدید از کاخ شمس 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه چهلستون 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه عالی قاپو 0107
  خدمات بازدید از کاخ موزه نیاوران 0107
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  عنوان محصوالت  کد

  خدمات بازدید از کاخ موزه هشت بهشت 0107
  ها خدمات بازدید از کاخ موزه 0107
  خدمات بازدید از مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد 0107
  ها و بناهاي تاریخی هاي تاریخی، مقبره خدمات بازدید از محل  0107
  ي و بناهاي مذهبی تاریخیها مکانخدمات بازدید از  0108
  مرمت اشیاي عتیقه خدمات بازسازي و  0106
  )(On-lineاطالعات برخط خدمات بازیابی   0702
  موارد مشابه  و ها کتابخدمات بازیابی   0112
  رزمیاینترنتی  يها بازيخدمات   0702
  رانی خدمات باشگاه اتومبیل  1404
  خدمات باشگاه بیلیارد  1404
  خدمات باشگاه پرورش اندام  1404
  خدمات باشگاه تیر اندازي  1404
  خدمات باشگاه سوار کاري  1404
  خدمات باشگاه فوتبال  1404
  خدمات باشگاه فوتسال  1404
  خدمات باشگاه والیبال  1404
  )(On-line خدمات بانک اطالعاتی برخط  0702
  کاران خدمات بدل  0201
  ها خدمات بررسی، گردآوري و تهیه اخبار روزنامه  0703
  خدمات بررسی، گردآوري و تهیه اخبار نشریات ادواري  0703
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  عنوان محصوالت  کد

  زاري دعاي کمیل خدمات برگ  2103
  ریزي سفر برنامه  دماتخ  2203
  زیارتی) تور( هاي کامل ریزي گشت برنامه  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل ریزي گشت برنامه  خدمات  2202
  دفاع مقدس  هاي ارزشخدمات بنیاد حفظ آثار و نشر   0102
  تفریحی و خدمات ساحلی هاي پاركخدمات   1404
  تفریحی و سرگرمی  هاي ركپاخدمات   1801
  )(On-lineها برخط  خدمات پایگاه داده  0702
  هاي رادیویی   خدمات پخش برنامه  0417
  ، برنامه تلویزیونی و سایر هنرهاي نمایشی )سینمایی(خدمات پخش فیلم   2506
  خدمات پس از تولید فیلم  0412
  هنرهاي نمایشی بجزخدمات پشت صحنه   0410
 ت صحنه نظیر اثاثیه صحنه نمایش خدمات پش  0413

  خدمات پشتیبانی مربوط به ورزش  1408
  خدمات پیست اتومبیل رانی  1404
  خدمات پیست اسکی  1404
  خدمات پیست دو ومیدانی  1404
  سواري خدمات پیست دوچرخه  1404
  خدمات پیکر تراشی  0204
  دهی نمایش آتش بازي زمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش آیینی و سنتیزمانساتبلیغ و  خدمات  1201
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  عنوان محصوالت  کد

  دهی نمایش اپرا زمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش حماسیزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش دفاع مقدسزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش سیركزمانساتبلیغ و  خدمات  1201
  دهی نمایش کنسرتزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  دهی نمایش موسیقیزمانساخدمات تبلیغ و   1201
  زیارتی) تور( هاي کامل تدارك تسهیالت اقامتی در گشت  خدمات  2202
  سیاحتی) تور(هاي کامل تدارك تسهیالت اقامتی در گشت  دماتخ  2202
  هاي قیمتی خدمات تراش سنگ  0204
  یارتیز) تور( هاي کامل ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل ترتیب دادن بازدید دستجمعی در گشت  خدمات  2202
  خدمات ترجمه شفاهی یا شرح دادن زبانی شفاهی به زبان دیگر   2501
  ها از یک زبان به زبان دیگر خدمات ترجمه و بازنویسی متن  2501
   ها ورزشبراي   خدمات ترویج و اشاعه  1401
  دهی زمانسا خدمات ترویج و  1201
  دهی نمایش هاي نور وصدازمانساترویج و  خدمات  1201
  ي تفریحیها ورزشدهی ورزش و زمانساخدمات ترویج و   1401
  یاستاني بها ورزشخدمات ترویج   1401
  خدمات تسهیالتی هنرهاي نمایشی چند منظوره  1204
  )خوانی شبیه( خوانی خدمات تعزیه  0201
  و ماهیگیريخدمات تفریحی شکار   1408
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  ، بیل بورد و بنرخدمات توزیع تراکت  1005
    خدمات توزیع فیلم نوارهاي ویدیویی سی دي و دي وي دي  0411
 سی دي و دي وي دي ،هاي سینمایی، نوارهاي ویدئویی خدمات توزیع فیلم  0411

  تبلیغاتی يها خدمات توزیع کارت  1005

هاي سینمایی،  اشتغال زایی در فیلم ها آنها و نمایندگان  خدمات توسط آژانس  2506
  ي تفریحیها ورزشها یا  هنرهاي نمایشی، سایر سرگرمی

  سیما در استودیوهاي صدا و تلویزیونیهاي  خدمات تولید برنامه  0404
  )بندي نشده در جاي دیگر طبقه( هاي رادیو و تلویزیون خدمات تولید برنامه  0413
  سیما ه تلویزیونی در استودیوهاي صدا وهاي زند خدمات تولید برنامه  0404
  هاي زنده رادیو خدمات تولید برنامه  0409
  هاي ضبط شده رادیو خدمات تولید برنامه  0409
  آموزشی سی دي و دي وي دي هاي ویدیویی، خدمات تولید برنامه  0406
  بازاریابی سی دي و دي وي دي ،هاي ویدیویی خدمات تولید برنامه  0406
 بخش بازرگانی يات تولید عکس براخدم  0802

  خدمات تولید فیلم براي نمایش در سینما   0403
  خدمات تولید فیلم و سریال تلویزیونی  0404
  هاي آموزشی خدمات تولید فیلم 0408
  )پویانمایی( هاي انیمیشن خدمات تولید فیلم 0408
  هاي تبلیغاتی براي نمایش در تلوزیون خدمات تولید فیلم  0405
  هاي تبلیغاتی براي نمایش در سینما خدمات تولید فیلم  0405
  یاستاندهاي  خدمات تولید فیلم 0408
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  عنوان محصوالت  کد

  )بندي نشده در جاي دیگر طبقه( هاي سینمایی خدمات تولید فیلم  0413
  هاي کوتاه خدمات تولید فیلم  0408
  هاي مستند خدمات تولید فیلم 0408
ا، موسیقی و کنسرت هنرهـاي نمایشـی، هنرهـاي    تولید نمایش و تئاتر، اپر خدمات  1202

 و هنرهاي نمایشی سیرك ها بازي ، آتشها بازي نمایشی نور و صدا، خیمه شب
  سی دي و دي وي دي موسیقی ،خدمات تولید نوارهاي ویدیویی  0407
  خدمات تولید و اجراي هنرهاي نمایشی  1202
  سنتی خدمات تولید و عرضه نمایش آیینی و  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش اپرا  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش باله  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش حماسی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش دفاع مقدس  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش سیرك   1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش عروسکی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش مذهبی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش نقالی  1202
  خدمات تولید و عرضه نمایش نور افشانی  1202
  )(On-lineبصورت برخط  ها گاه خدمات تهیه اطالعات روي وب  0702

  )(On-line برخط هاي دادهخدمات تهیه   0702
  هاي خبري خدمات تهیه عکس  0704

  خدمات تهیه متون ادبی  0204
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  زیونی به صورت زنده یهاي تلو تولید برنامه خدمات تهیه و  0404
  هاي تلویزیونی ضبط شده خدمات تهیه و تولید برنامه  0404
  هاي رادیویی به صورت زنده یا ضبط شده خدمات تهیه و تولید برنامه  0409
  خدمات تهیه و تولید مسابقات تلویزیونی   0404
  ) (On-lineخدمات جریان صداي برخط  0702
  هاي چند منظوره ت جشنواره هنرهاي نمایشی نظیرجشنوارهخدما  1203
  هاي کمدي  خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی نظیرجشنواره  1203
  هاي تئاتر  هاي هنري، جشنواره خدمات جشنواره هنرهاي نمایشی نظیرجشنواره  1203
  آوري اشیاي عتیقه خدمات جمع  0106
  خدمات چت اینترنتی  0701
  جاتخدمات چتر ن  1405
  )سقوط آزاد(خدمات چتربازي   1405
  ي تاریخیها نساختماخدمات حفاظت از سایر  0107
 خدمات حفاظت از آسیاب رباط کریم 0107

  خدمات حفاظت از آسیاب کهک 0107
  خدمات حفاظت از پناهگاه حیات وحش 0111
 خدمات حفاظت از خانه شهید رجایی 0107

  ریخی ثبت شدههاي تا خدمات حفاظت از خانه 0107
  خدمات حفاظت از ذخایر طبیعت  0111
  خدمات حفاظت از قلعه ایرج 0107
  خدمات حفاظت از قلعه فیروزکوه 0107
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  خدمات حفاظت از قلعه کیقباد 0107
  گبري خدمات حفاظت از قلعه 0107
  خدمات حفاظت از قلعه وکیل 0107
  خدمات حفاظت از گنبد سلطانیه 0107
  اظت از گنبد علویانخدمات حف 0107
  خدمات حفاظت از منزل امام خمینی 0107
  ها خدمات حفاظت از یادبودهاي تاریخی براي توریست 0107
  خدمات حکاکان هنري  0204
  خدمات حکاکی روي چرم  0204
  اجرایی  هاي دستگاهخدمات حمایتی براي تسهیالت فرهنگی   2101
 اي یا محلی  ، منطقههاي ملی خدمات حمایتی براي جشنواره  2101

  هاي مختلف خدمات حمل و نقل اسب به شکل  1409
  سیاحتی) تور( هاي کامل حمل و نقل مسافر و توشه آن در گشت  خدمات  2202
  کاري مخدمات خات  0204
  هاي فرهنگ خدمات خانه  0205
  زاري ایرناگخدمات خبر  0704
  خدمات خبرگزاري ایسنا  0704
  یلناخدمات خبرگزاري ا  0704
  خدمات خبرگزاري مهر  0704
  دهی سایر هنرهاي نمایشیزمانساخدمات خدمات تبلیغی و   1201
  زیارتی) تور( کامل هاي گشتخدمات حمل و نقل مسافر و توشه آن در   خدمات  2202
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  خدمات خطاطان  0204
  خدمات خطاطی و خوشنویسی  0204
  خدمات خوانندگان  0201
  بازي خدمات خیمه شب  0201
  ها خدمات دامپزشکی براي اسب  1410
  ) (On-lineافزارهاي کاربردي برخط هاي نرم خدمات دانلود فایل  0702
  )(On-line افزارهاي سیستم برخط هاي نرم خدمات دانلود فایل  0702
  )(On-line خدمات دانلود فیلم و ویدئوي برخط  0702
  ) (On-lineخدمات دانلود موسیقی برخط  0702
  ات داورانخدم  1408
  ) (On-line هاي برخط المعارف خدمات دایره  0702
  خدمات دسترسی به اینترنت  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت با تلفن همراه  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت با خط تلفن    0701
  )(ISDN خدمات دسترسی به اینترنت با شبکه دیجیتالی سرویس یکپارچه  0701
  )(DSLخطوط اشتراك دیجیتالی  رسی به اینترنت باخدمات دست  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت باریک باند   0701
  یمس خدمات دسترسی به اینترنت بی  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت با خط تلفن  0701
  خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت با کابل   0701
  خدمات دسترسی به اینترنت پهن باند  0701
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  )(remote accessخدمات دسترسی به اینترنت کنترل از راه دور   0701
  هاي خبرگزاري جمهوري اسالمی خدمات دفاتر و نمایندگی  0704
  خدمات دفتر امام جمعه  2103
  خدمات دفتر امام خمینی ره   2103
  پخش شبکه آموزشر خدمات دفت  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه اول سیما  0416
  ت دفتر پخش شبکه پنجم سیماخدما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه چهارم سیما  0416
  سیما خدمات دفتر پخش شبکه خبر  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه دوم سیما  0416
  خدمات دفتر پخش شبکه سوم سیما  0416
  خدمات دفتر پخش صدا و سیما  0416
  خدمات دفتر پخش صدا و سیما  0417
  زیونییوخدمات دفتر شبکه تل  0416
  خدمات دفتر مراجع تقلید  2103
  خدمات دفتر نماز جمعه  2103
  خدمات راهنماي گردشگري  2204
  )مترجم و راهنماي شکار بجز(راهنماي گردشگري توسط راهنماي مستقل   خدمات  2204
هـاي راهنمـاي توریسـت و راهنمایـان      آژانـس  وسـیله  بهخدمات راهنمایی توریست   2204

  توریست مستقل
  خدمات راهنمایی کوه  1408
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  )بجزمترجم(هاي راهنماي گردشگر  گردشگر توسط آژانس  راهنمایی  خدمات  2204
  مسافرتی اتوبوس  طرزرو بلی  خدمات  2203
  دریایی  مسافرتی خط طرزرو بلی  خدمات  2203
  مسافرتی قطار طرزرو بلی  خدمات  2203
  مسافرتی هواپیما طرزرو بلی  خدمات  2203
  سفر  اقامتی  رزرو تسهیالت  خدمات  2203
  خدمات رسیدگی به امور مساجد   2103
  خدمات زمین ورزش گلف  1404
  خدمات زورخانه  1404
  خدمات ساخت استخرهاي شنا خانگی  2605
    هاي تفریحی خدمات ساخت پارك  2605
  هاي کوهستانی خدمات ساخت پناهگاه  2605
  انیهاي کوهست خدمات ساخت پناهگاه  2605
  )  ساحلی(پالژ   خدمات ساخت تأسیسات  2605
  روباز  تفریحی  خدمات ساخت تأسیسات  2605
  هاي تنیس خانگی خدمات ساخت زمین  2605
    تفریحی  هاي قایق  هاي خدمات ساخت لنگرگاه  2605
  نی عمومی تسهیالت ورزشی در فضاي باز و تفریحیساختماخدمات   2605
  زاري جمهوري اسالمیخبرگ زمانساخدمات   0704
  زیارتی) تور( هاي کامل دهی گشتزمانسا  خدمات  2202
  سیاحتی) تور( هاي کامل دهی گشتزمانسا  خدمات  2202



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

280 

  عنوان محصوالت  کد

در تـور شـامل انتقـال     زمـان دهی و ترتیـب تعـدادي از کارهـاي هم   زمانساخدمات   2202
یـک  چمدان، کیف مسافر و جا و مکان، نشان دادن مناظر و خـدمات مشـابه آن در   

  تور 
دهی و ترویج تئاتر، اپرا، بالت، موسیقی و کنسرت هنرهاي نمایشـی،  زمانساخدمات   1201

و هنرهـاي نمایشـی    هـا  بـازي  ، آتـش ها بازي هنرهاي نمایشی نور و صدا، خیمه شب
  سیرك

  هاي ورزشی  دهی و مدیریت مسابقات ورزشی توسط باشگاهزمانساخدمات   1401
  نتونخدمات سالن ورزش بدمی  1404
  خدمات سالن ورزش بسکتبال  1404
  خدمات سالن ورزش تکواندو  1404
  خدمات سالن ورزش جودو  1404

  خدمات سالن ورزش رزمی  1404
  خدمات سالن ورزش ژیمناستیک  1404
  خدمات سالن ورزش شطرنج  1404
  خدمات سالن ورزش شمشیر بازي  1404
  خدمات سالن ورزش کبدي  1404
  ورزش کشتیخدمات سالن   1404
  ی و بومیاستاني بها ورزشخدمات سالن   1404

  هاي نمایش خدمات سالن  1201
  هاي تاریخی مشاهیر ایران  خدمات سایر آرامگاه 0107
  اي مربوطه خدمات سایر انجمن  2102
  ي هنريها مکانخدمات سایر   0205
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  و بناهاي تاریخی ها مکان بجز ها موزهخدمات سایر   0102
  ي تفریحیها ورزشو  ها ورزشسایر  خدمات  1404
  هنرمندان نمایشی بجزسایر هنرمندان  خدمات  0204
   )(On-line هاي برخط سایرکتاب خدمات  0702
  خدمات ستاد اجراي فرامین امام  2103
  خدمات ستاد امر به معروف و نهی از منکر  2103
 خدمات سرو نوشیدنی  2003

  خدمات سفالگري  0204
  وي اسکیخدمات سک  1405
  دمات سناریو نویسیخ  0204
  تراشی و حجاري خدمات سنگ  0204
  خدمات سیستم پایگاه داده  0702
  )(BBSبولتنی  هاي خدمات سیستم  0701
  هاي نمایش سالن خدمات سینماها و  0205
  خدمات شاعران  0204
  یاستانزیونی یخدمات شبکه تلو  0416
  اي زیونی ماهوارهیخدمات شبکه تلو  0416
  بندي خدمات شرط  1802
  هاي مشابه خدمات شهربازي و سرگرمی  1801
 ، سرزمین عجایب و قلعه سحرآمیزها بازيخدمات شهر  1801

  خدمات شهرك سینمایی و پردیس سینمایی  0413
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  خدمات صدا گذاري پس از تولید  0402
 خدمات ضبط سیار  0401

  خدمات ضبط صوت  0401
  خدمات طراحان چیدمان  0204
  خدمات طراحان صحنه نمایش  0203
  تکنیک نور خدمات طراحان و  0204
  طراحی  خدمات  1003
هاي  خدمات طراحی براي محصوالت متفاوت و متنوع توسط تجهیزات و تکنیک  1004

خاص زیبایی شناختی، نظیر طراحی مبلمان، طراحی زیبا شناختی براي تمامی 
 محصوالت 

 بندي خدمات طراحی بسته  1004

  خدمات طراحی گرافیکی   1004
  خدمات طراحی لباس  0202
  هاي محلی خدمات طراحی لباس  0202
  هاي نمایش خدمات طراحی لباس  0202
  خدمات طراحی مد  0202
تبلیغاتی شامل  هاي فعالیتریزي، ایجاد و اجراي تمام یا بخشی از  طرح خدمات  1005

براي ) نامه فیلم(شتن سناریو هاي تبلیغاتی، پوسترها و تصویرها، نو طراحی آگهی
  هاي تبلیغاتی  فیلم

  تبلیغاتی شامل پوسترها و تصویرها هاي فعالیتریزي، ایجاد و اجراي  خدمات طرح  1005
 ها مطابق با سفارش مشتریان  خدمات ظهور و چاپ عکس  0801

  ها خدمات عکاسان مناسبت  0803
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  هاي نظامی، خانوادگی و کودك خدمات عکاس  0801
ماننـد ادارات یـا    هـا  مکانبرداري از اشخاص در استودیوها یا در سایر  خدمات عکس  0801

  هاي مسکونی محل
هاي تبلیغـاتی و   هاي تبلیغاتی، بروشورها، روزنامه برداري براي نمایش خدمات عکس  0802

 ها  سایرکاتولوگ
  برداري پاسپورت یا تشخیص هویت  خدمات عکس  0801
  اي توسط خود فرد  هاي خودکار سکه ماشین وسیله بهي چهره بردار خدمات عکس  0801
هـا،   برداري رویدادهاي زندگی نظیر عروسی، مراسم ترحیم، میهمـانی  خدمات عکس  0803

  و شوهاي لباس  تولدها
هـا و رویـدادهاي    التحصـیلی، همـایش   برداري رویدادهایی مانند فـارغ  خدمات عکس  0803

  خبري
  یر آببرداري ز خدمات عکس  0804
هـاي مـد و سـایر     برداري کاالهاي تجاري، محصوالت صنعتی، لبـاس  خدمات عکس  0802

  و افراد در موضوعات تبلیغاتی  ها نساختماآالت،  ها، ماشین لباس
 هاي حقوقی هاي هنري مد و تصاویر شخصیت هاي کارگاه خدمات عکس  0801

  از منزل تدارك غذا براي بیرونو  خدمات غذارسانی  2001
  خدمات غذایی در  سلف سرویس  2002
  خدمات فاکس اینترنتی  0701
  هاي ورزشی خدمات فدراسیون  1404
 هاي افراد جوان و کودکان  خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106

هاي دولتی و  ها و انجمن آموزي، باشگاه هاي دانش خدمات فراهم شده توسط انجمن  2106
  ائتالفی

 دوست  هاي میهن  وسط انجمنخدمات فراهم شده ت  2107
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  خدمات فراهم شده توسط داورها   1408
آموزشی  هاي فعالیتها،  براي حمایت از انجمن ها زمانساخدمات فراهم شده توسط   2104

  و اجتماعی 
مانند حمایت از (توسط آموزش عمومی و غیره  ها زمانساخدمات فراهم شده توسط   2104

 )محیط زیست
  هاي چند منظوره و مراکز انجمنی  شده توسط کلوپ خدمات فراهم  2107
  ها بازيو  ها ورزشخدمات فراهم شده توسط مدارس   1408
  خدمات فراهم شده توسط مربیان و افراد مشابه  1408
  خدمات فراهم شده توسط ورزشکاران و قهرمانان مستقل  1406
 ها خدمات فراهم شده توسط وقت نگهدارنده  1408

راهم کردن تسهیالت ورزشی و ورزشی تفریحی داخل سالن یا خارج آن، خدمات ف  1404
هاي ورزشی مسیرهاي مسابقه  بازي، استخرهاي شنا، زمین نظیر استادیو، میدان یخ

هاي تنیس  ها یا مسیرهاي مناسب اسکی، مسیر گلف، زمین موتوري، تپه وسایل نقلیه
  و غیره

  یزیون تبلیغات رادیو و تلو زمانفروش خدمات   1005
  فروش فضاي تبلیغات اینترنتی خدمات   1005
 هاي چاپی رسانه درفروش فضاي تبلیغات خدمات   1005

  خدمات فرهنگسراها  0205
هاي  هاي فرهنگی و هنري مساجد وکتابخانه کانون   خدمات فرهنگی و تفریحی  2103

  عمومی مساجد 
  خدمات فهرست کردن آرشیوهاي عمومی   0113
  و موارد مشابه  ها کتابفهرست کردن خدمات   0112
  خدمات فیلمنامه نویسی  0204
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  خدمات قضاوت ورزشی  1408
  خدمات قهرمانان  1406
  یاستانجات و اشیاي ب گذاري عتیقه خدمات قیمت  0105
  کاري هنري خدمات کاشی  0204
  هاي فرهنگی خدمات کانون  0205
  )(On-line  خدمات کتاب درسی برخط  0702
  )  (On-lineدمات کتاب راهنماي برخطخ  0702
  ) (On-line خدمات کتاب مراجع عمومی برخط  0702
  )هاي ورزشی کمیته(خدمات کلوپ   1404
   )(On-line خدمات کارهاي گرافیکی برخط  0702
  سواري خدمات کایت  1405
 برداري تخصصی خدمات کپی از عکس، رتوش و سایر خدمات عکس 0805

  يآتار خدمات کرایه  2401
 هاي صدا  ستمیکننده و س هاي نوشیدنی و تجهیزات خنک کننده خدمات کرایه توزیع  1803

 ها  رقص و صندلی هاي جایگاهخدمات کرایه چادرها،   1803

  خدمات کرایه سی دي  2401
  ها لیوانخدمات کرایه ظروف، کارد، قاشق و چنگال و   1803
  خدمات کرایه فیلم  2401
 شده مانند کاست صوتی و لـوح فشـرده   صوتی ضبط هاي و اجاره رسانه  هکرای خدمات  2401

)CD (  
خدمات کرایه و اجاره همه انواع تجهیزات و ملزومات سرگرمی خانگی، الکترونیکی و   2401

 هـا، رادیوهـا، ویـدیوها،    هاي استریو، نوار چرخان، تلویزیـون  الکتریکی مانند سیستم
DVD ،VCDم مشابه آن، دستگاه ضبط صوت و لواز  
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  خدمات کرایه یا  اجاره دوي دي  2401
     تفریحی  خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات  2403
     آب  روي  ورزشی  خدمات کرایه یا اجاره تجهیزات  2403
  خدمات کرایه یا اجاره دوچرخه  2403
    تفریحی  هاي خدمات کرایه یا اجاره قایق  2403
  ها و آالت موسیقی ها، دوربین ها، مجله ، ژورنالها بکتاخدمات کرایه یا اجاره   2406
   آب  روي  اسکی  خدمات کرایه یا اجاره کفش  2403
  ها خدمات کرایه یا اجاره لباس برا ي میهمانی  2405
  ها یا تئاترها خدمات کرایه یا اجاره لباس براي فیلم  2405
  خدمات کرایه یا اجاره لوازم ورزشی  2403
  یه یا اجاره موتورسیکلتخدمات کرا  2403
  خدمات کلکسیونی کارهاي هنري   0101
 کمکی بـراي تهیـه و تولیـد فـیلم ماننـد تـدوین کـردن و ویـرایش فـیلم،          خدمات  0412

ویـژه، پـردازش    هـاي  چاپ عناوین و تیتراژ، جلوه پردازي، دوبالژ، مونتاژکردن، رنگ
 فیلم، ظهور فیلم، چاپ و عرضه محصوالت صوتی 

  ت کنفرانس اینترنتیخدما  0701
  خدمات گچبري هنري  0204
  خدمات گردآوري آرشیوهاي عمومی   0113

  و موارد مشابه ها کتابخدمات گردآوري   0112
هـاي رادیــو تلویزیــون و   اخبــار بـراي ایســتگاه  ارائــهخـدمات گــردآوري، بررسـی و     0704

 سازي  هاي فیلم شرکت
  خدمات مبلغین مذهبی   2103
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  سازان مهخدمات مجس  0204
  خدمات مجمع اندیشه اسالمی  2103
 ی شناس هاي گیاه خدمات محافظت از سایر باغ 0109

  خدمات محافظت و بازیابی آرشیوهاي عمومی   0113
ها توسط تریلـر و وسـایل نقلیـه     اي که در پارك خدمات محل سکونت یا اطاق کرایه  2201

  دههاي اردویی و تسهیالت مشابه فراهم ش تفریحی، محل
  سرو کیک  هاي محل  خدمات  2001
  خوانی و مولودي خدمات مداحی، روضه  0204
 خدمات مدارس هنرهاي دراماتیک   0206

  خدمات مدارس هنري   0206
 ها خدمات مدیریت و نگهداري براي سایر موزه  0102

 ها خدمات مدیریت و نگهداري کلکسیون  0101

اج، خـدمات بـراي فـوت، خـدمات تنفیـذ،      خدمات مذهبی خاص مانند خدمات ازدو  2103
 خدمات غسل تعمید و نامگذاري 

  خدمات مذهبی مانند اعتکاف در مساجد  2103
  خدمات مربوط به ترمیم عکس 0805
ماننـد رزرو،    سـی دي و دي وي دي  ،نـوار ویـدیو   خدمات مربوط به توزیع فـیلم و   0411

 پخش و ذخیره

  یمی هاي قد خدمات مربوط به رتوش عکس  0805
  خدمات مربیان ورزش  1408
  خدمات مرکز اسناد انقالب اسالمی  0113
  خدمات مرکز اسناد ملی  0113
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  خدمات مرمت و نظارت باغ کشمیر 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش توران 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش جاسب 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش حیدري 0111
  ات مرمت و نظارت حیات وحش خارکوخدم 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش خوش ییالق 0111
 خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دره انجیر و نی باز 0111

  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دز 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دشت ناز 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش دودانگه 0111
  دمات مرمت و نظارت حیات وحش راسبندخ 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش روچون 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش شادگان 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش شیدور 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش فریدونکنار 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش کرخه 0111
  و نظارت حیات وحش میانکوله خدمات مرمت  0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش نایبندان 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش هفت چنار 0111
  )لوندویل(آستارا  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش امیرکالیه 0111
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  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش انگوران 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش بوروئیه 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش بیستون 0111
  خدمات مرمت و نظارت حیات وحش میاندشت 0111
  )حیات وحش(خدمات مرمت و نظارت ذخایر طبیعی  0111
  سفر   مشاوره  خدمات  2203
  هاي مذهبی  خدمات مطالعه، آموزش و عبادت  2103
  نازك کاري خدمات معرق و  0204
  خدمات معماري سنتی  0204
  خدمات معماري فضاي سبز  1002
  خدمات معماري و خدمات زیبا سازي شهرها  1001
  کاري خدمات منبت  0204
  خدمات موزه آب  0102
 قدس رضوي استانخدمات موزه   0102

  ه حضرت معصومهاستانخدمات موزه   0102
  خدمات موزه پروفسور حسابی  0102
  ات موزه جنگخدم  0102
    خدمات موزه جواهرات  0102
  خدمات موزه خانه کشتی  0102
  خدمات موزه رئیسعلی دلواري  0102
  خدمات موزه رختشویخانه زنجان  0102
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  خدمات موزه سالح  0102
 خدمات موزه شهدا  0102

  خدمات موزه صنعت برق ایران  0102
  خدمات موزه عبرت ایران  0102
  خدمات موزه فرش  0102
  خدمات موزه فرهنگی و هنري مجموعه آزادي  0102
  نآخدمات موزه قر  0102
 هاي اقوام مختلف خدمات موزه لباس  0102

  یشناس خدمات موزه مردم  0102
  خدمات موزه مشروطه تبریز  0102
 خدمات موزه ملی ایران  0102

  خدمات موزه ملی بانک  0102
  خدمات موزه نارنجستان شیراز  0102
  مات موزه نجومخد  0102
  خدمات موزه هنرملل  0101
  خدمات موزه هنرهاي معاصر  0101
  خدمات موزه هنرهاي ملی  0101
  خدمات موزه یا گالري هنري   0101
  ي تاریخیها نساختما بجزها  خدمات موزه  0102
  هاي تاریخ طبیعی خدمات موزه  0102
  یشناس استانهاي تاریخ و ب خدمات موزه  0102
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  ...)صنعت برق و اتومبیل، تمبر، پول، پست،(هاي تخصصی  ت موزهخدما  0102
  هاي تکنولوژي خدمات موزه  0102
  هاي تاریخی هاي شخصیت خدمات موزه  0102
  هاي تاریخی هاي شخصیت خدمات موزه  0102
  هاي ظروف نقره، سرامیک و سایر ظروف خدمات موزه  0102
  هاي عمومی خدمات موزه  0102
  هاي نظامی زهخدمات مو  0102
 هاي هنرهاي تجسمی خدمات موزه  0101

  دانان خدمات موسیقی  0201
  خدمات مولفان  0204
  خدمات میکساژ استودیو    0402
  هاي ملی حفاظت شده خدمات نظارت بر پارك 0111
  ) (On-line هاي برخط خدمات نقشه  0702
  گرينگار  خدمات  0204
  یشناس هاي جانور خدمات نگهداري باغ  0110
  ملی هاي خدمات نگهداري باغ 0111
  خدمات نگهداري پارك جنگلی چیتگر 0111
  خدمات نگهداري پارك ساحلی دار آباد 0111
  خدمات نگهداري پارك سارگیل 0111
  خدمات نگهداري پارك کاله قاضی 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی 0111
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  خدمات نگهداري پارك ملی ارومیه 0111
  ات نگهداري پارك ملی بختگانخدم 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی بو جاق 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی تندوره 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی توران 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی سالوگ 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی سرخه حصار 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی کویر 0111
  هداري پارك ملی گلستانخدمات نگ 0111
  خدمات نگهداري پارك ملی الر 0111
  خدمات نگهداري ذخایر طبیعی 0111
  خدمات نگهداري سایر پارك هاي ملی 0111
  خدمات نگهداري مجموعه گیاهان خشک 0109
  ها و آبزیان خدمات نگهداري و حفاظت از آکواریم 0111
  خدمات نگهداري و محافظت از آتشکده  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه ابوالفضل بیهقی 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه باباطاهر 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه حافظ 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه خواجوي کرمانی 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه سعدي 0107
  الدین اردبیلی نگهداري و محافظت از آرامگاه شیخ صفی خدمات 0107
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  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه عطار نیشابوري 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه فردوسی 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه کوروش 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از آرامگاه نادر شاه 0107
  ه حضرت عبدالعظیم حسنیاستانات نگهداري و محافظت از خدم  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از ارگ تاریخی بم 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از باغ ارم شیراز 0107
 یشناس خدمات نگهداري و محافظت از باغ پرنده  0110

  خدمات نگهداري و محافظت از باغ وحش  0110
 ی شناس هاي گیاه ظت از باغخدمات نگهداري و محاف 0109

  خدمات نگهداري و محافظت از برج آزادي 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از برج طغرل 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از برج نقارخانه 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از بقاع متبرکه  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از بقعه سید ولی  0108
  گهداري و محافظت از تخت جمشیدخدمات ن 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از زیارتگاه امامزاده صالح  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از زیارتگاه امامزاده یحیی  0108
  ها خدمات نگهداري و محافظت از زیارتگاه  0108
  هاي امام و امامزاده خدمات نگهداري و محافظت از زیارتگاه  0108
 هاي سایر بزرگان دین نگهداري و محافظت از زیارتگاهخدمات   0108
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  ها و بناهاي تاریخی  هاي تاریخی، مقبره خدمات نگهداري و محافظت از سایر محل 0107
  و بناهاي مذهبی تاریخی سایر ادیان ها مکانخدمات نگهداري و محافظت از سایر   0108
  خدمات نگهداري و محافظت از سقاخانه حضرت رقیه  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از سقاخانه قمربنی هاشم  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از کاروانسراي قصر بهرام 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از کلیساي تاریخی  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از کنیسه تاریخی  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مرقد امام خمینی  0108
  نگهداري و محافظت از مساجد تاریخیخدمات   0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مساجد جامع  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مسجد جامع یزد  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مسجد شیخ لطف اهللا  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مسجد کبود تبریز  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از مصلی  0108
  خدمات نگهداري و محافظت از معبد تاریخی  0108
  الدین خدمات نگهداري و محافظت از مقبره شیخ شهاب 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از مقبره مالمحسن فیض 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از مقبره میر رضی مشاهیر 0107
  خدمات نگهداري و محافظت از نظرگاه و قدمگاه  0108
  دمات نگهداري و محافظت از نیایشگاه یهودیانخ  0108
  خدمات نگهداري و محافظت خشکه داران 0111
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  ...)سرو هرزویل و (خدمات نگهداري و محافظت درختان  0111
  خدمات نگهداري و محافظت دهلران 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار بادمستان 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار پنجعلی 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار رود افشان 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار کتله خور 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار کرفتو 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غار یخکان 0111
  خدمات نگهداري و محافظت غارسهوالن 0111
  ...)یصدر، قوري قلعه و عل(و محافظت غارهاي طبیعی تحت نظارت  خدمات نگهداري 0111
  کوه و تخت سلیمان کوه، سیاه گانه علم خدمات نگهداري و محافظت قلل سه 0111
  خدمات نگهداري و محافظت قله تفتان 0111
  خدمات نگهداري و محافظت کتابخانه آثار و مفاخر فرهنگی  0112
  خدمات نگهداري و محافظت کتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشی نجفی  0112
  خدمات نگهداري و محافظت کتابخانه ملی ایران  0112
  خدمات نگهداري و محافظت کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران  0112
  و موارد مشابه  ها کتابخدمات نگهداري و محافظت   0112
  خدمات نگهداري و محافظت الله واژگون 0111
  خدمات نگهداري و محافظت مناطق کویر 0111
  هداري و نظارت آبشار طالونخدمات نگ 0111
  )ها آبشارها و تاالب(خدمات نگهداري و نظارت ذخایر طبیعی  0111
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  بازي خدمات نمایش آتش  1202
  خدمات نمایش آیینی و سنتی  0201
  خدمات نمایش تراژدي  0201
  خدمات نمایش حماسی  0201
  خدمات نمایش دفاع مقدس  0201
  خدمات نمایش روحوضی  0201
  ات نمایش عروسکیخدم  0201
  خدمات نمایش مذهبی  0201
  هاي نور و صدا و غیره خدمات نمایش  0201
  خدمات نمایشی هنرمندان  0413
  )  (On-lineخدمات نمودارهاي برخط  0702
  هاي تبلیغاتی  براي فیلم) نامه فیلم(خدمات نوشتن سناریو   1005
  خدمات نویسندگان  0204
  ش و اجراي موسیقیدهی نمایزمانساخدمات و   1201
 قطار  رستوران  خدمات واگن  2001

  خدمات ورزشکاران  1406
  ي همگانی صبحگاهیها ورزشخدمات   1301
  )نشده در جاي دیگر بندي طبقه( خدمات ورزشی و تفریحی  1408
  خدمات هئیت کوهنوردي  1404
  کاران  بدلو  ها ناد ، موسیقیها ناخو ها، آوازه ها، خواننده خدمات هنرپیشه  0201
  خدمات هنرستان موسیقی  0206
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  عنوان محصوالت  کد

  خدمات هنرمندان نمایش  0201
  خدمات هنرهاي ظریف دستی  0204
  هاي سینمایی هاي ویژه براي فیلم خلق جلوه  0412
  میربازيخ  1904
  هاي بلند بیس بال   دستکش  1615
  هاي کریکت، گلف و موارد مشابه  دستکش  1615
  )الغرکننده شکم(دستگاه آپ شیپر ورزشی   1614
  دستگاه اسکی ثابت ورزشی  1614
  دستگاه اوپک  2304
  دستگاه بیسیم پرتابل  0601
  دستگاه بیسیم وسایل حمل و نقل  060

  دستگاه توسن ورزشی  1614
  رنگی از سیستم کامپیوتري دستگاه تهیه نگاتیو  2302
  دستگاه دوي برقی  1614
  دستگاه ظهور عکس  2302
  فیلم رادیولوژي دستگاه ظهور  2302
  دوربین فالشدستگاه   2302
  و ریسیور LNBهاي گیرنده ماهواره دستگاه  0602
  VHFفرستنده  هاي دستگاه  0601
  سنج زمانگیرنده پخش رادیویی همراه با  هاي دستگاه  0601
  صدا   پخش و ضبط هاي دستگاهپخش رادیویی همراه با ضبط صدا یا  گیرنده هاي دستگاه  0601
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  عنوان محصوالت  کد

  گیرنده پخش رادیویی  هاي دستگاهگیرنده تلویزیون همراه با  هاي دستگاه  0602
  پخش هاي دستگاهگیرنده تلویزیون همراه با ضبط صدا  یا تصویر یا  هاي دستگاه  0602
  دف  1105
  دفتر امام جمعه  2602
  دفتر خاطرات روزانه  0307
  دفتر مراجع تقلید  2602
  هاي سینمایی دوبله فیلم  0412
  دوچرخه ثابت ورزشی  1614
  صحرایی برداري فیلمدوربین   0607
  دوربین مدار بسته  2303
  دهل  1105
  راکت پینگ پنگ  1616
  راکت تنیس  1616
  رسانه آماده غیرقابل ضبط مجدد براي ضبط تصویر   0501
  آماده غیرقابل ضبط مجدد براي ضبط صدا  رسانه  0501
  هاي سینمایی پردازي فیلم رنگ  0412
  روروك  1901
  رینگ بلندگو  0608
  تلویزیونیهاي  بندي برنامه زمان  0416
  زینبیه  2602
  ها ژورنال  0307
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  عنوان محصوالت  کد

  ساز دهنی  1105
  ها دهی بخت آزماییزمانسا  1802
  ي تفریحیها ورزشدهی مسابقات یا زمانسا  1401
  ریزي مسابقات اسب دوانی دهی و برنامهزمانسا  1403
  هاي ورزشی باشگاه وسیله بهزشی دهی وقایع ورزمانسا  1401
  سازهاي سنتی  1105
ورزشی خـانگی   يها مکانهاي سرگرمی،  هاي ورزشی، مسیرهاي بولینگ، اتاق سالن  2605

 ورزشی بیرونی درفضاي باز يها مکاننی ساختماو اجزاء ) شامل استخرهاي شنا(

  سایر ابزار موسیقی برقی  1104
  بازي سایر انواع اسباب  1904
  سایر اوراق چاپی  0307
  هاي تبلیغاتی سایر خدمات آگهی  1005
  ها سایر خدمات آموزشی اسب  1407
  خدمات ارتباطات اینترنتی سایر  0701
  )On-line( خدمات برخط سایر  0702
  سایر خدمات سرو غذا  2001
  ي تفریحی و ورزشیها ورزشسایر خدمات   1408
  سایر خدمات هنرمندان هنرهاي نمایشی  0201

  هاي ورزشی   سایر دستکش  1615
  هاي ضبط شده براي تصویر سایر رسانه  0503
  سایر سازهاي بادي  1103
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي پارویی و کانوها سایر شناورهاي تفریحی یا ورزشی؛ قایق  1709
  یاستانجات و اشیاي ب سایر عتیقه  0104
  هاي ورزشی که جنبه محافظتی دارند سایرکاله  1611
  دار هاي پاتیناژ و اسکیت چرخ ورزشی بجز پوتین هاي کفشسایر  1610
  سایر وسایل و ادوات ورزشی  1616
  وسایل ورزشی سایر   1614
  سیاحتی) تور( هاي کامل در گشت  سایرخدمات  2202
  زیارتی) تور(کامل هاي گشتدر   سایرخدمات  2202
  برداري ویژه سایرخدمات عکس  0804
  سایرخدمات کتابخانه   0112
  دوانی  یرخدمات مسابقات اسبسا  1403
  سکوهاي ورزشی  1501
  سنتور  1102
  سه تار  1102
  سی دي هاي بازي   1907
  هاي بیسیم سیستم  0601
  هنرهاي نمایشی يها مکانسینما، تئاتر، تاالرهاي کنسرت و سایر   2603
  هاي تکمیلی هاي مسابقه و لباس شلوارها و ژاکت  1606
  شمشیربازي سابر و اپهشمشیر دودم، مسابقات   1622
  شیپور  1105
  ضرب باشگاهی و تمپو  1105
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  عنوان محصوالت  کد

  طبل  1105
 ها موضوعات تبلیغاتی یا فیلم) تولید بجز(ریزي  طرح  1005

  .گردد طنزها و موارد چاپی مشابه که محتواي آن عمدتاً به وسیله تصویر بیان می  0304
  هاي سینمایی ظهور فیلم  0412
  عباسیه  2602
  )کار شده(اي چشمی ه عدسی  2302
  هاي صنعتی عدسی  2302
  اي عروسک پارچه  1902
  عروسک پالستیکی  1902
  عکس برگردان  0307
  براي هنرپیشگان بجزعملیات تجهیزات نور   0410
  فلوت و نی عود،  1105
  فاطمیه  2602
  فتوکنتاکت  2302
فزاري مورد نیاز بـراي  ا اي یا وسایل نرم کردن ارتباطات تلفنی با خدمات شبکه فراهم  0701

 )نظیر خدمات دسترسی به اینترنت(ها و سیستم پایگاه داده  دسترسی به پیام

  فرستنده ماکروویو  0601
  فروش بلیط بخت آزمایی  1802
هـا و   فروشـی  هاي بخت آزمایی توسط نمایندگان التاري ماننـد روزنامـه   فروش بلیط  1802

 ها  کیوسک
  بها گرانو هاي عتیقه  فلزات و سنگ  0104
  میلیمتري  )75،35،16،8( فیلم  0503
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  عنوان محصوالت  کد

  هاي  ظاهر نشده فیلم  0902
  هاي بادي قایق  1709
  هاي پارویی قایق  1709
  هاي تفریحی بزرگ قایق  1709
  هاي تک اسبه، وسایل نقلیه بدون موتور  هاي خشکی، ارابه قایق   1708
  هاي فایبرگالس قایق  1709
  هاي کایاك قایق  1709
  )تفریحی و ورزشی(هاي ماهیگیري  قایق  1709
  هاي موتوردار تفریحی قایق  1709
  هاي نجات پارودار قایق  1709
  هاي بازرگانی و مشابه آن کاتولوگ  0307
  کارت پستال  0307
  کارت دعوت  0307
  هاي ترحیم هاي اطالعیه و آگهی کارت  0307
  هاي راهنما و تبلیغاتی کتابچه  0307
  راهنما و متون موسیقیهاي  کتاب  0305
  کاله کاسکت موتور سواري   1611
  کلکسیون تمبرهاي با ارزش   0103
  کلکسیون سکه  0103
  کلیسا  2602
  کلیساي ارامنه  2602
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  عنوان محصوالت  کد

  چه آنکم  1102
  کنیسه   2602
  نت کتاب  0305
 آمیزي کودکان به صورت اوراق مجزا رنگ ي تصویري وها کتاب  0304

  صورت اوراق مجزاي چاپی به ها کتاب  0301
  ي درسی و کمک درسیها کتاب  0301
  کرایه اکو  2401
  کرایه بلندگو  2401
  کفش ورزشی با تخت پلی اورتان  1610
  ترمورابر و پلی اورتال ت پی وي سیخکفش ورزشی با ت   1610
  کفش ورزشی با تخت تر مورابر  1610
انواع کفش مخصوص اسکی هاي اسکی، انواع کفش براي تخته برف سواري و  کفش  1610

  )صحرایی(
  ایروبیک هاي کفش  1106
  محلی هاي حرکات موزون یا رقص هاي کفش  1106
  مخصوص اسکیت روي زمین هاي کفش  1612
  مخصوص اسکیت روي یخ   هاي کفش  1612
  مخصوص سایر هنرهاي نمایشی هاي کفش  1106
هاي کراکت و  نظیرکاله(ی ورزش يها بازيها و هدبندهاي طراحی شده براي  کاله  1608

 )هاي بولینگ کاله
هاي  و کلوپ ها رستورانها،  ها، میخانه هاي شبانه، کافه ها، بارها، کلوپ کلوپ  2604

  نوازي میهمان
  ي صلیبی ها ناکم  1621
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  عنوان محصوالت  کد

  )اردوگاهی(هاي پرحجم کمپ  پشتی کوله  1602
  هاي خواب کیسه  1601
  سیاحتی) تور( هاي کامل گشت  2202
  زیارتی) تور( هاي کامل شتگ  2202
  گیتار  1102
  گیتار برقی  1104
  تلگرافی - تلفنی  یا رادیو - هاي پخش از رادیو توام با قابلیت پخش رادیو  گیرنده  0601
  هاي تئاتر لباس  1107
  ها  هاي فیلم لباس  1107
  لوازم شکار  1618
  لوازم ماهیگیري  1618
  ماشین بچه   1901
  ها صلنامهها و ف ماهنامه  0306
  مجتمع فرهنگی بالل  2602
  ها و نشریات ادواري مجله  0306
  هاي کوچک شده تفریحی مدل  1903
  هاي هنري مدیریت موزه  0101
  هاي ورزشی باشگاه وسیله بهمدیریت وقایع ورزشی   1401
  مرکز یاب عدسی  2302
  هاي هنري مرمت موزه  0101
  مساجد  2602
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  عنوان محصوالت  کد

  مصلی   2602
  معبد  2602
  هاي فالش ملزومات عکاسی از قبیل کاغذ و المپ  0901
  موزه علم و فناوري  0102
  هاي سینمایی فیلم مونتاژ  0412
  مهدیه  2602
در  ها آنصداها و هماهنگی  ها و برداري پارازیت فهرست آوري و جمع(مهندسی صدا   0401

 )یک مجموعه صدا 

 میز فوتبال دستی  1908

  میکرو فیش  0503
  فیلم میکرو  0503
  موسیقی در برگه نت نت  0305
  نشریه الکترونیکی  0306
  المللی نشریه بین  0306
  نشریه تخصصی  0306
  نشریه داخلی  0306
  نشریه سراسري  0306
  نشریه غیرتخصصی  0306
  نشریه محلی  0306
  به صورت کتاب بجزهاي جغرافیایی چاپ شده  هاي توپوگرافی و کره نقشه  0303
  و بایگانی فیلم سینمایینگهداري   0411
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  عنوان محصوالت  کد

  ملی، طبیعت و محیط زیست  هاي پاركنگهداري و محافظت از   0111
  نمازخانه  2602
  هاي فرهنگ فیلم در خانه نمایش  0414
  نمایش فیلم در فرهنگسراها  0414
  هاي فرهنگی نمایش فیلم در کانون  0414
  هاي سینمایی در سینماها نمایش فیلم  0414
  هاي سینمایی در فضاهاي باز نمایش فیلم  0414
  هاي سینمایی هاي سینمایی در کلوپ نمایش فیلم  0414
  هاي خاص هاي سینمایی در محل نمایش فیلم  0414
  ها موزه وسیله بهتاریخی  هاي کلکسیوننمایش   0102
  ها موزه وسیله بهعلمی  هاي کلکسیوننمایش   0102
  هاي دیجیتالی نوار هاي ویدیویی و دیسک  0503
  هنرهاي نمایشی بجزها  نورپردازي  0410
  نیایشگاه سایر ادیان  2602
  وسایل شهربازي مانند سفینه نجات  1908
   وسایل و تجهیزات استخرشنا  1613
  وسایل و تجهیزات بدنسازي  1614
  وسایل و تجهیزات ژیمناستیک  1614
 وسایل و تجهیزات هاکی  1614
  وسایل ورزشی رزمی  1614
  پروژوکتورها ویدیو  0602
  ویدیو کنفرانس  0602
  هاي سینمایی ویرایش فیلم  0412
  ها هفته نامه  0306
  هواپیماي بدون موتور  1712



  

 

  

  

  

  مشاغل فرهنگی بندي طبقه
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   ایرانفرهنگی  مشاغلبندي  طبقهساختار  -7-2
  
  فرهنگی مؤسسات رتبه و مدیران ، مقامات عالیگذاران قانون) 1
  نمتخصصا) 2
  ها و دستیاران تکنیسین )3
  کارمندان امور اداري و دفتري )4
  کارکنان خدماتی و فروشندگان )5
  شکار با اهداف اوقات فراغتکارکنان ماهرکشاورزي، جنگلداري و  )6
  صنعتگران و مشاغل مربوط )7
  ها آالت و دستگاه متصدیان و مونتاژکاران ماشین )8
  کارگران ساده )9
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   ایران فرهنگی مشاغلبندي  فهرست موضوعی طبقه-8-2
  شرح  ISCOکد

  فرهنگی مؤسسات رتبه و مدیران ، مقامات عالیگذاران قانون 1
  فرهنگی مؤسسات رتبه و مدیران ، مقامات عالیگذاران قانون 1100

   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  1100
  تربیت بدنی ـ معاون رییس جمهور  زمانسارییس   1100
  حفاظت محیط زیست ـ معاون رییس جمهور  زمانسارییس   1100
  عضو کمیته فرهنگی مجلس  1100
  و ولی فقیهنماینده امام   1100
  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  زمانسامدیرعامل   1100
  و امور خیریهمدیرکل اوقاف   1100
  ملی جوانان زمانسارییس   1100
  المیتبلیغات اس زمانسارییس   1100
  صنایع دستی و گردشگري میراث فرهنگی، زمانسارییس   1100
  چاپ وانتشارات زمانسارییس   1100
  حج و زیارت  زمانسارییس   1100
  خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانسارییس   1100
  هاي فرهنگی و هنري مساجد کانون رییس ستاد عالی  1100
  رهاي عمومی کشو رییس هیات امناي کتابخانه  1100
  فرهنگ و ارتباطات اسالمی زمانسارییس   1100
  رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  1100
  شهردار فرهنگی معاون  1100
هاي فرهنگی و  کانون رهماهنگی و نظارت ب  مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی  1100

  هنري مساجد
  رتبه فرهنگی سایر مقامات عالی  1100
ي داراي ها زمانسادوستانه و دیگر  انسانهاي  کلرتبه تش مقامات عالی  1143

  منافع خاص 
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  شرح  ISCOکد

  اعضاي انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  1143
  اعضاي شوراي علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  1143
  دبیرکل انجمن زنان   1143
  هاي خیریه  دبیرکل انجمن  1143
  دبیرکل یونسکو   1143
  یط زیست رییس انجمن طرفداران حفاظت از مح  1143
  المللی بین فرهنگی يها زمانسانماینده   1143
  فرهنگی مؤسساتروساي اداره و مدیران عامل   1410

  رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   1410
  و امور خیریه رییس اداره اوقاف  1410
  رییس اداره تربیت بدنی   1410
  رییس فدراسیون ورزشی   1410
  رییس موسسه فرهنگی   1410
  رییس موسسه ورزشی  1410
  مدیرعامل موسسه فرهنگی   1410
  معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   1410
  رییس اداره چاپ وانتشارات  1410
  مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز  1410
  مدیرعامل موسسه صندوق عمران موقوفات کشور  1410
  مدیرخبري منطقه  1410
  معاون بقاع و اماکن متبرکه  1410
  کاربردي فرهنگ و هنر –رییس موسسه آموزش عالی علمی   1410
  کاربردي خبر _رییس دانشکده علمی   1410
  رییس شبکه صدا وسیما  1410
   مربوط صنعتی هاي فعالیتمدیران در   1422
  مدیر چاپخانه   1422
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  شرح  ISCOکد

  مدیر لیتوگرافی  1422
  مدیر صحافی  1422
  مدیر انتشارات  1422
   رستورانداري و  هتل هاي تفعالیمدیران در   1425
   رستورانرییس سلف سرویس و   1425
  مدیر امور جهانگردي   1425
  مدیر پانسیون   1425
  مدیر داخلی هتل   1425
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  مدلسازي و طراحی  تکنیسین  3471
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  طراح تزیینات داخلی   3471
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  طراح دکور   3471
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  طراح نقشه و شکل ظروف چینی و سفالین  3471
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  گوینده خبر   3472
  گوینده رادیو و تلویزیون   3472
  مجري برنامه رادیو و تلویزیون   3472
  گر رادیو و تلویزیون  مصاحبه  3472
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  گردان  شبیه  3473
  شعبده باز   3473
  گیر  معرکه  3473



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

329

  شرح  ISCOکد

  بازها  بازها، آکروبات ها، شعبده دلقک  3474
  آکروبات باز   3473
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  کمک مربی ورزش  3475
  متصدي امور تربیت بدنی   3475
  متصدي تفریحات سالم   3475
  مربی تربیت بدنی   3475
  مربی قایق رانی   3475
  مربی ورزش   3475
  ي رزمی ها ورزشمربی   3475
  مربی یوگا   3475
  مرشد زورخانه   3475
  معلم ورزش   3475
  نجات غریق   3475
  ي ا ورزشکار حرفه  3475
  مربی پیست اسب دوانی  3475
  سوارکار  3475
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  مرشد مذهبی   3480
  موذن   3480
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  چاپکار چاپ برجسته   7346
  چاپکار سیلک اسکرین   7346
  چاپکار قوطی فلزي   7346
  ) چاپ کار پارچه(کار  قلم  7346
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  شرح  ISCOکد

  پ پارچه کارگر چا  7346
  کارگر چاپ در نساجی   7346
  زن پارچه  گل  7346
  متصدي چاپ پارچه   7346
  متصدي چاپ چرم   7346
  متصدي گلزنی و چاپ پارچه   7346
  نقاش پارچه   7346

  سبدبافان و کارکنان مربوط   7424
  ساز  بادبزن دستی  7424
  برس ساز غیرسیمی   7424
  ) حصیرباف(بوریا باف   7424
  حصیرباف   7424
  باف  زنبیل  7424
  سازنده محصوالت حصیري   7424
  سبدباف   7424
  کارگر حصیر باف   7424
  کن ساز  ماهوت پاك  7424

  خیاط تئاتر  7433
  گلدوز   7436
  گوبلن کار   7436
  مربی گلدوزي   7436
  دوز ملیله  7436
  دوز  منجوق  7436
  قالی بافان ـ دستی   7501
  دستی  بافنده فرش  7501
  کار قالی  پرداخت  7501
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  شرح  ISCOکد

  کن قالی  پشت پاك  7501
  ) رفوگر(تعمیرکار فرش   7501
  چله دوان قالی   7501
  دارکش قالی   7501
  ) دستباف(رفوگرقالی ـ رفوگر فرش دستی   7501
  کار قالی  ریشه  7501
  سرپرست قالیبافی   7501
  سرکارگر قالیباف   7501
  زن قالی  شانه  7501
  باف دستی  فرش  7501
  باف دستی  قالی  7501
  گیر قالی  کرك  7501
  کمک قالی باف   7501
  گیر قالی  کیس  7501
  گیر قالی  لکه  7501
  مربی قالیبافی   7501
  نقشه خوان قالی   7501
  گلیم بافان و زیلوبافان ـ دستی   7502
  پنجه زن ـ گلیم بافی   7502
  جاجیم باف   7502
  جوالباف   7502
  خورجین باف   7502
  روفرش باف   7502
  زیلو باف   7502
  سجاده باف   7502
  گلیم باف دستی   7502
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  شرح  ISCOکد

  موج باف  7502
  ها  آالت و دستگاه متصدیان و مونتاژکاران ماشین  8

  آالت تولید فیلم و مواد مورد استفاده در عکاسی  متصدیان ماشین  8224
  متصدي ماشین تولید فیلم عکاسی   8224
  هاي چاپ متصدیان ماشین   8251
  سرکارگر چاپ ماشینی   8251
  ماشین چی چاپخانه   8251
  متصدي اینتر تایپ   8251
  متصدي لینو تایپ   8251
  متصدي ماشین افست لیتوگرافی   8251
  متصدي ماشین چاپ    8251
  يها نامتصدي ماشین چاپ استو   8251
  متصدي ماشین چاپ افست   8251
  اشین چاپ چرخان متصدي م   8251
  متصدي ماشین چاپ روتوگراور   8251
  متصدي ماشین چاپ کاغذ دیواري   8251
  متصدي ماشین چاپ لیتوگرافی فیلم   8251
  متصدي ماشین چاپ منسوجات    8251
 ریزي متصدي ماشین حروف   8251
  متصدي مونو تایپ   8251
  مغازه گرافیکی کارآموز   8251
  پکارگر ماشین چا   8251
  کارگر ماشین چاپی گراورر   8251
  کارگر ماشین چاپ لیتوگرافی   8251
  کارگر افست کوچک چاپ   8251
  کاراموز چاپ افست کوچک   8251



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه                                                                            

 

344 

  شرح  ISCOکد

  اپراتور ماشین برش کاغذ   8251
  هاي صحافی متصدیان ماشین  8252
  سرپرست صحافی ماشینی  8252
  سرپرست ماشین ترتیب کن   8252
  ودوزيمتصدي ماشین ت  8252
  متصدي ماشین چسب زنی  8252
  متصدي ماشین صحافی  8252
  دستیار صحافی کوچک 8252
  دستیار صحافی چاپ 8252
  دستیار ماشین چاپ 8252
  ورزشی_پارو زن قایق هاي تفریحی   8340
  ورزشی_هاي تفریحی  قایقران قایق  8340

  کارگران ساده  9
  روزنامه فروش دوره گرد 9112
  فلکی چرخ و 9120
  کارگر باغ وحش   9132
  )نگهبان کاخ( کاخدار 9141
  متصدي پارك 9152
  راهنماي تفریح وسرگرمی 9152
  ها در شهربازي متصدي بازي 9152
  خدمتکار پارك تفریحات 9152
  )تفریحی( درشکه چی 9331
  )تفریحی(ارابه چی  9332
  مهماندار و خدمتکار کافه 9332
  ن ها و مراسمکارگر خدماتی جش 9332

  



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

345

   ایران فرهنگی مشاغلبندي  طبقه الفباییفهرست -9-2

  شرح  ISCOکد

  آپاراتچی رادیو و تلویزیون   3135
  آپاراتچی سینما   3135
  آرایشگر تئاتر و سینما   5141
  آکروبات باز   3473
  آکروباتیست   3473
  نویس آگهی  2451
   دستی -کننده گل چینی آماده  7326
  ) خواننده خیابانی بجز(وان آوازخ  2453
  ساز  آهنگ  2453
  اپراتور اگراندیسان   3134
  هاي فرستنده رادیو و تلویزیون  اپراتور ایستگاه  3135
  اپراتور تجهیزات تلوزیون  3135
  اپراتور دستگاه ضبط و پخش در رادیو و تلویزیون   3135
  اپراتور دوربین فیلمبرداري تلویزیون   3134
  ور سینما اپرات  3135
  هاي تلویزیونی اپراتور فرستنده  3135
  هاي رادیویی اپراتور فرستنده  3135
  اپراتور ماشین برش کاغذ   8251
  اپراتور میکروفن و بلندگو   3135
  کلوپ   دهنده فیلم در ویدئو اجاره  3429
  اجراکننده مراسم مذهبی کفن و دفن   5143
  استاد موسیقی   2453
  اسقف   2462
  اسیدکار ـ کلیشه سازي   7342
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  شرح  ISCOکد

  اشتروتیپ کار   7342
  اعضاي انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  1143
  اعضاي شوراي علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  1143
  افست کار   7341
  الکتروتایپ کار   7342
  الماس تراش   7313
  امام جماعت   2461
  فرهنگی شناس انسان 2442
  بادبزن دستی ساز   7424
  دستی –بادزن بدنه چینی   7326
  بازبین فیلم   3460
  بازیگر نمایش   2455
  شناس  استانب 2442
  ) نقش زن پارچه(چی  باسمه  7346
  بافنده فرش دستی   7501
  بایگان   4141
  ها و آرشیوها کننده فایل بایگانی  4141
  ها نوشته هاي خطی و دست کننده کتاب بایگانی  4141
  هاي کتابخانه کتاب کننده بایگانی  4141
  برس ساز غیر سیمی   7424
  کاري  کاري و منبت برشکار چند تیغه ـ خاتم  7331
  برشکار شیشه ـ دستی  7327
  دستی -برشکار کاشی و چینی و سفال   7326
  برشکار کاغذ و کتاب در صحافی   7345
  )راهنما(شناس  بلد، راه  5113
  بلورساز ـ دستی  7327
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  شرح  ISCOکد

  ینما و تئاتر بلیط فروش س  4211
  بندباز   3473
  ) حصیرباف(بوریا باف   7424
  دستی –پارافین زن چینی   7326
    نویس پارچه  2452
  دستی –کننده چینی  پاك  7326
  ) راهنماي محلی(پاکار   5113
  پرتره ساز   2452
  دستی -کار سفال، سرامیک و چینی  پرداخت  7326
  کار شیشه ـ دستی  پرداخت  7327
  کار قالی  پرداخت  7501
  پرسکار شیشه ـ دستی  7327
  شناس  پرنده  2211
  پژوهشگر زبان   2444
  کن قالی  پشت پاك  7501
  پلی افست کار   7341
  پلیپ ساز ـ کلیشه و گراورسازي   7342
  بافی  زن ـ گلیم پنجه  7502
  پیانیست   2453
  پیش نماز   2461
  پیشگو   5150
  پیکر تراش   2452
  نویس لو وکلیشهتاب  5112
   نویس تابلو  2452
  تارزن   2453
   نویس تاریخ  2443
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  شرح  ISCOکد

  کننده فیلم  تدوین  2455
  کار تذهیب  2452
  تراشکار شیشه ـ دستی  7327
  تراشکار مجسمه   2452
  ترانه سرا  2453
  ) کننده جواهرات نصب( کار  ترصیع  7313
  کار پارچه  تزیین 7333
  کار چرم  تزیین 7333
  کار چوب  زیینت  7331
  کار حصیر  تزیین  7331
  کار سرامیک  تزیین  7324
  تصنیف ساز   2453
  صویرپردازت  2452
  تعمیرکار آالت موسیقی   7312
  تعمیرکار اجناس عتیقه   2452
  تعمیرکار جواهرات   7313
  تعمیرکار دوربین عکاسی   7311
  ) رفوگر(تعمیرکار فرش   7501
  تعمیرکار مجسمه   2452
  تکنسین نور  3135
  کننده فیلم و عکس  تکثیر  3134
  آپارات سینما  تکنیسین  3135
  امور طراحی صنایع دستی  تکنیسین  3471
  پخش فیلم  تکنیسین  3135
  تست صدا تکنیسین  3135
  صدابرداري  تکنیسین  3135
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  شرح  ISCOکد

  فنی وسایل سمعی و بصري  تکنیسین  3114
  مدلسازي و طراحی  تکنیسین  3471
  گذار  هتل  6154
  دستی –تمبوشه ساز سفالی   7326
  تمپوزن   2453
  ساز  تندیس  2452
  صدا کننده تنظیم  3135
  کننده آهنگ و ارکستر  تنظیم  2453
  دستی –تنور ساز گلی   7326
  رسانه تولیدکننده  1429
  نمایش تولیدکننده  1429
  کننده فیلم سینمایی  تولید  1429
  تلویزیونی هاي  تولیدکننده برنامه  1429
  هاي رادیویی  تولیدکننده برنامه  1429
  )انیمیشن(هاي پویانمایی  کننده فیلم تهیه  1429
  کننده برنامه تلویزیون تهیه  1429
  کننده برنامه رادیو   تهیه  1429
  کننده تئاتر  تهیه  1429
  کننده فیلم سینمایی  تهیه  1429
  کننده میکروفیلم  تهیه  3134
  ف جاجیم با  7502
  شناس فرهنگی جامعه 2442
  جانورشناس  2211
  جلد کوب   7345
  جلدساز   7345
  جنگلدار   6141
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  شرح  ISCOکد

  جوالباف   7502
  پارچه  کننده چاپ  7346
  عکس  کننده چاپ  3134
  عالمت برروي تریکو  کننده چاپ  7346
  فیلم  کننده چاپ  3134
  چاپچی کتاب و نشریه   7341
  کرین و نقوش برجسته چاپچی نساجی ـ سیلک اس  7346
  چاپکار چاپ برجسته   7346
  چاپکار سیلک اسکرین   7346
  چاپکار قوطی فلزي   7346
  دستی –چاقو زن چینی   7326
    دستی -کن گل در سفالگري چانه  7326
  دستی –کار سفال  چرخ  7326
  اي ساز حرفه چرم 7333
  چله دوان قالی   7501
    دستی -چینی بندزن  7326
  دستی –ساز  چینی  7326
  چین  حروف  7341
  حصیرباف   7424
  حکاکی روي چرم 7333
  حکاك جلد کتاب   7345
  حکاك جواهر   7313
  حکاك چوب   7331
  حکاك روي فلز   7313
  ـ دستی) قلمزنان روي شیشه(حکاك شیشه   7327
  حکاك فلزات قیمتی، طال و نقره   7313
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  شرح  ISCOکد

  حکاك گراور   7342
  قلم کار چاپ  حکاك و سیاه  7343
  ) بند خاتم(کار  خاتم  7331
  ) پیشواي دین یهود(خاخام   2462
  خادم مسجد و زیارتگاه   3480
  شوي زرگري  خاك  7313
  خبرنگار   2451
  تلویزیونیخبرنگار اخبار   2451
  خبرنگار روزنامه  2451
  خدمتکار پارك تفریحات 9152
  خط انداز شیشه ـ دستی  7327
  رخط نگهدا  3475
  خطاط   2452
   شناس خط 2442
  خلیفه ـ کلیسا   2462
  خمکار شیشه ـ دستی  7327
  ) کننده خنچه تزیین(خنچه بند   3471
  ) خوان آواز(خنیاگر   2453
  ) خواننده خیابانی بجز(خواننده   2453
  خواننده و نوازنده خیابانی   3473
  خورجین باف   7502
  خوشنویس   2452
  باز  خیمه شب  2455
  دارکش قالی   7501
  گو  استاند  2455
   نویس استاند  2451
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  شرح  ISCOکد

  داور  3475
  داور مسابقات   3475
  داور ورزشی  3475
  زن  دایره  2453
  ل انجمن زنان کدبیر  1143
  هاي خیریه  دبیرکل انجمن  1143
  دبیرکل یونسکو   1143
   نویس درام  2451
  تلوزیون و رادیو دستیار تولید فیلم،  3135
  هاي رادیو و تلویزیون  دستیار تهیه برنامه  2455
  دستیار ساخت تئاتر  3135
  دستیار صحافی چاپ 8252
  دستیار صحافی کوچک 8252
  فیلمبردار دستیار  3134
  دستیار ماشین چاپ 8252
  دستیار نورپردازي  3135
  نویس دعا  5150
  دکوراتور   3471
  دکوراتور ویترین فروشگاه   3471
  بنددکور  3471
  نشریاتدار  دکه 5230
  دوبلر   2455
  دوچرخه سوار  3475
  ریز شیشه ـ دستی ذوب  7327
  رابط خبري   2451
  راهب   2462
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  شرح  ISCOکد

  راهبه   2462
  آوري کننده بلیط سینما راهنما و جمع  4211
  راهنماي اماکن تاریخی   5113
  سرگرمی راهنماي تفریح و 9152
  راهنماي تور زیارتی   5113
  هنماي تور مسافرتی را  5113
  راهنماي جهانگردي   5113
  راهنماي حج   5113
  راهنماي فرهنگی   2490
  راهنماي گالري   5113
  راهنماي موزه   5113
  رایزن فرهنگی   2490
  کننده صفحه چاپ  رتوش  7342
  کننده نگاتیو و کلیشه  رتوش  7342
  گر عکاسی  رتوش  3134
  فرتی رزروکننده جا در آژانس مسا  4221
  ) دستباف(رفوگرقالی ـ رفوگر فرش دستی   7501
  کار سرامیک و کاشی و سفال  رنگ  7324
  روحانی   2461
  روحانی ـ سایر ادیان   2462
   نگار روزنامه  2451
  خوان  روضه  3480
  روفرش باف   7502
  رهبر ارکستر   2453
  کار قالی  ریشه  7501
  و امور خیریه رییس اداره اوقاف  1410
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  شرح  ISCOکد

  رییس اداره تربیت بدنی   1410
  انتشارات رییس اداره چاپ و  1410
  رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی   1410
  رییس انجمن طرفداران حفاظت از محیط زیست   1143
  رییس باشگاه ورزشی   1429
  رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  1100
  کاربردي خبر  -رییس دانشکده علمی   1410
  تبلیغات اسالمی زمانسارییس   1100
  تربیت بدنی ـ معاون رییس جمهور  زمانسارییس   1100
  چاپ وانتشارات زمانسارییس   1100
  حج و زیارت  زمانسارییس   1100
  حفاظت محیط زیست ـ معاون رییس جمهور  زمانسارییس   1100
  خبرگزاري جمهوري اسالمی زمانسارییس   1100
  نگ و ارتباطات اسالمیفره زمانسارییس   1100
  ملی جوانان زمانسارییس   1100
  صنایع دستی و گردشگري میراث فرهنگی، زمانسارییس   1100
  اي فرهنگی و هنري مساجد ه رییس ستاد عالی کانون  1100
   رستورانرییس سلف سرویس و   1425
  رییس شبکه صدا وسیما  1410
  رییس فدراسیون ورزشی   1410
  آگهی روزنامه رییس قسمت   2451
  کاربردي فرهنگ و هنر –رییس موسسه آموزش عالی علمی  1410
  رییس موسسه فرهنگی   1410
  رییس موسسه ورزشی  1410
  هاي عمومی کشور رییس هیات امناي کتابخانه  1100
   شناس زبان  2444



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

355

  شرح  ISCOکد

  باف  زنبیل  7424
  کاري  کار و منبت زوارکوب ـ خاتم  7331
  زیلو باف   7502
  ) گراور ساز(زینک ساز   7342
  ژورنالیست   2451
  ساززن   2453
  کن  سازکوك  7312
  آالت موسیقی  سازنده  7312
  سازنده جلدهاي زینتی   7345
  سازنده سازهاي سنتی   7312
  هاي چوبی تزیینی  سازنده گل  7331
  سازنده محصوالت حصیري   7424
  ) بریل(سازنده نقشه الفبایی نابینایان   7341
  رتبه فرهنگی سایر مقامات عالی  1100
  سبدباف   7424
  سجاده باف   7502
  دستی –ساز  سرامیک  7326
  سرپرست ارکستر سمفونیک   2453
  سرپرست انتشارات   2451
  سرپرست باشگاه ورزشی   1429
  هاي ورزشی  سرپرست تیم  3475
  سرپرست صحافی دستی   7345
  سرپرست صحافی ماشینی  8252
  ت قالیبافی سرپرس  7501
   کاروانسرپرست   5113
  سرپرست ماشین ترتیب کن   8252
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  شرح  ISCOکد

  سردبیر   2451
  هاي رادیو و تلویزیون  سردبیر برنامه  2451
  سردبیر فنی روزنامه  2451
  سردبیر مجله تصویري  2451
  سرکارگر چاپ ـ چاپخانه   7341
  سرکارگر چاپ ماشینی   8251
  سرکارگر صحافی   7345
  ر قالیباف سرکارگ  7501
  دستی –چین در کوره   سفال  7326
  دستی –ساز  سفال  7326
    دستی -سفالگر  7326
  دستی –سمباده زن چینی   7326
   نویس سناریو  2451
  زن شیشه ـ دستی سنگ  7327
  سوارکار  3475
    دستی -سوراخ کن بدنه چینی  7326
  شابلون کش ـ چاپ   7341
  شاعر   2451
  ه سراشاعر و تران  2451
  زن قالی  شانه  7501
  شبیه گردان   3473
  شعبده باز   3473
  شکارچی   6154
  گردان  شمایل  3480
  پاش شیشه ـ دستی شن  7327
  شیپورزن   2453



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه

 

357

  شرح  ISCOکد

  بند در صحافی  شیرازه  7345
  دوز  شیرازه  7345
  تراش ـ دستی شیشه  7327
  ساب ـ تولید شیشه ـ دستی شیشه  7327
  دستی کن ـ شیشه فوت  7327
  ـ دستی) ساز شیشه(گر  شیشه  7327
   گري سنتی شیشه  7324
  صاحب امتیازات مطبوعات   2451
  دستی –صافکار چینی   7326
  صحاف  7345
  صدابردار   3135
  صفحه بند   7345
  صفحه چین در چاپخانه   7341
  ) سردبیر فنی روزنامه(آرا  صفحه  2452
  صورتگر و گریمور   5141
  صیاد   6154
  کار شیشه ـ دستی  صیقل  7327
  کننده برنامه رادیو و تلویزیون  ضبط  3135
  ) نوازنده ضرب(زن  ضرب  2453
  بین  طالع  5150
  زن  طبل  2453
  طراح پارك و فضاي سبز   2141
  طراح تابلو   3471
  طراح تبلیغاتی   3471
  طراح تزیینات داخلی   3471
  طراح تولیدات تجاري   3471
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  شرح  ISCOکد

  جلد کتاب طراح   2452
  طراح جواهر   3471
  طراح دکور   3471
  طراح صفحه کتاب و روزنامه   2452
  طراح گرافیک   2452
  نمایشطراح لباس   3471
  هاي محلی طراح لباس  3471
  طراح مد   3471
  طراح موزه   2431
  طراح نقش پارچه   3471
  طراح نقشه قالی   3471
  لینطراح نقشه و شکل ظروف چینی و سفا  3471
  طراحی گرافیگی فیلم و ویدیو  3471
  طالزن چینی   7324
  کننده حاشیه کتاب ـ صحافکار  طالیی  7345
  سازي  گذار ـ شیشه طلق  7327
  ظاهرکننده عکس رنگی   7344
  ظاهرکننده عکس سیاه و سفید   7344
  ظاهرکننده عکس مثبت   7344
  ظاهرکننده عکس معکوس   7344
  ظاهرکننده فیلم   3134
  دستی –ظروف سفالی ساز   7326
  اي ساز ـ دستی ظروف شیشه  7327
  عاقد   2461
  شناس عتیقه  2431
  ـ دستی) ریز عدسی قالب(ریز  عدسی  7327
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  شرح  ISCOکد

  ساز ـ دستی عدسی  7327
  عضو کمیته فرهنگی مجلس  1100
  عقیق تراش   7313
  عکاس فنی  3134
  عکاس ورزشی  3134
  عکاس هنري  3134
  گراف ـ چاپخانه عکاس لیتو  7344
  عکاس هلیوگراور ـ چاپخانه   7344
  عکس زن چینی   7324
  گیر در چاپخانه  غلط  7341
  فالگیر   5150
  فتواینگراور   7344
  باف دستی  فرش  7501
  فرم بند   7341
  فروشنده در دکه نشریات 5230
  فروشنده در کیوسک نشریات 5230
  نویس فکاهی  2451
  ها ابکننده کت فهرست  4141
  فیروزه تراش   7313
  فیلمبردار  3134
  فیلمساز   1429
  قاري قرآن   3480
  قالب ساز حکاکی   2452
  دستی –چین چینی  قالب  7326
  ریز شیشه ـ دستی قالب  7327
  دستی -ریز ظروف سفالی و چینی  قالب  7326
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  شرح  ISCOکد

  ریز عدسی ـ دستی قالب  7327
  دستی –ریز کاشی  قالب  7326
  دستی -سفال و چینی  زن قالب  7326
  دستی -ساز ـ سفال و چینی  قالب  7326
  باف دستی  قالی  7501
  ورزشی_هاي تفریحی  قایقران قایق  8340
  خوان  قرآن  3480
  گو  قصه  2455
   نویس قصه  2451
  زن  قلم  2452
  زن برنج  قلم  7313
  زن روي فلز  قلم  7313
  زن شیشه ـ دستی قلم  7327
  سازي یشهزن کل قلم  7342
  زن مس  قلم  7313
  زن نقره و طال  قلم  7313
  زن ورشو  قلم  7313
  ) چاپ کار پارچه(کار  قلم  7346
  مغازه گرافیکی کارآموز   8251
  کاراموز چاپ افست کوچک   8251
  کارشناس اداره کل امور کتاب و کتابخوانی  2122
  هاي داخلی کارشناس امور مطبوعات و خبرگزاري  2122
  کارشناس امور هنرهاي تجسمی  2122
  کارشناس امور هنرهاي نمایشی  2122
  هاي فرهنگی و هنري هاي آموزش ریزي و هماهنگی کارشناس برنامه  2122
  کارشناس تبلیغات و اطالع رسانی  2122
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  شرح  ISCOکد

  هاي فرهنگی و هنري کارشناس توسعه مشارکت  2122
  هاي خارجی کارشناس رسانه  2122
  ها ریزي رسانه ت و برنامهکارشناس مطالعا  2122
  هاي سینمایی، سمعی بصري ریزي فعالیت کارشناس مطالعات و برنامه  2122
  هاي هنري ریزي فعالیت کارشناس مطالعات و برنامه  2122
  ریزي مطالعات فرهنگی کارشناس مطالعات و برنامه  2122
  هاي قرآنی کارشناس هماهنگی و ترویج فعالیت  2122
  ست کوچک چاپکارگر اف   8251
  ها و مراسم کارگر خدماتی جشن 9332
  کارگر ماشین چاپ   8251
  کارگر ماشین چاپ لیتوگرافی   8251
  کارگر ماشین چاپی گراورر   8251
  کارمند کتابخانه   4141
  کتابدار کتابخانه تخصصی  2432
  کتابدار کتابخانه سمعی بصري  2432
  کتابدار کتابخانه کودکان   2432
  تابدار کتابخانه مرجعک  2432
  کارشناس آبزیان   2211
  ی استانکارشناس آثار ب  2442
  کارشناس آثار تاریخی   2442
  کارشناس آثار تاریخی مذهبی  2442
  کارشناس آرشیو   2432
  آموزش خدمات جهانگردي  کارشناس  2490
  کارشناس اشیا عتیقه   2431
  اطالعات و جهانگردي  کارشناس  2490
  امور اجتماعی  شناسکار  2490
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  شرح  ISCOکد

  کارشناس امور اسناد ـ آرشیو   2432
  کارشناس امور خبري   2451
  کارشناس امور سینمایی   2455
  کارشناس امور فرهنگی   2490
  کارشناس امور مساجد   2490
  کارشناس امور مطالعات اجتماعی   2490
  کارشناس امور مطبوعات   2451
  نريهاي ه کارشناس امور نمایشگاه  2431
  کارشناس امور ورزشی   2490
  کارشناس امور یونسکو   2490
  کارشناس انتشارات آموزشی   2451
  کارشناس بررسی کتاب   2451
  کارشناس بررسی مطبوعات   2451
  ریزي تبلیغاتی  کارشناس برنامه  2490
  ریزي جهانگردي  کارشناس برنامه  2490
  ریزي محیط زیست  کارشناس برنامه  3222
  هاي انتشاراتی و تبلیغاتی  کارشناس برنامه  2490
  کارشناس بهداشت محیط زیست   3222
  کارشناس پرندگان   2211
  کارشناس تبارشناسی حیوانات   2211
  کارشناس تبلیغات مذهبی  2490
  کارشناس تربیت بدنی   2490
  کارشناس تزیین و طراحی   2452
  کارشناس تسهیالت جهانگردي   2490
  ناس تشریفات کارش  2490
  کارشناس تفریحات سالم   2490
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  شرح  ISCOکد

  فرهنگیآوري اطالعات  کارشناس جمع  2122
  کارشناس روابط عمومی   2490
  کارشناس روابط فرهنگی   2490
  کارشناس صنایع چاپ  2122
  کارشناس طراحی   2452
  کارشناس طراحی صنایع دستی   2452
  کارشناس فرهنگ عامه   2490
  اري کارشناس کتابد  2432
  کارشناس گسترش فرهنگ   2490
  کارشناس مدارك و اطالعات   2432
  کارشناس موزه   2431
  کارگر تاریکخانه ظهور فیلم   7344
  کارگر چاپ ـ چاپخانه   7341
  کارگر چاپ پارچه   7346
  کارگر چاپ در نساجی   7346
  کارگر چاپ روي سنگ   7341
  کارگر چاپ کاغذ و مقوا   7341
  ر حصیر باف کارگ  7424
  کارگر دمیدن شیشه ـ دستی   7327
  کن چاپخانه  کارگر ردیف  7341
  کن ـ بلورسازي ـ دستی کارگر شیشه خشک  7327
  کارگر صحاف   7345
  باف ـ کارهاي دستی  کارگر نی  7331
   کاري منبتو  کاري خاتمهانیکام زن ـ  کارگر  7331
  کارگر هنردستی روي چوب   7331
  ن کارگردا  2455
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  شرح  ISCOکد

  کارگردان تئاتر   2455
  کارگردان تلویزیون   2455
  کارگردان فنی ـ تلویزیون    2455
  کارگردان فیلم   2455
  کارگزار امور ورزشی   3429
  کارگزار امور هنري   3429
  کاریکاتوریست   2452
  دستی –تراش  کاشی  7326
  دستی –ساز  کاشی  7326
  کاغذ تاکن در صحافی   7345
  کاهن   2462
  کپی کار   7342
  کپی کار گرافیک   7342
  کتابدار   2432
  دهنده خنچه و حجله  کرایه  3429
   براي مناسبات دهنده ظروف کرایه  3429
  براي مناسبات دهنده فرش کرایه  3429
  براي مناسباتدهنده لباس  کرایه  3429
  دهنده نوار ویدئو  کرایه  3429
  گیر قالی  کرك  7501
  ساز ـ دستی کریستال  7327
  کشیش   2462
  بین کف  5150
  ساز  کلیشه  7342
  ساز و کپیست  کلیشه  7342
  زن  چه آنکم  2453
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  شرح  ISCOکد

  کمک آرایشگر   5141
  کمک صحاف   7345
  کمک عکاس  3134
  کمک فیلمبردار  3134
  باف  کمک قالی  7501
  کمک کارشناس آثار تاریخی   3460
  کمک کارشناس امور اجتماعی   3460
  مک کارشناس امور اسناد ک  2432
  کمک کارشناس امور تبلیغاتی   3471
  کمک کارشناس امور ورزشی   2490
  کمک کارشناس تزیین و طراحی   3471
  کمک کارشناس روابط عمومی   3460
  کمک کارشناس گسترش فرهنگ   3460
  کمک کارشناس محیط زیست   3222
  کمک کارشناس موزه   2431
  کمک کارگردان   2455
  کمک کتابدار   2432
  کمک مربی ورزش  3475
  هاي خارجی  کننده فیلم کنترل  3460
  کار شیشه ـ دستی کنده  7327
  دستی –گر  کوزه  7326
  کننده آالت موسیقی  کوك  7312
  گیر قالی  کیس  7501
  گراور ساز   7342
  گریمور   5141
  گزارشگر   2451



  بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه                                                                            

 

366 

  شرح  ISCOکد

  گزارشگر رادیو  2451
  گزارشگر روزنامه  2451
   نویس گزارش  2451
  زن پارچه  گل  7346
  گلیم باف دستی   7502
  گوبلن کار   7436
  گوهري   7313
  گوینده خبر   3472
  گوینده رادیو و تلویزیون   3472
  ) سرا استاند(گوینده صحنه   2455
  شناس گیاه  2211
  گیتاریست   2453
  گیر قالی  لکه  7501
  لیتوگراف   7341
  مارگیر   6154
  سازي  ماسترساز ـ کلیشه  7342
  چی چاپخانه ماشین   8251
  مانکن    5210
  کن ساز  ماهوت پاك  7424
  مبلغ مذهبی   2461
  مبلغ مذهبی ـ سایر ادیان   2462
  متخصص پرندگان   2211
  متخصص وسایل کمک آموزشی سمعی و بصري   2351
  مترجم   2444
  متصدي اسناد  4141
   متصدي امور تربیت بدنی  3475
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  شرح  ISCOکد

  متصدي امور خیریه   3480
  ها متصدي امور شهرداري  3439
  متصدي امور صحنه   3135
  متصدي امور فرهنگی و ارشاد   3439
  هاي دوبله  متصدي ایستگاه  3135
  متصدي اینتر تایپ   8251
  ها در شهربازي متصدي بازي 9152
  متصدي بانک اطالعات فنی   4141
  متصدي بایگانی   4141
  دي پخش برنامه رادیو و تلویزیون متص  3135
  متصدي تاریک خانه   3134
  متصدي تجهیزات اتاق کنترل رادیو و تلویزیون   3135
  متصدي تسهیالت جهانگردي   3414
  متصدي تشریفات   3439
  متصدي تفریحات سالم   3475
  متصدي جایگاه کنسرت  4211
  متصدي چاپ پارچه   7346
  متصدي چاپ چرم   7346
  متصدي چاپ نقشه   7341
  متصدي دستگاه پخش رادیو و تلویزیون   3135
  متصدي دستگاه طلق ـ دستی  7327
  پخش ویدئو  هاي دستگاهمتصدي   3135
  متصدي دوربین تلویزیون   3134
  متصدي سیار نمایش فیلم   3135
  متصدي صدور بلیط مسافرتی   4221
  هاي رادیو و تلویزیون  متصدي ضبط برنامه  3135
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  شرح  ISCOکد

  متصدي ضبط و تکثیر کاست   3135
  متصدي ضبط ویدئویی   3135
  متصدي فتوگراور   7342
  متصدي کنترل شیشه ـ دستی   7327
  متصدي گالري هنري   2431
  متصدي گلزنی و چاپ پارچه   7346
  متصدي لینو تایپ   8251
  متصدي ماشین افست لیتوگرافی   8251
  متصدي ماشین تودوزي  8252
  ماشین تولید فیلم عکاسی  متصدي  8224
  متصدي ماشین چاپ    8251
  يها نامتصدي ماشین چاپ استو   8251
  متصدي ماشین چاپ افست   8251
  متصدي ماشین چاپ چرخان    8251
  متصدي ماشین چاپ روتوگراور   8251
  متصدي ماشین چاپ کاغذ دیواري   8251
  متصدي ماشین چاپ لیتوگرافی فیلم   8251
  صدي ماشین چاپ منسوجات مت   8251
  متصدي ماشین چسب زنی  8252
 ریزي متصدي ماشین حروف   8251
  متصدي ماشین صحافی  8252
  متصدي مدارك و اطالعات   4141
  متصدي مرمت اسناد   2452
  متصدي مونو تایپ   8251
  متصدي میکروفن و بلندگو   3135
  متصدي میکساژ ـ انطباق صدا با تصویر   3135
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  شرح  ISCOکد

  متصدي نمایش فیلم   3135
  متصدي نور صحنه   3135
  هنري  هاي خانهنگار متصدي  2431
  متولی مسجد و زیارتگاه   3480
  مجتهد دین اسالم   2461
  مجري برنامه رادیو و تلویزیون   3472
  مجري تولید  1429
  ساز  مجسمه  2452
  مخبر   2451
  مداح   3480
  مدل تبلیغاتی   5210
  دستی -و چینی و سرامیک ساز سفال  مدل  7326
  و تورگردانیمدیر آژانس مسافرتی   1426
   گریم هنريمدیر آموزشگاه آرایش و   1429
  مدیر آموزشگاه آزاد هنري  1429
  هنرياي  مدیر آموزشگاه حرفه  1429
  مدیر استخر    1429
  مدیر اماکن تفریحی و نمایشی   1429
  مدیر امور تربیت بدنی   1429
  ور جهانگردي مدیر ام  1425
  مدیر امور فرهنگی   1429
  مدیر امور هنري   1429
  مدیر انتشارات  1422
  مدیر باشگاه ورزشی   1429
  مدیر پانسیون   1425
  مدیر تئاتر   1429
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  شرح  ISCOکد

  مدیر تبلیغات   1427
  مدیر چاپخانه   1422
  ها و محیط زیست مدیر حفظ پارك  1429
  مدیر خبري منطقه  1410
  هتل مدیر داخلی   1425
  مدیر دکوراسیون   3471
  مدیر روابط عمومی  1427
  مدیر سینما   1429
  مدیر صحافی  1422
  مدیر صحنه   1429
  مدیر صحنه نمایش   1429
  مدیر صدابرداري   1429
  مدیر عامل بنیاد فرهنگی البرز  1410
  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  زمانسامدیر عامل   1100
  سسه صندوق عمران موقوفات کشورمدیر عامل مو  1410
  مدیر عکاسی   1427
  مدیر فیلمبرداري   1429
   کاروانمدیر   1426
  مدیر کتابخانه عمومی   1429
  کتابخانه عمومی مساجدمدیر   1429
  مدیر گالري هنري  1429
  مدیر لیتوگرافی  1422
  مدیر مجله و روزنامه   2451
  مدیر مکان ورزشی   1429
  مدیر موزه  1429
  مدیر نمایشگاه هنرهاي تجسمی  1429
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  شرح  ISCOکد

  مدیر هنري  1429
  مدیرپخش فیلم   1429
  مدیرعامل موسسه فرهنگی   1410
  مدیرفرهنگ سرا، خانه فرهنگ و کانون فرهنگی  1429
  و امور خیریهمدیرکل اوقاف   1100
  نگارخانه هنري مدیر  1429
  مربی آموزش خدمات جهانگردي   2490
  هنرستان هنرياي  و حرفه مربی آموزش فنی  2320
  مربی آموزش هنري   2351
  مربی آوازخوانی  2453
  مربی اسکی  3475
  مربی بسکتبال  3475
  مربی پیست اسب دوانی  3475
  مربی تربیت بدنی   3475
  مربی تنیس  3475
  مربی چوگان  3475
  مربی ژیمناستیک  3475
  ها ورزشمربی سایر   3475
  مربی شنا  3475
  فوتبالمربی   3475
  مربی قالیبافی   7501
  رانی  مربی قایق  3475
  مربی گلدوزي   7436
  مربی موسیقی   2453
  مربی ورزش   3475
  ي رزمی ها ورزشمربی   3475
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  شرح  ISCOکد

  مربی هنر  2453
    هنرستان هنري مربی هنرستان  2320
  مربی یوگا   3475
  مرثیه خوان   3480
  مرجع تقلید   2461
  شناس مردم  2442
  رشد زورخانه م  3475
  مرشد مذهبی   3480
  مرمت کار آثار هنري   2452
  کننده حاشیه کتاب ـ صحافکار  مرمر نما  7345
  مروج مذهبی   2461
  مسئول چاپخانه   7341
  مسئول فنی پخش شبکه رادیو و تلویزیون   3135
  مسئول فنی ضبط شبکه رادیو و تلویزیون   3135
  مسئول نور صحنه   3135
  ور مطلبوعاتی مشا  2451
ـ    مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی  1100 هـاي فرهنگـی و    ر کـانون هماهنگی و نظـارت ب

  هنري مساجد
  گر رادیو و تلویزیون  مصاحبه  3472
  گر مطبوعات  مصاحبه  2451
  دستی –ي سفال زسا مصالح  7326
  دستی –گیر سفال  مصالح  7326
  مصحح   2451
  د اسالمی معاون اداره فرهنگ و ارشا  1410
  معاون باشگاه ورزشی  1429
  معاون بقاع و اماکن متبرکه  1410
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  شرح  ISCOکد

  شهردار فرهنگی معاون  1100
  معرق چرم 7333
  کار چوب  معرق  7331
  دستی –کار کاشی  معرق  7326
  معرکه گیر   3473
  معلم ورزش   3475
  معمار میراث فرهنگی  2141
  معمار نما و زیبا سازي  2141
  مفسر   2451
  مطبوعات  نویس مقاله  2451
  دوز ملیله  7436
  کار  منبت  7331
  منتقد   2451
  دوز  منجوق  7436
  منشی صحنه   3135
  موبد   2462
  موج باف  7502
  موذن   3480
  مورخ   2443
  مورخ فرهنگ  2443
  مورخ هنر  2443
  دار  موزه  2431
  موزیسین   2453
  قومی شناس موسیقی  2453
  مولف   2451
  موم کار جواهرات   7313
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  شرح  ISCOکد

  مونتاژکننده فیلم   3135
  مهرساز الستیکی و پالستیکی   7342
  دستی –مهرنماز ساز   7326
  مهماندار و خدمتکار کافه 9332
  ی استانمهندس آثار ب  2141
  مهندس فضاي سبز   2141
  مهندس معماري حفظ منابع طبیعی  2141
  مهندس نورپردازي  3135
  میکسر صدا  3135
  کننده صدا  میکس  3135
  مینا کار فلز   7313
  میناکار روي فلز قیمتی   7313
  مینیاتوریست   2452
  ناشر   2451
  ناشر کتاب   2451
  ناشر، سردبیر، مدیر روزنامه یا مجله   2451
  نجات غریق   3475
  نجات غریق ورزشکار عضو کمیته ورزشی  3475
  زن  نقاره  2453
  نقاش   2452
  ر گویرنقاش ـ تص  2452
  نقاش پارچه   7346
  نقاش تابلوهاي تبلیغاتی   2452
  نقاش دیجیتالی  2452
  نقاش روي شیشه   7324
  نقاش سرامیک و چینی و سفال   7324
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  شرح  ISCOکد

  نقاشی روي چرم 7333
  نقال   2455
  ساز  نقره  7313
  کار  نقره  7313
  ) نقره کار شیشه(ینه کار آ نقره  7324
  نقشه خوان قالی   7501
  کش قالی  نقشه  2452
  تراش  نگین  7313
  کار  نگین  7313
  خوان  میت نماز  5143
   نویس نمایشنامه  2451
  و ولی فقیه نماینده امام  1100
  المللی بین فرهنگی يها زمانسانماینده   1143
  گیر در چاپخانه  نمونه  7341
  نوار و صفحه پرکن   3135
  نوازنده   2453
  خوان  نوحه  3480
  ورپرداز صحنه ن  3135
  نویسنده  2451
  واعظ   2461
  واعظ ـ سایر ادیان   2462
  دستی -کش ـ چینی و سفال  واگن  7326
  اي  ورزشکار حرفه  3475
   وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  1100
  ویراستار   2451
  ویراستار مقاله  2451
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  شرح  ISCOکد

  ویرایشگر روزنامه و مجله   2451
  ویرایشگر صدا   3135
  گر مطبوعات ویرایش  2451
  ویولن زن   2453
  هنرپیشه   2455
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r     هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  
  . آمار گردآوري نشده است         -          

  . آمار در دسترس نیست            0 0 0
 X            ذاتاً یا عمالً وجود ندارد .  

X X      ی استمعن جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی .  
  . رقم کمتر از نصف واحد است                     

  . نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم                      
  . رقم غیر قطعی است    *       

  .رقم جنبه تخمینی دارد          ** 
W            به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.  

   
  

  

ها قبـل از   ها و شاخص نسبت  محاسبه. ها به علت سرراست کردن ارقام است اختالف در سرجمع          
  .    ارقام صورت گرفته است سرراست کردن 

  
  

  
  
  
  

//  
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r  مرکز آمار ایران  
  
r ویرایش اول( بندي فرهنگ و فراغت ایران طبقه(  
r 1388چاپ اول، اردیبهشت : تاریخ انتشار     
r نسخه 300: شمار  
r 4195: ماره مسلسل نشریات مرکز آمار ایرانش  
r رسانی و پایگاه اطالعات آماري دفتر اطالع: ناشر  
r ریال  32000: قیمت  
r  چاپ در چاپخانه مرکز آمار ایران  

  

r نقل قول از مطالب این کتاب با ذکر منبع بالمانع است .  
r ،88965061تلفن  معیري،  خیابان رهی ، فاطمی خیابان دکتر ،14144پستی کد تهران      

r 88966089 – 88963451: دورنگار   
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