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 شاپرک-شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نگارنده

 مستند عنوان
بنادی مووزهاای الالیات صانفی پدیرنادگان شابکه        راهنمای تخصیص کد صنف بر مبناای دساته  

 رالکترونیکی پرداخت کشو

 SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP مستند کد

 00-01 شماره ویرایش

 20/11/1394 تدوین/بازنگریتاریخ 
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 نگارنده تاریخ بازنگری موضوع بازنگری شماره ویرایش
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 مهمقد -1

دستوراللمل »بایست صراا برمبنای مستند  اگرچه تخصیص کد صنف به پدیرندگان شبکه پرداخت الکترونیک در کشور می

های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت پدیرد، شرکت «پرداخت کشور یکیالکترون شبکه رندگانیکد صنف به پد صیجامع تخص

بندی مربوط به مووز الالیت صنفی دستهتوانند از  می به پدیرندگانیااته  تخصیص هایکد صنف از صحتمنظور حصول اطمینان 

برمبنای استاندارد  کار،الالیت کسب و  بندی صنفی مووزهایدستهده کنند. از آنوا که نیز در اختصاص کد اصناف استفاپدیرندگان 

ISIC اصناف و کدهای صنفی تلریف شده  بر نظارت عالیبق کدهای صنفی تلریف شده در هیئت برای تطاجدول نگاشتی باشد،  می

بدیهی است  تدوین گردیده است. «پرداخت کشور یکیالکترون شبکه رندگانیکد صنف به پد صیدستوراللمل جامع تخص»مستند در 

های ترین کد صنف ممکن به پدیرندگان، همچنان برعهده شرکتاین جدول نگاشت صراا جنبه راهنمائی داشته، و تخصیص صحیح

 باشد. ارائه دهنده خدمات پرداخت می

 اهداف -2

ترین کد صنف ممکن به پدیرندگان شبکه الکترونیکای پرداخات کشاور بار     هدف از تدوین این سند، کمک به تخصیص صحیح

 باشد.مبنای مووز الالیت صنفی می

 کاربران -3

 باشند.های ارائه دهنده خدمات پرداخت میکاربران این سند شرکت

 تعاریف -4

 ندارد.
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 رحش -5

باشد. بدیهی است جدول ذیال صاراا باه     شبکه پرداخت الکترونیک کشور به شرح زیر می MCCو  ISICجدول نگاشت کدهای 

بایست برمبنای مستند  منظور راهنمائی شرکتها در این حوزه تهیه گردیده است، و تخصیص صحیح ترین کد صنف به هر پدیرنده می

توسط شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخات  " پرداخت کشور یکیالکترون شبکه دگانرنیکد صنف به پد صیدستوراللمل جامع تخص"

 انوام گردد.

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

742 

Veterinary Services  خدمات/

 دامپزشکی

 

763 

Agricultural Co-operatives تلاونی/

 کشاورزی

 مرغداری خدمات -12610

 مرغداری آالت ماشین وتلمیر تولید -292121

 مرغداری لوازم و آالت ماشین اروشی خرده -523819

 زنده مرغ و روزه یک جوجه کنندگان حمل داتر -5/602319

 دامپروری خدمات -14021

 طیور خوراک تولید -153115

 دام خوراک تولید -153116

 طیور و امد خوراک اروشی عمده -512511

 ماکیان کشی جوجه دستگاه اروشی عمده -515422

 ای قطره آبیاری های لوله و آبیاری -آبرسانی لوازم اروشی عمده -515416

 طیور و دام خوراک اروش نمایندگی -512512

 زنده دام اروشی عمده -512521

 (زنده) طیور اروشی عمده -512522

 زنده طیور و دام اروش نمایندگی -512523

 دامپروری توهیزات و االت ماشین اروش نمایندگی -515424

 طیور انواع اروشی خرده -523835

                                                           

های صنفی کشور تخصایص  سازمانبه بر اصناف کدهای اصناف ملادل در این مستند بر اساس کد اصناف موجود در لیست اعالمی از سوی هیئت عالی نظارت  1

   .اندیااته
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کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 طیور و دام نقل و حمل خدمات -602316

 طیور و دام خوراک اروشی خرده -5/523839

 کشاورزی آالت ماشین طراحی -742113

 اللمل حق بصورت ا روغنی های میوه و ها دانه اروشی عمده -511015

 روغنی های دانه و بدر انواع اروشی عمده -512551

 روغنی های دانه و بدر انواع اروش نمایندگی -512552

 روغنی های دانه و گیاهی بدرهای اروشی خرده -523838

 عصاری -151414

 پوست کندن غالت و حبوبات -153114

 کاری اللمل حق بصورت حبوبات و غالت اروشی عمده -511012

 غالت اروش نمایندگی -512313

 حبوبات اروشی عمده -512321

 حبوبات اروش نمایندگی -512322

 غالت آوری عمل از حاصل های مانده پس اروشی عمده -514721

 سبوس و چغندر تفاله ، غالت آوری عمل ضایلات اروش نمایندگی -514723

 سبوس و چغندر تفاله ، غالت آوری عمل ضایلات اروش نمایندگی -522223

 اروشی آردو غالت و محصوالت نشاسته ایخرده  -522225

 نشاسته و ادویه کننده تهیه -1/554829

 تولید چای -154711

 کنی خشک چای -154712

 چای اروشی عمده -512942

 قهوه و کاکائو اروشی عمده -512943

 دخانیات و قهوه و کاکائو و چای اروش نمایندگی -512944

 کاکائو – قهوه – چای اروشی خرده -522243

 سنتی خانه قهوه و چایخانه -552312

 قهوه اروشی خرده -5/552249

 جو و گندم اروشی عمده -512312

 نشده آوری عمل تنباکو و توتون اروشی عمده -512541

 نشده آوری عمل تنباکو و توتون اروش نمایندگی -512542

 تنباکو و توتون آوری عمل آالت ماشین اروشی عمده -515523

 قلیان و چپق تولید -369911

 دخانیات مواد اروشی خرده -522920

 متللقات و قلیان اروشی خرده -522921

 کتان و کنف ، پنبه اروشی عمده -512561
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کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 هیدروایل پنبه تولید -369946

 پنبه و ابریشم اخال اروشی عمده -514711

 کتان و کنف پنبه اروش نمایندگی -512562

 اتمرکب و میوه انواع اروشی عمده -512611

 (باراروشی) میوه بنکداری یا اروش عمده -512612

 اللمل حق بصورت ا بار تره و میوه اروشی عمده -501013

 سبزیوات انواع اروش نمایندگی -512622

 میوه پودر اروشی عمده -512841

 میوه پودر اروش نمایندگی -512842

 شده بندی  بسته خرما اروشی عمده -512912

 کنسرو و کمپوت واعان اروشی عمده -512913

 جات ادویه اروشی عمده -512921

 آن به مرتبط های ارآورده و نشاسته و آرد اروشی عمده -512951

 قندی محصوالت و ای نشاسته های ارآورده و آرد اروش نمایندگی -512954

 ها کش آات اروشی عمده -514611

 ها کش آات اروش نمایندگی -514612

 چغندر تفالهو سبوس اروشی عمده -514722

 داری زنبور های دستگاه و ادوات تلمیر و تولید -292122

 عسل زنبور پرورش لوازم اروشی عمده -515421

780 
Landscaping and Horticultural 

Services خدمات کشاورزی و باغبانی / 

 شالیکوبی و بوجاری بوز کشاورزی خدمات -14011

 مزرعه در بوجاری خدمات -14012

 لیکوبیشا -14013

 جات صیفی و سبزیوات انواع بدر تولید -11212

 کمباین اروشی عمده -515412

 تراکتور اروشی عمده -515413

 تریلر نیم و تریلر اروشی عمده -515414

 سبز اضای نگهداری -742130

1520 
General Contractors – Residential 

and Commercialتلاونی مسکن / 
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کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

1711 
Heating, Plumbing, and Air 

Conditioning Contractors تاسیسات /

 ساختمان

 و نصب و شوااژ کشی لوله گاز، کشی لوله ااضالب، و آب کشی لوله -453115

 مکانیکی تاسیسات)  سوز گاز لوازم تلمیر و نصب مرکزی، حرارت لوازم تلمیر

 (ساختمان

 وراپرات بدون حفاری توهیزات کرایه -792921

 هیتر و یونیت تلمیر و تولید -291960

 (هیتر و یونیت بوز) گرماسوز های دستگاه انواع تلمیر و تولید -291940

 (داریر اوپراتور،کندنسر،)صنلتی و خانگی یونیتهای تولید -291961

 صنلتی و خانگی یونیتهای کنندگان تلمیر -291962

 حرارتی لوازم انواع اروش و تولید -319021

 
 

1731 

Electrical contractors خدمات/

 برق ساختمان

 آن قطلات و برقی پله و آسانسور کنندگان تولید -291514

 برقی باالبر و آسانسور تلمیر و نصب مونتاژ، -453213

 باالبر اروشی عمده -515512

 آسانسور نگهداری و تلمیر و نصب انی خدمات -453215

 برقی پله و آسانسور لوازم و قطلات اروشندگی -523434

 پریز و برق کلید تولید -312012

 برق کابل و سیم تولید -312015

 آن متللقات و کابلشو سیم سر انواع اروش و تولید -312019

 برق کنترل وسایل و دستگاه تلمیر و تولید -312020

 ساختمان برقی تاسیسات خدمات -453211

1740 
Masonry, Stonework, Tile 

Setting, Plastering and Insulation 

Contractors بنایی ملماری سنگبری /

 موکت و پارکت و رنگ ساختمان

 بنایی ابزار تلمیر و تولید -289321

 وتلمیرموکت،کفپوش،پرده نصب) ساختمان تزیینات -454021

 (الزی و چوبی وکارهای کرکره،کاغددیواری،شومینه

 منزل داخلی دکور و تزیین خدمات -749824

 موکت تولید -172602

 حق صورت به) پارکت و مکالیوم موکت) کف پوشش انواع اروشی عمده -511071

 ((کاری اللمل

 دیواری کاغد و پارکت موکت، اروشی عمده -513671

 مغناطیسی کاری سنگ-289140

 موکت اروشی خرده -523895

 موکت انواع اروش نمایندگی -513676

 ساختمان رنگ انواع تولید -242213
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کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 نقاشی و آمیزی رنگ شیمیایی، اولیه مواد تولید-242220

 ساختمان آمیزی رنگ خدمات داتر -454022

 ساختمان آمیزی رنگ خدمات داتر -454025

 کاری رومالین -454015

 رولکس کنتکس خدمات داتر -454026

 سی وی پی کابینت و ای شیشه روشویی آمیزی رنگ -4/361029

 دوزی پادری و ای قطله به رول موکت کننده تبدیل -172914
 

1750 

Carpentry Contractors نواری /

 و کارهای چوبی

 (نواری) درودگری -202210

 سرقت ضد چوبی های درب تولید -202211

 چوبی پنوره و درب ساخت -202212

 چوبی آالچیق نصب و تولید -202220

 چوبی پارتیشن تلمیر و تولید -361021

 چوبی دکور و قفسه انواع یرتلم و تولید -361027

 (اف دی ام) چوبی کابینت تلمیر و تولید -361028

 ساختمانی چوبی لوازم و الوار ، چوب اروشی خرده -523471

 نواری برقی غیر ابزار تلمیر و تولید -289324

 بری چوب آالت ماشین انواع تلمیر و تولید -292204

 اتومبیل چوبی مصنوعات تولید -343011

 وحصیری چوبی لوازم و ظروف اروشی عمده -513326

 بری چوب و نواری آالت ماشین اروشی عمده -515526

 چوبی و حصیری لوازم و ظروف اروشی خرده -523333
 

1761 
Roofing, siding and sheet 

metal work contractors /

سازی و خدمات پوشش سقف و  شیروانی

 ها بام

 (سفال ایرانیت، الزی،) سقف کاران پوشش -452419

 ساختمانی سفالی مصنوعات تولید -269803

 ایزوگام تولید -269911

 

1771 

Concrete work contractors /

 خدمات بتن

 مختلف انواع در ماسه و شن تولید -269912

 ماسه و شن اروشی عمده -514415

1799 
Special trade contractors (not 

elsewhere classified)خدمات  /سایر

 و صنلتی ساختمانی، تاسیسات و آالت ماشین – ساختمان انواع نظاات -749311

 مکانیکی

 مکانیکی توهیزات و آالت ماشین اروش نمایندگی -515540
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 86از 11 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 منزل نظاات لوازم اروش نمایندگی -519018 ساختمانی

 منزل نظاات لوازم اروشی عمده -519016

 راننده بدون وعمرانی ساختمانی اتتوهیز و آالت ماشین دادن کرایه -712200

 ساختمانی های پنوره توردوزی -172118

 زیربنایی های ساختمان - عمرانی های پروژه اجرای -452205

 قنات و تلمیرچاه و حفاری -452310

 ساختمان نگهداری و تلمیر خدمات انواع -453116

 ساختمان نماسازی -454013

 وغیرمسکونی نیمسکو ساختمانهای در کاری سفت -454014

 صدا عایقکاری -454019

 ساختمان کاری عایق خدمات -452112

 نما آب و آبشار نصب -454024

 کاری کاهگل -454017

 زیربنایی ساختمانهای استثنای به ساختمان اجرای و احداث -452117

 بنایی زیر ساختمانهای تلمیر و احداث -452201

 ساختمانی ابزارآالت اروشی خرده -523411

 ارقون تلمیر و تولید -359920

 ایرانیت انواع اروشی خرده -523454

 سازی ساختمان توهیزات و آالت ماشین اروشی عمده -515513

 سازی ساختمان وتوهیزات ابزارآالت اروشی عمده -514511

 ساختمانی آالت ماشین اروش نمایندگی -515515

 آلومینیومی سازی قاب -2/289919

 آلومینیومی توری و قاب ساخت و نصب -1/289919

 (ساب کف دریل، و سنگ)برقی صنلتی ابزار انواع وتلمیر تولید -2/292209

 غیرمسکونی و مسکونی های ساختمان در کاری نازک -1/454019

2741 
Miscellaneous publishing and 

printing services خدمات چاپ و /

 متفرقه انتشار

 ولباس  پارچه یرو نقش انواع چاپ و رنگرزی -171215

 مقوایی های جلبه چاپ -210213

 (اسکرین سیلک چاپ) تریکو چاپ -173122

 اوزالید خدمات -749712

 کفش  رویه مارک چاپ -192023

 چاپ خدمات -222101

 ملخی و ااست چاپ -222104

 چاپ خدمات انی داتر -222108

 پوستر و کارت چاپ و تهیه -222109
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ستیکیپال محصوالت روی چاپ -252012

 صحاای و چاپ آالت ماشین تلمیر و تولید -292930

 سازی کاغد و صحاای – چاپ آالت ماشین اروشی عمده -515525

 دیویتال چاپ و تبلیغات تابلوهای -743014

 اوری ماشینی رنگی عکس چاپ -749416

 کاغد خمیر اروشی عمده -514651

 کاغد خمیر اروش نمایندگی -514652

 کاغد اولیه ماده اروشی عمده -514871

 کاغد اولیه ماده اروش نمایندگی -514872

 کاغدی ضایلات بازیاات -372021

 کاغد ضایلات اروشی عمده -514731

 چوب ضایلات اروشی عمده -514732

 کاغد و چوب ضایلات اروش نمایندگی -514733

2791 
Typesetting, Plate Making and 

Related Servicesینی / خدمات حرواچ

 و لیتوگراای

 مکتوب صورت به نشر خدمات و چینی حروف -222230

 سازی کلیشه و گراور و لیتوگراای -222210

 تحریر لوازم انواع تولید -369951

 سیلک چاپ و لیتوگراای اولیه مواد تلمیر و تولید -222213

2842 
Specialty Cleaning, Polishing 

and Sanitation Preparationsات / خدم

 نظاات، جال و کفسابی

 سابی کف و بری سنگ آالت ماشین تلمیر و تولید -292205

 کف کن براق و زن موم های دستگاه تلمیر و تولید -293008

 3831تا  3000
AirLines, Car Rental 

Agencies, Lodging 

(Hotels,Motels,…) خطوط /

هواپیمایی، موسسات اجاره اتومبیل و 

 امکانات اقامتی

 راننده بدون سیکلت موتور کرایه -711130

 ای کرایه اقامتی چادر و کمپ -551232

4011 

Railroads /خطوط ریلی 
 شهری بین بار نقل و حمل -1/602319

4111 
Local and Suburban 

Commuter Passenger 

Transportation, Including Ferries /

شامل  [حمل و نقل درون و حومه شهر 

 ]قطار و کشتی

 قایق با مساار و بار ونقل حمل -611011

 کشتی با مساار و بار ونقل حمل -611012

 لنج با مساار و بار ونقل حمل -612013

 داخلی آبهای در ومساار بار ونقل حمل -612010

4112  
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Passenger railwaysآهن  / راه

 مسااربری

4119 

Ambulance Services خدمات /

 آمبوالنس

 خصوصی بوالنسآم خدمات -602212

4121 

Taxicabs and Limousines /

 تاکسیرانی و کرایه اتومبیل

 ( راننده با اتومبیل بوسیله مساار ونقل حمل خدمات) کرایه اتومبیل -602210

 راه از غیر به) زمانی برنامه با شهری برون مساار نقل و حمل خدمات -602111

 (آهن

 راه بوز) زمانی برنامه با شهری درون مساار نقل و حمل خدمات -602112

 (آهن

4131 

Bus Linesخطوط اتوبوس / 

 بدون راننده با بوس مینی و اتوبوس) مساار نقل و حمل خدمات -602211

 (زمانی برنامه

4214 
Motor freight carriers and 

trucking - local and long distance, 

moving and storage companies and 

local delivery / خدمات باربری شهری

 شهری و بین

 آهن راه بوز کاال زمینی نقل و حمل و باربری خدمات -602111

 شهری درون سبک کاالی و بار ارسال خدمات داتر -602312

 شهر سطح در وانت بوسیله کاال نقل و حمل -602313

 ساختمانی مصالح باربری خدمات -602314

 پتروشیمی و شیمیایی -ینفت های ارآورده ونقل حمل خدمات -602315

 کاال المللی بین نقل و حمل خدمات -602317

 یخچالی و غدایی مواد نقل و حمل خدمات -602319
 

4215 
Courier Services – Air and 

Ground, and Freight Forwarders /

 خدمات پستی و پیک

 موتوری پیک باربری خدمات -602318

 خصوصی پیک خدمات -601212

4225 
Public warehousing and storage-

farm products, refrigerated goods 
and household goodsو عمومی / انبار 

 ای سردخانه کشاورزی، محصوالت ذخیره

 ای گلخانه و

 عمومی کاالهای نگهداری و انبارداری -630211

 و گندم و آرد بوز غدایی و کشاورزی محصوالت نگهداری و انبارداری -630212

 جاتردآآاال میوه

 (سیلو)آرد و گندم نگهدای و انبارداری -630213

 جات میوه نگهداری و انبارداری -630214

 ای سردخانه خدمات -630215

 زیتون اروشی خرده -522246

4411 

Steamships and cruise lines خطوط/

 کشتیرانی و حمل و نقل دریایی

 بنادر در بارگیری و تخلیه -630111

 بنادر در بوز بارگیری و تخلیه -630112

 خدمه با  دریا و ساحلی آبهای در قایق و لنج و کشتی کرایه -611014 4457



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 14 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Boat rentals and leasing  خدمات /

 قایق، جت اسکی و تفریحات دریایی

4468 
Marinas, marine service and 

supplies خدمات دریایی / 

 قایق انواع تلمیر و تولید -351211

 کشتی انواع تلمیر و تولید -351111

 لنج انواع تلمیر و تولید -351212

 قایق و لنج موتور انواع تلمیر -351220

 لنج موتور انواع تلمیر و تولید -351221

 قایق موتور انواع تلمیر و تولید -351222

 دور راه از کنترل های ماشین و هلیکوپتر هواپیما، اروشی عمده -513619

 آنها توهیزات و (غیره و کشتی قایق،)

 دور راه از کنترل های ماشین و هلیکوپتر هواپیما، اروشی خرده -2/523819

 آنها توهیزات و( غیره و کشتی قایق،)

 آن یدکی لوازم و قایق و لنج  دریایی، شناورهای اروشی خرده -523897
 

4511 

Airlines and air carriers  خطوط /

 هواپیمایی و حمل و نقل هوایی

 

4582 
Airports, Flying Fields, and 

Airport Terminals ها و  / ارودگاه

 های هوایی ترمینال

 

4722 
Travel Agencies and Tour 

Operators  آژانس مساارتی، خدمات /

 گردشگری و تور

 اپراتور با تفریحی نقل و حمل وسایل کرایه -924913

 دیگر جای در شدهن بندی طبقه زیارتی و سیاحتی آژانس خدمات -630410

 سفر لوازم اروشی عمده -513617
 

4723 
Package Tour Operators – 

Germany Only خدمات گردشگری و /

 مخصوص کشور آلمان -تور

 

4784 

Tolls and Bridge Fees  عوارض /

 راه

 

4789 
Transportation Services (Not 

Elsewhere Classified)  خدمات /

 ]دسایر موار[ حمل و نقل

 حمل توهیزات اروشی عمده -515511

 (خوراکی گلوکز)هیدرات مونو دکستروز بندی بسته -154216

 بندی بسته لوازم اروشی عمده -519011
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 بندی بسته لوازم اروشی خرده -523828

 چای بندی بسته و اروش چای -3/522249

 بار حمل منظور به بار و کاال بندی بسته خدمات -630920

 الزحمه حق براساس – هدایا بندی بسته تهایالالی -749510

 الزحمه حق دریاات مقابل در دیگر بندی بسته های الالیت -749520

 آزمایشگاهی و پزشکی لوازم و مواد بندی بسته -749521

 سبزیوات بندی بسته -2/154829

 گاری و درشکه ارابه، تلمیر و تولید -359930

 عسل بندی بسته -3/154829

 چسب و نایلونی تسمه از غیر)بندی بسته لوازم اروشی دهعم -1/519019

 (نایلونی

 چسب و نایلونی تسمه از غیر)بندی بسته لوازم اروشی خرده -3/523829

 (نایلونی

 قند بندی بسته و  خردکردن -154214

 نقلیه وسایل اتاق تولید -342010

 سواری جز به نقلیه وسایل اتاق تولید -342010

 (ژ   گارا داخل)کامیون چوبی سازی اطاق -342012

 کاروان تولید و کانتینرسازی -342030

 ساز باربند -343014

 زعفران واروش بندی بسته -151923
 

4812 
Telecommunication 

Equipment and Telephone Sales   /

 توهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی

 آن قطلات و ارتباطی توهیزات و تلفن اروشی عمده -515211

 ارتباطی توهیزات و تلفن اروش نمایندگی -515212

 آن جانبی توهیزات و همراه تلفن اروشی خرده -523432

 همراه تلفن بوز ارتباطی توهیزات اروشی خرده -523433

 همراه تلفن جنبی خدمات -642910

 تلفن تلمیر آموزش -809031

 و موسیقی ادوات همراه، ،تلفن تصویر صوت، لوازم اروش کار داتر -4/513349

 جانبی لوازم

 مخابراتی و ارتباطی لوازم تلمیر -526073

4814 
Telecommunication services, 

including local and long distance 

calls, credit card calls, calls 

through use of magnetic stripe 

reading tele-phones and faxes داتر/ 

 های باجه( تلفنخانه)  شهری برون و شهری های تلفن خدمات -642111

 مخابرات

 (اروش و خرید داتر) مشتریان به مخابراتی خدمات ارایه -642113

 مخابرات انتقال و ارتباطی های سیستم طراحی -742111
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 دور راه و محلی مخابراتی خدمات

4816 
Computer network/information 

services های کامپیوتری  /خدمات شبکه

 اینترنت و

 جانبی توهیزات و قطلات و کامپیوتر اروشی عمده -515111

 آن جانبی توهیزات و قطلات و کامپیوتر اروش نمایندگی -515113

 آن جانبی لوازم و کامپیوتر اروشی خرده -523711

 اینترنتی بصورت کامپیوتری خدمات -642116

 کامپیوتری اازارهای نرم پشتیبانی -722911

 کامپیوتری های سیستم تحلیل خدمات -722913

 کامپیوتری اازارهای نرم و ها سیستم ای مشاوره خدمات -722914

 وب وصفات کامپیوتری های سیستم سفارشی، اازارهای نرم طراحی -722915

 کامپیوتر شبکه اندازی راه و نصب خدمات -729011

 (داتر)نت کاای یا اینترنتی حضوری خدمات -642112

 (خدمات) سفارشی بصورت اینترنتی ورام انوام -642117
 

4821 

Telegraph Services خدمات تلگراف / 

 

 گروهی صورت به پیامک ارسال خدمات ارائه -642115
 

4829 
Wire Transfer Money Orders 

(WTMOs) مرکز حواله الکترونیکی /

 وجوه

 

4899 
Cable, Satellite and Other Pay 

Television and Radio Services  /

 های کابلی و پولی خدمات تلویزیون

 تلویزیونی و رادیو گیرنده های دستگاه تولید -323011

4900 
Utilities – Electric, Gas, Water, 

and Sanitaryهای خدماتی  / شرکت

 )آب، برق، گاز(

 ااضالب تصفیه -410012

 از یکی عنوان به)سوز دوگانه خودروهای گاز مخزن کیت نصب -343021

 (اتوسرویس داخل اغلمش

 گاز توزیع عاملیت -402011

 ومسکونی تواری واحدهای رسانی گاز -402013

 زباله پرس دستگاه اروشی عمده -515534

 گاز سیلندر پخش -402014

 قوی اشار رسانی گاز -402015

 آبرسانی های پروژه اجرای -452204

5013 
Motor Vehicle Supplies and New 

Parts ی اتومبیل/ لوازم یدک 

 سبک ماشینهای یدکی لوازم اروش -503013

 سبک ماشینهای یدکی لوازم اروش نمایندگی -503015



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 17 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 سازی راه و سنگین ماشینهای یدکی لوازم اروش نمایندگی -503016

 ساختمان و راه های دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم تولید -292411

 زیسا راه و کشاورزی آالت ماشین تلمیر -292414

 خودرو انواع باطری اروشی عمده -503017

 مربوط لوازم و خودرو صندلی انواع تولید -361017

 اروشی باطری -502026

 سازی باطری -502021

 پنچرگیری و آپاراتی لوازم اروش -503018

 ( اروشی خرده)  آالت ماشین و خودرو یدکی لوازم اروش -503019

 لوازم و برقی سیکلت موتور و زیگا موتور و سیکلت موتور اروش -504011

 آنها

 آن یدکی لوازم و گازی موتور و سیکلت موتور اروش نمایندگی -504012

 سیکلت موتور یدکی لوازم اروش -504013

 ( اروشی عمده)  آالت ماشین و خودرو یدکی لوازم اروش -1/503019

 الستیکی وقطلات والستیک رینگ اروش داتر -10/503019

 اروشی عمده -اروشی خرده)  سنگین و سبک یدکی لوازم شارو -2/503019

) 

 (اتومبیل یدکی لوازم) اتومبیل الزی قطلات تولید و طراحی -343012

 اتومبیل الزی غیر قطلات تولید -343013

 دوچرخه و سیکلت موتور یدکی لوازم تولید -359102

5021 
Office and Commercial 

Furniture ی/ مبلمان اداری و توار 

 الزی اثاثه و مبل تلمیر و تولید -361013

 الزی اایل و قفسه و کمد انواع تلمیر و تولید -361014

 الزی صندلی و میز انواع تلمیر و تولید -361015

 اراورژه ساخت -361016

 اللمل حق بصورت ا مبلمان اروشی عمده -511083

 اداری وصندلی میز اروشی عمده -515321

 اداری وصندلی میز اروشی عمده -515322

 اداری قفسه و کمد اروشی عمده -515323

 اداری مبلمان و توهیزات اروش نمایندگی -515324

 الزی غیر کمدسازی -361022

 الزی غیر تختخواب تلمیر و تولید -361023

 الزی غیر اثاثه و مبل وتلمیر تولید -361024

 الزی غیر صندلی و میز انواع تلمیر و تولید -361026

5039 
Construction Materials (Not 

 مصالح حمل مخصوص) داران کمپرسی و کامیون خدمات داتر -455014



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 18 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Elsewhere Classified) / مصالح

 ]سایر موارد[ساختمانی 

 (ساختمانی

 اللمل حق بصورت ا ساختمانی مصالح اروشی عمده -511094

 کاری عایق مصالح و قیرگونی اروشی عمده -514438

 یونولیت لیدتو -369945

 ساختمانی مصالح سایر اروش نمایندگی -514439

 ساختمانی مصالح آالت ماشین اروشی عمده -515514

 ساختمانی مصالح اروشی خرده -523422

 کاری عایق مصالح و قیرگونی اروشی خرده -523426

 ساختمانی مصالح ونگهداری انبارداری -630217

 بندی بسته اوم تولید -369947

 نقاله نوار تلمیر -453340

 اپراتور بدون ا نقاله کرایه -712912

 اللمل حق بصورت ا ساختمانی آالت ماشین اروشی عمده -511032

 – الیی چند تخته – الوار)  چوبی مصنوعات و چوب اروشی عمده -514421

 اورمیکا – ایبر – چوب روکش – الیی سه

 (ختمانیسا کارهای باستثنای)چوبی مصنوعات کاری رنگ -361015

 سکوریت شیشه تولید -261102

 (سیکوریت) نشکن شیشه انواع داتراروش -1/523479

 سکوریت شیشه تولید -261103

 ساختمان شیشه انواع نصب  -454018

 ساختمانی شیشه انواع اروشی عمده -514516

 استیل نرده تولید -281129

 بونکر و میکسر تراک تانکر، و مخزن تلمیر و تولید -281211

 (پله قرنیز، و حوض کالف -سیمانی لوله) سیمانی مصنوعات تولید -269515

 (دستشویی – توالت) ساختمانی سیمانی بهداشتی کاالهای تولید -269516

 کاری سیمان -454016

 سیمان اروشی عمده -514412

 ماسه شن و آجر – آهک – گچ – آهن – سیمان اروش نمایندگی -514417

 ساخته پیش سیمانی لاتقط اروشی عمده -514435

 سیمان اروشی خرده -523424

 سیمانی بلوک و تیرچه اروشی خرده -523429

 آجر تولید -269711

 تزئینی آجر انواع دادن وصیقل تراشیدن -269712

 ساختمان چینی سنگ و آجر -452115



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 19 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 آجر انواع اروشی عمده -514413

 کاری آیینه و کاری گچ و سفیدکاری -454011

 گچی مصنوعات و گچ اروشی مدهع -514414

 ساخته پیش گچی قطلات اروشی خرده -523425

 (ساخته پیش بری گچ -دیواره – بلوک) گچی محصوالت تولید -269521

 آهک اروشی عمده -514416

 سنگ خاکه و کاشی پودر اروشی عمده -514434

 نصب آماده ساختمانی های سنگ اروشی عمده -514436

 نصب آماده ساختمانی نگس  اروشی خرده -523427

 سنگی مصنوعات اروشی خرده -523861

 سنگ اروش داتر -1/514439

 بری سنگ -269611

 تزیینی سنگی مصنوعات تولید و حواری -269621

 سنگی تزیینات اروش و تولید -269622

 اکوستیک و پارکت – نئوپان – ایبر نظیر چوبی محصوالت تولید -202120

 لوردراپه و پرده دیواری کاغد و پارکت – انواع اروش نمایندگی -513674

 (عمده)کشویی دربهای و پارکت نصب و اروشندگی -514423

 پارکت اروشی خرده -523869

 ( سی وی پی) پالستیکی ساخته پیش پنوره و درب اروشی خرده -523475

 دوم دست الزی غیر و الزی پنوره و درب اروشی خرده -524030

 (ساخته پیش وپنوره درب باستثنای)چوبی صنوعاتم اروشی خرده -523867

 چوبی ساخته پیش پنوره و در اروشی خرده -523474

 یو و سی وی پی) پالستیکی ساخته پیش پنوره و درب انواع تولید -252092

 ( سی وی پی

 تغدیه منبع الکترونیک دستگاه تلمیر و تولید -331212

 پنوره و درب سازی آلومینیوم -281111

 الزی جداره دو پنوره و درب انواع ساخت و تولید -281113

 آلومینیوم و آهن بور الزی پنوره و درب تولید -281114

 آلومینیومی اتوماتیک کرکره درب اروش و تولید -281116

 الزی آکاردیونی درب تلمیر و تولید -289944

 دربهای و تصویری های بازکن درب انواع اروش و نصب تولید، -319043

 لیکنتر

 اتوماتیک الکترونیکی های درب ونصب  تولید -319013

 اتوماتیک الکترونیکی های درب تولید -319042



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 20 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 الزی ساخته پیش پنوره و درب اروشی خرده -523415

 سرقت ضد های درب اروشی خرده -523477

 سرقت ضد های درب اروشی خرده -252095

 سرامیک و کاشی تولید -269802

 کاری یکسرام و کاشی -454013

 وسرامیک کاشی انواع برش -454023

 سرامیک و کاشی اروشی عمده -514433

 سرامیک و کاشی اروشی خرده -523425

 اللمل حق بصورت ا آالت یراق اروشی عمده -511095

 ساختمانی آالت یراق اروشی عمده -514517

 ساختمانی توهیزات و آالت یراق اروش نمایندگی -514518

 آالت یراق شیارو خرده -523413

 بتونی قطلات و وبلوک تیرچه تولید -269512

 بتون تولید -269517

 ساختمان ریزی بتون و  آرماتوربندی خدمات -452113

 سازی موزاییک -269511

 موزاییک اروشی عمده -514437

 موزاییک  اروشی خرده -523421

 اوالد بوز آالت آهن اروشی خرده -523461

 آالت آهن اروشی عمده -514411

 شیشه پشم تولید -261225

 (نسوز خاک)  پرلیت تولید -269210

 پزی آهک -269411

 پزی گچ -269412

 جاده کنار بتونی قطله تولید -269513

 کناف یا  گچی پنلهای نصب و تولید -269523

 کشویی های درب برای ریل تولید -271013

 مطبوع تهویه کولر دریچه انواع تولید -281122

 الزی سازی کرهکر -281123

 سازی سوله -281124

 خرپاسازی -281125

 اپن و ارک ساخت -281127

 سرد و گرم آب های کوئل انواع تولید -281213

 کولر سازی کانال -289911



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 21 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مشبک صفحات تولید -289943

5044 
Photographic, Photocopy, 

Microfilm Equipment and 

Suppliesلوازم اداری، چاپی و عکاسی / 

 اداری های ماشین اروشی عمده -515311

 اداری ماشینهای اروش نمایندگی -515312

 اداری لوازم و ماشین اروشی خرده -523740

 مربوطه قطلات و اداری ماشینهای ، رایانه تلمیر و اروش -523741

 مربوطه لوازم و رایانه اداری، های ماشین اروشی خرده -523742

 اداری آالت ماشین نگهداری و تلمیر -725020

 وغیاب حضور ساعت نصب -333014

 رایانه و اداری آالت ماشین تولید -300010

 مربوطه لوازم و رایانه ، اداری های ماشین تلمیر و اروش و تولید -300011

 ولوازم قطلات رایانه اداری، ماشینهای تلمیرات و ،اروش داترتولید -300012

 مربوطه

 اللمل حق بصورت ا اداری آالت ماشین اروشی عمده -511031

 ولوازم ،رایانه اداری ماشینهای اولیه خدمات وارائه داتراروشندگی -523743

 مربوطه

 (داتر) رایانه و اداری ماشینهای اروش -523744

 لوازم و رایانه ، اداری های ماشین اولیه خدمات ارائه و اروش  -523745

 مربوطه
 

5045 
Computers and Computer 

Peripheral Equipment and 

Softwareکامپیوتر و لوازم جانبی / 

 رایانه اازار سخت به مربوط ای مشاوره خدمات -721000

 رایانه جانبی توهیزات مونتاژ و تولید -722120

 الکترونیک ناشران -724011

 رایانه به ها داد ورود خدمات -723011

 رایانه جانبی توهیزات نگهداری و تلمیر -725011

 رایانه نگهداری و تلمیر و اندازی راه و نصب -725012

 ( اازار نرم)  ای رایانه های ه دستگا اروش از پس خدمات -729013

 آن به مرتبط الالیتهای سایر و اازار نرم اندازی راه و نصب خدمات -729012

5046 
Commercial Equipment (Not 

Elsewhere Classified)  /های  ماشین

 ]اردسایر مو [تواری 

 بصری و سملی آموزشی کمک و آموزشی وسایل تولید -323013

 آموزشی کمک لوازم اروشی خرده -523625

 نئون تابلو وتلمیر تولید -315040

 ترازو انواع تلمیر و تولید -291930

 توزین لوازم و ترازو اروشی خرده -523813

 آشپزخانه سرویس روکش تولید -202110

 آشپزخانه لوازم و ظروف اروشی عمده -513321

 داری باسکول -630910



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 22 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 آشپزخانه لوازم و ظروف اروشی عمده -513329

 تیزکنی چاقو -526095

 آشپزخانه لوازم و ظروف اروشی خرده -523338

 آب کلمن و االسک تولید -369944

 اندک تولید -369916

 بخاری و گاز اجاق تلمیر -526091

 ءالدینعال طرح ای تسمه بخاری تولید -2/293009

 پلوپز و  گاز اجاق تولید -4/293009

 ظراشویی سیم تولید -289926

 های وارآورده  نان پخت و آردسازی آالت ماشین وتلمیر تولید -292513

 آردی

 غدایی مواد های دستگاه و آالت ماشین یدکی لوازم تولید -292519

 دیگر جای در نشده بندی طبقه غدایی سایرمواد اروشی عمده -511016

 کاری اللمل حق بصورت

 در نشده بندی طبقه نوشیدنی و غدایی مواد سایر اروشی خرده -522913

 دیگر جای

 نوشیدنی – عرقیات – ترشیوات تولید آالت ماشین تلمیر و تولید -292511

 ها

 نوشیدنی و غدایی صنایع آالت ماشین اروشی عمده -515524

 دیگر جای در نشده یبند طبقه غدایی مواد سایر بندی بسته -154822

 ،خشکشویی، لباسشویی)شوینده ماشینهای کنندگان تلمیر -526027

 (خانگی ظراشویی،

 مالمین ظروف روی زنی گل -252011

 مالمین تولید -252041

 مالمین ظروف تولید -252042

 مصرف یکبار وسایل و ظروف تولید -252094

 چینی ظروف تولید -269111

 چینی اولیه مواد تولید -269113

 چینی ظروف روی زنی گل و حکاکی -269114

 سرامیکی ظروف تولید -269122

 سرامیکی اولیه مواد تولید -269123

 سرامیکی ظروف روی زنی گل و حکاکی -269124

 مسی و آلومینیومی بوز الزی ظروف تولید -289924

 نسوز و تفلون آلومینیومی، لوازم و ظروف اروشی عمده -513322



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 23 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 للابی و مسی – روی لوازم و ظروف اروشی هعمد -513323

 پالستیکی لوازم و ظروف اروشی عمده -513324

 نوربلین و مالمین ظروف اروشی عمده -513327

 وسنگی سفالی و سرامیکی ظروف اروشی عمده -513328

 مصرف یکبار ظروف اروشی عمده -519021

 نقره بوز الزی لوازم و ظروف اروشی خرده -523331

 پالستیکی لوازم و ظروف اروشی خرده -523332

 سفالی و سرامیک و سنگی لوازم و ظروف اروشی خرده -523336

 مالمین لوازم و ظروف اروشی خرده -523337

 آلومینیوم ظروف اروشندگی -523339

 یکبارمصرف ظروف اروشی خرده -523865

 تفلون و آلومینیوم ظروف اروش و تولید -2/289929

 برنوی و استیل پارچ ،قوری، کتری سازندگی -1/589929

 سماور چرخکار و خمکار -289121

 سازان سماور -526099

 سماور تکی چراغ سازندگی -3/293009

 خوراکپزی چراغ و سماور قطلات سازندگی -5/293009

 چراغ و سماور اروشی عمده -1/513349

 چراغ و سماور قطلات اروشی عمده -3/513349

 خوراکپزی چراغ و سماور قطلات سازندگی -5/523009

 سازآهنی چراغ -315031

 چراغ و سماور اروشی خرده -2/523319

 چراغ و سماور قطلات اروشی خرده -3/523319

 روشنایی و گازسوز وسایل یدکی لوازم و قطلات اروشی خرده -1/523319

 مانکن اروش -523886

5047 
Medical, Dental, Ophthalmic 

and Hospital Equipment and 

Supplies ،توهیزات و لوازم پزشکی /

 دندانپزشکی و بیمارستانی

 آزمایشگاهی و جراحی پزشکی، ابزارآالت و وسایل تلمیر و تولید -331111

 دندانپزشکی و پزشکی های دستگاه تلمیر و تولید -331112

 اللمل حق بصورت ا ارتوپدی بوز پزشکی کاالهای اروشی عمده -511035

 و بیمارستانی و جراحی و پزشکی توهیزات و لوازم روشیا عمده -515621

 طبی کفشهای

 بیمارستانی جراحی پزشکی توهیزات و لوازم اروش نمایندگی -515622

 مصرای پزشکی وسایل اروشی عمده -515624

 دندانپزشکی توهیزات و لوازم اروشی عمده -515631

 دندانپزشکی توهیزات و لوازم اروش نمایندگی -515632



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 24 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پزشکی دندان لوازم و مصرای مواد اروشی عمده -515633

 و آزمایشگاهی – وبیمارستانی پزشکی توهیزات و کاال اروشی خرده -523131

 ارتوپدی

 دندانپزشکی مصرای مواد و وسایل و توهیزات اروشی خرده -523132

 پزشکی دندان لوازم موادمصرای اروشی خرده -523133

 پزشکی و بهداشتی توهیزات نگهداری و انبارداری -630218

 اللمل حق بصورت ا ساختمانی بهداشتی کاالهای اروشی عمده -511051

 بهداشتی لوازم و مواد اروشی خرده -523121

 ساختمان بهداشتی کاالهای اروشی خرده -523451

 دیگر جای در نشده بندی طبقه کاالهای سایر اروشی عمده -519041

 ساختمانی الزی بهداشتی وسایل تولید -289921

 دندان کننده عفونی ضد و شوینده مواد تولید -242427

 کننده وپاک شوینده مواد اروشی خرده -523126

 مصرای پزشکی وسایل اروشی خرده -523135

 آزمایشگاهی لوازم و وسایل اروشی خرده -523136

 مصنوعی دندان وتلمیر تولید -331120

 یمارستانب الزی مصنوعات تلمیر و تولید -331113

 گیری اندازه و آزمایشگاهی توهیزات و لوازم اروشی عمده -515611

 گیری اندازه و آزمایشگاهی توهیزات و لوازم اروش نمایندگی -515612

 زمان گیری اندازه بوز دقیق گیری اندازه وسایل انواع تلمیر و تولید -331211

 اتوراپر بدون ا کنترل و گیری اندازه توهیزات کرایه -712911

 علمی و دقیق گیری اندازه وسایل و ابزارها اروشی خرده -523812

 توزین های دستگاه و آالت ماشین اروشی عمده -515533

 کنتور انواع تلمیر و تولید -331214

 سنوش و توزین وسایل(  انی خدمات)  تلمیر و تولید -331216

 آزمایشگاهی وسایل و ابزارها اروشی خرده -523811

 جراحی ، پزشکی البسه واروش تهیه -1/523249

 اللمل حق صورت به آن جانبی لوازم و عینک اروشی عمده عمده -511044

 کاری

 عینک شیشه اروشی خرده -4/523829

 لنزو و عینک  قاب و شیشه عینک، اروشی عمده(بنکداری) -513632

 آن به مربوط توهیزات

 لنز و آاتابی و طبی های عینک اروشی خرده -523822

 عینک تلمیر -526082



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 25 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 آاتابی عینک اروشی خرده -1/523829

 طبی عینک اروشی خرده -2523829/

 عینک شیشه تراش -261215

 عینک و شیشه آمیزی رنگ -289217

5051 
Metal Service Centers and 

Offices  دااتر و مراکز اروش /

 محصوالت الزی

 پنوره و درب آهنگری -281112

 ساختمان جوشکاری و کشی آهن بندی، اسکلت -452114

 مصارف برای مختلف اشکال به گالوانیزه الزی ورقهای تولید -281126

 ساختمان

 گالوانیزه ورق اروشی عمده -511054

 حلبی و استیل ورق اروشی عمده -514433

 تراشکاری – الزی صنایع توهیزات و آالت ماشین اروش نمایندگی -515538

 پرس – وزینت – گری ریخته و جوشکاری و

 الکترود اروشی خرده -523463

 الزی اتصاالت و لوله تولید -271011

 اتصاالت و الزی داربست تولید -281121

 الزی صنایع آالت ماشین اروشی عمده -515531

 الزی شومینه تولید -281128

 آالت ابزار و آالت آهن نگهداری انبارداری، -630216

 الزات جوشکاری -289222

 الزی لوال و کلید – دستگیره و قفل تلمیر و لیدتو -289331

 (تولید) مبلمان بوز داترکار در استفاده جهت الزی کاالهای -289931

 الزی های گلدسته تولید -289938

 کرپی و شمش انر الزی، تسمه بکسل، سیم تولید -289939

 الزی پالک رول و میخ مهره، ، پیچ تولید -289942

 (تلمیر و تولید)یساز پالک و مهر -369942

 الزی کابینت انواع تلمیر و تولید -361011

 الزی داربست اجاره و نصب خدمات -452111

 الزی بلوک تیرچه انواع تولید و ساخت -452116

 الزی غیر و الزی های اتاقک تولید -452118

 اللمل حق بصورت ا سازی ساختمان الزی لوازم اروشی عمده -511053

 لوال و قفل و میخ اروشی خرده -523418

 لوال و قفل و میخ اروشی عمده -1/514519

 آلومینیوم اروشی خرده -523465

 اوالد اروشی خرده -523464



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 26 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مهره و پیچ اروشی خرده -523416

 ( اروشی عمده -اروشی خرده)  مهره و پیچ اروشندگی -523417

 مهره و پیچ اروشی عمده -514519

 سیمی هایتور انواع تلمیر و تولید -289912

 خاردار های سیم انواع تولید -289925

 بکسل سیم -289927

 ساختمان کشی سیم -453214

 قوی اشار ، کشی ،کابل ساختمان کشی سیم کار داتر -453216

 خاردار سیم اروشی عمده -514531

 خاردار سیم اروش نمایندگی -514532

 خاردار سیم اروشی خرده -523662

 (الزی)باای ریتو و کشی مفتول -4/289919

 آلومینیوم بوز الزی سازی قاب -289918

 گری ریخته آالت ابزار تولید-271021

 ریختگری قطلات و آالت ابزار طراحی -742115

 چدنی و آهنی قطلات انواع گری ریخته-273121

 اوالدی قطلات انواع گری ریخته-273122

 الزی قالب در چدنی و آهنی قطلات گری ریخته-273131

 الزی قالب در اوالدی و آهنی قطلات گری ریخته-273132

 آلومینیوم گری ریخته -273210

 مفرغ و برنخ گری ریخته -273220

 سرب گری ریخته-273230

 مس گری ریخته- 273240

– کرومیت – روی – سرب – آهن)ملدنی سنگ انواع اروشی عمده -514211

 (منگنز و مس- گوگرد و آهک

 آهن شمش اروشی عمده -514221

 آلومینیوم شمش اروشی عمده -514222

 آنها اولیه شکل به غیرآهنی و آهنی الزات اروش نمایندگی -514223

 کاتد مس اروشی عمده -514231

 ومس آهن کنسانتره اروشی عمده -514232

 طبقه غیرآهنی و آهنی تمام نیمه الزی محصوالت اروش نمایندگی -514233

 دیگر جای در نشده بندی

-روی-قلع-سرب-مس-استیل)  آهنی غیر الزات اروشی هعمد -514418

 ... ( و آلمینیوم



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 27 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 آلومینیومی پروایل اروشی عمده -514419

 آلومینیوم بیلت و شمش تولید -272211

 آلومینیومی نوردی مصنوعات تولید -272212

 آلومینیومی پروایل اروشی خرده -523466

 آهنی پروایل اروشی خرده -523467

 اکستروژن پرسهای دارندگان) آلومینیومی پروایل تولید و یسازندگ -272213

 (نگردند تلقی صنلتی که صورتی در کوچک،

 آلومینیوم نورد و ذوب -272214

 (آلومینیوم و اوالد مس، آهن، از غیر)  الزات ذوب -272310

 مسگری -289213

 رویگری -289214

 الزات انواع آبکاری -289211

 آبکاری تصاصیاخ لوازم اروشندگی -515539

 آبکاری سفارشات قبول داتر -2/289219

 کار للاب -3/289219

 الزات کاری رنگ و کاری للاب -289215

 الزات کاری لحیم -289216

 (ای کوره رنگ) آلومینیومی پروایل کاری رنگ -289218

 آلومینیومی پروایل سنتی آنادایزینک و آبکاری -289219

 الزات روی حکاکی -289223

 پنوره و درب جز به آهنگری -289311

 (سنتی آهنگری) چلنگری -289312

 آلومینیومی سازی یراق -289332

 الزی سازی قالب -289913

 الزی تابلوسازی -289915

 (جلبه و ساختمانی بهداشتی لوازم – بوزکانال) سازی حلبی -289922

 الزی تنور تولید -289934

 خودرو انواع کشی آهن و گری آهن -502057

 اوالد و آهن کاری چکش -271012

 الزی سازی پاشنه و سازی قالب -273111

 غیرآهنی الزی حروف تولید -273250

 آلومینیومی بندی وپارتیشن سازی غراه و ویترین واجرای تولید -281115

 الزات پرسکاری -289110

 الزات خمکاری -289120



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 28 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مربوطه لوازم و استامبولی خمکار -289122

 الزات ستپال سند -289212

 الزی تسمه تولید -289933

 آبکاری آالت ماشین و خمکاری های دستگاه انواع تلمیر و تولید -292209

 صنلتی جوشکاری -452202

 آب زیر جوشکاری -452203

 الزات  ضایلات اروشی عمده -514781

 الزات ضایلات اروش نمایندگی -514782

 اللمل حق بصورت ا ضایلات اروشی عمده -511093

 الزات ضایلات بازیاات -371011

 آهنی ضایلات اروشی عمده -514783

 آلومینیوم و مس ضایلات اروشی عمده -514784

 مستلمل آهن اروشی عمده -514785

 ضایلات و اروشی آهن قراضه -514786

 حلبی مصنوعات اروشی خرده -523894

 مسی مصنوعات اروشی خرده -523863

 پروایل اروشی عمده -1/514419

 اوالد و خشکه اروشی عمده -2/554419

5065 
Electrical Parts and 

Equipment  قطلات و توهیزات /

 الکتریکی

 (،هواکش صنلتی روشنایی،) الکتریکی لوازم و قطلات تولید -312018

 نقلیه وسایل الکتریکی توهیزات تولید -319030

 ساختمان الکتریکی لوازم اروشی عمده -514515

 الکترونیکی و الکتریکی یدکی لوازم اروشی خرده -523315

 برقی و الکتریکی لوازم اروشی خرده -523431

 سازی المنت -319020

 قوی اشار و صنلتی و روشنایی  و الکتریکی لوازم اروش -523435

 الکترونیکی آالت ابزار و توهیزات تولید -319040

 الکترونیکی بردهای تولید -319041

 الکترونیکی لاتقط اروشی عمده -513350

 الکترونیکی توهیزات اروشی عمده -515221

 الکترونیکی توهیزات اروش نمایندگی -515222

 الکی سیم اروشی خرده -523436

 خازنها ضلیف و قوی اشار تابلوهای انواع تلمیر و تولید -312017

 آن به وابسته لوازم و تصویری و صوتی لوازم اروشی عمده -513341

 آن به وابسته لوازم و تصویری و صوتی لوازم اروش گینمایند -513345



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 29 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 تصویری و صوتی دستگاههای یدکی لوازم و قطلات اروشندگی -513347

 مربوطه قطلات و تصویری و صوتی دستگاههای اروشندگی -513348

 قطلات و تصویری و صوتی دستگاههای اروشندگی) کار داتر -513349

 (مربوطه

 تصویری و صوتی دستگاههای یدکی لوازم اروشندگی -4/523319

 تصویری و صوتی لوازم اروشی خرده -523341

 تصویری و صوتی لوازم بوز منزل برقی کوچک لوازم تلمیر -526021

 تصویری و صوتی لوازم تلمیر -526022

 صنلتی ضلیف و قوی اشار برق تابلوهای تلمیر و تولید -312011

 برقی غیر برنده ابزارآالت اروش تلمیرو و تولید -289329

 برقی خانگی لوازم قطلات تولید -293005

 برق موتور انواع تلمیر و تولید -311010

 (اضطراری برق مولد های دستگاه) اس یوپی تولید -311070

 صدا کننده تقویت های دستگاه تولید -323012

 برق نیروی توزیع و انتقال دستگاههای تلمیر و تولید -312013

 صنلتی های کلید)  ضلیف و قوی اشار برق کلیدهای تلمیر و تولید -312014

) 

 (باال ولتاژ)برقی کویلهای انواع کاران تلمیر و تولید -502027

 برق ژنراتور اروشی عمده -514522

 و برقی موتور و آب موتور و برقی ترانسفورماتور ژنراتور اروشی خرده -523442

 مشلل

 الکترونیکی و یخانگ برقی لوازم تلمیر آموزش -809032

 ترانس انواع وتلمیر تولید -311020

 الکتروموتور  پیچ سیم و الکتروموتور تلمیردستگاههای و تولید -311030

 ،ژنراتور موتور الکترو دستگاههای بازسازی و کنندگان تولید -311031

 دینام انواع تلمیر و تولید -311040

 ژنراتور و ترانسفورماتور انواع تلمیر و تولید -311050

 و کاهنده های موتور ترانسفورماتور دستگاههای انواع تلمیر و تولید -311051

 اازاینده

 آرمیچرسازی -311060

 هادی کلیدهای تلمیرانواع و تولید -312016

5072 
Hardware, Equipment and 

Supplies ابزار و توهیزات / 

 گری یختهر و جوشکاری – تراشکاری آالت ماشین اروشی عمده -515532

 شیشه کاری سوراخ و تراشکاری -261211

 والزکاری تراشکاری -289221



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 30 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 چینی و بلور زنهای گل ، نقاشان و لوستر زنبق تراشکار -289225

 اتومبیل موتور تراشکاری -502011

 نسوز و مقوایی واشر تولید -210911

 الستیکی واشر تولید -251901

 پیچ انر -واشربر -8/502013

 کلید و قفل میرتل -526093

 کشی سیم برقی غیر ابزار وتلمیر تولید -289323

5074 
Plumbing and Heating 

Equipment and Supplies توهیزات /

 لوله کشی و گرمایشی

 ااضالب و آب کشی لوله -453111

 بوز مطبوع تهویه و برودتی و حرارتی های سیستم تلمیر و نصب -453014

 سردخانه

 آن یدکی لوازم و مطبوع تهویه و شوااژ لوازم اروشی عمده -514523

 سردخانه تولید -291950

 گازسوز لوازم نصب و گاز کشی لوله -453112

 مطبوع تهویه و شوااژ لوازم اروشی خرده -523441

 مربوط لوازم و هواکش انواع اروش -523443

 کولر نصب و مطبوع تهویه کانال ساز، کانال ساز، حلبی -3/289919

 سرد و گرم آب کشی لوله -453118

 گاز کشی لوله -453119

 گرما ایواد و کشی لوله ملزومات اروش نمایندگی -514525

 الزی اتصاالت و لوله تولید -271011

 لوله ترکیدگی تشخیص و بازکنی لوله -453113

 ساختمانی اتصاالت و لوله انواع اروشی عمده -514521

 ااضالب و چاه تخلیه -900111

 وااضالب لوله ازکردنب -900112

 چاه تخلیه -452320

 (آبی کولر باستثنا)کننده سرد دستگاههای انواع تولید -4/453119

 (مطبوع وتهویه شوااژ) وگرم سرد حرارتی دستگاه کنندگان تلمیر -3/453119

 تهویه تاسیسات انواع اروشندگی و تولید -2/453119

 (شوااژ،چیلر،پکیج)مطبوع

 کننده سرد دستگاه انواع بنص و تولید -1/453119

 کننده سرد های دستگاه قطلات اروشنده و کار تلمیر -453117

 ای سردخانه تاسیسات تلمیر و نصب -453310

5085 
Industrial Supplies (Not 

Elsewhere Classified) /  مواد مصرای

 بلبرینگ تلویض و تلمیر -526096

 سازی جلبه -202311



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 31 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مقوایی لوله و قوطی و جلبه تولید -210211 صنلتی ]سایر موارد[

 مقوایی ساز جلبه -210215

 الزی های جلبه تلمیر و تولید -289916

 چوبی ظروف و صندوق وتلمیر تولید -202310

 الزی صندوق انواع تلمیر و تولید -289932

 پالستیکی قوطی و قالب تولید -252020

 شده بندی طبقه تومحصوال کفش از غیر پالستیکی اجناس تولید -252090

 تابلو-مالمین- گالس اایبر-قوطی نظیر دیگر

 شده بندی طبقه محصوالت و کفش از غیر پالستیکی اجناس تولید -252091

 – مالمین – اایبرگالس – قوطی نظیر دیگر

 الزی ساز قوطی -289914

 – تسمه – اتیکت – شیلنگ روکش – اتیله نظیر منسوجات بااتن -172912

 گل -قرقره -جاگلدان -چراغ توری -کفش بند

 جای در نشده بندی طبقه الزی سایرمحصوالت تولید -289950

-گاز سرشیلنگ-سبد-ساچمه -شومینه وسایل -سرپوش و درپوش-دربطری)دیگر

 (نردبان -الزی لوال-تلفن قلک-جرثقیل قرقره-شیر صاای-سینی-سطل

 شیلنگ و لوله انواع پرس و تلمیر -369941

 ساختمان شیرآالت شیارو عمده -514512

 آب شیرآالت اروشی خرده -523452

 نقلیه وسیله بوز پیستون و موتور سرسیلندر تلمیر و تولید -291115

 آبیاری اتصاالت و لوله اروشی عمده -514526

 پلیکا و چدنی و الزی غیر -الزی اتصاالت اروشی خرده -523453

 اتصاالت و داربست لوله اروش -523456

 مکانیکی و صنلتی قطلات ویشستش -749312

 شیلنگ و pvc لوله تولید -369949

 باای طناب و ریسمان -172313

 طناب اروشی عمده -513115

 دستی ارش اولیه مواد و خامه قالی، نخ اروشی خرده -523898

 دستی قالی نخ بوز کاموا و نخ انواع اروشی خرده -523899

 کاموا اروشی خرده -2/523899

 پشمی نخهای تولید و پشم ارآوری -171112

 مو و کرک پشم، پر، اروشی عمده -512411

 مو ، کرک ، ،پشم پر اروش نمایندگی -512412

 مو و کرک.ابر پر، پشم، پنبه، اروشی خرده -523892



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 32 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ای پنبه نخهای تولید و پنبه ارآوری و حالجی -171113

 و طیخیا نخ استثنای به) مصنوعی غیر نخ انواع اروشی عمده -513642

 (گلدوزی

 مصنوعی نساجی الیاف و نخ انواع اروشی عمده -514631

 مصنوعی نساجی الیاف و نخ انواع اروش نمایندگی -514632

 مصنوعی نخ اروشی عمده -514851

 مصنوعی نخ اروش نمایندگی -514852

 چوب زغال -اسفنج -ریسمان انواع اروشی خرده -523896

 تراشی سنگ ابزار تلمیر و تولید -289322

 کوبی سنگ -269612

 قیمتی الزات و سنگها پرداخت -369121

 قیمتی سنگهای تراش -369122

 پارچه و نخ زنی گل و رنگرزی و صباغی -171211

 اولیه مواد)  ابریشم و پشم و کرک – خامه نخ شستشوی و رنگرزی -171212

 (ارش تابلو و ارش

 ) شویی سنگ و لباس و الیاف نخ، پارچه، انواع رنگرزی -171214

 کشباف رنگرزی -173113

 چوبی آشپزخانه تزیینی اشیا رنگرزی -202940

 رنگرزی یدکی لوازم و وقطلات  آالت ماشین اروشی عمده -515528

 لباس رنگرزی -930115

 رنگرزی آالت ماشین یدکی لوازم و قطلات تلمیر و تولید -1/292209

 ابریشم ارآوری -171111

 خودرو انواع بدنه و درب لداخ ایبر تهیه -202121

 ارمیکا تولید -202130

 پالت تولید -202213

 سازی مقوا -210112

 مقوایی کارتن تولید -210212

 کارتن اروشی عمده -513513

 مقوایی محصوالت و مقوا اروشی عمده -513512

 ساز قوطی -210216

5094 
Precious Stones and Metals, 

Watches and Jewelry و ها  / سنگ

 بها ساعت و جواهرات الزات گران

 جواهر و طال قلمزنی -289224

 سازی جواهر -369112

 جواهر و طال مصنوعات سازندگی -369116

 جواهر بنکداران -514244



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 33 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 جواهرات و طال اروش و تولید لوازم و ابزار اروشی خرده -523857

 جواهرات و طال  طراحی -749813

 وجواهرسازی طال آموزش -809012

 .....( گردنبند انگشتر، النگو، ساخت) سازی طال -369111

 طال خاک از طال کردن جدا کاری قال -369115

 زرگری آالت ماشین انواع تلمیر و تولید -292207

 (طال روی بر نگین سوارکردن)  کاری مخراج -369127

 طال شمش اروشی عمده -514241

 قیمتی الزات سایر و طال اروش نمایندگی -514242

 طال بنکداران -514243

 طال سکه اروشی خرده -523852

 شده آب طالی اروشی خرده -523858

 طال سنوی عیار -742211

 نقره و طال سنوی عیار -742212

 قیمتی مدال و سکه ضرب -369114

 قیمتی الزات حکاکی -369125

 سازی نقره و کاری نقره -369113

 نقره مصنوعات سازندگی -369117

 ای نقره مصنوعات اروشی هعمد -513622

 نقره لوازم و ظروف اروشی خرده -523334

 (خرده)نقره مصنوعات اروشندگی -523859

 نقره ظروف آبکاری و تلمیر -526062

 زیورآالت تلمیرات -369126

 زیورآالت قاب تولید -369935

 زیورآالت انواع آبکاری و تلمیر -526061

 چمدان ، ساک ، اعتس ، عینک انواع اروش نمایندگی -513634

 آن یدکی قطلات و دیواری و مچی ساعت تولید -333012

 ساعت سازی قاب -333013

 آن یدکی قطلات و ساعت اروشی عمده -513631

 آن یدکی لوازم و ساعت انواع اروشی خرده -523821

 (دیواری – رومیزی – مچی) ساعت انواع تلمیر -526081

 زمان انواع وتلمیر تولید -333011

5099 
Durable Goods (Not 

Elsewhere Classified) /  کاالهای

 شکاری اسلحه وتلمیر تولید -292711

 مختلف لوازم برای الزی های پایه انواع تولید -289917



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 34 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 شنیداری، و ویدئویی خالی نوارهای و دیسکت اروشی عمده -515231 ماندگار ]سایر موارد[

 مغناطیسی و نوری دیسکهای

 ، شنیداری و ویدئویی خالی نوارهای و دیسکت اروش ندگینمای -515232

 مغناطیسی و نوری های دیسک

 مواز شده وپر خام های دی سی و نوارها انواع اروشی خرده -523346

 اللمل حق بصورت الوار و چوب اروش عمده -511096

 بری چوب -201010

 چوب کاری پرس -201020

 چوب کردن خشک -201022

 چوبی ابزارآالت تولید و خراطی -202921

 چوبی سازی قاب -202922

 چوبی تابلوسازی -202923

 چوبی سازی قالب -202924

 چوبی – سازی شابلن -202926

 غیره و کفش چوبی سازی قالب -202928

 چوبی مصنوعات و چوب اروش نمایندگی -514422

 موسیقی آالت تولید -369200

 موسیقی آالت اروشی عمده -513311

 صوتی و موسیقی آالت اروشی ردهخ -523345

 موسیقی آالت و لوازم تلمیر -526072

 (پرسی کارهای و مدرسه ،کیف ساک چمدان، شامل)سراجان -191213

 سفر لوازم و چمدان ساک، انواع اروشی خرده -523251

 ساختمانی نشانی آتش توهیزات اروشی خرده -7/523829

 جانبی وازمل و نشانی آتش کپسول اروش شارژو -2/523879

5111 
Stationery, Office Supplies, 

Printing and Writing Paper /

التحریر، ملزومات داتری، کاغد  لوازم

 اازار پرینتر و نوشت

 کاغد و مقوا برش -210110

 دار چسب کاغدی اتیکت تولید -210923

 دیگر جای در نشده بندی طبقه دیگر کاغدی وسایل تولید -210924

 سلولزی های ارآورده و کاغدسازی آالت ماشین وتلمیر یدتول -292920

 کاغدی محصوالت و کاغد اروشندگی -513511

 مقوائی و کاغد محصوالت اروش نمایندگی -513511

 پاکن مداد تولید -251903

 ساز پاکت و کارت تولید -210927

 کالسور و زونکن تولید -210221

 ساز کالسور -210225



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 35 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 تایپ و ترجمه خدمات -749611

 تایپ خدمات -749711

 پستی نامه پاکت استثنای به پاکت انواع تولید -210214

5122 
Drugs, Drug Proprietaries, and 

Druggist Sundries  دارو، داروهای /

 ای و داروهای متفرقه نسخه

 سنتی و گیاهی داروهای بندی بسته و تولید -242312

 نظاات داروی تولید -242424

 اللمل حق بصورت ا دارو اروشی هعمد -511043

 گیاهی داروهای اروشی عمده -512411

 انسان برای شیمیایی داروهای اروشی عمده -513412

 طیور و دام برای شیمیایی داروهای اروشی عمده -513414

 طیور و دام برای شیمیایی داروهای اروشی عمده -513415

 انسان برای شیمیایی داروهای اروشی خرده -523112

 طیور و دام مصرف برای شیمیایی داروهای اروشی خرده -523113

 دارویی گیاهان  اروشی خرده -523111

 شده خشک گیاهان انواع اروشی خرده -522249

 عطار -1/223119

 اروش سقط و عطار -523118

 آهار تولید -242904

 اروش سقط -523119

 بهداشتی آرایشی مواد اروشی عمده -513422

 عطریات و آرایشی و بهداشتی مواد اروش یندگینما -513424

 عطریات اروشی عمده -513423

 عطریات اروشی خرده -523123

 صابون بوز بهداشتی کننده پاک و شوینده مواد تولید -242425

 بهداشتی ، ی کننده پاک مواد اروشی عمده -513421

 بهداشتی و آرایشی لوازم اروشی عمده -513425

 ساختمان بهداشتی کاالهای اروشی عمده -514513

 بهداشتی و آرایشی لوازم اروشی خرده -523124

 کودک بهداشتی لوازم اروشی خرده -523125

 اللمل حق بصورت ا آرایشی لوازم و مواد اروشی عمده -511081

 کنی پاک کتیرا -242905

5131 
Piece Goods, Notions, and 

Other Dry Goods پارچه، دکمه و نخ /

 کاالهای خشکو سایر 

 مربوطه ولوازم پرده انواع تلمیر و نصب و دوخت -172115

 تشک دوزی مغزی – پرده منگوله تولید -172929

 چوبی کرکره پرده وتلمیر تولید -202230

 الزی کرکره پرده تلمیر و تولید -289923



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 36 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 اللمل حق بصورت ا کرکره پرده اروشی عمده -511072

 دراپه لوور و هکرکر پرده اروشی عمده -513673

 ای پرده های پارچه اروشی خرده -523217

 کرکره پرده اروشی خرده -523893

 کوله – زین – شالق _ ساعت بند نظیر چرمی محصوالت تولید -191221

 کمربند و جلد – ااسار و تسمه – دان جامه – دولچه – پشتی

 کمربند اروشی عمده -513651

 – برس – کمربند)  خاص بصورت شخصی لوازم اروش نمایندگی -513654

 ( عصا و سیگار چوب

 برس انواع اروشی عمده -513652

 وبرس ارچه انواع تولید -369936

 عصا و سیگار چوب اروشی عمده -513653

 الستیکی کش تولید -251905

 الستیکی دلو تولید -251904

 خانگی گلدوزی و خیاطی های چرخ انواع اروشی خرده -523351

 قرقره به دوک نخ لتبدی -171115

 خرازی لوازم اروشی عمده -513643

 ( عالقبندی)  خرازی -523825

 ولباس پارچه انواع گلزن -171217

 پارچه انواع گلزن و صباغ -171218

 لباس پارچه،الیاف، انواع صباغ -171216

 پارچه انواع بنکداری یا اروشی عمده -513111

 ای پارچه رومیزی و مالاه و روتختی و روبالشی اروشی عمده -513114

 پارچه اروشی خرده -523211

 مبلی های پارچه اروشی خرده -523216

 ( دستی و دیویتالی)  لباس و پارچه روی نقش طراحی -749812

 اروشی طاقه و پارچه بنکداری -1/513119

 سنتی منسوجات انواع بااندگی -171121

 اللمل حق بصورت ا منسوجات اروشی عمده -511016

 منسوجات انواع اروش نمایندگی -513118

 اروشی طاقه -513117

 و بااندگی دوزندگی، نساجی، صنایع آالت ماشین اروشی عمده -515522

 پوشاک

 بااندگی ماشین اروشی خرده -523352



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 37 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 – غدائی – نساجی صنایع توهیزات و آالت ماشین اروش نمایندگی -515527

 ضالباا و آب تصفیه و نواری – چاپ – دخانیات

 منسوج الیاف ریسندگی -171114

 منسوج الیاف ریسندگی -181042

 منووق -پولک – سرمه -سکمه – سکه – مروارید – ملیله دوزندگی -172927

 دوزی خامه –

 یراق – یک ده -سوزن -قالب -گالبتون -گوبلن دوزندگی -172928

 منسوجات و الیاف بازیاات و ضایلات حالجی تصفیه، -372012

 باای ضخیم -171122

 پتوباای -171124

 کنی خشک پر و پرشویی -171213

 پر از وسایل تولید -369953

 دوزی کیسه و گونی -172111

 گونی اروشی عمده -519031

 گونی اروش نمایندگی -519032

 طواای و دستی چرخ تلمیر و تولید -359910

5137 
Men’s, Women’s, and 

Children’s Uniforms and 

Commercial Clothing های  / یونیفرم

 های کار زنانه، مردانه و بچگانه و لباس

 دوزی کار لباس -181041

 کار لباس اروشی عمده -513149

 مانتو و روپوش اروشی خرده -523236

 مانتو و روپوش اروشی عمده -513134

 مد طراحی -749819

 خرده اروشی پوشاک کار )غیر از البسه ایمنی ( -523243

 پرس هر برای سرپایی های صندل و سرپایی لیدتو -241311

 کفش مشتقات و پودرپالستیک کفش، اولیه مواد اروش داتر -514843

 کفش اولیه مواد اروشندگی -514844

 طبی وکفشهای بیمارستانی و پزشکی ولوازم توهیزات اروشی خرده -523134

 ملوانی کاالهای اروشی خرده -6/523899

 نیروهای) انتظامی و نظامی ضمایم و عالیم و کاله اروش و تولید -5/289919

 (مسلح

5139 

Commercial Footwear  /

 های تواری کفش

 ورزشی کفش انواع اروشی خرده -523252

 ( دستی)  دوزی کفش -192011

 کفش زیره و پاشنه تولید -192012

 ماشینی کفشهای سازی زیره تولید -192014

 تولیدی هردستگاه برای ماشینی کفشهای تولید -192025



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 38 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ماشینی های کفش سازی قالب کارگاه -289919

 پوتین و کفش و کیف تلمیر -526032

 کفش طراحی -749816

 (ماشینی) کفش تولید -192021

 کفش اولیه سازی مواد تولید -241310

 کفاشی ابزار تلمیر و تولید -289327

 کفاشی لوازم اروشی عمده -519014

 (کفش-دستکش-کاله) شخصی ایمنی لوازم اروش و تولید -1/289939

 کفش و کیف آالت یراق و لوازم اروشی عمده -519012

 کفش تولید صنایع توهیزات و آالت ماشین اروشی عمده -515535

 وچکمه پوتین اروشی عمده -513151

 ورزشی وپوتین کفش اروشی عمده -513154

 چکمه و پوتین اروشی خرده -523255

 ستیکیال چکمه تولید -251907

 دمپایی تولید -192024

 دمپایی اروشی عمده -513152

 دمپایی اروشی خرده -523256

 خرده اروشی لوازم کیف و  کفش -523829

 کیف انواع تولید -191211

 کیف اروشی عمده -513155

 کفش و کیف انواع اروش نمایندگی -513157

 کفاش و کفش و کیف لوازم اروش نمایندگی -519017

 آرایش کیف و گانه بچه ، مردانه زنانه، کیف انواع اروشی خرده -1/523259

 کیف اروشی خرده -523254

 کفش و کیف اروشندگی -523258

 ماشینی کفشهای سازی بند -172915

5169 
Chemicals and Allied 

Products (Not Elsewhere 

Classified) /  مواد شیمیایی )سایر

 موارد(

 بتون اازودنی( مایع)شیمیایی مواد تولید -242907

 اللمل حق بصورت ا شیمیایی کود اروشی عمده -511024

 حیوانی کودهای اروشی عمده -514812

 ضدیخ اروشی عمده -514102

 گیاهی کودهای اروشی عمده -514813

 ملدنی کودهای اروشی عمده -514814

 حیوانی کود اروشی خرده -523116

 نانو و یکارگان کودهای انواع اروشی خرده -523117



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 39 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 نانو اناوری بر مبتنی محصوالت اروشی خرده -523879

 استخوان پودر اروشی عمده -514771

 استخوان پودر اروش نمایندگی -514772

 در نشده بندی طبقه ا صنلتی شیمیایی سایرمواد اروشی عمده -511026

 اللمل حق بصورت دیگر جای

 صنلتی شیمیایی مواد اروشی عمده -514621

 صنلتی شیمیایی مواد اروش نمایندگی -514622

 شیمیایی کودهای اروشی عمده -514811

 پالستیک های ورق نصب و اروشی خرده -523455

 ملدنی ، گیاهی ، حیوانی ، شیمیایی کودهای انواع اروش نمایندگی -514815

 شیمیایی مواد اروشی عمده -514861

 شیمیایی مواد اروش نمایندگی -514862

 شیمیایی صنایع آالت ماشین اروشی عمده -515536

 کننده پاک شیمیایی محصوالت اروشی خرده -523872

 شیمیایی مواد انواع اروشی خرده -523874

 پالستیکی پوشاک و مشمع دوخت -252081

 پالستیکی چسب انواع تولید -242901

 پالستیک جوشکاری -252050

 پالستیکی صنوعاتم و سازی پالستیک آالت ماشین تلمیر و تولید -292910

 پالستیکی تزئینی وسایل تولید -369948

 اولیه اشکال به موادپالستیکی اروشی عمده -514841

 اولیه اشکال به پالستیکی مواد اروش نمایندگی -514842

 پالستیکی های کیسه اروشی عمده -519024

 پالستیکی مصنوعات و مواد اروشی خرده -523866

 صنلتی گازهای تولید -241110

 پرکنی نیک پیک -402012

 خودرو مایع گاز اروشی خرده -505004

 مربوط محصوالت و گاز و مایع ، جامد های سوخت اروش نمایندگی -514104

 صنلتی گازهای اروشی عمده -514831

 صنلتی گازهای اروش نمایندگی -514832

 صنلتی گازهای توزیع -523871

 نیک پیک و کپسول بصورت مایع گاز اروشی خرده -523875

 ایمنی گازهای اروشی خرده -523876

 اسید آب تولید -242902



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 40 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 صنلتی روغن تولید -151413

 سوختی مواد سایر و صنلتی روغن بازیاات -372013

 موتور روغن تلویض و اروش -5/502059

 موتور روغن اروشی خرده -505002

 گیری پنچر و روغن اروشندگی -505005

 گیربکس و موتور روغن اروشی عمده -514101

 و موتور روغن انواع استثنای به) نفتی های ارآورده اروشی عمده -514103

 (ضدیخ

 دامی های ارآورده از چسب تولید -191126

 صنلتی چسب انواع اروشی عمده -514623

 صنلتی چسب انواع اروشی خرده -523878

 چسب خمیر تولید -1/242909

 سازی موسمه خمیر و ژالتین – موم انواع تولید -242903

 گیاهی موم تولید -2/242909

 اللمل حق بصورت ا کننده پاک مواد اروشی عمده -511025

 اسانس و عطر تولید -242431

 رنگ استثنای به اسپری انواع تولید -242906

 پتروشیمی مواد اروشی عمده -514641

 پتروشیمی مواد اروش نمایندگی -514642

 های ارآورده واروش عرضه جایگاه)نفتی های ارآورده اروشی خرده -523873

 (نفتی

 نمک بندی بسته و تصفیه -154827

 پالستیکی ایرانیت اروشی عمده -514431

 پالستیکی ضایلات اروشی عمده -514742

 پالستیکی و الستیکی ضایلات اروش نمایندگی -514743

 پالستیکی ساخته پیش دیوار اروش خرده -523428

 الستیکی قطلات تولید -251906

 پرس هر برای الستیکی قطلات تولید -251908

 پالستیکی جلدسازی -252030

 اایبرگالس تولید 2520600

 پالستیکی تابلو تولید -252070

 پالستیکی ضایلات و مواد آسیاب و بازیاات -372011

 طبیلی کایوچوی)مواد ونساجی الستیک صنلت موادجهت تهیه -511021

 لملال حق بصورت ا(  ومصنوعی



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 41 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مصنوعی کایوچوی اروشی عمده -514821

 مصنوعی کائوچوی اروش نمایندگی -514822

 الستیکی قطلات محصوالت اروشی خرده -5/523829

 الستیکی قطلات محصوالت اروشی عمده -2/519019

5172 
Petroleum and Petroleum 

Products نفت خام و محصوالت نفتی / 

 گریس انواع تولید -242908

5192 
Books, Periodicals and 

Newspapers  نشریه/ کتاب، روزنامه و 

 ادواری نشریات اروشی خرده -523611

 (جریده)جراید اروشی خرده -523613

 مکتوب ناشر -523614

 کتابفروش -523615

 کتاب پخش داتر -523616

 نشر داتر -523617

 ادواری نشریات اروشی عمده -513515

5193 
Florists Supplies, Nursery 

Stock and Flowers  گل، مواد /

 گلفروشی و گلخانه

 اللمل حق بصورت ا گیاه و گل اروشی عمده -511082

 طبیلی گیاه و گل اروشی عمده -512531

 طبیلی گیاه و گل اروش نمایندگی -512532

 مصنوعی گلسازی -369931

 گالبگیری -242313

 گالب اروشی عمده -512933

 گیاهی عرقیات تولید -242311

 گیاهی عرقیات اروشی عمده -513413

 ای گلخانه گرمایشی دستگاه انواع تولید -291941

5198 
Paints, Varnishes and 

Supplies رنگ، جال و مواد مصرای /

 نقاشی

 قالی و نساجی رنگ تولید -242211

 نقلیه وسایل رنگ انواع تولید -242212

 آب و رطوبتی عایق جهت رنگ انواع تولید -242215

 اللمل حق بصورت ا رنگ اروشی عمده -511022

 اتومبیل رنگ جز به رنگ انواع اروشی عمده -514514

 اتومبیل رنگ اروشی عمده -514541

 اتومبیل رنگ اروش نمایندگی -514542

 (ساختمانی) رنگ اروشی خرده -523472

 (ساختمان رنگ بوز) رنگ اروشی خرده -523877

 روخود انواع نقاشی -502033

 کاشی روی نقاشی -269801

 تفلون ظروف نقاشی و تلمیر -289929



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 42 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ساختمان نقاشی -454022

 نقاشی لوازم اروشی خرده -523626

5199 
Nondurable Goods (Not 

Elsewhere Classified)  / سایر کاالهای

 غیرماندگار

 نمایندگی بصورت غدایی محصوالت و مواد اروشی عمده -512971

 هنری حکاکی -921412

 هنری کاشیکاری -921413

 هنری گچبری -921414

 هنری گالری -921427

 یخی بستنی و آالسکا ، بهشت در یخ یخمک – تولید -154811

 یخ تولید -154812

 خرده اروشی یخ -522912

 سازی یخ آالت ماشین تلمیر و تولید -292518

 اسکاچ و اسفنج اروشی عمده -519025

 ، پالستیکی های کیسه و مصرف یکبار وفظر اروش نمایندگی -519026

 آلومینیم اویل و اسکاچ و اسفنج

 آلومینیوم اویل اروشی عمده -519023

 شملدان و لوستر سبد تولید -369938

 شمع تولید -369943

 آلومینیوم مصرف یکبار ظروف و آلومینیوم ظروف تولید -289929

 مصنوعی سازی چرم -191110

 سازی چرم و دباغی -191122

 اللمل حق بصورت ا چرم و خام پوست اروشی عمده -511062

 وساالمبور روده وچرم، پوست اروشی عمده -512421

 ساالمبور و روده ، چرم و پوست اروش نمایندگی -512422

 چرم پرداخت -191121

 کمربند و پول کیف(برزنتی و چرمی) دستکش انواع دوزندگان -191222

 چرم آخال اروشی عمده -514851

 چرم آخال اروش نمایندگی -514752

 چرم اروشی خرده -523841

 چرمی مصنوعات اروشی خرده -523843

 کمربند و پول کیف(برزنتی و چرمی) دستکش انواع اروشی خرده -523844

 چرمی کاالهای تلمیر -526031

 سراجی شده ساخته اجناس اروشندگی -512423

 سراجی اولیه لوازم اروشندگی -512424

 آنها اروش و آنها زدن نمک و گوسفندان پوست آوری جمع -191125



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 43 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پوست اروشی خرده -523842

 زهتابی -191123

 ساالمبور تولید -191124

 دامی های ارآورده از ژالتین تولید -191127

 کاغدی و مقوایی های محفظه و ظروف تولید -210223

 ماسک تولید -210921

 کاغدی دستمال تولید -210925

 جاذب پد تولید -210926

5200 
Home Supply Warehouse 

Stores های تامین محصوالت  / اروشگاه

 تزیینات داخلی

 استثنای به)دیگر درجای نشده بندی طبقه خانگی تولیدسایرلوازم -293001

 (کف کن براق و زن ماساژ،موم دستگاه

 در نشده دیبن طبقه و آن قطلات گازسوزو خانگی لوازم سایر تولید -293002

 دیگر جای

 در نشده بندی طبقه و آن قطلات و نفتی خانگی لوازم سایر تولید -293003

 دیگر جای

 گازسوز خانگی لوازم یدکی ولوازم قطلات تولید -293004

 اللمل حق بصورت ا خانگی لوازم و کاالهای اروشی عمده -511052

 خانگی لوازم اروشی عمده -513343

 خانگی لوازم شارو نمایندگی -513346

 خانگی لوازم اروشی خرده -523318

 ، پارکی ، سقفی سیلندری، چراغهای اروش از پس  خدمات و تولید -315033

 دیواری و آویز

 اللمل حق بصورت ا دیواری کاغد اروشی عمده -511073

 خانگی چوبی مصنوعات و مبلمان و تخت اروشی عمده -513331

 خانگی چوبی مصنوعات و لمانمب و تخت اروش نمایندگی -513332

 تزیینی چراغهای و لوستر تولید -315020

 ساز والر چراغ -293009

 منزل تزیینی لوازم اروشی عمده -513342

 ساختمان بوز تزیینی لوازم اروشی خرده-523884

 لوستر و شملدان و آیینه اروشی عمده -513344

 شملدان و آیینه آباژور، لوستر، اروشی خرده -523343

 منزل تزیینی کاالهای و کابینت اروشی خرده -523344

 لوستر سرامیک و چینی قطلات اروش و تولید -523457

 قوه چراغ و پروژکتور نورااکن، انواع وتلمیر تولید -315010

 خیابانی و راهنمایی چراغهای تلمیر و تولید -315030



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 44 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 روشنایی چراغهای انواع نصب و تلمیر و تولید -315032

 روشنایی و گردسوز چراغ سازندگی -1/293009

 تزیینی ای شیشه مصنوعات تولید -261223

 تولید ا چینی تزیینی لوازم -269112

 ساختمان تزیینی لوازم اروشی خرده -523823

 اللمل حق بصورت ا ساختمان تزیینی کاالهای اروشی عمده -511074

 ای آیینه تابلوی و آیینه تولید -261222

 آیینه و شیشه روشیا خرده -523473

 بخاری موتورهای انواع تلمیر و تولید -291112

 لوازم وعرضه وگازی نفتی آبگرمکن بخاری، آبی، کولر انی خدمات -5/453119

 روشنایی

 اتومبیل کولر و بخاری تلویض و نصب -502024

 اایر یکتا تلمیر و تولید -526028

 خانگی غیر ردکنآبس و اریزر و یخچال انواع وتلمیر تولید -291910

 اریزر یخچال.  اریزر. یخچال تلمیر -526023

 برقی بوز آبگرمکن انواع تلمیر -526011

 برقی آبگرمکن تلمیر -526012

 ظراشویی و لباسشویی ماشین تلمیر -526024

 لباسشویی ماشین قطلات اروشنده و کار تلمیر -526026

 و مقطرگیری آب – وییلباسش پودر تولید های دستگاه وتلمیر تولید -292940

 ایدر

 خانگی ، صنلتی دستگاههای انواع تلمیر -3/526099

 گازسوز وسایل تلمیرات -2/526099

 سوز نفت وسایل تلمیرات -1/526099

 سوز نفت وسایل یدکی لوازم تولید -293006

 برقی خانگی وسایل اروشی خرده -523311

 نفتی خانگی وسایل اروشی خرده -523312

 گازی خانگی وسایل اروشی هخرد -523313

 خانگی برقی غیر و برقی کاالهای یدکی لوازم اروشی خرده -523314

 ویترینی و صنلتی یخچالهای اروشندگی -523316

 گازی کولر اروشی خرده -523319

5211 
Lumber and Building 

Materials Stores  اروشگاه های الوار /

 و مصالح ساختمانی

 شنایی ورو سوز گاز وسایل یدکی لوازم و قطلات اروشی عمده -2/513349



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 45 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

5231 
Glass, Paint, and Wallpaper 

Stores های شیشه، رنگ و  / اروشگاه

 کاغد دیواری

 تلویزیون میز زیر شیشه تولید -261101

 شیشه خمکاری -261213

 اللمل حق بصورت ا شیشه اروشی عمده -511092

 شیشه ضایلات اروشی عمده -514761

 شیشه ضایلات اروش نمایندگی -514762

 شیشه کردن پالست سند -261212

5251 

Hardware Stores  ابزار /

 ها اروشی

 اللمل حق بصورت ابزارکار اروشی عمده -511034

 صنلتی آالت ابزار اروشی عمده -511035

 صنلتی ابزارآالت اروشی خرده -523412

5261 
Nurseries and Lawn and 

Garden Supply Storesهای  / اروشگاه

 ای لوازم باغبانی و گلخانه

 کشاورزی در استفاده مورد رنگ انواع ئتولید -242221

 باغبانی و کشاورزی ابزار وتلمیر تولید -289326

 (تیلر و کمباین بوز) کشاورزی آالت ماشین و ادوات تلمیر و تولید -292111

 کشاورزی تمحصوال سازی آماده آالت ماشین تلمیر و تولید -292514

 و دریایی موتورهای سنگین، سنگین،نیمه های ماشین یدکی لوازم اروش -503014

 کشاورزی و سازی راه ماشینهای

 کشاورزی توهیزات و آالت ماشین یدکی قطلات اروشی عمده -515411

 کشاورزی ادوات اروشی عمده -515415

 کشاورزی التمحصو بندی بسته و بندی درجه آالت ماشین اروشی عمده -515417

 کشاورزی آالت ماشین اروش نمایندگی -515418

 کشاورزی محصوالت برای شیمیایی داروهای و کود،سم اروشی خرده -523114

 کشاورزی ابزارآالت و لوازم اروشی خرده -523814

 کشاورزی آالت ماشین و موتورآالت اروشی خرده-523818

 قارچ انواع تولید -11213

 زنی چمن اشینم اروشی عمده -515431

 باغبانی توهیزات و آالت ماشین اروش نمایندگی -515432

5271 

Mobile Home Dealers /

 های سیار اروشندگان خانه

 

5300 

Wholesale Clubs عمده /

 ها اروشی

 و ماکارونی الزانیا، ارنگی، خشکبار، اسپاگتی،) رشته انواع تولید -154411

 (ورمیشل

 پزی خشکه -154511

 دیگر جای در نشده بندی طبقه سرکه انواع تولید -154823

 چوب سرکه تولید -361029

 آنها بندی بسته و سویا پروتئین و پودرسوپ تولید -154824



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 46 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 شربت و رب تولید و پزی سمنو -154825

5309 

Duty Free Stores های  / اروشگاه

 محصوالت ملاف از مالیات

 

5310 

Discount Stores ها / حراجی 
 کاال حراج خدمات -743827

5311 

Department Stores /

 ای و بزرگ های زنویره اروشگاه

 پارس اول، همراه تالیا، ایرانسل، از اعم اعتباری کارتهای کلیه پخش -515213

 ... و انالین

 ای زنویره غیر بزرگ های اروشگاه در اروشی خرده -521111

 ای زنویره غیر و تلاونی های اروشگاه در اروشی خرده -521112

 ای زنویره بزرگ اروشگاههای در اروشی خرده -521113

 منظوره چند بزرگ های اروشگاه در اروشی خرده -521114

 همگن ای زنویره بزرگ های اروشگاه در اروشی دخرده -521115

 موازی اروشگاههای در خاص کاالیی گروه عرضه -521121

 موازی ایاروشگاهه در خدمات و کاال انواع عرضه -521122

 موازی اروشگاههای در کاال انواع عرضه -521124

 موازی اروشگاههای در  خدمات انواع عرضه -521124

 موازی اروشگاههای در خاص گروه یک در خدمات  عرضه -521125

5331 

Variety Stores خواروبار اروشی / 
 

5399 
Miscellaneous General 

Merchandise  کاالهای عمومی /

 متفرقه

 کاال موقت بازار و غراه در اروشی خرده -525220

5411 
Grocery Stores and 

Supermarkets ها و  / سوپرمارکت

 های محصوالت غدایی اروشگاه

 سبزیوات کردن منومد و خشک پاک،خرد، -151922

 حیوانی روغن تولید -151411

 روغنی های دانه از روغن تولید -151412

 ( مایع -جامد)  وراکیخ روغن اروشی عمده -512811

 ( مایع ، جامد) خوراکی روغن اروش نمایندگی -5128512

 کاری اللمل حق بصورت آشامیدنی اروشی عمده -511011

 کاری اللمل حق صورت به زعفران اروشی عمده -511018

 برنج اروشی عمده -512311

 ها آشامیدنی اروشی عمده -512932

 ها آشامیدنی اروشی عمده -512941

 شکر و قند اروشی عمده -512954



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 47 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 موادغدایی سوپر -522248

 ماکارونی و کمپوت اروشی خرده -522247

 گازدار های نوشیدنی و ملدنی آب اروشی خرده -522911

5422 
Freezer and Locker Meat 

Provisioners اروشندگان گوشت /

 بسته بندی شده و یخ زده

 گوشتی های رآوردها تولید های دستگاه تلمیر و تولید -292516

 قرمز گوشت اروشی عمده -512711

 سفید گوشت انواع اروشی عمده -512712

 سفید و قرمز گوشت انواع اروش نمایندگی -512713

 گوسفند گوشت اروشی عمده -512714

 گاو گوشت اروشی عمده -512716

 شتر گوشت اروشی عمده -512716

 گوشتی های ارآورده اروشی عمده -512961

 ( همبرگر -کالباس -سوسیس)  گوشتی محصوالت اروشی عمده -512962

 قرمز گوشت انواع اروشی خرده -522311

 گوشتی های ارآورده اروشی خرده -522314

 پروتئینی مواد اروشی خرده -522317

 گوسفند گوشت اروشی خرده -522318

 گاو گوشت اروشی خرده -522319

 شتر گوشت اروشی خرده -1/522319

 ( همبرگر -کالباس -سوسیس)  گوشتی محصوالت اروشی خرده -2/522319

 پروتئینی مواد و گوشت انواع اروشی خرده -3/522319

 ماهی و مرغ انواع اروشی خرده -522312

 دریایی حیوانات سایر و میگو و ماهی کردن خشک و دوددادن -151201

 دریایی حیوانات سایر و ماهی سودکردن نمک -151202

 ماهی اروشی خرده -522316

 زنده ماهی اروشی خرده -523833

 ماکیان و مرغ اروشی خرده -522315

 مرغ و مرغ تخم اروشی خرده  -1/522249

 مرغ تخم اروشی عمده -512831

 مرغ تخم اروش نمایندگی -512832

 مرغ تخم اروشی خرده -522245

 سوخاری مرغ -552214

 کنی پاک روده و سیرابی پاچه، کله -151510

 خام سیراب و پاچه و کله اروشی عمده -512717

 شیردان و سیراب جگر، مغز،  قلوه،زبان، دل، پاچه، کله اروشی خرده -522313



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 48 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 (خام)

5441 
Candy, Nut, and 

Confectionery Storesها و  / قنادی

 ها اروشی آجیل

 ( داده بو و خام)  خشکبار و آجیل بندی بسته و ارآوری -151931

 اروشی آجیل و زیپ آجیل -151933

 و ذرت نخود – گردان آاتاب تخم و آجیل بودادن یا پزی آجیل -154821

 شاهدانه و گندم

 خشکبار و آجیل انواع کاری اللمل حق -511017

 ( داده بو و خام)  خشکبار و آجیل اروشی عمده -512911

 کنسرو و کمپوت انواع ، خرما و خشکبار و آجیل اروش نمایندگی -512914

 ( داده بو و خام) خشکبار و آجیل اروشی خرده -522221

 عسل اروشی خرده -522211

 قند اروشی خرده -522214

 برنج اروشی خرده -522222

 خرما اروشی خرده -522224

 انویر اروشی خرده -522227

 تنقالت اروشی خرده -522229

 (خوارباراروش)خواربار اروشی خرده -522241

 زعفران اروشی خرده -522242

 پزی شیرینی و قنادی -154617

 قنادی لوازم اروشی عمده -519013

 قنادی لوازم اروش نمایندگی -519019

 عقد سفره تزیینات و قنادی لوازم و مواد اروشی خرده -523881

 قنادی لوازم اروشی خرده -523887

 قنادی کااه -2/154619

 (پرتقال و نارنج و بادام پسته،) خالل تولید -151916

 خشک شیرینی و شکالت و نقل،نبات،آبنبات،گز اروشی عمده -512952

 شکالت تولید -154316

 چوبی آبنبات و آبنبات و نبات تولید -154311

 نبات اروشی خرده -522213

 جات میوه سورتینگ و  بندی بسته و خشک و منومد -151915

 شیرینی انواع اروشی خرده -522212

 پزی سوهان -154312

 سوهان اروشی خرده -522215

 لواشک تولید -151919

 کاکائو خمیر و پودر تولید -154317



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 49 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پولکی تولید -154318

 ارده حلوا و حلوا تولید -154315

 ارده حلوا و ارده اروشی خرده -522228

 قند شیره تولید -154213

 قندسازی آالت ماشین تلمیر و تولید -292517

 ...و خرما و انگور  شیره تولید -151914

 گز تولید -154313

 نقل تولید -154319

 بادام حاج تولید -154325

 نوقاسازی -154326

 باسلق تولید -154327

 باقلوا تولید -154611

 پزی کماج -154612

 پزی شیرمال -154613

 پزی برنوی نان -154614

 پزی( یوخه) کاک -154616

 قطاب تولید -154618

 ایل گوش و بامیه و زولبیا تولید -154619

 پزی کیک -154621

 پزی کلوچه -154622

 ویفر تولید -154623

 بیسکویت تولید -154624

 پزی پیراشکی -154625

 دسر و ژله تولید -154630

 الحلقوم راحت تولید -154321

 مسقطی تولید -154323

 پزی مسقطی -552604

 پشمک تولید -154314

 مربا تولید -151911

 عسل و مربا شربت، انواع اروشی عمده -512931

 عسل و مربا – شربت -آشامیدینیها انواع اروش نمایندگی -512934

 شکر تولید و تصفیه -154211

 خردل و قائوت - ترش خمیر و خمیرمایه تولید -154828

 قندریزی -154212



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 50 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پنیر شکر تولید -154322

 گیری عسل -154826

5451 

Dairy Products Stores  /

 های محصوالت لبنی اروشگاه

 (بستنی و کشک -ماست)بوز لبنی های ارآورده سایر تولید -152004

 سازی بستنی و لبنی مواد تهیه آالت ماشین تلمیر و تولید -292512

 لبنیات اروشی عمده -512821

 لبنیات اروش نمایندگی -512822

 لبنی های ارآورده اروشی خرده -522231

 شیر آوری جمع داتر -14022

 بندی ماست -152002

 کشک تولید -152003

5462 

Bakeries ها / نانوایی 

 شکری و ای خامه بستنی، نان تولید -154615

 ماشینی و سنتی صورت به نان انواع تولید -15453

 پزی روغنی نان -154512

 سنتی سنگکی نان -154513

 سنتی تااتون نان -154514

 سنتی لواش نان -154515

 سنتی بربری نان -154516

 سنتی نانهای سایر تولید -154517

 خراسانی تنوری نان -154518

 (صنلتی)ماشینی نانهای تولید -154520

 طبی و رژیمی ساندویچی،قندی، واانتزی، حویم نانهای تولید -154521

 ماشینی سنگکی نان -154522

 ماشینی تااتونی -154523

 ماشینی لواش نان -154524

 پیتزا نان -154525

 سوخاری نان -154526

 ماشینی بربری نان -154527

 نان انواع تولید -154528

 ( نان نوع دو پخت) نان انواع تولید 1545310

 ( نان نوع سه پخت) نان انواع تولید -154532

 ( نان نوع چهار پخت) نان انواع تولید -154533

 ( بیشتر و نان نوع پنج پخت) نان انواع تولید -154534

 پز آزاد صورت به ماشینی تااتون  نان انواع تولید -154536

 پز آزاد صورت به سنتی تااتون  نان انواع تولید -154537



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 51 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پز آزاد صورت به سنگک  نان انواع تولید -154538

 نان انواع اروشی خرده -522226

 نان کااه -552322

 (اانتزی)طبی و رژیمی نانهای انواع رسته -2/154529

 حویم ونیمه حویم نان وانواع ماشینی بلکی نان وپخش تولید -1/154529

 (اانتزی)

 (اانتزی)حویم نیمه اانتزی نانهای -3/154529

 (حویم)اانتزی نانهای -4/154529

 اانتزی نان اروشی سرد -5/154529

 سیتا و پیتزا نانهای بندی بسته و وپخش تولید رسته -6/154529

 پزی ، بستنی نان -1/154619

5499 
Miscellaneous Food Stores – 

Convenience Stores and Specialty 

Markets  اروشگاه مواد غدایی متفرقه /

اروشگاه  -مینی مارکت )بقالی(  -

 کاالی خاص

 سبزیوات اروشی عمده -512621

 سبزی اروشی خرده -522101

 جات صیفی اروش نمایندگی -512632

 جات وصیفی میوه انواع اروشی خرده -522102

 جات ترشی اروشی عمده -512923

 جات ادویه و جات ترشی اروش نمایندگی -512923

 جات ادویه و ترشیوات اروشی خرده -522244

 زعفران بندی بسته -151921

 خرما بندی بسته -151932

 شکر بندی بسته -154215

 (کشاورزی) غدایی مواد بندی بسته آالت ماشین تلمیر و تولید -292515

 سازی ادویه -154829

 سبزیوات پودر و یزمین سیب آرد تولید -151918

 خیارشور تولید -151917

 چیپس تولید -151913

 گندم کردن آسیاب -153111

 نلنا قرص و آدامس تولید -154324

 کارگاه در بوجاری -153113

5511 
Car and Truck Dealers (New 

and Used) Sales, Service, Repairs, 

Parts, and Leasing  خودرو و کامیون /

اروش، سرویس،  - دست دوم( -)نو 

 تلمیر، قطلات، رهن

 بار وانت خدمات داتر -2/602319

 بار وانت خدمات داتر -3/602319

 راننده با جرثقیل کرایه -455011

 اپراتور با ساختمانی و راهسازی آالت ماشین کرایه -455012

 بلدوزر، لودر، شامل راهسازی ماشینهای و کمپرسی خدماتی داتر -455013



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 52 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 .....و غلطک ، مکانیکی بیل

 سبک های خودرو انواع کاری اللمل حق و اروش خرید، -501011

 نیمه و سنگین خودروهای انواع کاری اللمل حق و اروش خرید، -501012

 سنگین

 خارجی و داخلی سنگین و سبک خودروهای اروش نمایندگی -501013

 وارداتی سبک خودروهای نمایندگی -501014

 وارداتی سنگین هایخودرو نمایندگی -501015

 خارجی و داخلی سبک های خودرو نمایندگی -501016

 وخارجی ایرانی های خودرو اروش از پس خدمات نمایندگی -501017

 سیار صورت به خودرو کش یدک -502019

5521 
Car and Truck Dealers (Used 

Only) Sales, Service, Repairs, 

Parts, and Leasing  خودرو و کامیون /

اروش، سرویس،  -)اقط دست دوم( 

 تلمیر، قطلات، رهن

 دوم دست سیکلت موتور و خودرو لوازم اروشی خرده -524040

5532 

Automotive Tire Stores  /

 ها الستیک اروشی

 

5533 
Automotive Parts and 

Accessories Stores قطلات و لوازم /

 خودرو

 

5541 
Service Stations (With or 

without Ancillary Services)  /

 ایستگاه خدماتی

 

5542 

Automated Fuel Dispensers  /

 های سوخت اتوماتیک جایگاه

 

5551 

Boat Dealers اروشندگان قایق / 
 

5561 
Camper, Recreational and 

Utility Trailer Dealers اروشندگان /

 تریلر های تفریحی، تاسیساتی و اقامتی

 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 53 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

5571 
Motorcycle Shops and Dealers 

/ اروشندگان و اروشگاه های لوازم 

 موتورسیکلت

 

5592 

Motor Homes Dealers  /

 های متحرک اروشندگان خانه

 

5598 

Snowmobile Dealers  /

 اروشندگان خودروهای برای

 

5599 
Miscellaneous Automotive, 

Aircraft, and Farm Equipment 

Dealers (Not  Elsewhere 

Classified)  / ،خودروهای متفرقه

 هواپیما و ماشین آالت کشاورزی

 اپراتور بدون تراکتور کرایه -712101

5611 
Men’s and Boys’ Clothing and 

Accessories Stores اروشگاه پوشاک /

و پوشاک جانبی )اکسسوری( مردانه و 

 پسرانه

 مردانه لباس دوزی سری  -181012

 انهمرد زیر لباس تولید -181016

 تک شلوار دوخت -181017

 دوزی کاپشن و بارانی -181043

 پالتو -بارانی -اورکت اروشی عمده -513141

 روحانیون پوشاک اروشی خرده -523221

 مردانه پوشاک اروشی خرده -523222

 مردانه اورکت و بارانی شلوار و کت اروشی خرده -523223

 مردانه زیر پوشاک اروشی خرده -523224

 نظامی پوشاک اروشی خرده -523242

 مدال و درجه و آرم تولید -369914

 مردانه پوشاک اروشی عمده -513121

 مردانه زیر پوشاک اروشی عمده -513122

 مردانه پیراهن اروشی عمده -513123

 قبا و عبا اروشی عمده -513124

 شلوار و کت اروشی عمده -513125

 خاص بصورت مردانه پوشاک نمایندگی -513126

 ژاکت و بلوز انواع اروشی عمده -513131

 نظامی پوشاک اروشی عمده -513142

 دوزی کراوات -181011



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 54 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 دوزی پیراهن -181013

 دوزی شلوار و کت -181014

 دوزی عبا و وقبا ردا -181015

5621 
Women’s Ready-To-Wear 

Storesهای زنانه  / اروشگاه لباس

 دوخته پیش

 زنانه لباس دوزی سری -181021

 دوزی عروس لباس -181022

 سفارشی زنانه لباس و وشلوار مانتو تولید -181025

 دوزی تریکو -181045

 خواب لباس و ای حوله لباس اروشی عمده -513143

 حوله اروشی عمده -513113

 تریکو انواع اروشی خرده -523219

 تریکو انواع اروشی عمده -511066

 تریکو و کشباف اروشی عمده -513116

 زنانه پوشاک اروشی خرده -523234

 عروس لباس و خواب لباس اروشی خرده -523235

 زنانه پوشاک اروشی عمده -513132

 دامن و کت اروشی عمده -513136

 خاص بصورت زنانه پوشاک نمایندگی -513137

5631 
Women’s Accessory and 

Specialty Shops اروشگاه پوشاک /

 خاص و جانبی )اکسسوری(

 باای شال و  مقنله ، روسری -171123

 زنانه زیر پوشاک اروشی عمده -513133

 مقنله و روسری اروشی عمده -513135

 زنانه زیر پوشاک اروشی خرده -523231

 روسری و مقنله اروشی خرده -523233

 زنانه زیر لباس تولید -181023

 دوزی مقنله و روسری -181024

 عروس لباس کرایه -713033

 سر گل و سنواق – گیره تولید -369912

5641 
Children’s and Infants’ Wear 

Storesاروشگاه پوشاک نوزاد و کودک / 

 نوزاد و بچگانه لباس اروشی عمده -513144

 وبچگانه نوزاد پوشاک اروشی خرده -523241

 نوزاد وسایل و لوازم اروشی عمده -513614

 نوزاد لوازم و بارداری لوازم اروشی خرده -523824

 بچه لباس تولید -181031

 بچه کالسکه تولید -369918

5651 

Family Clothing Stores /

 لباس انواع پلیسه -181047

 محلی لباس تولید -181048



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 55 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 دوزی کاله و دستکش -181044 اروشگاه پوشاک خانواده

 کاله و دستکش جوراب، اروشی عمده -513145

 زنانه و مردانه مشترک پوشاک نمایندگی -513146

 شرت تی و شلوار گردن، شال اروشی عمده -513147

 بوتیک -523232

 جوراب اروشی خرده -523244

 کاله اروشی خرده -523245

 احرام وسایل و لباس اروشی خرده -523246

 محلی پوشاک اروشی خرده -523247

 گردن شال اروشی خرده -523248

 اللمل حق بصورت ا پوشاک اروشی عمده -511063

 چرم بوز پوشاک انواع وراوی میرتل -526033

 لباس طراحی -749817

 باای دستکش -173112

 باای جوراب -173200

 چرمی لباس تولید -191230

 چتر تولید -369913

 چتر اروشی خرده -3/523899

 دوم دست لباس اروشی خرده -524022

 محلی لباس کرایه -713032

 الستیکی دستکش تولید -251902

5655 
Sports and Riding Apparel 

Stores اروشگاه پوشاک ورزشی و /

 سوارکاری

 ورزشی لباس تولید -181046

 ورزشی لباسهای اروشی خرده -523817

 ورزشی پوشاک اروشی عمده -513148

 غواصی لوازم اروشی خرده -523885

 سیکلت موتور و دوجرخه بند ترک و بادگیر نصب -359204

5661 

Shoe Stores ها اروشی / کفش 

 عمده اروشی کفش ا بصورت حق اللمل -511046

 عمده اروشی کفش -513153

 خرده اروشی کفش به استثنای کفش ورزشی -523253

 تولید دوبله سازی کفشهای ماشینی برای هر دستگاه -192026

 دوزی گیوه و چاروق -192013

 گالش و گیوه اروشی عمده -513156

 گیوه– چارق اروشی خرده -523257

 دوز دست کفش انواع اروش و تولید -192015



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 56 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 دوز دست کفش انواع اروشی عمده -513159

 اروش پستایی و ساز پستایی -192016

 دوخت واحد هر برای ماشینی کفشهای سازی ئپستایی -192022

 ماشینی کفشهای اروش داتر -513158

 ماشینی کفش اروشی خرده -523259

 کفش تلمیرکاران -526035

 والستیکی ماشینی کفشهای پاشنه زیره، انواع وشیار عمده -3/519019

 دوز دست کفش انواع اروشی خرده -2/523259

 والستیکی ماشینی کفشهای ،پاشنه زیره انواع اروشی خرده -6/523829

5681 

Furriers and Fur Shops ،چرم /

 پشم و پوست

 ضدیخ اروشی عمده -514713

 پشم ضایلات اروشی عمده -514712

5691 
Men’s and Women’s Clothing 

Storesپوشاک بزرگساالن / 

 آرایش کیف و گانه ،بچه مردانه ، زنانه کیف سازندگی -191214

 و مردانه ، زنانه زیر لباس) سبک دوخته پوشاک اروشی عمده -1/513149

 (بچگانه

 و ،مردانه زنانه زیر لباس) سبک دوخته پوشاک اروشی خرده -523249

 (بچگانه

5697 
Tailors, Seamstresses, 

Mending, and Alterations ،خیاطی /

 دوزندگی و راوگری البسه

 

5698 

Wig and Toupee Stores  /

 اروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس

 گیس کاله و هرپیس باات و نصب تولیدو -369917

5699 
Miscellaneous Apparel and 

Accessory Shops پوشاک و پوشاک /

 جانبی متفرقه

 

5712 
Furniture, Home Furnishings, 

and Equipment Stores, Except 

Appliances  ،مبلمان، تزئینات /

 توهیزات خانگی

 دوزی پشتی و وبالش تشک و لحاف -172112

 تختخواب تشک کنندگان تولید -172119

 پتو اروشی عمده -513112

 تشک تولیدی های واحد اروش نمایندگی -513119

 اداری صندلی و میز  اروشی خرده -523321

 ناهارخوری صندلی و میز  اروشی خرده -523322

 قفسه و میز کمد، تخت، اروشی خرده -523323



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 57 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 منزل مبلمان اروشی خرده -523324

 مبلمان طراحی -749818

 کشی سلفون -252096

 الزی تختخواب تلمیر و تولید -361012

 (خرده) اروشی پتو -523212

 حوله و روتختی و مالاه و روبالشی اروشی خرده -523213

 پشتی و تشک-بالش -لحاف اروشی خرده -523214

 آماده بصورت مبل پیراهن اروشی خرده -523218

5713 

Floor Covering Stores /

 های کفپوش اروشگاه

 پشتی اروشی عمده -513221

 زیلو و گلیم گبه، اروشی عمده -513231

 زیلو و گلیم و گبه اروش نمایندگی -513232

5714 
Drapery, Window Covering, 

and Upholstery Stores پرده، کرکره /

 و پارچه مبلی

 

5718 
Fireplace, Fireplace Screens 

and Accessories Stores ،شومینه /

 ها آتشدان و لوازم جانبی آن

 

5719 
Miscellaneous Home 

Furnishing Specialty Stores لوازم و /

 خاص و متفرقه تزینات خانگی

 آیینه و شیشه -523478

 اروشی آیینه -523479

5712 

Household Appliance Stores /

 های خانگی اروشگاه دستگاه

 جارو اروشی عمده -519015

 گازی و نفتی بخاری تولید -8/293009

 ،خانگی صنلتی دستگاههای انواع قطلات تولید -7/293009

 شوینده انگیخ دستگاههای انواع تولید -6/293009

 چرخ و میکروویو و جاروبرقی گردنده های دستگاه خدمات و تلمیر -526098

 صنلتی و خانگی بخارشور و اتو و گیری آبمیوه و پنکه و گوشت

5732 

Electronics Stores  /

 های لوازم الکترونیکی اروشگاه

 الکترونیکی مدارهای طراحی -742114

5733 
Music Stores – Musical 

Instruments, Pianos, and Sheet 

Musicهای لوازم موسیقی  / اروشگاه

 موسیقی آالت کرایه -713020

 موالس در موسیقی و نمایش اجرای به مربوط خدمات -749822



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 58 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 )ادوات و نت(

5734 

Computer Software Stores /

 های نرم اازار کامپیوتری اروشگاه

 

5735 

Record Stores  اروشگاه /

 ای انهمحصوالت رس

 ارهنگی محصوالت عرضه خدمات -713010

 .خام االپی و دی سی اروشی خرده -523712
 

5811 

Caterers تهیه غدا / 

 االال تولید -154831

 سیار صورت به غدارسانی غدا، تهیه خدمات -552115

 خورش چلو و چلوکباب رسته -552117

 پزی بریانی -552213

 رسیا صورت به اروشی ساندویچ -552215

 لبوپزی -552602

 شده پخته ذرت انواع ارائه و تهیه -552605

 پزی باقالی و عدسی -لوبیا -552606

 ترک غداهای تهیه -1/552609

 غدا عرضه و سفارش ، تهیه رسته -2/552609

 و منازل در میهمانان از پدیرایی و غدارسانی غدا، تهیه خدمات -552111

 موالس و ادارات

5812 

Eating Places and Restaurants /

 ها ها و رستوران غدااروشی

 کبابی -522122

 غداخوری سالن و چلوکبابی و رستوران -552113

 سنتی خانه سفره -552114

 رستوران -552118

 سرویس سلف -552119

 پزی حلیم و کباب -552121

 کبابی -552122

 پزی حلیم و آش -552123

 اروشی ساندویچ -552211

 پزی دیزی -552311

 ملمولی خانه قهوه -552313

 سنتی خانه قهوه -552314

 سرا دیزی -552315

 تریا کااه -552320

 پزی ارنی -552601



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 59 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پزی سمبوسه -552603

 پزی شیربرنج – پزی زرد شله -552607

 چایخوری و خوری غدا سرویس سازندگی -2/289929

 بالنی رستوران -1/552119

 (پزی انشیرد و سیراب پاچه، کله،) طباخی -552411

 (قلوه و دل جگر،) جگرکی -552420

 پیتزا انواع اروش -552212

 ( اود است... )  و سوخاری مرغ و پیتزا و ساندویچ اروش -552216

 پیراشکی صورت به)  تنوری ساندویچ انواع ارائه و تهیه -552609

 جشن موالس خدماتی الالیتهای -930505

 عقد سفره وسایل تولید -369937

 مراسم و جشن برگزاری االرت -552112

 تاالر باغ -552116

5813 
Drinking Places (Alcoholic 

Beverages) – Bars, Taverns, 

Nightclubs, Cocktail Lounges, and 

Discotheques 

 

5814 

Fast Food Restaurants   /

 های است اود رستوران

 بستنی تولید -152001

 االوده و نیبست ، آبمیوه اروش و تولید -152005

 بستنی اروش و تولید -152006

 اروشی بستنی -552512

 تولید لیوان بستنی کاغدی -210224

 تولید انواع پاکتهای بستنی مقوایی و کاغدی -210922

 تولید رشته االوده -153211

 تولید و اروش االوده -153212

 اروشی االوده و بستنی آبمیوه، -552514

 وشار االوده و بستنی -552515

 اروشی آبمیوه -552511

 اروشی بستنی و آبمیوه -552513

 بستنی لوازم و مواد اروشندگی -519027

5815 
Digital Goods – Media, 

Books, Movies, Music  کاالهای /

کتاب، ایلم، موسیقی و چند  -دیویتال 

 ای رسانه

 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 60 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

5816 

Digital Goods - Games  /

 الهای دیویت بازی -کاالهای دیویتال 

 ( غیرسفارشی)  کامپیوتری های بازی اازارهای نرم عرضه و تولید -722112

 ای رایانه های بازی -924911

 میکرو و آتاری اروشی خرده -523347

5817 
Digital Goods – Applications 

(Excludes Games)  کاالهای /

نرم اازارهای کاربردی )به  -دیویتال 

 غیر از بازی(

 ( غیرسفارشی)  آماده اازارهای نرم عرضه و تولید -722111

 عامل سیستم اازارهای نرم عرضه و تولید -722113

 ( غیرسفارشی) آماده اازارهای نرم  انواع توزیع و تولید -722114

 کار و کسب اازارهای نرم عرضه و تولید -722115

 ها داده پردازش خدمات -723012

 (online)رسانی اطالع پایگاه الالیتهای -724010

 اازار نرم اروشی عمده -515112

5818 
Digital Goods – Large Digital 

Goods Merchantکاالهای دیویتال /- 

 اروش کاالی دیویتال در مقیاس بزرگ

 

5912 

Drug Stores and Pharmacies /

 ها داروخانه

 رژیمی – غدایی های مکمل اروشی خرده -522914

5921 
Package Stores – Beer, Wine, 

and Liquor 

 

5931 
Used Merchandise and 

Secondhand Stores  اروشگاههای /

دسته دوم اروشی )سمساری و امانت 

 اروشی (

 ( دوم دست کاالهای) اروشی امانت -524011

 عتیقه و قدیمی اشیای اروشی امانت -524012

 اروش امانت و سمسار -524013

 (سمساری) دوم دست خانگی کاالهای اروش -524021

 (ارهنگی مواریث و خاکی زیر از غیر)قدیمی اشیای اروشی عمده -519042

5932 
Antique Shops – Sales, 

Repairs, and Restoration Services  /

 اروش، تلمیر و بازسازی -عتیقه اروشی

 (ارهنگی مواریث و خاکی زیر از غیر)قدیمی اشیای اروشی خرده -524023

 ارسوده هایکاال اروشندگی -524024

 گرامااون صفحه جلد تولید -210222

5933 

Pawn Shops های  / اروشگاه

 رهنی

 

5935 

Wrecking and Salvage Yards  /

 انبارهای اوراق خودرو

 

5937  



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 61 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Antique Reproductions  /

 جات همانندسازی عتیقه

5940 
Bicycle Shops – Sales and 

Service های دوچرخه / اروشگاه- 

 و خدمات اروش

 چرخه سه و دوچرخه تولید -359201

 چرخه سه و دوچرخه یدکی لوازم تولید -359203

 برقی سیکلت موتور و دوچرخه اروشندگی -504015

 ژی      وشار برقی سیکلت موتور و دوچرخه تلمیر -504021

 چرخه سه و دوچرخه اروشی عمده -513661

 خهچر سه و دوچرخه انواع اروش نمایندگی -513662

 آن یدکی لوازم و چرخه سه و دوچرخه اروشی خرده -523883

 چرخه سه و دوچرخه تلمیر -526092

 کالسکه و ،دوچرخه موتور زین روکش انواع دوزندگی -1/172119

 سیکلت موتور و دوچرخه یدکی لوازم اروشندگی -504014

5941 

Sporting Goods Stores  /

 کاالی ورزشی  اروشگاه

 پرسی ورزشی طرح کفش تولید -192027

 باای ورزشی تور -172312

 ورزشی لوازم انواع تلمیر و تولید -369310

 ورزشی لوازم اروشی عمده -513612

 شکار و صید لوازم اروشی عمده -513613

 سازی بدن توهیزات و لوازم اروشی عمده -513616

 عبادی – وشکار صید – سرگرمی – ورزشی لوازم اروش نمایندگی -513618

 نوزاد و سفر – نسازی بد -

 ورزشی لوازم اروشی خرده -523816

 وشکار صید لوازم اروشی خرده -523882

 باای ماهیگیری تور -172311

 وصید شکار لوازم تلمیر -526094

5942 

Book Stores ها / کتاب اروشی 

 کتاب اروشی عمده -513516

 کتاب اروشی خرده -523612

 کتاب کااه -552321

5943 
Stationery Stores, Office and 

School Supply Stores  اروشگاه /

 التحریر و توهیزات اداری لوازم

 اازار نوشت اروشی عمده -513531

 اازار نوشت و لوازم اروش نمایندگی -513532

 اازار نوشت اروشی خرده -523621

 سازی داتر -222102

 سازی آلبوم -222103

 کتاب ساز سری -222105

 ساز جلد کت -222106



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 62 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ساز یادداشت -222107

 جغراایا کره تولید -369954

5944 
Jewelry Stores, Watches, 

Clocks, and Silverware Stores  /

های جواهرآالت، ساعت مچی،  اروشگاه

 ساعت، نقره

 قیمتی جواهرات و طال اروشی عمده -513623

 جواهرات و طال اروشی خرده -523851

 اهراتجو اروشی خرده -523853

 دوم دست جواهر و طال اروشی خرده -523856

 و االت نقره - جواهرات و گالری) نقره جواهر و طال اروشندگی -2/523859

 (خرده()نشان جواهر ساعتهای

 (خرده)طال اروشندگی -1/523859

 (خرده)گرانبها نیمه و گرانبها سنگهای اروشندگی -3/523859

5945 
Hobby, Toy, and Game Shops 

های اسباب بازی، بازی و  اروشگاه /

 سرگرمی

 پالستیکی های مشمع با شهربازی توهیزات و لوازم نصب و دوخت -252093

 بادی صورت به

 تفریحی های دستگاه و وسایل تولید -369411

 بازی اسباب تولید -369421

 عروسک و سرگرمی لوازم و بازی اسباب اروشی عمده -513611

 بازی و سرگرمی وسایل و بازی اباسب اروشی خرده -523815

 بازی اسباب تلمیر -526097

 بازی اسباب طراحی -749811

 ای رایانه غیر تفریحی  های بازی -924912

 سازی عروسک -369422

 اکری های بازی سالن -924914

5946 
Camera and Photographic 

Supply Stores  دوربین  و توهیزات /

 عکاسی و ایلمبرداری

 عکس قاب اروشی خرده -523623

 موالس ایلمبرداری و عکسبرداری داتر -749415

 دستی و ماشینی رنگی عکس تولید -749417

 عکس چاپ و عکاسی -749418

 رنگی عکس چاپ البراتوار -749419

 رنگی عکس وچاپ عکاسی لوازم اروش -2/749419

 راتآپا و ایلمبرداری عکاسی، های دستگاه لوازم و وسایل تولید -332021

 ایلمبرداری و عکاسی توهیزات و لوازم اروشی عمده -513521

 ایلمبرداری و عکاسی توهیزات و لوازم اروش نمایندگی -513522

 ایلمبرداری و عکاسی ولوازم توهیزات – دستگاه اروشی خرده -523720

 ایلمبرداری و عکاسی لوازم و دوربین تلمیر -526071

 برداری یرتصو و عکاسی لوازم کرایه -713042

 ایلمبرداری و عکاسی خدمات -749410



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 63 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 زینگ ایلم اروشی عمده -519022

 زینت و ایلم اروش نمایندگی -519027

 ایلم تصویر و صدا مونتاژ خدمات -921111

 ایلمبرداری داتر -1/749419

5947 
Gift, Card, Novelty and 

Souvenir Shops کادویی،کارت و /

 بدلیوات

 پستال کارت اروشی خرده -523624

 پوستر انواع اروشی خرده -523627

 تزیینی بدلیوات اروشی خرده -523855

 (انگشتری - بدلیوات) تزیینی کار طال -261216

 بدلی زیورآالت انواع تولید -369933

 بدلی آالت زینت اروشی عمده -513621

 بدلی آالت زینت انواع و نقره و جواهرات و طال اروش نمایندگی -513624

 گرا نیمه و گرانبها های سنگ و  آالت زینت اروشی خرده -523854

5948 
Luggage and Leather Goods 

Stores چمدان و کاالی چرمی/ 

 وساک چمدان تولید -191212

 چمدان  و ساک تلمیر -526034

 وچتر چمدان ساک، اروشی عمده -513633

5949 
Sewing, Needlework, Fabric 

and Piece Goods Stores  لوازم /

 دوزی و پارچه خیاطی، سوزن

 (خیاطی) لباس دوخت لوازم تولید -369955

 الزی خیاطی لوازم تولید -289935

 گلدوزی و خیاطی بااندگی، چرخ انواع تلمیر -526040

 دوزی پرده و خیاطی وسایل ابزار تلمیر و تولید -289328

 گلدوزی و خیاطی وسایل و لوازم اروشی عمده -513641

 خرازی و گلدوزی و خیاطی وسایل و لوازم اروش نمایندگی -513644

 دوزی گل -172921

 دوزی تکه و نازک -172922

 دوزی پنبه -172923

 دوزی پاالن -172924

 دوزی زیگزاگ و دوزی زری -172925

 دوزی ابریشم -172926

 کشباای -173111

 تریکوباای -173121

 باای میل -173131

 کامواباای -173140

 کاموا اروشی عمده -513672

 کاموا انواع اروش نمایندگی -513675

 و کریستال و ای شیشه – بلوری – چینی ظروف اروشی عمده -513325 5950



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 64 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Glassware/Crystal Stores  /

 اروشگاه کریستال و بلور

 پیرکس

 وبلور کریستال و ای شیشه و چینی لوازم و ظروف اروشی خرده -523335

 بلور و شیشه محصوالت و مصنوعات ویر تزیینات -261214

 بلورجات تولید -261224

 بلور  سازندگان داتر -261226

5960 
Direct Marketing – Insurance 

Services خدمات  -/ بازاریابی مستقیم

 بیمه

 

5962 
Direct Marketing – Travel-

Related Arrangement Services  /

 خدمات مسااری -بازاریابی مستقیم 

 جهانگردی پالژ -551121

 پدیرایی و اقامتی موتمع -551122

 جهانگردی موتمع -551123

 مهمانپدیر و مساارخانه -551210

 مهمانپدیر -551211

 سرا زایر -551231

 ای اجاره ویالی و پالژ -551231

 پانسیون -551240

 ملدنی و گرم آب های چشمه از برداری بهره به مربوط الالیتهای -930501

5963 

Door-To-Door Sales  تبلیغات /

 و اروش خانه به خانه

 تبلیغاتی های آگهی وتوزیع تهیه به مربوط خدمات -743011

 تبلیغاتی های آگهی انواع به مربوط طراحی خدمات -743012

5964 
Direct Marketing – Catalog 

Merchantارسال  -/ بازاریابی مستقیم

 کاتالوگ

 

5965 
Direct Marketing – 

Combination Catalog and Retail 

Merchantترکیب  -/ بازاریابی مستقیم

 اروش کاتالوگی و خرد

 

5966 
Direct Marketing – Outbound 

Telemarketing Merchant  بازاریابی /

اروش بر اساس تماس  -مستقیم

 اروشنده با مشتری

 

5967  



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 65 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Direct Marketing – Inbound 

Teleservices Merchant /  بازاریابی

اروش بر اساس تماس  -مستقیم

 مشتری با اروشنده

5968 
Direct Marketing – 

Continuity/Subscription Merchant /

اروش مستمر  -بازاریابی مستقیم

 )اشتراک(

 

5969 
Direct Marketing – Other 

Direct Marketers (Not Elsewhere 

Classified)  /سایر  -بازاریابی مستقیم

 ها روش

 (خدمات و کاال عرضه)ای شبکه بازاریابی -741413

 غیراینترنتی و اینترنتی بازاریابی خدمات -741412

5970 
Artist’s Supply and Craft 

Shopsهای توهیزات ساخت  / اروشگاه

 کاردستی و صنایع دستی هنری

 دستی صنایع اروشی خرده -1/523869

 دستباف قالی و ارش تولید -172411

 ارش یا قالی کار پرداخت -172412

 ارش یا قالی دارکش و دوانی چله -172413

 موسمه اروشی خرده -523348

 قالی کشی دار کارگاه -172414

 دستباف ارش تابلو تولید -172421

 ارش تابلو کار پرداخت -172422

 ارش تابلو دارکش و دوانی چله -172423

 ارش تابلو زنی برجسته -172424

 ارش تابلو زنی داه و گری واهر مرمت، -172425

 ارش تابلو زن شیرازه و قایق -172426

 دیگر مشابه کاالهای و جاجیم زیلو، گلیم، دستی صنایع تولید -172510

 دستی بااتنی

 ماشینی ارش تولید -172601

 قالیباای ابزار وتلمیر تولید -289325

 قالی پرداخت های دستگاه انواع تلمیر و تولید-292208

 قالیچه و ارش انواع اروشی عمده-513211

 پشتی و قالیچه و انواع اروش نمایندگی-513212

 ای قطله موکت و ماشینی ارش اروشی عمده-513213

 دستباف ارش اروشی خرده-523511

 ماشینی ارش اروشی خرده-523512



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 66 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 ای قطله موکت و ماشینی ارش اروشی خرده-523513

 گلیم و گبه جاجیم، زیلو، انواع اروشی خرده-523520

 ارش تابلو اروشی خرده-523531

 ارش راوی و تلمیر-526050

 قالی کشی نقشه و طراحی-749814

 باای گلیم و باای قالی آموزش-809022

 چوب روی کاری ظرف -202911

 چوب روی کاری کنده -202912

 چوب بری مشبک -202913

 کاری مشبک و ملرق -202914

 کاری منبت -202915

 چوبی مهره و شطرنج تولید – ارینازکک -202916

 چوب روی حکاکی -202917

 سازی خاتم – کاری خاتم -202918

 چوب روی طراحی -202919

 چوب – چینی گره -202925

 سازان پاشنه و قالبسازان -202927

 خراطی -202929

 باای حصیر -202931

 جاروباای -202932

 (... و پوشالی یا سنتی)  جارو اروشی خرده -1/523899

 برقی جاروی استثنای به جاروی انواع تلمیر و تولید -369932

 باای ایله -172314

 ارشی پشتی تولید -172415

 باای پادری -172911

 نمدی منسوجات نمدمالی -172913

 مینیاتورسازی -921428

 پتینه انواع تولید -242214

 پتینه انواع اروشی خرده -523476

 سفالگری و کوزه -269121

 سفال اولیه مواد تولید -269125

 رس خاک تولید -269421

 سیمانی موسمه تولید -269514

 گچی موسمه تولید -2695220



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 67 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 کاری مرصع -369123

 سازی ملیله و  کاری ملیله -369124

 پیکرتراشی -921411

 لیزر با حکاکی انواع -921415

 قلم ،سیاهکاریکاتور نقاشی، تابلوهای انواع تهیه به مربوط الالیتهای -921421

 ویترای و

 ادبی متون تهیه -921422

 خطاطی -921423

 صحنه طراحی -921424

 گراایک و طراحی -921425

 نوازندگی -921426

 طراح و ،خطاط گراایک -921429

 کاری خاتم و کاری ملرق سازی، قاب -1/202919

 مبل کوبی رویه -1/361029

 (صیرباایح و حصیری صندلی ، ساده،منبت)سازی کالف -2/361029

 کاری، ،رنگ کاری منبت سازی، کالف شامل)مبل عرضه و تولید -3/361029

 (کوبی رویه

 و کاری مینا و کاری منبت ، کاری ملرق مصنوعات اروشی خرده -523864

 آن جانبی لوازم و کاری خاتم

 پشمی و حصیری مصنوعات اروشی خرده -523868

 الیسف و دستی و گلی مصنوعات اروشی خرده -523861

 دستی صنایع اروشی عمده -519043

5971 

Art Dealers and Galleries /

اروشندگان آثارهنری و صاحبان 

 ها گالری

 نقاشی تابلوهای اروشی خرده -523826

5972 
Stamp and Coin Stores 

 های سکه و تمبر /اروشگاه
 

5973 

Religious Goods Stores  /

 های کاالی مدهبی اروشگاه

 تسبیح ولیدت -3699520

 عبادی لوازم اروشی عمده -513615

5975 
Hearing Aids – Sales, Service, 

and Supply  لوازم کمک شنوایی /
 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 68 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 پزشکی )سملک(

5976 
Orthopedic Goods – 

Prosthetic Devices  لوازم ارتوپدی /

 پزشکی و اعضا مصنوعی

 بدن مصنوعی اعضای وتلمیر تولید -331130

 (ویلچر) چرخدار صندلی تلمیر و تولید -359202

 عصا تولید -369915

 نابینایان وسایل تولید -369919

5977 

Cosmetic Stores  اروشگاه لوازم /

 آرایشی

 آرایشی لوازم و آرایشی مواد اروشی خرده -523122

5978 
Typewriter Stores - Sales, 

Rentals, and Service ماشین چاپ /- 

 اروش و ارائه خدمات

 اپراتور بدون داتری توهیزات و آالت ماشین دادن کرایه -712300

5983 
Fuel Dealers-Fuel Oil, Wood, 

Coal, and Liquefied Petroleum /

 اروشندگان سوخت

 ذغال تولید -20110

 بنزین اروشی خرده -505001

 بنزین اروشی خرده -505003

 اللمل حق بصورت ا سوخت اروشی عمده -511023

 و آب حمل تانکرهای و سوختنی مواد کنندگان حمل داتر -4/602319

 ااضالب

 بنزین پمپ دستگاه اروشی عمده -515537

5992 

Florists ها / گلفروشی 

 گیاهی عرقیات اروشی خرده -523115

 اروشی گل -523891

 کیاه و گل انواع پرورش و تولید -11211

 مصنوعی های گل اروشی خرده -523342

5993 

Cigar Stores and Stands  /

 های اروش سیگار ها و دکه اروشگاه

 پیپ اروشی خرده -5/523899

 سیگار چوب اروشی خرده -4/523899

 قلیان لوازم اروش -592221

5994 
News Dealers and Newsstands 

 های روزنامه ها و دکه اروشی / روزنامه

 ها دکه طریق از اروشی خرده -525210

5995 
Pet Shops, Pet Foods and 

Supplies Stores  اروشگاه حیوانات /

 خانگی و کاالهای مرتبط

 اللمل حق بصورت ا حیوانات خوراک اروشی عمده -511014

 اللمل حق بصورت ا زنده حیوانات اروشی عمده -511091

 زنده حیوانات اروشی خرده -523831

 (غیره و قناری) زینتی های پرنده انواع اروشی خرده -523832

 خانگی حیوانات اروشی خرده -523834

 حیوانات علواه و کاه اروشی خرده -523836



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 69 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 خانگی حیوانات ملزومات اروشی خرده -523839

 حیوانات کردن خشک -369921

5996 
Swimming Pools - Sales and 

Service اروش و  -/ استخرهای شنا

 خدمات

 حمام اینچ تولید -281212

 پالستیکی پوشش  ریآبکا وانهای سازندگی -5/289219

 دور گیالنس -4/289219

5997 
Electric Razor Stores – Sales 

and Serviceاروش و  -تراش / ریش

 خدمات

 برقی تراش ریش تلمیر -526025

5998 

Tent and Awning Shops خیمه /

 بند و پشه

 دوزی سواده و شمد دوزی، پرچم بیرق، بقچه، بادبان، بند، پشه -172116

 چادر و خیمه انواع اروشی خرده -523215

 کمربند تولید و پتو دوزی دور خیمه، و چادر انواع تلمیر و دوخت -172117

 خودرو

5999 
Miscellaneous and Specialty 

Retail Shops خرده اروشی کاالهای /

 متفرقه و خاص

 آب کن تصفیه و کن شیرین آب های دستگاه تلمیر و تولید -291970

 آب تصفیه خدمات -410011

 شده تصفیه شیرین آب توزیع و پخش -410021

 ااضالب و آب تصفیه سیستم تلمیر -453320

 ااضالب.  آب تصفیه آالت ماشین اروشی عمده -515521

 آب تصفیه دستگاه اروش خرده -523317

 خانگی وسایل آب تصفیه دستگاههای نصب و تلمیر تولید،  -291971

6010 
Financial Institutions – 

Manual Cash Disbursements /

 عملیات پرداخت دستی -موسسات مالی

 

6011 
Financial Institutions – 

Automated Cash Disbursements  /

عملیات پرداخت  -موسسات مالی

 اتوماتیک

 

6012 
Financial Institutions – 

Merchandise and Services  /

 کاال و خدمات -موسسات مالی

 بدهی وصول اتخدم -749821

6051 
Non-Financial Institutions – 

Foreign Currency, Money Orders 

 صراای -671910
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 86از 70 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

(Not Wire Transfer), Stored Value 

Card/Load,and Travelers Cheques  /

ارز، حواله  -موسسات غیر مالی 

غیرالکتریکی، چک مساارتی، پس انداز 

 گداری های  سپرده و صندوق

6211 

Security Brokers/Dealers  /

 داللی

 

6300 
Insurance Sales, 

Underwriting, and Premiums بیمه /

 و قراردادهای مالی

 

6513 
Real Estate Agents and 

Managers – Rentals های  / آژانس

 اروش مدیریت و اجاره امالک

 مستغالت و امالک مشاوره -702010

 امالک خدمات به مربوط اداری های الالیت -930508

7011 
Lodging – Hotels, Motels, 

Resorts, Central Reservation 

Services (Not Elsewhere 

Classified) هتل،  -/ خدمات اقامتی

مساارخانه، اقامتگاه و مراکز خدمات 

 اقامتی

 هتل -551111

 آپارتمان هتل -551112

 مهمانسرا و مهمانخانه -551113

7012 

Timesharesالکیت مشترک/ م 
 

7032 
Sporting and Recreational 

Camps های ورزشی تفریحی / اردوگاه 
 

7033 
Trailer Parks and 

Campgrounds های جنگلی  / پارک

 تفریحی

 

7210 
Laundry, Cleaning, and 

Garment Servicesها خانه / رختشوی 
 

7211 
Laundries – Family and 

Commercial شویی باسهای ل / مغازه 
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 86از 71 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

7216 

Dry Cleanersها شویی / خشک 

 غیر لباسشویی و شویی خشک های دستگاه انواع وتلمیر تولید -291980

 خانگی

 اتومبیل شستشوی و خشکشویی -502053

 لباس شویی سنگ -930113

 شویی ولباس شویی خشک -930114

7217 
Carpet and Upholstery 

Cleaningشویی و شستشوی  / قالی

 بلمانروکش م

 (ارش تابلو -موکت – قالیچه – قالی) شویی قالی-930111

 به مربوط محل در مبل رویه شویی خشک و شستشو های الالیت -930112

 مشتریان ملک

 قالیشویی خدمات داتر -930116

7221 

Photographic Studios /

 استودیوهای عکاسی

 

7230 

Beauty and Barber Shops  /

 ها ایشگاههای زیبایی و آر سالن

 زنانه آرایشگری -930211

 مردانه پیرایشگری -920212

 پوست و مو ترمیم -930213

 اپیالسیون -930214

 اپیالسیون و آرایشگری -930215

 روش با(تاتو)ابرو واصالح ترمیم و زنانه آرایشگری -930216

 میکروپیگمانتاسیون

7251 
Shoe Repair Shops, Shoe 

Shine Parlors, and Hat Cleaning 

Shops  تلمیر نظاات و واکس کفش و /

 کاله

 واکس انواع تولید -242426

 آبکاری مخصوص صنلتی ساز واکس -1/289219

7261 
Funeral Services and 

Crematories خدمات کفن و دان و /

 سوزی مرده

 جنازه تشییع به مربوط های محل در مراسم برگزاری خدمات -930310

7273 
Dating Services 

 

7276 

Tax Preparation Services  /

 مالیات پرداختخدمات 

 

7277 
Counseling Services – Debt, 

Marriage, and Personal  خدمات /

 مالی و گداری سرمایه امور در مشاوره کارگزاری خدمات -671920

 بازرگانی امور مشاوره خدمات -749826

 مالی وضلیت تنظیم خدمات -741211
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 86از 72 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 حسابرسی و حسابداری خدمات -741212 شخصی، ازدواج و وام -مشاوره

 ملماری مشورتی الالیتهای -742122

 کاری اللمل حق بصورت اداری خدمات مشاوره الالیتهای -930507

 نقلیه وسایل ای مشاوره و اداری خدمات به مربوط های الالیت -930504

 نقلیه وسایل انی مشاوره خدمات های الالیت -930506

 حقوقی مشاوره خدمات -741110

7278 
Buying and Shopping 

Services and Clubs های خرید  / بنگاه

 و اروش

 

7296 
Clothing Rental – Costumes, 

Uniforms, Formal Wear  اجاره /

های  لباس ارم، یونیفورم و لباس -لباس 

 خاص

 

7297 

Massage Parlorsهای  / سالن

 ماساژ

 ماساژ -930421

 ماساژ های دستگاه تلمیر و تولید -293007

7298 

Health and Beauty Spas  مراکز/

 سالمتی و زیبایی

 داران گرمابه -930420

 (بخار و خشک) سونا -930420

7299 
Miscellaneous Personal 

Services (Not Elsewhere 

Classified) خدمات شخصی متفرقه /

 ]سایر موارد[

 حیوانات بندی نلل -289313

 حیوانات زیورآالت و زنگوله تولید -369922

 خانگی و شخصی کاالهای طراحی -749815

7311 

Advertising Services خدمات /

 تبلیغاتی

 

7321 
Consumer Credit Reporting 

Agencies های گزارش مصرف  / آژانس

 های اعتباری کارت

 

7333 
Commercial Photography, 

Art, and Graphics / ،هنر و  عکاسی
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 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 73 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 گراایک تواری

7338 
Quick Copy, Reproduction, 

and Blueprinting Services خدمات /

 تکثیر، کپی و بازسازی

 زیراکس اتوکپی، خدمات -749713

 پرس طلق و نویسی ماشین کپی، پلی اوزالید، اتوکپی، خدمات -749714

 لیتوگراف گراورو -222211

 کارتوگراف -222212

 ژالتینی های لیشهک تولید -222214

 صحاای -222220

 الکترونیکی صورت به نشر خدمات -222231

 جلدکوبی -222240

 چاپ از قبل سازی آماده -222250

7339 
Stenographic and Secretarial 

Support نویسی / عریضه 

 نویسی عریضه خدمات -749823

7342 
Exterminating and 

Disinfecting Services  خدمات /

 ی و داع حشرات موذیسمپاش

 

7349 
Cleaning, Maintenance, and 

Janitorial Services خدمات نظااتی / 

 پزی صابون -242410

 صابون اروشی عمده -513426

 بوگیر تولید -242421

 سازی سدر -242422

 سفیداب تولید -242423

 حناسازی -242432

 صورت و دست کرم تولید -242434

 ابونص اروشی خرده -1/523879

 شوی شیشه تولید -369939

 دیگر جانبی های الالیت و عمومی اماکن تنظیف به مربوط خدمات -900210

 (شهرداری بوز) شهری

 تواری سرای و تیمچه سرادار -630219

 پاساژ اداره به مربوط های الالیت -930502

7361 
Employment Agencies and 

Temporary Help Services 
بی و تامین نیروی کار های کاریا /آژانس

 موقت

 کاریابی خدمات -749110

 انسانی نیروی تامین به مربوط الالیتهای -749120

 مکانها و اشخاص از محااظت های الالیت -749210

 نویسی برنامه خدمات -722912 7372
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 86از 74 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Computer Programming, Data 

Processing, and Integrated Systems 

Design Services نویسان  / برنامه

ان اطالعات و کامپیوتری، تحلیلگر

 های کامپیوتری خاص طراحان سیستم

 

7375 
Information Retrieval Services 

 / بازیابی اطالعات
 

7379 
Computer Maintenance, 

Repair and Services (Not 

Elsewhere Classified)  خدمات /

 تلمیر و نگهداری کامپیوتر

 

7392 
Management, Consulting, and 

Public Relations Services  ،مدیریت /

 مشاوره و خدمات مردمی

 ساختمانی انی مشاور -742123

 مهندسی مشاوره -742124

 آب های سازه مشاوره -742425

 مدیریت ای مشاوره خدمات -741411

 نظرسنوی های الالیت -741310

 اطالعات و آمار آوری جمع و آماری مشاوره های الالیت -749829

7393 
Detective Agencies, 

Protective Services, and Security 

Services, including Armored Cars, 

and Guard Dogs کنندگان  / تامین

های امنیتی، محااظ خصوصی،  سیستم

 های نگهبان های ضدگلوله و سگ ماشین

 ساختمان حفاظتی های سیستم تولید -319011

 حفاظتی های سیستم ندازیا راه و نصب -319012

 در هشداردهنده – حفاظتی – مخابراتی های سیستم تلمیر و نصب -453212

 ساختمان

 اپراتور بدون ا ارتباطی و مخابراتی توهیزات کرایه -712931

 بوز) سبز اضای و زیست محیط حفاظت به مربوط خدمات -900310

 (ها شهرداری

 ایمنی کاله تولید -289937

 ایمنی آالت ماشین تلمیر و تولید -292413

 خیابانها کشی خط – ها راه ایمنی توهیزات تلمیر و نصب -453330

 کار ایمنی لوازم و لباس اروشی خرده -523827

 اتومبیل ایمنی قفل و دزدگیر نصب و اروش -5/502029

 

7394 
Equipment, Tool, 

Furniture, and Appliance 

Rental and Leasing  رهن، اجاره /

های  توهیزات، ابزار، مبلمان و دستگاه

 موالس برگزاری لوازم کرایه -703040

 عروسی و عقد لوازم کرایه -713031

 موالس برگزاری لوازم کرایه -713041

 وزرشی لوازم کرایه -713050
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 86از 75 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 مختلف

7395 
Photofinishing Laboratories 

and Photo Developing  البراتوارهای /

 ظهور و روتوش عکس

 موالس ومونتاژ ومیکس ایلمبرداری و عکسبرداری خدمات داتر -749414

 موالس عکس و مونتاژایلم و میکس -749413

 عکس تولید و( پرتره) دیویتالی و ملمولی وایلمبرداری عکاسی -749412

 ماشینی رنگی

 (پرتره) دیویتالی و ملمولی ایلمبرداری و عکاسی -749411

7399 
Business Services (Not 

Elsewhere Classified)/  خدمات کسب

 ]سایر موارد[و کار 

 ترجمه خدمات -749610

7512 

Automobile Rental Agency  /

 موسسات کرایه اتومبیل

 راننده بدون اتومبیل اجاره یا کرایه -711111

 راننده بدون بوس مینی و اتوبوس اجاره یا کرایه -711112

7513 
Truck and Utility Trailer 

Rentals موسسات اجاره کامیون وتریلر /

 تاسیساتی

 راننده بدون کامیون و تریلی کرایه -711120

7519 
Motor Home and Recreational 

Vehicle Rentals موسسات اجاره /

های  خودروهای تفریحاتی و خانه

 متحرک

 

7523 
Parking Lots, Parking Meters 

and Garages  پارکینگ، پارکومتر و /

 راژگا

 (پارکینگ) توقفگاه -1/930509

 (پارکینگ) توقفگاه و گاراژ و کاروانسرا اداره به مربوط های الالیت -930503

7531 
Automotive Body Repair 

Shopsصااکاری خودرو / 

 آالت آهن کاری صاف -289150

 گلگیرسازی و صااکاری -502031

7534 
Tire Retreading and Repair 

Shops لمیر و روکش / خدمات ت

 الستیک خودرو

 آپاراتی -502051

 وآپارات روغن تلویض -4/502059

 گیری پنچر -6/502059

 روغنی تلویض و گیری پنچر -7/502059

 پنچرگیری و الستیک اروشندگی -8/502059

 الستیک روکش -502058

 اروشی الستیک -503011
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 86از 76 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 الستیکی ضایلات اروشی عمده -514741

 خودرو الستیک و رینگ اروشی خرده -4/503019

 الستیک اروش داتر -5/503019

 روغن و الستیک اروشی عمده داتر -6/503019

 رینگ اروشندگی -8/503019

 دوم دست الستیک اروش -9/503019

7535 

Automotive Paint Shops  /

 نقاشی خودرو

 اتومبیل تزیینات -502032

 اتومبیل پولیش و واکس -502034

7538 
Automotive Service Shops 

(Non-Dealer) و نه  [/ خدمات خودرو

 ]اروشندگان

 اتومبیل شیشه تلویض و نصب -502056

 سبک اتومبیل مکانیکی -502014

 سنگین نیمه و سنگین خودروهای مکانیکی -502015

 سیار صورت به خودرو مکانیکی -502016

 خودرو انواع شارژ سوپر و انژکتور و پمپ تنظیم و تلمیر -291213

 و سبک خودرو موتور انژکتور و پمپ تست دستگاه انواع تولید -291214

 سنگین

 زنی دنده چرخ و تراشی سوپاپ -291330

 موتور تنظیم -1/502019

 تلمیرگاه و سرویس اتو -2/502019

 تلمیرگاه -3/502019

 خودرو انواع قفل نصب -502025

 (وسنگین سبک)موتور انواع دیفرانسیل و گیربکس تلمیر -4/502019

 انژکتور و کاربراتور انواع تنظیم و تلمیر -5/502019

 وزمینی سیار های موتور تلمیر -6/502019

 دوز سیلندر -درآور پیچ -7/502019

 ساز خطر چراغ و بادی ساز بوق -2/502029

 باستثنای) اتومبیل برقی وسایل انواع نصب و خدمات بازسازی -3/502029

 (صوتی لوازم

 اتومبیل گزی شارژکولرهای و نصب یرتلم -4/502029

 خودرو انواع هیدرولیک دستگاههای تلمیر -6/502029

 اتومیبل برقی لوازم پیچی سیم -7/502029

 سواری اتومبیل انواع آهنگری -3/502059

 روغن اروش داتر -9/502059

 هوا و روغن ایلتر اروش -3/503019



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 77 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 هوا و ایلترروغن تولید -343016

 اتومبیل تودوزی لوازم اروش و دتولی -7/503019

 گازسوز خودروهای گازی لوازم تلمیر -502017

 خودرویی خدمات -502018

 آمپر تلویض -502022

 بوس مینی و اتومبیل داخل کاری تزیین و دوزی پرده -502035

 خودرو انواع داشبورد جلوی تلمیر -502036

 خودرو جلوبندی تلویض و تلمیر -502041

 کالچ و ترمز تلویض و تلمیر -502042

 روغن تلویض -502055

 اتومبیل سپر تلمیر -502043

 الزی غیر و الزی سپر انواع تلمیر و تولید -343015

 موتور وتنظیم چرخ باالنس ارمان، میزان آپ، تون جلوبندی تلمیر -502044

 انواع ساز انر کمک و جک ، ترمز بوستر و ترمز سیستم تلمیر -502045

 خودرو

 کوبی لنت -502046

 اگزوز تلمیر و تلویض -502052

 خودرو جک انواع تلمیر -502054

 خودرو انی ملاینه -502059

 اتومبیل تزیینات لوازم اروش -503012

 اتومبیل مکانیکی تلمیر آموزش -809034

 ( مکانیکی موتمع) خودرو انی خدمات انواع ارائه -9/502019

 رگالتور انواع تولید -331213

 اتومبیل شمار وکیلومتر آمپر انواع کننده تلمیر -1/502029

 خودرو انواع تودوزی -172114

 زنویر و چرخ قطلات تولید -289941

 گازی موتور وتلمیر تولید -291111

 نقلیه وسایل بوز بنزینی موتورهای انواع وتلمیر تولید -291113

 نقلیه وسایل بوز دیزلی موتورهای انواع وتلمیر تولید -291114

 یدک لوازم و شیر سوپاپ، پمپ، موتور پمپ، انواع تلمیر -291211

 سنگین و سبک خودرو انواع تست و یاب عیب دستگاه تولید -291215

 هوا و گاز کمپرسور وتلمیر تولید -291221

 سازی یاتاقان -291310

 صنلتی آالت ماشین لنگ میل تلمیر و تولید -291320



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 78 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 صنلتی آالت ماشین طراحی -742112

 اللمل حق بصورت ا صنلتی آالت ماشین اروشی عمده -511033

 لیفتراک جرثقیل، وتلمیر تولید -291511

 هیدرولیکی جکهای وتلمیر تولید -291512

 هیدرولیک دستگاههای تلمیر و تولید -291513

 کمباین تلمیر و تولید -292112

 تیلر تلمیر و تولید -292113

 ( کمباین بوز) کشاورزی آالت ماشین و ادوات تلمیر و تولید -292114

 صنلتی هیدرولیکی های ماشین انواع تلمیر و تولید -292201

 ملدنی و ساختمانی راهسازی آالت ماشین تلمیر و تولید -292412

 اپراتور بدون ملدنی توهیزات کرایه -712922

 تریلر تلمیر و تولید -342020

 انکسک و کاروان کانتینر، اروش و تلمیر تولید، -342031

 سوز گاز به اتومبیل موتورهای تبدیل -343020

 خودروها کاری آلومینیوم -343030

 هاورکراات تلمیر و تولید -351223

 آن یدکی لوازم بوز سیکلت موتور تولید -359101

 اتومبیل رادیاتور تلمیر و تلویض -502012

 کاربراتور تلمیر و تلویض -502013

 خودرو برقی لوازم سایر و آنتن و اندک دزدگیر نصب -502023

 اتومبیل برق خدمات وانواع باتری واروشنده کننده تلمیر -502029

 خودرو تصویری و صوتی لوازم تلمیر و نصب -2/502059

 رادیاتور آب تولید -242909

 گازی موتور و سیکلت موتور نگهداری و تلمیر -504020

- بگایر-ABS-ECU)شامل یونیت کنترل وتلمیر نصب -8/502029

 ( ابوالیزرومتللقات

7542 

Car Washesکارواش / 

 تومبیل داخل کارواش -1/502059

 شویی موتور -11/502059

7549 

Towing Services یدک کشی و /

 بکسل خودرو

 

7622 

Electronics Repair Shops /

 تلمیرگاه لوازم الکترونیکی

 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 79 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

7623 
Air Conditioning and 

Refrigeration Repair Shops /

های برودتی و یخچال  تلمیرگاه سیستم

 اریزر

 خانگی غیر اریزر و یخچال کمپرسور و هواکش انواع تلمیر و تولید -291920

 هواکش به مربوط لوازم و قطلات انواع تولید -291921

 توربین انواع تلمیر و تولید -291121

 اپراتور بدون ا توربین و ژنراتور کرایه -712932
 

7629 
Electrical and Small 

Appliance Repair Shops تلمیرگاه /

 های کوچک الکترونیکی لوازم و دستگاه

 

7631 
Watch, Clock and Jewelry 

Repair  تلمیرگاه ساعت مچی، ساعت /

 دیواری و جواهرآالت

 

7641 
Furniture-Reupholstery, 

Repair, and Refinishing ،تلمیر /

 بازسازی و تلویض روکش مبلمان

 مبل روکش کننده تولید -1/172119

 اتومبیل صندلی انواع آماده روکش دوخت و تهیه -2/172119

 جیپ کروکی سقفهای سواری، های اتومبیل انواع تشک دوزندگی -3/172119

 اتومبیل بدنه و سقف و

 (وکامیون بوس مینی)اتومبیل صندلی تشک انواع دوزندگی -4/172119

7692 

Welding Servicesت / خدما

 جوشکاری

 جوشکاری دینام آب، پمپ موتور،ژنراتور، الکترو کنندگان تلمیر -291212

 آب پمپ اروشی عمده -514524

 برش های دستگاه انواع تلمیر و تولید -292202

 جوشکاری های دستگاه انواع تلمیر و تولید -292203

 اپراتور بدون - جوشکاری ماشین کرایه -712923

 الزات برش -289130

 پرداختکار -289141

7699 
Miscellaneous Repair Shops 

and Related Services تلمیرگاه لوازم /

 متفرقه و خدمات مرتبط

 

7800 
Government-Owned Lotteries 

 

7801 
Government-Licensed 

Casinos (On-Line Gambling) 

 

7802 
Government-Licensed 

Horse/Dog Racing 

 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 80 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

7829 
Motion Picture and Video 

Tape Production and Distribution /

 ای پخش و تولید محصوالت چند رسانه

 

7832 

Motion Picture Theaters /

 سینما

 عمومی های موتمع و سینما داران بواه -525211

7841 
DVD/Video Tape Rental 

Storesهای کرایه ایلم و  / اروشگاه
DVD 

 

7911 
Dance Halls, Studios and 

Schools حرکات های  /سالن و آموزشگاه

 موزون

 

7922 
Theatrical Producers (Except 

Motion Pictures) and Ticket 

Agenciesکنندگان تئاتر و  / تهیه

 های اروش بلیط تئاتر آژانس

 

7929 
Bands, Orchestras, and 

Miscellaneous Entertainers (Not 

Elsewhere Classified) /ای ه گروه

های  موسیقی، ارکستر و سرگرمی

 متفرقه

 

7932 
Billiard and Pool 

Establishmentsهای بیلیارد / سالن 
 

7933 

Bowling Alleys های  /سالن

 بولینگ

 

7941 
Commercial Sports, 

Professional Sports Clubs, Athletic 

Fields, and Sports Promoters  /

زش های ور های تواری، انومن ورزش

های ورزشی،  ای، زمین حراه

 



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 81 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 برگزارکنندگان مسابقات

7991 
Tourist Attractions and 

Exhibitsهای  ها و جاذبه / نمایشگاه

 توریستی

 نمایشگاه برگزاری به مربوط خدمات -749828

 نمایشگاه و مغازه تزیین و طراحی -743013

7992 
Public Golf Courses 

 ی گلفهای عموم /برگزارکنندگان کالس
 

7993 
Video Amusement Game 

Suppliesهای  / اروشندگان دستگاه

 بازی ویدئویی و سرگرمی

 

7994 
Video Game 

Arcades/Establishmentsهای  / سالن

 های بازی ویدئویی و سرگرمی دستگاه

 

7995 
Betting, including Lottery 

Tickets, Casino Gaming Chips, 

Off-Track Betting, and Wagers at 

Race Tracks / شرط بندی 

 

7996 
Amusement Parks, Circuses, 

Carnivals, and Fortune Tellers /

 شهربازی، سیرک و کارناوال

 

7997 
Membership Clubs (Sports, 

Recreation, Athletic), Country 

Clubs, and Private Golf Courses  /

های  های خصوصی، باشگاه باشگاه

 صی آموزش گلف و سوارکاریخصو

 

7998 
Aquariums, Seaquariums, 

Dolphinariums, and Zoos آکواریوم ،

وحش و استخرهای نمایش  عمومی، باغ

 ها دلفین

 آکواریوم ملزومات اروش -1/523839

 آکواریوم تولید -261221

 آکواریوم ملزومات و آکواریوم ماهی اروشی خرده -523837

7999 
Recreation Services (Not 

 وابسته خدمات و آبزیان صید و ماهیگیری -50100

 ورزشی های سالن -930422



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 82 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Elsewhere Classified)  خدمات /

 ]سایر موارد[تفریحی 

8011 
Doctors and Physicians (Not 

Elsewhere Classified) پزشکان /] 

 ]سایر موارد

 

8021 

Dentists and Orthodontists  /

 شکی و ارتوپدیخدمات دندانپز

 

8031 

Osteopaths متخصصان بیماری /

 استخوان

 

8041 

Chiropractorsکایروپراکتورها / 
 

8042 
Optometrists and 

Ophthalmologistsپزشکان و  / چشم

 ها سنج بینایی

 

8043 
Opticians, Optical Goods, and 

Eyeglasses / عینک و لنزخدمات 

 طبی غیر عینک لوازم تولید -332011

 (تولید)مربوطه لوازم و طبی عینک ساخت -332013

 آاتابی و طبی عینکهای واروش تولید -332014

 آاتابی عینکهای اروش و تولید -332015

 وآاتابی طبی عدسی تولید -332016

 آن به مربوطه لوازم و عینک( اروشی عمده) بنکداری کار داتر -513635

 عینک شیشه(اروشی عمده)پخش -513636

 مربوطه لوازم و عینک بنکداری -513637

 طبی و علمی بصری وسایل تلمیر و تولید -332012

8049 

Podiatrists and Chiropodists /

 پزشکان متخصص پا

 

8050 
Nursing and Personal Care 

Facilities مراکز پرستاری و /

 های اردی مراقبت

 

8062  



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 83 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

Hospitalsها / بیمارستان 

8071 
Medical and Dental 

Laboratories البراتوارهای پزشکی و /

 دندانپزشکی

 

8099 
Medical Services and Health 

Practitioners (Not Elsewhere 

Classified) / خدمات درمانی و

 سایر موارد(متخصصان سالمت )

 

8111 

Legal Services and Attorneys  /

 خدمات حقوقی و دادگستری

 

8211 
Elementary and Secondary 

Schools مدارس ابتدایی، راهنمایی و /

 دبیرستان

 

8220 
Colleges, Universities, 

Professional Schools, and Junior 

Collegesها و مراکز  ها، دانشگاه / کالج

 عالیآموزش 

 

8241 

Correspondence Schools /

 ای و موازی مراکز آموزش مکاتبه

 

8244 
Business and Secretarial 

Schoolsوکار و  / مراکز آموزش کسب

 گری منشی

 

8249 

Vocational and Trade Schools /

 ای های انی و حراه آموزشگاه

 

8299 
Schools and Educational 

Services (Not Elsewhere 

Classified)  / سایر مراکز ارائه دهنده

 خدمات آموزشی

 موسیقی آموزش -809011

 پزی شیرینی آموزش -809013

 نقاشی و خط آموزش -809014

 آن به مرتبط مهارتهای و خیاطی آموزش -809015

 ایلمبرداری و عکاسی آموزش -809016



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 84 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 آشپزی آموزش -809018

 سازی موسمه و سفالگری آموزش -809021

 آرایی گل و گلسازی آموزش -809023

 وخاتمکاری کاری ملرق – منبتکاری آموزش -809024

 گیبااند آموزش -809026

 موبایل تلمیر آموزش -809033

 (اازار نرم – اازار سخت) رایانه آموزش -809041

 رانندگی آموزش -809042

 ساختمان کشی نقشه آموزش -809043

 برق آموزش -809044

 صنلتی کشی نقشه آموزش -809045

 حسابرسی و حسابداری آموزش -809046

 خارجی های زبان آموزش -809051

 کنکور برای سازی دهآما و آموزش -809052

 نویسی نمایشنامه و بازیگری آموزش -809053

 قرآن آموزش -809054

 هنرها سایر آموزش -809060

 نواری آموزش -809025

 زیبایی و آرایش آموزش -809017

8351 

Child Care Services خدمات /

 نگهداری از کودکان

 

8398 
Charitable and Social Service 

Organizationsوسسات خیریه و / م

 خدمات اجتماعی

 

8641 
Civic, Social, and Fraternal 

Associations های ها و اتحادیه/ انومن

 مدنی، اجتماعی و برادری

 

8651 

Political Organizations /

 های سیاسیسازمان

 

8661 

Religious Organizations /

 خوانی یهتلز و عزاداری وسایل تولید -289936

 مداحی به مربوط های الالیت -930509



 صنفی فعالیت هایمجوزبندی  دستهراهنمای تخصیص کد صنف بر مبنای _ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 85 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

 های مدهبی سازمان

8675 

Automobile Associations /

 های خودرو اتحادیه

 

8699 
Membership Organizations 

(Not Elsewhere Classified) سایر /

 پدیر های عضویت سازمان

 

8734 
Testing Laboratories (Non-

Medical Testing)  البراتوارهای تست /

 ی()غیرپزشک

 

8911 
Architectural, Engineering, 

and Surveying Services خدمات /

 ملماری، مهندسی و پژوهشی

 ساختمانی طراحی و کشی نقشه -742121

 کشی نقشه و مهندسی توهیزات و لوازم اروشی خرده -523622

 برداری نقشه ولوازم توهیزات – دستگاه اروشی خرده -523730

 برداری نقشه یزاتتوه اروشی عمده -515711

 برداری نقشه توهیزات اروش نمایندگی -515412

 کشی نقشه ابزار و لوازم تلمیر و تولید -331215

 سازی مدل و ماکت -369934

8931 
Accounting, Auditing, and 

Bookkeeping Services / خدمات

 حسابداری، حسابرسی و داترداری

 

8999 
Professional Services ( Not 

Elsewhere Classified) / سایر خدمات

 ای حراه

 

9211 
Court Costs, Including 

Alimony and Child Support  دادگاه /

 و خدمات دادرسی

 

9222 

Fines جرایم / 
 

9223 

Bail and Bond Payments  /

 پرداخت اوراق قرضه و وثیقه

 مالیاتی مشاوره -741213
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 شورکذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت پ

 

 86از 86 یصفحه SHP_USG_MCCASSIGNMENTHELP 20/11/1394 00-01ویرایش: 

 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

کد صنف تعریف شده در 

 شاپرک
 1معادل کد اصناف در دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

9399 
Government Services (Not 

Elsewhere Classified) / سایر خدمات

 دولتی

 ها شرکت ثبت خدمات -749825

9402 
Postal Services – Government 

Only  مخصوص  –/ خدمات پستی

 دولت

 (خصوصی) پستی خدمات -641211

 عام بصورت مخابراتی پستی خدمات -641213

 مخابرات و پست داتر -642114

9405 
U.S. Federal Government 

Agencies or Departments 

 

9700 
Automated Referral Service 

 

9701 
Visa Credential Service 

 

9702 
Emergency Services (GCAS) 

 

9950 
Intra-Company Purchases 

 

 

 


