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 مستند شناسنامه

 شاپرک-شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نگارنده

 دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت مستند عنوان

 SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC مستند کد

 00-03 شماره ویرایش

 24/02/1396 تدوین/بازنگریتاریخ 

 بالفاصله پس از ابالغ تاریخ اجرا

  - تاریخ مؤثر سند
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 Visa Merchant Data Standards Manual-October2014 مراجع

 تغییر فرایند ارسال و تکمیل جداول پایه سوئیچ شاپرک مدارک ذیربط

 

  



 

 دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 25از 3 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 

 کنترل نسخ مستندات

 نگارنده تاریخ بازنگری بازنگری موضوع شماره ویرایش

 شاپرک 24/02/1396 اضافه شدن کدهای جدید  03-00

 جدول ثبت تغییرات مدرک )مربوط به آخرین نسخه(

شماره 

 تغییر
 نگارنده تاریخ بازنگری تغییرات اعمال شده محل تغییر صفحه

 جدول کد اصناف 25 01
جهدت کسدو و کارهدای     9405اضافه شدن کدد صدنفی   

 وجوه دولتیآوری جمعمرتبط با 
 شاپرک 24/02/1396

 شاپرک 24/02/1396 جهت نمایشگاه کتاب   9700اضافه شدن کد صنفی  جدول کد اصناف 25 02

 شاپرک 24/02/1396 جهت قوه قضاییه 9800اضافه شدن کد صنفی  جدول کد اصناف 25 03
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 مقدمه -1

شاپرک به منظور راهنمدایی اضضدای شدبکه    -تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتدستورالعمل 

در کدهای تکمیلی صدنف، هشدت رقمدی بدوده و     ن گردیده است. وکارهای مرتبط با هر کد صنفی تدوی بندی کسو پرداخت در طبقه

جامع تخصیص کد صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت دستورالعمل »در مستند  کدهای صنف چهار رقمی مندرجتکمیل 

   1باشد. ارهای مرتبط با هرکد صنف میبیانگر کسو و کتدوین شده است و  «کشور

 اهداف -2

 باشد. وکارهای مرتبط با هر کد صنفی می تر کسوبندی دقیق هدف از تدوین این سند، طبقه

 کاربران -3

 باشند.خدمات پرداخت می های ارائه دهندهکاربران این سند شرکت

 تعاریف -4

 ندارد.

 شرح -5

 آید، توجه به نکات زیر ضروری است: در خصوص استفاده از جدول کد تکمیلی صنف که در زیر می

                                                           

های ارائه دهنده خدمات پرداخت جهت اند، از تاریخ ابالغ مستند حاضر، شرکتنیز درج شده« تغییر فرایند ارسال و تکمیل جدوال پایه سوئیچ شاپرک»از آنجا که کدهای تکمیلی اصناف در مستند  1

 تخصیص کد تکمیلی صنف باید مستند حاضر را مالک قرار دهند. 
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 دستورالعمل جامع  "باشد. مستند بندی پذیرندگان شبکه پرداخت کشور، انتخاب کد صنف صحیح می طبقه اولین مرحله

پس از مشخص شدن  بدین منظور ارائه گردیده است. "تخصیص کد صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کشور

 جهت تخصیص کد تکمیلی صنفر از اطالضات جدول زی باید شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت کد صنف مناسو،

 استفاده نماید.

  از کد مربوط به  باید «ضنوان کد تکمیلی صنف»شایان ذکر است در صورت ضدم وجود نام کسو وکار مورد نظر در بخش

وکارها مطابق با روال زیر  . کد تکمیلی این گروه از کسودر همان ضنوان صنفی استفاده نمود «وکارهای مرتبط سایرکسو»

 شود: ص داده میاختصا

 کد صنف +0000 =کد تکمیلی صنف

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 خدمات دامپزشکی 0742
 07420001 خدمات دامپزشکی

 07420000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 تعاونی کشاورزی و دامداری 0763

 07630001 دامداری 

 07630002 و باغداری کشاورزی

 07630003 مرغداری

 07630004 پرورش زنبور عسل

 07630005 پرورش ماهی و آبزی پروری

 07630006 پرورش و تولید قارچ

 07630000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 خدمات کشاورزی و باغبانی 0780
 07800001 کاری و فضای سبز چمن

 07800000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی کسب سایر

 تعاونی مسکن 1520

 15200001 تعاونی مسکن

 15200002 شرکتهای ساختمانی و انبوه سازی

 15200000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 تاسیسات ساختمان 1711

تاسیسات ساختمان)لوله 
 کشی،سرمایشی،گرمایشی(

17110001 

 17110002 لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله

 17110005 کانال سازی کولر

 17110004 سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع
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 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 17110003 تخلیه چاه

 17110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 خدمات برق ساختمان 1731

 17310002 سیم کشی

 17310001 پیچ و ژنراتورالکتروموتور،سیم 

 17310005 تاسیسات برقی ساختمان

 17310000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

1740 
بنایی، معماری، سنگبری، موکت و پارکت و رنگ 

 ساختمان

 17400001 بنایی و معماری

 17400002 تولید و نصب آالچیق

 17400003 سیمانکار و موزاییک ساز

 17400004 نقاش ساختمان

 17400005 فروشگاه سیمان و مصنوعات سیمانی

 17400006 فخاران تولید آجر و گچ

 17400007 نماسازی ساختمان

 17400008 کاشی و سرامیک

 17400009 آرماتور و اسکلت بندی،آهن کشی ساختمان

 17400010 سنگ بر و سنگ تراش

 17400011 سوله سازی

 17400000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 نجاری و کارهای چوبی 1750

 17500001 نجاری و درودگری

 17500002 خاتم کاری، منبت کاری و مصنوعات چوبی

 17500000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 17610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    شیروانی سازی و خدمات پوشش سقف و بامها 1761

 17710000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات بتن 1771

 سایر خدمات ساختمانی 1799

 17990001 داربست و اتصاالت فلزی

 17990002 لوله و اتصاالت ساختمانی

 17990003 مصالح ساختمانی

 17990005 آسانسور و باالبر برقی

 17990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 خدمات چاپ و انتشار متفرقه 2741

 27410001 چاپ خانه داران

 27410002 خدمات نشر

 27410003 خدمات تایپ و ترجمه
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 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 27410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 27910000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی لیتوگرافیخدمات حروفچینی و  2791

 28420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات نظافت، جال و کفسابی 2842

 40110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خطوط ریلی 4011

 41110000 صنفیکسب و کارهای مرتبط با این گروه  حمل و نقل درون و حومه شهر 4111

 41120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی  آهن مسافربری راه 4112

 41190000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات آمبوالنس 4119

 41210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تاکسیرانی و کرایه اتومبیل 4121

 خطوط اتوبوس 4131
 41310001 اتوبوسی بین شهریپایانه 

 41310000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 42140000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات باربری شهری و غیرشهری 4214

 42150000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات پستی و پیک 4215

4225 
محصوالت کشاورزی،  انبار عمومی و ذخیره

 ای ای و گلخانه سردخانه

 42250001 خدمات سردخانه

 42250000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی  سایر کسب

 44110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی  خطوط کشتیرانی و حمل و نقل دریایی 4411

 44570000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات قایق، جت اسکی و تفریحات دریایی 4457

 44680000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات دریایی 4468

 45110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خطوط هواپیمایی و حمل و نقل هوایی 4511

 45820000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    ها و ترمینالهای هوایی فرودگاه 4582

 47220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    آژانس مسافرتی، خدمات گردشگری و تور 4722

 47840000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    عوارض راه 4784

 47890000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات حمل و نقل ]سایر موارد[ 4789

 تجهیزات و ابزارهای مخابراتی و تلفنی 4812

 48120001 تلفن همراه و تجهیزات جانبی

تلفن و دستگاههای مخابراتی وتجهیزات 
 ارتباطی

48120002 

 48120000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی   سایر کسب

 48140000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    دور مخابراتی محلی و راهدفتر خدمات  4814

 های کامپیوتری و اینترنت خدمات شبکه 4816

 48160001 خدمات شبکه های کامپیوتری

 48160002 ارائه دهنده خدمات اینترنت

 48160000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 48210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    تلگرافخدمات  4821
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 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 48290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    مرکز حواله الکترونیکی وجوه 4829

 48990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    خدمات تلویزیونهای کابلی و پولی 4899

 شرکتهای خدماتی )آب، برق، گاز( 4900

 49000001 اداره برق و قبوض آن

 49000002 اداره گاز و قبوض آن

 49000003 اداره آب و فاضالب و قبوض آن

 49000000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 50130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    لوازم یدکی اتومبیل 5013

 50210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    مبلمان اداری و تجاری 5021

 50390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    مصالح ساختمانی ]سایر موارد[ 5039

 50440000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    لوازم اداری، چاپی و عکاسی 5044

 50450000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    کامپیوتر و لوازم جانبی 5045

 ماشینهای تجاری ] سایر موارد[ 5046

وسایل آموزشی و کمک آموزشی سمعی و 
 بصری

50460001 

 50460002 تولید و فروش مانکن

 50460000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 و بیمارستانیتجهیزات و لوازم پزشکی، دندانپزشکی  5047

تجهیزات و لوازم پزشکی، بیمارستانی و 
 آزمایشگاهی

50470001 

 50470002 تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

 50470000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 دفاتر و مراکز فروش محصوالت فلزی 5051

 50510011 آهن آالت ساختمانی میلگرد، نبشی و ورق

 50510001 فروشندگان آهن، فوالد و سایر فلزات

 50510002 ضایعات فلزی و غیرفلزی

 50510003 تراشکاری و فلزکاری

 50510004 لعاب کاری و رنگ کاری فلزات

 50510005 آهن سازان

 50510006 ذوب فلزات،ریخته گری و قالب سازی

 50510007 آلومینیوم و مصنوعات نوردی آن

 50510008 مس و مصنوعات مسی

 50510009 پرسکاری فلزات

 50510010 آبکاران

 50510000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 50650001فروشندگان عمده تجهیزات و قطعات  قطعات و تجهیزات الکتریکی 5065
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 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 الکترونیکی

 50650002 تابلوسازان و موسسات برق صنعتی

 50650003 تولید کننده لوازم برقی و بردهای الکترونیکی

 50650000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 ابزار و تجهیزات 5072
 50720001 عمده فروشان ابزار و تجهیزات

 50720000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 50740000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    کشی و گرمایشی تجهیزات لوله 5074

 50850000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    موارد مصرفی صنعتی ]سایر موارد[ 5085

 50940000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    سنگها و فلزات گرانبها ساعت و جواهرات 5094

 50990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    موارد[کاالهای ماندگار ]سایر  5099

5111 
لوازم التحریر، ملزومات دفتری، کاغذ پرینتر و 

 افزار نوشت
 51110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی   

 51220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    ای و داروهای متفرقه دارو، داروهای نسخه 5122

 51310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پارچه، کمد و نخ و سایر کاالهای خشک 5131

 51370000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    گانه و لباسهای کار یونفرمهای زنانه، مردانه و بچه 5137

 51390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    کفشهای تجاری 5139

 مواد شیمیایی )سایر موارد( 5169

 51690001 مواد شیمیایی و آلی

 51690002 مواد، مصنوعات پالستیکی و نایلون

 51690003 گازهای صنعتی

 51690000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 51720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    نفت خام و محصوالت نفتی 5172

 کتاب، روزنامه و نشریه 5192

 51920002 کتابخانه

 51920001 توزیع عمده کتاب،روزنامه، مجله و گاهنامه

 51920000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 51930000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    ، مواد گلفروشی و گلخانه گل 5193

 51980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    جال و مواد مصرفی نقاشیرنگ،  5198

 51990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کاالهای غیرماندگار 5199

 فروشگاههای تامین محصوالت تزییات داخلی 5200

 52000001 هود و سینک و کابینت فروشی

 52000002 ساختمانلوازم و کاالی بهداشتی 

 52000000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 52110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی    فروشگاههای الوار و مصالح ساختمانی 5211
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 25از 11 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 فروشگاههای شیشه، رنگ و کاغذ دیواری 5231

 52310001 کاغذدیواری و تزیینات داخلی ساختمان

 52310002 و فروشندگی شیشه و آیینه شیشه بری

 52310000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی    سایر کسب

 ابزار فروشیها 5251

 52510002 پیچ و مهره فروشان

 52510003 فروشگاه قفل، لوال و یراق آالت

 52510001 ابزار فروشان

 52510004 قفل و کلید سازی

 52510000 با این گروه صنفی وکارهای مرتبط سایر کسب

 ای فروشگاههای لوازم باغبانی و گلخانه 5261

 52610001 مواد اولیه و لوازم کشاورزی و باغبانی

کود، سم و داروهای شیمیایی محصوالت 
 کشاورزی

52610002 

 52610003 لوازم آبیاری و آبرسانی کشاورزی و صنعتی

 52610000 گروه صنفیوکارهای مرتبط با این  سایر کسب

 52710000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های سیار فروشندگان خانه 5271

 عمده فروشیها 5300

 53000001 بار فروشان  عمده فروشی میوه و تره بار

 53000002 بنکدار مواد غذایی عمده فروش برنج

 53000003 بنکدار مواد غذایی عمده فروش چای

بنکدار مواد غذایی عمده فروش روغنهای 
 خوراکی

53000004 

 53000005 بنکدار مواد غذایی عمده فروش کلی

 53000006 بنکدار و طاقه فروش پارچه

 53000007 عمده فروشی لوازم کفاشی

 53000008 عمده فروش مواد شوینده و پاک کننده

 53000000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 53090000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای محصوالت معاف از مالیات 5309

 53100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی حراجیها 5310

 ای و بزرگ فروشگاههای زنجیره 5311

 53110001 فروشگاه زنجیره ای رفاه

 53110002 فروشگاه زنجیره ای شهروند

 53110003 فروشگاه زنجیره ای اتکا

 53110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 53310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خواروبار فروشی 5331

 53990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاالهای عمومی متفرقه 5399
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 25از 12 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 محصوالت غذایی سوپرمارکتها و فروشگاههای 5411

 54110001 سوپرمارکت و خواروبارفروشی

 54110002 تعاونی مصرف

 54110003 توزیع کنندگان مواد شوینده و بهداشتی

 54110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 بندی شده و یخ زده فروشندگان گوشت بسته 5422

 54220001 کشتارگاه

 54220002 محصوالت گوشتیقصابی و فروش 

فرآورده های گوشتی، همبرگر، سوسیس و 
 کالباس

54220004 

 54220000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 قنادیها و آجیل فروشیها 5441

 54410006 زعفران فروشی

 54410001 قنادی و شیرینی فروشی

 54410003 حلواساز و عصار

 54410004 عسل فروشی

 54410005 سوهان و گز

 54410002 خشکبار و آجیل فروش

 54410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 54510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای محصوالت لبنی 5451

 ها نانوایی 5462

 54620002 آسیاب و آرد فروشی

 54620001 فانتزینانوایی و نان 

 54620000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5499 
 -مینی مارکت )بقالی( -فروشگاه مواد غذایی متفرقه

 فروشگاه کاالی خاص

 54990001 شرکت تولید و پخش مواد غذایی

 54990006 یخ فروشی

 54990003 میوه و سبزی فروشی

 54990004 میدان میوه و تره بار

 54990005 فروشگاه زیتون، ترشی و ادویه جات

 54990002 غالت و حبوبات

 54990007 فروشگاه چای، قهوه و شکالت

 54990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5511 
فروش، سرویس،  -خودرو و کامیون ) نو و دست دوم(

 تعمیر، قطعات و رهن

 55110001 ایران خودرونمایندگی مجاز 

 55110002 نمایندگی مجاز سایپا

 55110003 نمایندگی مجاز سایر خودروسازان

 55110004 نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل
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 25از 13 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 55110005 خدمات لیزینگ

 55110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5521 
سرویس، فروش،  -خودرو و کامیون ) فقط دست دوم(

 تعمیر، قطعات و رهن
 55210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 55320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی الستیک فروشیها 5532

 قطعات و لوازم خودرو 5533

 55330001 لوازم یدکی فروشی

 55330002 تزیینات اتومبیل و نصب دزدگیر

 55330003 اتومبیلتشکدوزان و صندلی سازان 

 55330000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 ایستگاه خدماتی 5541

 55410001 های نفتی جایگاه عرضه سوخت و فرآورده

 CNG 55410002جایگاه عرضه 

 55410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 55420000 کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب و  جایگاههای سوخت اتوماتیک 5542

 55510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان قایق 5551

 55610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان تریلرهای تفریحی، تاسیساتی و اقامتی 5561

 55710000 کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب و  فروشندگان و فروشگاههای لوازم موتور سیکلت 5571

 55920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های متحرک فروشندگان خانه 5592

 55980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان خودروهای برفی 5598

 آالت کشاورزی آالت متفرقه، هواپیما و ماشین ماشین 5599

 55990001 حفاریماشین آالت 

 55990002 ماشین آالت راه سازی و ساختمانی

 55990003 ماشین آالت و ادوات کشاورزی

 55990004 ماشین آالت صنعتی

 55990005 ماشین آالت چاپ و صحافی

 55990006 ماشین آالت مرغداری

 55990007 ماشین آالت تراشکاری

 55990008 باسکول داری

 55990009 جرثقیل

 55990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5611 
فروشگاه پوشاک و پوشاک جانبی )اکسسوری( مردانه و 

 پسرانه
 56110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 56210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه لباسهای زنانه پیش دوخته 5621

 56310001 شال و روسری فروشی فروشگاه پوشاک خاص و جانبی )اکسسوری( 5631
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 باشد. هرگونه استفاده، چاپ، پخش و رونوشت برداری از این مستند بدون تایید کتبی شرکت شاپرک ممنوع می

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 56310002 فروشگاه بدلیجات تزئینی )اکسسوری(

 56310000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 فروشگاه پوشاک نوزاد و کودک 5641

 56410001 پوشاک نوزاد و کودک

 56410002 لوازم نوزاد و سیسمونی

 56410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 56510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه پوشاک خانواده 5651

 56550000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه پوشاک ورزشی و سوارکاری 5655

 56610000 این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با  کفش فروشیها 5661

 56810000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی چرم، پشم و پوست 5681

 56910000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پوشاک بزرگساالن 5691

 خیاطی، دوزندگی و رفوگری البسه 5697

 56970002 مانتو و شلوار و لباس زنانه سفارشی و مجلسی

 56970003 لباس عروس

 56970001 خیاطی و تعمیرات لباس

 56970004 لوازم ایمنی و لباس کار

 56970005 دوزندگی لباس نظامی

 56970000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 56980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه موی مصنوعی و کاله گیس 5698

 پوشاک جانبی متفرقهپوشاک و  5699

سایر فروشگاههای پوشاک )دستکش،کاله،شال 
 گردن، جوراب، حوله و ...(

56990002 

 56990003 منسوجات و کاالی کشباف

 56990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 57120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مبلمان، تزئینات، تجهیزات خانگی 5712

 فروشگاههای کفپوش 5713
 57130001 فروشگاه فرش، گلیم و موکت و تابلو فرش

 57130000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 پرده، کرکره و پارچه مبلی 5714

 57140001 دوخت نصب و تعمیر انواع پرده

 57140002 رومبلی،روتختی و تزیینات پرده ای

 57140000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی کسبسایر 

 57180000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی شومینه، آتشدان و لوازم جانبی آنها 5718

 لوازم و تزئینات خانگی خاص و متفرقه 5719

 57190001 فروشندگان لوستر و آباژور

 57190002 فروشندگان آیینه و قاب عکس

 57190003 اجناس سفالی و سرامیکیفروشندگان 
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 57190004 لوستر و آیینه شمعدان

 57190005 لوازم بسته بندی و ظروف یکبار مصرف

 57190000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 فروشگاه دستگاههای خانگی 5722

 57220002 فروشگاه لوازم خانگی

 57220001 لوازم و ظروف آشپزخانه

 57220000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 فروشگاههای لوازم الکترونیکی 5732

 57320001 فروشگاه لوازم صوتی و تصویری

 57320002 نمایندگی لوازم صوتی و تصویری

 57320000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 57330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نت(فروشگاههای لوازم موسیقی )ادوات و  5733

 57340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی افزار کامپیوتری فروشگاههای نرم 5734

 57350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه محصوالت رسانه ای 5735

 58110000 صنفیکسب و کارهای مرتبط با این گروه  تهیه غذا 5811

 غذافروشی ها و رستورانها 5812

 58120001 رستوران، چلوکبابی و سالن غذاخوری

 58120006 تاالر های پذیرایی

 58120002 طباخان و فروشندگان کله، پاچه و سیرابی

 58120003 جگر، دل و قلوه

 58120004 سفره خانه

 58120005 کبابی، حلیم و آش

 58120007 و قهوه خانهچای خانه 

 58120008 کافی شاپ و کافه تریا

 58120000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 رستورانهای فست فود 5814

 58140001 بستنی فروشی

 58140002 رستورانهای غذای آماده

 58140000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5815 
رسانه -دیجیتال کتاب، فیلم، موسیقی و چند کاالهای 

 ای
 58150000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 58160000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بازیهای دیجیتال -کاالهای دیجیتال  5816

5817 
غیر از -کاالهای دیجیتال نرم افزارهای کاربردی )به 

 بازی(
 58170000 این گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با 

5818 
کاالهای دیجیتال فروش کاالی دیجیتال در مقیاس 

 بزرگ
 58180000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی
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 25از 16 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 ها داروخانه 5912

 59120001 داروخانه

 59120002 خدمات تولید و پخش دارو

 59120000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

5931 
فروشگاههای دسته دوم فروشی )سمساری و امانت 

 فروشی(
 59310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 59320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عتیقه فروشی فروش، تعمیر و بازسازی 5932

 59330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای رهنی 5933

 59350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی انبارهای اوراق خودرو 5935

 59370000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی همانندسازی عتیقه جات 5937

 59400000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروش و خدمات -فروشگاههای دوچرخه 5940

 فروشگاه کاالی ورزشی 5941

 59410001 کاالی ورزشیلوازم و 

 59410002 لوازم صید و شکار

 59410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کتاب فروشیها 5942

 59430000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری 5943

 فروشگاههای جواهرآالت، ساعت مچی، ساعت، نقره 5944

 59440001 ساعت فروشی

 59440002 نقره فروشی

 59440003 طراحی وساخت طال و جواهر

 59440004 فروش طال، جواهر و سنگهای قیمتی

 59440005 خرده فروشی سکه طال

 59440000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59450000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای اسباب بازی، بازی و سرگرمی 5945

 59460000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی دوربین و تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری 5946

 کادویی، کارت و بدلیجات 5947

تولید کارت، پاکت، جعبه و محصوالت کاغذی و 
 مقوایی

59470001 

 59470000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59480000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی چمدان و کاالی چرمی 5948

 لوازم خیاطی، سوزن دوزی و پارچه 5949

 59490002 نساجی و ریسندگی

 59490003 پارچه فروشی

 59490007 رنگرزی و صباغی

 59490004 نخ، کاموا و لوازم بافندگیفروشگاه 
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 25از 17 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 59490005 تشک، پتو و کاالی خواب

 59490006 گونی و کیسه دوزی

 59490001 گل دوزی و سوزن دوزی

 59490008 خرازی

 59490009 لوازم و تزئینات سفره عقد و لباس عروس

 59490000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 فروشگاه کریستال و بلور 5950
 59500001 لوازم کادویی و کاالی لوکس

 59500000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59600000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات بیمه -بازاریابی مستقیم 5960

 59620000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  خدمات مسافری -بازاریابی مستقیم 5962

 59630000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تبلیغات و فروش خانه به خانه 5963

 59640000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ارسال کاتالوگ -بازاریابی مستقیم 5964

 59650000 گروه صنفی کسب و کارهای مرتبط با این ترکیب فروش کاتالوگی و خرد -بازاریابی مستقیم 5965

5966 
فروش بر اساس تماس فروشنده با  -بازاریابی مستقیم

 مشتری
 59660000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

5967 
فروش بر اساس تماس مشتری با  -بازاریابی مستقیم

 فروشنده
 59670000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 59680000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مستمر )اشتراک( فروش-بازاریابی مستقیم  5968

 59690000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر روشها -بازاریابی مستقیم 5969

5970 
فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع 

 دستی هنری

 59700003 کوزه و سفال گری

 59700002 ملیله کاری

 59700001 دستیصنایع 

 59700000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 فروشندگان آثارهنری و صاحبان گالریها 5971

 59710001 گالری هنری

 59710002 طراحی و گرافیک و نقاشی

 59710003 خطاطی و تابلو نویسی

 59710000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای سکه و تمبر 5972

 59730000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشگاههای کاالی مذهبی 5973

 59750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی لوازم کمک شنوایی پزشکی )سمعک( 5975

 59760000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مصنوعیلوازم ارتوپدی پزشکی و اعضا  5976
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 25از 18 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 فروشگاه لوازم آرایشی 5977

 59770001 لوازم آرایشی و بهداشتی

 59770002 عطر و ادکلن

 59770000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59780000 صنفیکسب و کارهای مرتبط با این گروه  فروش و ارائه خدمات -ماشین چاپ 5978

 59830000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان سوخت 5983

 59920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی گلفروشیها 5992

 های فروش سیگار فروشگاهها و دکه 5993
 59930001 فروشگاه قلیان و متعلقات

 59930000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 59940000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های روزنامه ها و دکه فروشی روزنامه 5994

 فروشگاه حیوانات خانگی و کاالهای مرتبط 5995

 59950001 فروشگاه پرنده و ماهی

 59950002 فروشگاه حیوانات خانگی و غذا و لوازم آنها

 59950000 گروه صنفیوکارهای مرتبط با این  سایر کسب

 59960000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروش و خدمات-استخرهای شنا  5996

 59970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ریش تراش فروش و خدمات 5997

 59980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بند خیمه و پشه 5998

 59990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاالهای متفرقه و خاصخرده فروشی  5999

 60100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عملیات پرداخت دستی -موسسات مالی 6010

 60110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عملیات پرداخت اتوماتیک -موسسات مالی 6011

 60120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کاال و خدمات -موسسات مالی 6012

6051 
موسسات غیر مالی ارز، حواله غیرالکتریکی، چک 
 مسافرتی، پس انداز و صندوقهای سپرده گذاری

 60510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 62110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی داللی 6211

 63000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بیمه و قراردادهای مالی 6300

 65130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای فروش مدیریت و اجاره امالک 6513

7011 
خدمات اقامتی هتل، مسافرخانه، اقامتگاه و مراکز 

 خدمات اقامتی

 70110001 مسافرخانه و مهمانپذیر و پانسیون

 70110002 هتل

 70110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 70120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مالکیت مشترک 7012

 70320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی اردوگاههای ورزشی تفریحی 7032

 70330000 مرتبط با این گروه صنفیکسب و کارهای  پارکهای جنگلی تفریحی 7033

 72100000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ها رختشوی خانه 7210
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 25از 19 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 72110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های لباسشویی مغازه 7211

 72160000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ها شویی خشک 7216

 72170000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی روکش مبلمانقالی شویی و شستشوی  7217

 72210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی استودیوهای عکاسی 7221

 سالنهای زیبایی و آرایشگاهها 7230

 72300001 آرایشگری مردانه

 72300002 آرایشگری زنانه و سالنهای زیبایی

 72300000 این گروه صنفی وکارهای مرتبط با سایر کسب

 72510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیر، نظافت و واکس کفش و کاله 7251

 72610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات کفن و دفن 7261

 72760000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات پرداخت مالیات 7276

 وام، ازدواج و شخصی -مشاورهخدمات  7277
 72770001 خدمات مشاوره ازدواج

 72770000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 72780000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بنگاههای خرید و فروش 7278

 72960000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  لباس فرم، یونیفرم و لباسهای خاص -اجاره لباس 7296

 72970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای ماساژ 7297

 72980000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی مراکز سالمتی و زیبایی 7298

 خدمات شخصی متفرقه ]سایر موارد[ 7299
 72990001 خدمات مجالس و تشریفات

 72990000 این گروه صنفیسایر کسب و کارهای مرتبط با 

 73110000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات تبلیغاتی 7311

 73210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای گزارش مصرف کارتهای اعتباری 7321

 73330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عکاسی، هنر و گرافیک تجاری 7333

 خدمات تکثیر، کپی و بازسازی 7338

 73380001 مهر و آرم و چاپ اسکرین

 73380002 صحافی، دفتر و آلبوم سازی

 73380000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 73390000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عریضه نویسی 7339

 73420000 و کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب  خدمات سمپاشی و دفع حشرات موذی 7342

 73490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات نظافتی 7349

 73610000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی آژانسهای کاریابی و تامین نیروی کار موقت 7361

7372 
برنامه نویسان کامپیوتری، تحلیلگران اطالعات و 

 سیستمهای کامپیوتری خاصطراحان 
 73720000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 73750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بازیابی اطالعات 7375
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 25از 20 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 73790000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات تعمیر و نگهداری کامپیوتر 7379

 73920000 و کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب  مدیریت، مشاوره و خدمات مردمی 7392

7393 
تامین کنندگان سیستمهای امنیتی، محافظ خصوصی، 

 ماشینهای ضدگلوله و سگهای نگهبان

 73930001 های مدار بسته نصابان دوربین

 73930000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

7394 
دستگاههای رهن، اجاره تجهیزات،ابزار، مبلمان و 

 مختلف

 73940001 لوازم کرایه برگزاری مجالس

 73940000 سایر کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 73950000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی البراتوارهای ظهور و رتوش عکس 7395

 خدمات کسب وکار ]سایر موارد[ 7399

 73990000 صنفیوکارهای مرتبط با این گروه  سایر کسب

 73990001 برگزاری سمینار و همایش

 73990002 دارالترجمه رسمی

 75120000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی موسسات کرایه اتومبیل 7512

 75130000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی موسسات اجاره کامیون و تریلر تاسیساتی 7513

7519 
های  خودروهای تفریحاتی و خانهموسسات اجاره 

 متحرک
 75190000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

 75230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پارکینگ، پارکومتر و گاراژ 7523

 75310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی صافکاری خودرو 7531

 75340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خودروخدمات تعمیر و روکش الستیک  7534

 75350000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نقاشی خودرو 7535

 خدمات خودرو ] و نه فروشندگان[ 7538

 75380001 اگزوزسازی

 75380002 آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

 75380003 باطری ساز و باطری فروش

 75380004 تعمیرکاران خودرو

 75380005 خدمات برق اتومبیل

 75380000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 75420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کارواش 7542

 75490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کشی و بکسل خودرو یدک 7549

 لوازم الکترونیکیتعمیرگاه  7622
 76220001 تعمیرکار لوازم صوتی و تصویری

 76220000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 76230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه سیستمهای برودتی و یخچال فریزر 7623

 تعمیرگاه لوازم و دستگاههای کوچک الکترونیکی 7629
 76290001 لوازم خانگیتعمیرکار 

 76290000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب
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 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 76310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه ساعت مچی، ساعت دیواری و جواهرآالت 7631

 76410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیر، بازسازی و تعویض روکش مبلمان 7641

 76920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات جوشکاری 7692

 76990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تعمیرگاه لوازم متفرقه و خدمات مرتبط 7699

 78290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ای پخش و تولید محصوالت چند رسانه 7829

 78320000 کارهای مرتبط با این گروه صنفیکسب و  سینما 7832

 78410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی DVDفروشگاههای کرایه فیلم و  7841

 79220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی تهیه کنندگان تئاتر و آژانسهای فروش بلیط تئاتر 7922

 79290000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی متفرقهگروههای موسیقی، ارکستر و سرگرمیهای  7929

 79320000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای بیلیارد 7932

 79330000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای بولینگ 7933

7941 
ورزشهای تجاری، انجمنهای ورزش حرفه ای، 

 برگزارکنندگان مسابقاتزمینهای ورزشی، 

 79410001 استادیومهای ورزشی

 79410000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 نمایشگاهها و جاذبه های توریستی 7991
 79910001 ها و نمایشگاههای هنری موزه

 79910000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 79920000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی عمومی گلفبرگزارکنندگان کالسهای  7992

 79930000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی فروشندگان دستگاه های بازی ویدئویی و سرگرمی 7993

 79940000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سالنهای دستگاههای بازی ویدئویی و سرگرمی 7994

 79960000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سیرک و کارناوالشهربازی،  7996

7997 
باشگاههای خصوصی، باشگا ههای خصوصی آموزش 

 گلف و سوارکاری
 79970000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی

7998 
آکواریوم عمومی، باغ وحش و استخرهای نمایش 

 دلفینها

 79980001 آکواریوم و دلفیناریوم

 79980000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 خدمات تفریحی ]سایر موارد[ 7999
 79990001 پارک آبی

 79990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 پزشکان ]سایر موارد[ 8011

 80110001 پزشک عمومی

 80110002 پزشک متخصص

 80110000 گروه صنفیوکارهای مرتبط با این  سایر کسب

 80210000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات دندانپزشکی و ارتوپدی 8021

 80310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی متخصصان بیماری استخوان 8031

 80410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی کایروپراکتورها 8041
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 25از 22 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 80420000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی بینایی سنجهاچشم پزشکان و  8042

 80430000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی خدمات عینک و لنز 8043

 80490000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پزشکان متخصص پا 8049

 مراکز پرستاری و مراقبتهای فردی 8050
 80500001 خانه سالمندان

 80500000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 بیمارستانها 8062

 80620001 بیمارستان دولتی

 80620002 بیمارستان خصوصی

 80620003 درمانگاه

 80620000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 80710000 گروه صنفیکسب و کارهای مرتبط با این  البراتورهای پزشکی و دندانپزشکی 8071

 خدمات درمانی و متخصصان سالمت )سایر موارد( 8099

 80990001 خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

 80990002 کلینیک ترک اعتیاد

 80990003 لیزر و زیبایی

 80990004 عطاری و گیاهان دارویی

 80990005 کلینیک پوست و مو

 80990006 سازمان انتقال خون

 80990007 کلینیکهای روانشناسی و گفتاردرمانی

 80990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 خدمات حقوقی و دادگستری 8111
 81110001 دفاتر ازدواج و طالق

 81110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 8211

 82110001 ابتداییمدارس 

 82110002 مدارس راهنمایی

 82110003 مدارس متوسطه

 82110004 هنرستانها

 -آموزان استثنایی )ابتدایی مدارس دانش
 راهنمایی و دبیرستان(

82110005 

 82110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 ها و مراکز آموزش عالی کالجها، دانشگاه 8220

 82200001 دانشگاه دولتی

 82200002 دانشگاه آزاد

 82200003 دانشگاه غیرانتفاعی

 82200004 دانشگاه جامع علمی کاربردی
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 25از 23 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 82200005 دانشگاه پیام نور

 82200006 دانشگاه علوم پزشکی

 82200007 مرکز تربیت معلم

 82200000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 82410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی ای و مجازی مراکز آموزش مکاتیه 8241

 82440000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی گری وکار و منشی مراکز آموزش کسب 8244

 آموزشگاههای فنی و حرفه ای 8249

 82490001 آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت

 82490002 آرایشگری و پیرایشگریآموزشگاه 

 82490003 افزار( نرم -آموزشگاه کامپیوتر )سخت افزار

 82490004 آموزشگاه رباتیک

 82490005 آموزشگاه تعمیرات موبایل

 82490006 آموزشگاه خلبانی

 82490007 آموزشگاه برق

 82490008 آموزشگاه فرش، قالیبافی و تابلو فرش

 82490000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی کسبسایر 

 سایر مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی 8299

 82990001 آموزشگاه زبانهای خارجی

 82990002 آموزشگاه هنر و موسیقی

 82990003 آموزشگاه رانندگی

 82990004 آموزشگاه درسی و کنکور

 82990005 آموزشگاههای بزرگ و چند منظوره

 82990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 خدمات نگهداری از کودکان 8351
 83510001 مهد کودک

 83510000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 موسسات خیریه و خدمات اجتماعی 8398
 83980001 کمیته امداد

 83980000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 86410000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی های مدنی، اجتماعی و برادریانجمنها و اتحادیه 8641

 86510000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سازمانهای سیاسی 8651

 سازمانهای مذهبی 8661

 86610001 حسینیه، مساجد و مصلی

 86610002 دفاتر امام جمعه و مراجع

 86610003 حوزه علمیه و مدارس دینی

 86610000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب
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 25از 24 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 86750000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی اتحادیه های خودرو 8675

 86990000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر سازمانهای عضویت پذیر 8699

 87340000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی البراتوارهای تست )غیرپزشکی( 8734

 خدمات معماری، مهندسی و پژوهشی 8911

 89110001 خدمات معماری،مهندسی و نقشه برداری

 89110002 لوازم مهندسی و نقشه کشی

 89110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 89310000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی حسابداری، حسابرسی و دفترداریخدمات  8931

 سایر خدمات حرفه ای 8999

 89990001 خدمات بازرگانی واردات و صادرات

 89990002 خدمات مهندسی، نظام مهندسی

 89990003 گرمابه داران

 89990004 مشاورین امالک و مستغالت

 89990005 نیمه عمیقحفرچاه عمیق و 

 89990006 خدمات مهاجرت و ویزا

 89990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 دادگاه و خدمات دادرسی 9211
 92110001 شورای حل اختالف

 92110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 92220000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی جرایم 9222

 92230000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی پرداخت اوراق قرضه و وثیقه 9223

 پرداخت مالیات 9311

 93110001 ادارات گمرک

 93110002 سازمان امور مالیاتی

 93110000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

 سایر خدمات دولتی 9399

 93990001 دفاتر ثبت اسناد رسمی

 93990002 دفاتر پیشخوان دولت

 93990003 سفارتخانه

 93990004 10دفاتر پلیس + 

 93990005 روستایی ICTدفاتر 

 93990006 شهرداری

 93990007 دفاتر امور مشترکین

 93990008 دفتر کفالت و اتباع خارجی

 93990009 سازمان تعزیرات حکومتی

 93990010 احوالسازمان ثبت 



 

 دستورالعمل تخصیص کد تکمیلی صنف به پذیرندگان شبکه الکترونیکی پرداخت کارت_ضوابط و مقررات شاپرک                                    

 

 25از 25 یصفحه SHP_INS_SUPPLEMENTARYMACC 24/02/1396 00-03ویرایش: 

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

 کد تکمیلی صنف عنوان کد تکمیلی صنف عنوان کد صنف کد صنف

 93990011 مرکز تعویض پالک

 93990012 سازمان پزشکی قانونی

 93990013 سازمان آتش نشانی

 93990014 مرکز معاینه فنی خودرو

 93990015 دفاتر خدمات الکترونیک شهر

 93990000 وکارهای مرتبط با این گروه صنفی سایر کسب

مخصوص دولت-خدمات پستی  9402  94020000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی 

وجوه دولتیآوری  جمع *9405  94050000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی 

 97000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی نمایشگاه کتاب  9700

 98000000 کسب و کارهای مرتبط با این گروه صنفی قوه قضاییه  *9800

  باشد.  پس از تایید شرکت شاپرک قابل تخصیص به پذیرنده می *

 


