
بخش صنعتنوع تولیدگروه صنعتگروه آیسیکنام استاننام واحدردیف

صٙایع ٔسٛسطتسسٝ تٙذی صعفشأٖحصٛالذ غزایی ٚ آضأیذ٘ی ٞا15خشاساٖ سضٛیضشور ٘ٛیٗ صعفشا1ٖ

صٙایع ٔسٛسطضیشیٙیٔحصٛالذ غزایی ٚ آضأیذ٘ی ٞا15اصفٟاٖضشور ٌض ٔعشاج اصفٟا2ٖ

صٙایع ٔسٛسطآسدٔحصٛالذ غزایی ٚ آضأیذ٘ی ٞا15اِثشصضشور آسد ازحاد وشج3

صٙایع ٔسٛسطِثٙیاذٔحصٛالذ غزایی ٚ آضأیذ٘ی ٞا15آرستایجاٖ ضشلیضشور ٕٔساص ِثٗ ٍ٘ی4ٗ

صٙایع ٔسٛسطٔحصٛالذ چشٔیدتاغی، چشْ، وفص ٚ ویف19زٟشاٖضشور ٔاساَ چش5ْ

صٙایع ٔسٛسطصٙایع چٛبصٙایع چٛب ٚ سِّٛض20ٌّسساٖضشور صٙایع ویٕیا چٛب ٌّسسا6ٖ

صٙایع ٔسٛسط...چاج وساب ، ٔجّٝ ٚ ا٘سطاس ٚ چاج ٚ زىثیش22زٟشاٖضشور چاج ٚ ا٘سطاساذ ساٜ فشدا7

صٙایع ٔسٛسطسٚغٗ صٙعسی ٚ ٔٛاد ضیٕیاییصٙایع ضیٕیایی24اصفٟاٖضشور ٟٔشزاش سداٞا8ٖ

صٙایع ٔسٛسطسً٘ ٚ خٛضص ٞای حفاظسیصٙایع ضیٕیایی24ٔشوضیضشور زِٛیذی ٚ ضیٕیایی سٚ٘اس9

صٙایع ٔسٛسطٔحصٛالذ ضیٕیاییصٙایع ضیٕیایی24آرستایجاٖ ضشلیضشور وّش خاسس10

صٙایع ٔسٛسطچسة ٚ سصیٗصٙایع ضیٕیایی24خشاساٖ سضٛیضشور زِٛیذی ٚ صٙعسی سأذ11

صٙایع تضسيزایش خٛدسٚٔحصٛالذ اص السسیه ٚ خالسسیه25یضدٔجسٕع صٙایع السسیه یضد12

صٙایع وٛچهِِٛٝ ٚ ازصاالذ خالسسیىیٔحصٛالذ اص السسیه ٚ خالسسیه25زٟشاٖضشور ِِٛٝ ٌسسش خادٔی13

صٙایع ٔسٛسطِِٛٝ ٚ ازصاالذ خالسسیىیٔحصٛالذ اص السسیه ٚ خالسسیه25لطٓضشور سٛخش خایح14

صٙایع وٛچه(...٘ایّٖٛ ، ضًّٙ ٚ )ٔصٙٛعاذ خّیٕشی ٔحصٛالذ اص السسیه ٚ خالسسیه25لضٚیٗضشور صٙعر خالسر آتیاس15

افتخار ملی- لیست شرکتهای منتخب پانزدهمین جشنواره تولیذ ملی 
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افتخار ملی- لیست شرکتهای منتخب پانزدهمین جشنواره تولیذ ملی 

صٙایع تضسيِٛاصْ خاٍ٘یوا٘ی غیش فّضی- صٙایع ٔعذ٘ی 26اصفٟاٖضشور چیٙی صسیٗ ایشا16ٖ

صٙایع تضسيا٘ٛاع ضیطٝوا٘ی غیش فّضی- صٙایع ٔعذ٘ی 26یضدضشور ضیطٝ ضٙاٚس اسدوا17ٖ

صٙایع ٔسٛسطسیٕاٖوا٘ی غیش فّضی- صٙایع ٔعذ٘ی 26وشٔاٌٖشٜٚ صٙایع سیٕاٖ وشٔا18ٖ

وا٘ی غیش فّضی- صٙایع ٔعذ٘ی 26یضدضشور چیٙی تٟذاضسی وسشی ٘ٛیٗ وٛیش19
صٙایع زجٟیضاذ ٚ ٔصاِح ساخسٕا٘ی ٚ زأسیسازی ـ سشٔایطی ٚ 

ٌشٔایطی
صٙایع ٔسٛسط

صٙایع ٔسٛسطآٞٗ اسفٙجیساخر فّضاذ اساسی27یضدضشور آٞٗ ٚ فٛالد غذیش ایشا٘یا20ٖ

صٙایع ٔسٛسطسیخسٝ ٌشیساخر فّضاذ اساسی27اصفٟاٖضشور صٙایع سیخسٝ ٌشی اصفٟا21ٖ

صٙایع ٔسٛسطسیخسٝ ٌشی چذٖ ٘طىٗساخر فّضاذ اساسی27زٟشاِِٖٛٝ ٚ ٔاضیٗ ساصی ایشا22ٖ

صٙایع تضسيفٛالد آِیاطیساخر فّضاذ اساسی27یضدضشور فٛالد آِیاطی ایشا23ٖ

صٙایع ٔسٛسطِٛاصْ خاٍ٘یصٙایع فّضی فاتشیىی28ٔاص٘ذساٌٖشٜٚ صٙعسی ٘اب اسسی24ُ

صٙایع ٔسٛسطٔخاصٖ ٌاص طثیعیصٙایع فّضی فاتشیىی28لضٚیٗضشور آسیا ٘أا25

صٙایع تضسيزجٟیضاذ صٙعر ٘فر، ٌاص ٚ خسشٚضیٕیساخر ٔاضیٗ آالذ ٚ زجٟیضاذ29اصفٟاٖضشور زِٛیذی ٌاصسٛصا26ٖ

صٙایع ٔسٛسطخٛسان داْ ٚ طیٛسساخر ٔاضیٗ آالذ ٚ زجٟیضاذ29چٟاسٔحاَ ٚ تخسیاسیآزیٝ ساصاٖ ٍ٘یٗ فشاص27

صٙایع ٔسٛسطزجٟیضاذ صٙایع سٍٙیٗساخر ٔاضیٗ آالذ ٚ زجٟیضاذ29اصفٟاٖضشور زأىاس28

صٙایع ٔسٛسطِٛاصْ خاٍ٘یٔاضیٗ آالذ ٚ دسسٍاٟٞای تشلی31ٌیالٖضشور خاسس خضس29

صٙایع ٔسٛسطِٛاصْ خاٍ٘یٔاضیٗ آالذ ٚ دسسٍاٟٞای تشلی31لضٚیٗضشور ٟٔیاس اِثشص30



بخش صنعتنوع تولیدگروه صنعتگروه آیسیکنام استاننام واحدردیف

افتخار ملی- لیست شرکتهای منتخب پانزدهمین جشنواره تولیذ ملی 

صٙایع ٔسٛسطزجٟیضاذ ٚ ّٔضٚٔاذ خضضىیاتضاس خضضىی، اخسیىی، دلیك33سٕٙاٖضشور طة خالسسیه ٘ٛی31ٗ

تضسيزشاوسٛس ٚ ادٚاذ وطاٚسصیٚسایُ ٘مّیٝ ٔٛزٛسی34آرستایجاٖ ضشلیٌشٜٚ صٙعسی زشاوسٛسساصی ایشا32ٖ

صٙایع ٔسٛسطلطعاذ السسیىی خٛدسٚصٙایع لطعاذ ٚ ٔحشوٝ خٛدس35ٚلٓضشور خٛالسا33

صٙایع تضسيلطعاذ یذوی خٛدسٚصٙایع لطعاذ ٚ ٔحشوٝ خٛدس35ٚخشاساٖ سضٛیضشور اِىسشیه خٛدسٚ ضشق34

صٙایع ٔسٛسطصٙایع داسٚییٔحصٛالذ داسٚیی ، تٟذاضسی ٚ آسایطی38آرستایجاٖ ضشلیضشور داسٚساصی ضٟیذ لاضی35

صٙایع تضسئٟٙذسی- خذٔاذ فٙی ٟٔٙذسی- خذٔاذ فٙی 39اصفٟاٖضشور ٟٔٙذسی تیٗ إِّّی فٛالد زىٙیه36

صٙایع ٔسٛسطساصٜ ٞای فٛالدی ٚ زاسیساذٟٔٙذسی- خذٔاذ فٙی 39اصفٟاٖضشور صفا فٛالد سداٞا37ٖ

صٙایع ٔسٛسطسیٓ ٚ واتُصٙایع تشق ٚ اِىسشٚ٘یه40وشٔا٘طاٜضشور واتُ تاخسش38

صٙایع ٔسٛسطسیٓ ٚ واتُصٙایع تشق ٚ اِىسشٚ٘یه40یضدضشور سیٓ ٚ واتُ یضد39

خذٔاذوسة ٚ واسٞای ٘ٛیٗفٙاٚسی اطالعاذ ٚ اسزثاطاذ ٚ ٘شْ افضاسٞای صٙعسی41زٟشاٖ(زح سی  )ضشور خیطٍأاٖ فٙاٚسی ٚ دا٘ص آسأیس 40

42اصفٟاٖضشور آجش ٕ٘اچی41ٗ
صٙایع زجٟیضاذ ٚ ٔصاِح ساخسٕا٘ی ٚ زأسیسازی ـ 

سشٔایطی ٚ ٌشٔایطی
صٙایع ٔسٛسطآجش ساخسٕا٘ی

42سٕٙاٖضشور زٛسعٝ ٌچ ٔسی42ٗ
صٙایع زجٟیضاذ ٚ ٔصاِح ساخسٕا٘ی ٚ زأسیسازی ـ 

سشٔایطی ٚ ٌشٔایطی
صٙایع ٔسٛسطٌچ صٙعسی

صٙایع ٔسٛسطٔعذٖٔعذ44ٖآرستایجاٖ ضشلیضشور صٙایع خان چیٙی ایشا43ٖ


