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دسآهذّاي ًاضي اص ػَاسؼ ػوَهي1000

ٍغَلي تَسظ سايش هَسسات1100

ػَاسؼ اسٌاد سسوي11002

حزفػَاسؼ گاص11003

حزفػَاسؼ آب تْاء هطتشويي11005

حزفػَاسؼ تلفي ّوشاُ ٍ ثاتت11006

تغييش ًامٍ گَاّيٌاهِػَاسؼ گزسًاهِ 11007

حزفػَاسؼ تليظ َّاپيوايي11008

حزفػَاسؼ تشق11009

( لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد38ُتٌذ الف هادُ )ػَاسؼ تشفشٍش واال ٍ اسائِ خذهات11010

( لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد38ُتٌذ الف هادُ )ػَاسؼ آاليٌذگي11011

جاتجايي سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگي15ػَاسؼ ًاضي اص اجشاي هادُ 11012

جاتجايي سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگي23ػَاسؼ ًاضي اص اجشاي هادُ 11013

حزفسايش هَاسد11099

ػَاسؼ تش ساختواى ّا ٍ اساضي1200

تغييش ًام لاًَى ٍ ػوشاى ٍ تَسؼ2ِتشاي ضْشّاي هطوَل هادُ  -ػَاسؼ سغح ضْش12001

ػَاسؼ تش پشٍاًِ ّاي ساختواًي12002

تغييش ًامهسىًَي ٍ غيشهسىًَيػَاسؼ تش هاصاد تشاون 12003

ػَاسؼ تش تفىيه اساضي ساختواًي12004

ػَاسؼ تش تالىي ٍ پيص آهذگي12005

ػَاسؼ تش هؼاهالت غيش هٌمَل12006

ػَاسؼ تَسؼِ ايستگاُ ّاي آتص ًطاًي12007

حزفػَاسؼ تش اساضي ٍ اهالن تال استفادُ ضْشي12008

ػَاسؼ ًَساصي12009

ايجادػَاسؼ اسصش افضٍدُ ًاضي اص دسخَاست تغييشواستشي اهالن12010

ايجادػَاسؼ اسصش افضٍدُ ًاضي اص اجشاي عشحْاي ػوشاى ٍ تَسؼِ ضْشي12011

ايجادػَاسؼ تش تثليغات هحيغي تغيشاص تاتلَّاي هؼشفي12012

ايجادػَاسؼ تش فضاي اضغال تَسظ تاسيسات ضْشي12013

ايجادػَاسؼ لغغ اضجاس12014

ايجادػَاسؼ تش فضاي ضْشي هَسداستفادُ فؼاليتْاي تَليذي خذهاتي التػادي12015

ايجادػَاسؼ حػاسوطي ٍ ديَاس وطي12016

ايجادػَاسؼ تؼويشات اساسي ساختواى12017

ايجاداسؼ پٌجشُ هطشف تِ فضاي سثض ضْشي.ع12018

ايجادػَاسؼ آالچيك ٍ استخش12019

حزفسايش هَاسد12099

ػَاسؼ تش استثاعات ٍ حول ٍ ًمل1300

ػَاسؼ ضواسُ گزاسي سالياًِ هَتَس سيىلت ٍ سايش ٍسايظ ًملي13001ِ

ػَاسؼ تليظ هسافشت ٍ تاستشي13002

حزفػَاسؼ تش هؼاهالت ٍسائظ ًملي13003ِ

ػَاسؼ هؼايٌِ اتَهَتيل13004

حزفػَاسؼ ثثت ًام آصهايص ساًٌذگي13005

ػَاسؼ غذٍس پشٍاًِ تاوسيشاًي13006

ػَاسؼ سالياًِ خَدسٍّاي سَاسي ٍ سايش ٍسائظ ًملي13007ِ

ايجادػَاسؼ سالياًِ هَتَسسيىلت ّا13008

ايجاد سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگي15ػَاسؼ پاسوثاًي اص اجشاي هادُ 13009

حزفسايش هَاسد13099

ػَاسؼ تش پشٍاًِ ّاي وسة ٍ فشٍش ٍ خذهاتي1400

ػَاسؼ سيٌوا ٍ ًوايص14001

ّتل،هسافشخاًِ ٍغيشُ: ػَاسؼ تش اهاوي ػوَهي14002

حزفػَاسؼ تش پشٍاًِ ّاي وسة ٍ پيطِ ٍ حك غذٍس پشٍا14003ًِ

حزفػَاسؼ دستگاُ ّاي لالي تافي14004

حزفػَاسؼ تش غيذ، ضىاس ٍ ضيالت14005
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ػَاسؼ پالط ّا ٍ هحل ّاي تفشيح14006

حزفػَاسؼ تش لشاسدادّا14007

حزفػَاسؼ تش تَليذ يا فشٍش هحػَالت تَليذي14008

حزفػَاسؼ فخاسي ٍ سايش هػالح ساختواًي14009

حزفػَاسؼ تش هحػَالت هحلي اص لثيل چاي، هشوثات، گالتگيشي، چشم ٍ غيش14010ُ

حزفػَاسؼ تش ًَضات14011ِ

حزفػَاسؼ رتح دام ٍ عيَس14012

حزفػَاسؼ تش غادسات واال14013

حزفػَاسؼ تش دفتشچِ ّاي تؼاًٍي هشصًطيٌاى14014

حزفػَاسؼ حك الغثغ14015

حزفػَاسؼ هياديي ٍ آب14016

حزفػَاسؼ تش هياديي هيَُ ٍ تشُ تاس14017

حزفػَاسؼ تش تاسىَلْا14018

حزفحك الٌظاسُ هٌْذسيي ًاظش ساختواى ٍ سايش حك ًظاست% 3ػَاسؼ 14019

ايجادػَاسؼ فؼاليت فؼاالى التػادي غيشغٌفي ٍ تٌگاّْاي فالذ هجَص14020

حزفسايش هَاسد14099

دسآهذّاي ًاضي اص ػَاسؼ اختػاغي2000

ٍغَلي تَسظ ضْشداسي ٍ سايش هَسسات2100

حزف-21001

ػَاسؼ حزف پاسويٌگ21002

حزفػَاسؼ ضواسُ گزاسي خَدسٍ ّاي سَاسي21003

حزفػَاسؼ سالياًِ خَدسٍ ّاي سَاسي21004

حزفافضايص ػَاسؼ سالياًِ خَدسٍ ّاي سَاسي21005

حزفػَاسؼ حك تيوِ حشيك21006

حزفسايش هَاسد21099

سْويِ اص ػَاسؼ ٍغَلي هتوشوض2200

( لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد39ُ هادُ 2هَضَع تثػشُ )سْن ضْشداسي ّا اص ػَاسؼ ٍغَلي هتوشوض 22001

حزفسايش هَاسد22099

تْا خذهات ٍ دسآهذّاي هَسسات اًتفاػي ضْشداسي3000

دسآهذ ًاضي اص تْا خذهات ضْشداسي3100

حك آسفالت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفاسي31001

حك واسضٌاسي ٍ فشٍش ًمطِ ّا31002

دسآهذ حاغل اص خذهات تاصسگاًي31003

دسآهذ حاغل اص خذهات پيواًىاسي31004

دسآهذ حاغل اص ًمل ٍ اًتمال تاوسي31005

دسآهذ حاغل اص فشٍش جوغ آٍسي صتال31006ِ

دسآهذ حاغل اص آگْي ّاي تجاسي31007

دسآهذ حاغل اص خذهات آهادُ ساصي31008

دسآهذ حاغل اص فشٍش تليظ31009

دسآهذ ًاضي اص اسائِ خذهات هيٌي تَس ساًي ٍ تاوسيشاًي31010

دسآهذ ياساًِ ضْشداسيْاي هجاٍس31011

دسآهذ سشٍيس ّاي دستستي31012

دسآهذ حاغل اص خذهات فٌي ٍ ايوٌي31013

دسآهذ حاغل اص اسائِ خذهات آهَصضي31014

دسآهذ حاغل اص خذهات ضْشي31015

ايجادًگْذاسي ٍ تَسؼِ فضاي سثض ضْشي31016

حزفسايش هَاسد31099

دسآهذ تاسيسات ضْشداسي3200

حزفدسآهذ اتَتَسشاًي ٍ هيٌي تَسشاًي32001

دسآهذ ّتل، هْواًسشاّا، پالط ٍ سايش هشاوض سفاّي ضْشداسي32002

دسآهذ وطتاسگا32003ُ

دسآهذ غسالخاًِ ٍ گَسستاى32004
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دسآهذ پاسوْا32005

دسآهذ حاغل اص فشٍش هحػَالت واسخاًجات ضْشداسي32006

دسآهذ حاغل اص فشٍش هحػَالت واسخاًجات آسفالت32007

دسآهذ حاغل اص تأسيسات هؼذى32008

دسآهذ حاغل اص فشٍش گل ٍ گياُ ٍ سايش هحػَالت32009

دسآهذ حاغل اص سايش تأسيسات ضْشداسي32010

حزفسايش هَاسد32099

دسآهذّاي حاغل اص ٍجَُ ٍ اهَال ضْشداسي4000

دسآهذ حاغل اص ٍجَُ ضْشداسي4100

دسآهذ حاغل اص سشهايِ گزاسي دس تخص ػوَهي41001

دسآهذ حاغل اص سشهايِ گزاسي دس تخص خػَغي41002

دسآهذ حاغل اص ٍجَُ سپشدُ ّاي ضْشداسي41003

حزفسايش هَاسد41099

هال االجاسُ ساختواًْا ٍ تأسيسات42001

دسآهذ حاغل اص وشايِ هاضيي آالت ٍسائل ًملي42002ِ

تغييش ًامدسآهذ حاغل اص پاسويٌگ42003

حك ٍسٍديِ تأسيسات ضْشداسي42004

دسآهذ حاغل اص تاصاسّاي سٍص ٍ ّفتگي42005

حزفسايش هَاسد42099

ووه ّاي اػغائي دٍلت ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5000

ووه ّاي اػغائي دٍلت ٍ ساصهاًْاي دٍلتي5100

ووه تالػَؼ جاسي دٍلت51001

(وليِ اػتثاسات ػوشاًي هلي ٍ استاًي)ووه تالػَؼ ػوشاًي دٍلت51002

اػتثاس خشيذ اتَتَس ٍ لَاصم يذوي اص تَدجِ ول وطَس51003

سايش ووه ّاي اػغايي دٍلت ٍ سايش ساهاًْاي دٍلتي51004

(لاًَى هاليات تشاسصش افضٍد41ُهاد3ُهَضَع تثػشُ )ووه اص هحل دٍاصدُ دس ّضاس اسصش گوشوي51005

اػتثاسات ػوشاًي اص هحل دٍاصدُ دس ّضاس گوشوي51006

ايجاد سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگي23ػَاسؼ ًاضي اص اجشاي هادُ 51007

ايجادووه دٍلت تشاي تاهيي هاضيي آالت خذهاتي ػوشاًي51008

ايجادياساًِ پشداختي دٍلت تاتت تليظ اتَتَس ٍ هتش51009ٍ

ايجادياساًِ پشداختي دٍلت تاتت ّذفوٌذساصي ياساًِ ّا51010

ايجاد لاًَى هالياتْاي هستمين28هادُ 51011

ايجادووه دٍتت تشاي اجشاي پشٍطُ هطخع اص استاًي يا هلي51012

حزفسايش هَاسد51099

اػاًات ٍ ّذايا ٍ داسائي ّا6000

اػاًات ٍ ووه ّاي اّذائي اضخاظ ٍ ساصهاى ّاي خػَغي6100

خَدياسي ضْشًٍذاى ٍ ّذاياي دسيافتي61001

سايش اػاًات ٍ ووه اص اضخاظ ٍ ساصهاى ّاي دٍلتي61002

حزفسايش هَاسد61099

ووه ّا ٍ اػاًات دسيافتي اص هَسسات ػوَهي غيش دٍلتي6200

ووىْاي جاسي اص هَسسات ػوَهي62001

ووىْاي ػوشاًي اص هَسسات ػوَهي62002

حزفسايش هَاسد62099

داسائيْاي وِ تِ هَجة لاًَى تِ ضْشداسي تؼلك هي گيشد6300

جشيوِ وويسيَى هادُ غذ63001

جشاين تخلفات ساختواًي ٍ ضْشي ٍ غشاهتْا63002

ضثظ سپشدُ ّاي هغالثِ ًطذ63003ُ

ضثظ سپشدُ ّاي هؼاهالت ضْشداسي63004

حك اهتياص تاوسي63005

حك تْشُ تشداسي اص خغَط حول هسافش داخل ضْش63006

حزفحك تطشف63007

جشيوِ لغغ اضجاس ضْشي ٍ غشاهتْا63008
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جشيوِ سذ هؼثش63009

دسآهذ حاغل اص تغييش واستشي ّا63010

 دسغذ2.5جشاين هتؼلمِ اص تأخيش پشداخت ػَاسؼ 63011

جشيوِ حزف پاسويٌگ63012

ايجاددسآهذ واستشيْاي غيشهشتثظ63013

ايجاددسآهذ ًاضي اص عشح ّاي تَسؼِ ضْشي ٍ ػوشاًي63014

ايجاد لاًَى ضْشداسيْا101 هادُ 3دسآهذ ًاضي اص اجشاي تثػش63015ُ

ايجاددسآهذ ًاضي اص اجشاي عشح ّاي تفضيلي63016

حزفسايش هَاسد63099

سايش هٌاتغ تاهيي اػتثاس7000

ٍام ّاي دسيافتي7100

ٍام دسيافتي اص ٍصاست وطَس71001

ٍام دسيافتي اص تاًىْا71002

ٍام دسيافتي اص سايش هَسسات71003

حزفسايش هَاسد71099

فشٍش اهَال ضْشداسي7200

فشٍش اهَال غيش هٌمَل72001

فشٍش اهَال هٌمَل ٍ اسماط72002

فشٍش سشلفلي72003

فشٍش حمَق اًتفاػي72004

سايش دسآهذّا72099

سايش هٌاتغ7300

هاصاد دسآهذ تش ّضيٌِ دٍسُ ّاي ها لثل73001

هاصاد دسآهذ تش ّضيٌِ دٍسُ لثل73002

تاصدسيافت ٍام ّاي اػغايي73003

فشٍش اٍساق هطاسوت73004

حزفسايش هَاسد73099

 دسغذ ضْشّا80ػَاسؼ ٍ دسآهذّاي ٍغَلي دس حشين استحفاظي 7400

 دسغذ80ػَاسؼ ٍ دسآهذّاي ٍغَلي دس حشين استحفاظي 74001

حزفسايش دسآهذّا74099


