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نیرو:

ابزار دقیق-1

تجهیزات و تأسیسات نیروگاهها (اعم از آبی و ...)-2

توزیع و انتقال نیرو-3

نیروگاههاتوزیع و انتقال نیرو اعم از -4

تولید-5

خطوط فشار قوي انتقال نیرو-6

خطوط و پست هاي قوي انتقال نیرو-7

سایر-8

سیستم هاي کنترل برق-9

شبکه هاي برق و تأسیسات برقی-10

پست هاي توزیع و الکترونیک عام و خاص-11

آب :
آبرسانی-1

احداث حوضچه ها و استخرهاي پرورش و تکثیر...-2

اسکله و بندر سازي-3

بندها -4

تأسیسات شهري-5

تجهیزات هیدرومکانیکی سدها-6

کارهاي تزریق سیمان، شمع کوبی، شمع ریزي و -7
خاص فونداسیون

تونل آب-8

سازه هاي دریایی و ساحلی-9

سازه هاي هیدرولیکی و تونل هاي آب-10

سایر-11

سدسازي و تأسیسات مربوط به آن–12

سدها و ساختمان نیروگاه آبی-13

سدهاي انحرافی و سدهاي کوچک مخزنی-14

شبکه هاي آب و فاضالب-15

ي آب و ویل) تصفیه خانه هایعملیات ساختمانی (س-16
فاضالب 

کارهاي آبیاري و زهکشی-17

الیرویی-18

مخازن آب و شبکه هاي توزیع آب-19

مخازن آب-20

بکه هاي آبیاري و زهکشیکانالهاي انتقال آب و ش-21

شبکه هاي جمع آوري آب و فاضالب-22

تأسیسات و تجهیزات :

احداث خطوط لوله نفت و گاز و آب دریایی-1

ایستگاههاي پمپاژ-2

تأسیسات آشپزخانه و میزهاي آزمایشگاهی-3

تأسیسات مکانیکی و هیدرولیکی-4

تأسیسات و تجهیزات ابنیه-5

تجهیزات تصفیه خانه هاي آب و ...تأسیسات و -6

تأسیسات و تجهیزات ساختمان -7

تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس-8

تهیه و نصب و نگهداري انواع تأسیسات و تجهیزات-9



حفاظت کاتودي-10

خطوط انتقال (آب، نفت، گاز)-11

خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشکی-12

ظت کاتودیکرنگ آمیزي، سندپالست و حفا-13

سایر-14

سیستم هاي ارتباطی-15

سیستم هاي خبر و هشدار دهنده-16

سیستم هاي سردکننده ساختمان-17

شبکه هاي رایانه اي ساختمان-18

شبکه گاز رسانی-19

ماسه پاشی (سندپالست)-20

وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و ...)-21

پوشش الینینگ-22

رومکانیک سدهاتجهیزات هید-23

راه و ترابري :

آزادراهها-1

احداث تونل-2

انجام عملیات آسفالتی همراه با جدول سازي-3

باند فرودگاه-4

بزرگراهها-5

تسهیالت سرجاهی -6

تعمیرات کارهاي دریایی نفت-7

تونل ها-8

خدمات بازرسی زیر آب-9

راه هاي ریلی-10

راهداري و عملیات آسفالتی -11

راههاي زیرزمینی و سیستم هاي حمل و نقل -12

روسازي راه آهن و راه آهن زیرزمینی-13

روکش پل هاي فلزي سواره رو-14

ساخت راهها نظیر راههاي اصلی و فرعی-15

سایر-16

سیستم هاي انتقال هوایی پایه دار-17

عملیات ویژه فنی زیر آب-18

فرودگاهها-19

کارهاي عمومی راهسازي-20

نصب عالئم و تجهیزات ایمنی راهها-21

پل ها-22

ساختمان و ابنیه :

ابنیه-1

ابنیه سنگین بتنی-2

ابنیه سنگین فلزي-3

ساختمان و ابنیه (چوبی ، سنگی، آجري)-4

سایر-5

نامشخص-6

صنعت و معدن :

لزياحداث مخازن کوچک و ساختمان هاي ف-1

استخراج-2

هزار بشکه300انبارهاي نفتی و مخازن باالي -3



بهینه سازي مصرف انرژي-4

تأسیسات و تجهیزات صنایع غذایی-5

تأسیسات و تجهیزات پاالیشگاههاي نفت-6

تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز-7

تجهیزات-8

تجهیزات و تأسیسات سردخانه ها و کشتارگاهها-9

پوشاك-10

تهیه و نصب یا نصب انواع تأسیسات و ماشین آالت-11

تلمبه خانه هاي نفت و کمپرسور گاز-12

تولید وسایل آزمایشگاهی-13

خطوط انتقال مواد در کارخانجات-14

دارویی-15

ذخیره-16

سایر-17

سلولزي-18

شیمیایی-19

صنایع-20

صنایع سنگین-21

و فوالد و فلزي غیرآهنی و ...)صنایع فلزي (آهن-22

صنعت حمل و نقل-23

فرآوري-24

هزار بشکه300مخازن و انبارهاي نفتی تا -25

معدنی-26

نساجی-27

نصب تأسیسات و تجهیزات-28

پتروشیمی-29

چرم-30

چوب و شیشه-31

کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها-32

کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل-33

کانی غیرفلزي-34

اتوماسیون صنعتی -35

کشاورزي :

آبخیز داري و آبخون داري-1

احداث حوضچه ها و استخرهاي پرورش-2

ایجاد فضاي سبز و نگهداري آن-3

بهسازي و اصالح اراضی-4

جنگل کاري و درخت کاري-5

سایر-6

شیالت و آبزیان-7

عملیات به زراعی-8

فضاي سبزکارهاي کشاورزي و-9

مالچ پاشی و تثبیت شن روان-10

مرتع داري و ایجاد مراتع دشت کاشت-11

کارهاي دامپروري شامل (مرغ داري، گاوداري و ...) -12

کارهاي دامپزشکی-13

کاشت و برداشت محصوالت عمده استراتژیک-14



نفت و گاز  :

تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی-1

هاي نفت و ایستگاه هاي تقویت فشار تلمبه خانه -2
گاز

خطوط انتقال نفت و گاز-3

سازه هاي دریایی نفت و گاز-4

فراوري نفت و گاز و کارخانه هاي گاز و گاز مایع و -5
تزریق گاز و آب

مخازن ذخیره ي نفتی-6

پاالیشگاه هاي نفت و گاز و کارخانه هاي پتروشیمی-7

مرمت آثار باستانی :

ت آثار باستانی مرم-1

مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و مذهبی-2

کاوش هاي زمینی :

آماده سازي و ساخت و بهره برداري از معادن روباز -1
(در خشکی)

آماده سازي و اکتشاف و استخراج معادن-2

استخراج -3

اکتشاف-4

بهره برداري از مواد بستر دریا (به جز -5
هیدروکریورها)

حفاري-6

حفاري در بستر دریا و ژئوتکنیک-7

حفاري هاي آبی-8

حفاري هاي اکتشافی و پیزومتر و بهره برداري آب-9

حمل و بهره برداري از مواد غیر زنده در پوسته -10
زمین در خشکی و آب

سایر-11

سیستم هاي ثابت انتقال مواد در دریا و -12
ایستگاههاي آن شامل آب

فاضالب-13

هیدروکریورها و دیگر موارد-14

هیدروکریو ري و تزریق مواد و دفع زباله-15

کاوش هاي دریایی-16

کاوش هاي غیرمستقیم روي خشکی-17


