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 -  -  -  -  -خرداد  -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 
  یجمهور   ونیدر پاو ی، برق و انرژ صنعت ساختمان، آب ی المللن یب شگاهینما

 ران یا  یاسالم 
 خرداد  7الی  3

  -المللی دمشق نمایشگاه بین 
 سوریه 

 نمایشگاه بین المللی شیراز خرداد  8الی  5 ی میصنعت نفت و گاز و پتروش زاتیتجه یو تخصص  یالملل نیب شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی تهران  خرداد  9الی  6 وابسته آالت نیها و ماش  قیآسفالت، عا ر،یق یالملل  نیب شگاهینما نیدوازدهم

 تهران  یالملل نیب شگاهینما خرداد  9الی  6 ی شگاهیو آزما ی داروئ ،یپزشک  زاتیتجه  یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب

 تهران  یالملل نیب شگاهینما خرداد  9الی  6 خودرو و خدمات وابسته   نیتزئ ت،یتقو شگاهینما نیاول

 تهران  یالملل نیب شگاهینما خرداد  9تا  6 مه یبورس، بانک و ب یالملل  نیب شگاهینما نیزدهمیس

  ،یدندانپزشک ،یپزشک زاتیتجه  یتخصص  یالمللنیب شگاهینما نیهفدهم
 یی دارو عیو صنا یشگاهیآزما ،یمارستانیب

 سوریه  -دمشق  خرداد  16الی  13

آالت، لوازم و مصالح   نیماش ی تخصص  یالملل نیب شگاهینما نیو ششم ستیب
 ران یا یساختمان

 لی تبریز ایشگاه بین الملنم خرداد  21الی  18

 خرداد  28الی   24 و مخابرات  کیالکترون وتر،یکامپ یتخصص شگاهینما
پاویون جمهوری اسالمی ایران  

 سوریه  –دمشق   –
آالت  نیوماش  یسلولز  یکاغذ، مقوا،فرآورده ها یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 وابسته 
 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر   3خرداد تا  31
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 -  - -  -  -  تیر -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  تیر   4الی  1 وابسته خودرو  عیها و صناقطعات، مجموعه ی الملل نیب شگاهینما نیهفدهم

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  تیر   4الی  1 صنعت خودرو  شگاهینما نیشانزدهم

المللي تخصصي صنايع فوالد، معادن، فلزي،   نینمايشگاه ب نیهجدهم
 تبريز  – وابسته ايران  زاتی ريختهگري، متالورژي و تجه

 بین المللی تبریز نمایشگاه  تیر   9الی  6

 بین المللی تبریز نمایشگاه  تیر  11الی  7 المللي تخصصي صنايع دستي ايران  نینمايشگاه ب

آشپزخانه، حمام، سونا و  زاتیو تجه عی صنا یالملل  نیب شگاهینما نیهجدهم
 استخر 

 نمایشگاه بین المللی تهران  تیر  11الی  8

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  11الی  8 وابسته  عیدر و پنجره و صنا یالملل  نیب شگاهینما نیزدهمیس

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  11الی  8 وابسته  زاتی و تجه شهیش  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  تیر   12الی  8 (ی ادار –  یمدرن )خانگ ونیمبلمان و دکوراس شگاهینما نیهشتم

 نمایشگاه بین المللی تهران  تیر  21الی  18 نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( 

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  21الی  18 ایاوراس یاختصاص شگاهینما

  کیکالس ی،آپشن، مجموعه خودروها نگیکمپ نگ،یونیجشنواره ت نیاول
 ی و مصرف ی ،آفرود،لوازم جانب

 نمایشگاه شهر آفتاب تیر   25الی  22

 نمایشگاه بین المللی شیراز تیر   25الی  22 ی نی تزئ یو چراغ ها ی نورپرداز  ،ییروشنا شگاهینما

  عیو عمران صنا یساختمان معمار  یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب
 اول مسالین ی شیوگرما  یشیسرما

 لی مشهد نمایشگاه بین المل تیر   25الی  22

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  29الی   26 ی ورزش زاتیورزش و تجه یالملل نیب شگاهینما نیستمیب

باالبرها، نقاله ها، قطعات و   ،یآسانسور، پله برق یالملل نیب شگاهینما نیدهم
 ی جانب  زاتی تجه

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  29الی   26

 تهران  یالملل نیب شگاهینما تیر  29الی   26 ست یز  ط یمح ی الملل نیب شگاهینما نینوزدهم
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 -   - -   -  - مرداد -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی تهران  مرداد  7الی  4 وابسته   عیو صنا ور،یدام، ط یالملل نیب شگاهینما نیستمیب

 نمایشگاه بین المللی تهران  مرداد  7الی  4 توسعه کسب و کار ز،ی فرانچا شگاهینما نیچهارم

  عیوصنا زاتی،تجه نگی،اتو کمپ نگ یکمپ یی،ماجراجو سم یجشنواره سفر، اکوتور 
 وابسته 

 تهران  یالملل نیب شگاهینما مرداد  7الی  4

 ه بین المللی اصفهان نمایشگا مرداد   8الی  4 ی صنعت ونیو اتوماس کیالکترون  -صنعت برق  یتخصص شگاهینما نیازدهمی

 ه بین المللی اصفهان نمایشگا مرداد   8الی  4 ی نیتزئ  یلوستر و چراغها شگاهینما نیدوازدهم

 شهر آفتابگاه نمایش مرداد  12الی  5 ی و ادار  یمهندس  ر،یلوازم التحر  یالملل نیب شگاهینما نیهفتم

 ه بین المللی اصفهان نمایشگا مرداد   18ی ال 4 ی و فروش اقساط نگیز یل شگاهینما نیچهارم

  زاتیآالت و تجه نیمعدن، ماش ،ین یتزئ یسنگها یالملل  نیب شگاهینما نیدوازدهم
 مربوطه 

 تهران  یالملل نیب شگاهینما مرداد  15الی  12

 تهران  یالملل نیب شگاهینما مرداد  15الی  12 مبلمان منزل   یالملل نیب شگاهینما نیام یس

 تهران  یالملل نیب شگاهینما مرداد  15الی  12 ی مبلمان ادار  یالملل نیب شگاهینما نیدهم

و   قیابزاردق ،یصنعت ونی، اتوماس زاریا نیصنعت، ماش  یتخصص شگاهینما نیاول
 ی االت صنعت نیماش

 شهر آفتابگاه نمایش مرداد  15الی  12

 شهر آفتابگاه نمایش مرداد  15الی  12 آالت وابسته  راقیآالت، ابزار  نیصنعت چوب، ماش یتخصص  شگاهینما نیچهارم

  – و کفش ايران  فیالمللي تخصصي ملزومات چرم، ک نینمايشگاه ب نیهفتم
 تبريز 

 نمایشگاه بین المللی تبریز  مرداد  15الی  12

 نمایشگاه بین المللی تبریز  مرداد  15الی  12 زات یآالت و تجه  نیالمللي تخصصي ماش نینمايشگاه ب نیدوازدهم

 نمایشگاه بین المللی تبریز  مرداد  15الی  12 تبريز  -المللي تخصصي پزشکي ايران  نینمايشگاه ب نیهجدهم

 نمایشگاه بین المللی مشهد  مرداد 16الی  13 کیو پالست کیالست  عیصنا  یتخصص شگاهینما نیزدهمیس

 شهر آفتابگاه نمایش مرداد  22الی  19 فست فودها، هتل  ،یآشپزخانه صنعت زاتیتجه  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 تهران  یالملل نیب شگاهینما مرداد  24الی  21 صنعت ساختمان یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب
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 -  -  - -   -  شهریور -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 
  هیآالت، يراق آالت و مواد اول نیالمللي تخصصي ماش نینمايشگاه ب نیشانزدهم

 تبريز   –صنايع چوب ايران 
 نمایشگاه بین المللی تبریز  ور شهری 5الی  2

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 4الی  1 ی دست عیصنا  یمل شگاهینما نیو چهارم یس

 نمایشگاه بین المللی تبریز  ور شهری 5الی  2 نمايشگاه تخصصي کالف، روکش و مبلمان ايران تبريز 

 نمایشگاه بین المللی تبریز  ور شهری 5الی  2 تبريز  –ايران   ( صنعت ) و بسته بندي  دیآالت تول نینمايشگاه تخصصي ماش

 مشهد نمایشگاه بین المللی  ور شهری 5الی  2 ی رانیا  یو کاال یمل دیتول یتخصص  شگاهینما نیچهارم

 نمایشگاه بین المللی تهران  ورشهری 7الی  1 فرش دستباف شگاهینما نیونهم ستیب

  –  تیترانز   –) حمل و نقل   یشهر  ت یر یجامع مد  یتخصص شگاهینما نیازدهمی
 (کیلجست

 صفهان نمایشگاه بین المللی ا  ورشهری 13الی  10

 شیرازنمایشگاه بین المللی  ورشهری 13الی  10 آالت وابسته  نیو ماش کی، پالست کیالست یالملل نیب شگاهینما

 شیرازنمایشگاه بین المللی  ورشهری 13الی  10 یکارگاه زاتیو تجه یصنعت ونیصنعت ، اتوماس یالملل نیب شگاهینما

 مشهد نمایشگاه بین المللی  ورشهری 13الی  10 وابسته  عیخودرو قطعات و صنا یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب

 نمایشگاه بین المللی تهران  ورشهری 16الی  13 یمیو پتروش شینفت، گاز، پاال  یالملل نیب شگاهینما نیو ششم ستیب

 اه شهر آفتابنمایشگ ور شهری 19الی  16 آل دهیخانه ا   یتخصص شگاهینما نیاول

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 25الی  22 (Iran Greenسبز ) رانی ا  یالملل نیب شگاهینما نیپنجم

  عیو صنا ینیانواع کف پوش، موکت و فرش ماش یالملل  نیب شگاهینما نیزدهمیس
 وابسته 

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 25الی  22

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 25الی  22 صنعت آرد و نان  یالملل  نیب شگاهینما نیزدهمیس

و   ی نیر یش ت،یسکو یب هیآالت و مواد اول نیماش یالملل نیب شگاهینما نیستمیب
 ران یشکالت ا 

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 25الی  22

 نمایشگاه بین المللی تهران  ور شهری 25الی  22 وابسته  عی،قهوه وصنا یها،چا یدنینوش یالملل نیب شگاهینما نینهم

 صفهان نمایشگاه بین المللی ا  ورشهری 29الی   26 ی صنعت نساج ی تخصص شگاهینما نیچهاردهم

 صفهان نمایشگاه بین المللی ا  ورشهری 29الی   26 منسوجات شگاهینما نیهفتم
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 -  - -  -  -  مهر -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

  نیماش ،ییموادغذا ،یکشاورز  عی صنا  یالملل نیب شگاهینما نیو هشتم ستیب
 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  3الی   یورشهر  31 وابسته  عیآالت و صنا

  رهی زنج یو فروشگاه ها یفروشگاه  زاتی کاال، خدمات، تجه یالملل نیب شگاهینما
 ی ا

 بین المللی شیرازنمایشگاه  مهر  10الی  7

 بین المللی شیرازنمایشگاه  مهر  10الی  7 ی ر یتصو یو صوت یلوازم خانگ یالملل نیب شگاهینما  

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  12الی  9 مادر، نوزاد و کودک   یالملل نیب شگاهینما نیازدهمی

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  12الی  9 ی و خدمات شهر  یحمل و نقل عموم یالملل  نیب شگاهینما نیهجدهم

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  12الی  9 آالت وابسته  نیو ماش ی چاپ، بسته بند  یالملل نیب شگاهینما نیو هشتم ستیب

صنعت    یکردهای،رو یتجار   یها د،مجتمعیمراکز خر  یالملل نیب شگاهینما نیسوم
 وابسته  عی وصنا یخرده فروش

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  12الی  9

  یاطالعات و راه حل ها یمخابرات ،فناور  یالملل نیب شگاهینما نیو دوم ستیب
 نو آورانه 

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  21الی  18

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  21الی  18 صنعت تهران  یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  21الی  18 وابسته  زاتیآالت و تجه نیلوله و اتصاالت ماش یالملل نیب شگاهینما نیهفتم

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  21الی  18 کیژئومات یالملل نیب شگاهینما نیاول

 صفهان نمایشگاه بین المللی ا  مهر  23الی  20 و شکالت   ینی ر ی، نان ، ش هانیدیقهوه ، نوش یتخصص شگاهینما نیسوم

 صفهان نمایشگاه بین المللی ا  مهر  23الی  20 شاپ یهتل ، رستوران ، فست فود ، کاف  زاتیتجه  یتخصص شگاهینما نیپنجم

 تبریز نمایشگاه بین المللی  مهر  23الی  20 وابسته   عیو صنا یپوشاک، مد ، طراح یتخصص یالملل نیب شگاهینما نیاول

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  30الی  27 ران ی ا  یکنگره دندانپزشک

و   یش یسرما یستمهایساختمان و س ساتیتاس یالملل نیب شگاهینما نیستمیب
 ی شیگرما

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  30الی  27

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  30الی  27 وابسته  عی وصنا یر یگی،ماه ان ی،ابز  التیش  یالملل نیب شگاهینما نیپنجم

 اه بین المللی تهران نمایشگ مهر  30الی  27 ( ییجشنواره فارمکس )دارو 

 نمایشگاه بین المللی مشهد  مهر  30الی  27 آالت نیو شکالت، مواد خام و ماش ی نیر یش شگاهینما نیچهارم
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 -  -  -  -  -  آبان -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی تبریز  آبان 7الی  4 تبريز   –آالت مربوطه ايران   نیالمللي تخصصي درب و پنجره و ماش نینمايشگاه ب

 نمایشگاه بین المللی تبریز  آبان 7الی  4 تبريز  – ايران  نيی نمايشگاه تخصصي لوستر و چراغهاي تزئ

 ها و پاک کننده ها  ندهی ، شو یسلولز  عیصنا شگاهینما
 

 یرازشنمایشگاه بین المللی  آبان 8الی  5

 ایشگاه بین المللی اصفهان نم آبان 10الی  6 جامع صنعت ساختمان   یالملل نیب شگاهینما نیوچهارم ستیب

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 10الی  7 آب و فاضالب  ساتیآب و تاس ی الملل نیب شگاهینما نیهفدهم

و   زاتی آالت، تجه نیماش ،یمعدن  عی معدن، صنا ی الملل نیب شگاهینما نیهفدهم
 ( Iran Conmin 2021وابسته )  عیصنا

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 10الی  7

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 10الی  7 صنعت برق  یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 10الی  7 ر یپذ  دینو و تجد  یها یانرژ  یالملل  نیب شگاهینما نیدوازدهم

گلخانه،   ،یکشاورز  ع یآالت و صنا نیماش  یالملل نیب شگاهیدوره نما نیچهارم
 و نهاده  یباغبان

 نمایشگاه شهر آفتاب آبان  14الی  11

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 19الی  16 وابسته  زاتیو تجه عیصنا  ،یلیحمل و نقل ر   یالملل نیب شگاهینما نینهم

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 19الی  16 خودرو  یقطعات خودرو، لوازم و مجموعه ها یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 19الی  16 وابسته  زات یو تجه عیصنا ن،یتام  رهیو زنج کیلجست شگاهینما نیششم

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 19الی  16 کیوفوتون زریل  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

  یها ی، فناور  یادار  ونی، اتوماس وتریکامپ یالملل نیب شگاهینما نیوششم ستیب
 تالیجید

 ایشگاه بین المللی اصفهان نم آبان 21الی  18

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 28الی  25 ی لوازم خانگ یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 28الی  25 چوب  یالملل نیب شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی تهران  آبان 28الی  25 وابسته عیوصنا ین یمحصوالت پروتئ  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 نمایشگاه شهر آفتاب آبان 28الی  25 وابسته عی ، هتل و صنا یمهمان نواز  یالملل نیب شگاهینما نیدوم

 ایشگاه بین المللی اصفهان نم آبان 30الی  27 وابسته عیسنگ ، معادن و صنا یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم
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 -  - -  -  -  آذر -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی تبریز  ذرآ 6الی  2 تبريز   –نمايشگاه خانه و مبلمان مدرن ايران   نیيازدهم

 نمایشگاه بین المللی تبریز  ذرآ 6الی  2 تبريز – موکت و کفپوش ايران ني،یفرش ماش نالملليینمايشگاه ب نیششم

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 8الی  5 2021پالست   رانی ا ی الملل نیب شگاهینما نیپانزدهم

مواد   ،یصنعت  یها ن،پوششیرنگ، رز  یالملل نیب شگاهینما نیکمیو  ستیب
 ی کار و صنعت آب تیکامپوز 

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 8الی  5

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 8الی  5 نیچ  یاختصاص شگاهینما

،   یار ی، آب ونیزاسی)مکان ی جامع صنعت کشاورز  یالملل نیب شگاهینما نیستمیب
 ( زراعت 

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  ذرآ 12الی  9

 مشهد نمایشگاه بین المللی  ذرآ 12الی  9 وتر یکامپ یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب

 یرازنمایشگاه بین المللی ش ذرآ 13الی  10 ، تبلت و لپ تاپ  لیموبا یالملل نیب شگاهینما

 یرازنمایشگاه بین المللی ش ذرآ 13الی  Fars Telecom 10مخابرات و ارتباطات  نترنت،یا شگاهینما

  نیو ماش ی،آهنگر یمعدن  عی)فوالد،صنا یمتالورژ  یالملل  نیب شگاهینما نیهجدهم
 (ی گر  ختهیو ر  یقالب ساز  ،یکار 

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 17الی  14

  ،یار یآب نینو یها ستمیو س یآالت کشاورز  نیماش یالملل نیب شگاهینما نیششم
 ها و خدمات وابسته ی فناور  ع،یصنا

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 17الی  14

منسوجات   ه،یآالت، مواد اول نیماش  یالملل نیب شگاهینما نیو هفتم ستیب
 یو محصوالت نساج  یگلدوز  ینهایماش ،یخانگ

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 17الی  14

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 17الی  14 پوشاک  یالملل نیب شگاهینما نینهم

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  ذرآ 26الی  21 ( Carpexفرش دستباف ) یصادرات  - یتخصص شگاهینما نیو چهارم ستیب

 شهر آفتابنمایشگاه  ذرآ 26الی  23 ساختمان  یساز  یو صنعت یشهرساز  یتخصص شگاهینما نیاول

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 27الی   24 ران ی ساخت ا یشگاهیو مواد آزما زاتی تجه شگاهینما نیهفتم

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 27الی   24 ی مارستانیب ساتیو تأس  زاتیتجه ،یساز  مارستانی ب یالملل نیب شگاهینما نیهفتم

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 27الی   24 کشور ی پژوهش و فناور  یدستاوردها شگاهینما نیکمیو  ستیب

 ن المللی تهران نمایشگاه بی ذرآ 27الی   24 وابسته  عیو صنا یابیبازار  غات،یتبل ی الملل نیب شگاهینما نیهفدهم

 



 

 

۱۴۰۰رویداد های پیش رو در سال   
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 -  -  - -  -  دی -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 للی اصفهان نمایشگاه بین الم دی  4الی  1 ی بهداشت یسهایو سرو رآالتی،ش کی، سرام یکاش  یتخصص شگاهینما نیزدهمیس

 للی اصفهان نمایشگاه بین الم دی  4الی  1 آشپزخانه حمام سونا استخر  زاتیتجه شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی 6الی  3 ر ی وعشا انیروستائ یها یتوانمند شگاهینما نیپنجم

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی 6الی  3 وابسته  زاتیوتجه  یالساز یو شگاهینما نیاول

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی 6الی  3 فست فود رستوران و زاتیتجه شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز دی 10الی  7 ت یو کامپوز  یصنعت  ی، پوشش ها نیرنگ ، رز  شگاهینما  

 نمایشگاه بین المللی شیراز دی 10الی  7 درب و پنجره یتخصص شگاهینما

و   ی، دندانپزشک یپزشک   زاتی و تجه ع یصنا ی الملل نیب شگاهینما نیپانزدهم
 یشگاهیآزما

 للی اصفهان نمایشگاه بین الم دی  12الی  9

 مشهد نمایشگاه بین المللی  دی  12الی  9 فرش دستباف  ی تخصص شگاهینما نیدوازدهم

و  یفروشگاه زات یکاال، خدمات و تجه ی الملل نیب شگاهینما نیپانزدهم
 ی ارهیزنج یهافروشگاه

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  15الی  12

  یها  یو صنعت احداث فناور  ی و مهندس یصدور خدمات فن شگاهینما نیاول
 ساختمان ومسکن  نینو

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  15الی  12

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  15الی  12 وابسته  زات یو تجه  عیپرواز ، صنا ما،یفرودگاه ، هواپ یالملل نیب شگاهینما نیهفتم

وخدمات   عی خشک ،صنا یها وهیخشکبار ، م یالملل نیب شگاهینما نیهفتم
 وابسته 

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  15الی  12

 نمایشگاه شهر آفتاب دی  15الی  12 یاقتصاد یبا بهره ور  یشهر  ینما یالملل  نیب یتخصص شگاهینما نیاول

  نیساخت و ماش  یها ی،تکنولوژ  مان،بتنیس یالملل  نیب شگاهینما نیدوازدهم
 آالت وابسته

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  24الی  21

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  24الی  21 وابسته عیکفش، چرم و صنا ف،یک  یالملل نیب شگاهینما نیهشتم

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  24الی  21 ونیو دکوراس یداخل یخانه مدرن، معمار  یالملل  نیب شگاهینما نیدوازدهم

 نمایشگاه بین المللی تهران  دی  24الی  21 ی نیتزئ  یلوستر و چراغها شگاهینما نیو هشتم ستیب

 للی اصفهان نمایشگاه بین الم دی  24الی  21 ی خانگ ون یمبل و دکوراس  عیصنا  یتخصص شگاهینما نیهجدهم

 



 

 

۱۴۰۰رویداد های پیش رو در سال   
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 -   - -   - -  بهمن -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  3الی  1 ی شگاهیصنعت نما  یالملل نیب شگاهینما نیسوم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  3الی  1 وابسته  زاتیآالت و تجه نیمترو، ماش یتونل ها یالمللنیب یتخصص شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  3الی  1 ی تئاتر وعکاس نما،ی جشنواره س

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  3الی  1 ساخت وساز یالملل نیب شگاهینما نیدوم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  3الی  1 کوچک عیصنا  یهای توانمند شگاهینما نیسوم

 نمایشگاه بین المللی مشهد  بهمن 10الی  7 وابسته  زاتیصنعت آب، فاضالب و تجه ی الملل نیب شگاهینما نیپانزدهم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  12الی  9 وابسته  عیو صنا  یگردشگر  ی الملل نیب شگاهینما نیپانزدهم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  12الی  9 وابسته  عی طال،نقره،جواهر،ساعت وصنا یالملل  نیب شگاهینما نیزدهمیس

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  12الی  9 ی هتلدار  زاتیخدمات و تجه  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  12الی  9 شن یکیاپل شگاهینما نیاول

  –داخلي ايران    ونینمايشگاه تخصصي لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراس نیشم
 تبريز 

 لمللی تبریز نمایشگاه بین ا بهمن  16الی  12

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  21الی  18 وابسته  عی داران سوخت و صنا گاهیجا  یالملل نیب شگاهینما نیچهارم

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  21الی  18 نفت  یدست نییپا  یالملل نیب شگاهینما نیدوم

  ،آتشیمنیبهداشت،ا نینو  یهایفناور  زاتیتجه یالملل نیب شگاهینما نیششم
 بحران ،امداد ونجات تیر ی،مدینشان

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  21الی  18

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  21الی  18 ییدارو اهانیگ شگاهینما

  زاتی آالت وتجه نیافت،ماشیپسماند،باز  تیر یمد  یالملل نیب شگاهینما نیسوم
 وابسته 

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  21الی  18

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  30الی  27 معکوس  ی ومهندس دیتول  یبرا  یقطعات صنعت شگاهینما نیاول

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  30الی  27 ران یکار ا یالملل نیب شگاهینما نیپنجم

  عیو صنا نیآموزش نو یآموزش،خدمات و تکنولوژ  یالملل نیب شگاهینما نیدوم
 وابسته 

 نمایشگاه بین المللی تهران  بهمن  30الی  27
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 -  -  -  -  -  اسفند -  -  - -  -

 مکان زمان  نام رویداد 

 نمایشگاه بین المللی اصفهان  اسفند  6الی  3 و خانه مدرن  یداخل ونیدکوراس شگاهینما نیدوم

 نمایشگاه بین المللی تبریز  اسفند  27الی  17 تبريز  – ي خواب ايران النمايشگاه تخصصي منسوجات خانگي، سرويس و کا

 نمایشگاه بین المللی تبریز  اسفند  27الی  17 تبريز  - ايران   2نمايشگاه سراسري تخصصي تجارت عمومي  نیششم

 لمللی تبریز نمایشگاه بین ا اسفند  27الی  17 تبريز  -ايران   1400نمايشگاه سراسري بهاره نوروز 

  ی ايران  الیخوداشتغالي با رويکرد حمايت از کا داتیه تولنمايشگاه بازارچ نیششم
 تبريز   -ايران 

 لمللی تبریز نمایشگاه بین ا اسفند  27الی  17

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند  6الی  3 مهیبورس ، بانک ، ب شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند  6الی  3 جنوب کشور   یگذار  ه یسرما یهافرصت شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند  6الی  3 انبوه سازان ، امالک و مستغالت یالملل نیب شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند  6الی  3 ی و عمران ی، معدن یآالت راهساز  نیماش یالملل نیب شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند  6الی  3 آالت وابسته  نی سنگ ، معدن و ماش شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند   20الی  16 و شکالت  ینیر یش شگاهینما

 نمایشگاه بین المللی شیراز اسفند   20الی  16 منزل  ناتی ، تزئ یی، گل آرا نیسفره هفت س شگاهینما

 


