
 ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ پیشنهادی

اردیبهشت 18لغایت  81  8 نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان کرمان 

 1  آسان ازدواج جشنواره

خرداد 88لغایت  1  3 نمایشگاه قرآن و جشن رمضان  

تیرماه6لغایت 3   معدن وماشین آالت وابسته بین المللی  نمایشگاه تخصصی 

بین المللی  ملی و  سطح برگزاری  

4 

تیرماه 12لغایت  16  5  سطح برگزاری ملی     نمایشگاه مبلمان خانگی 

مرداد 81لغایت  2  نمایشگاه تخصصی مادر کودک نوزاد اسباب بازی تجهیزات کمک آموزشی و ورزشی 

 سطح برگزاری ملی 

6 

  نمایشگاه تخصصی دوچرخه موتورسیکلت اسکوتر وصنایع وقطعات وابسته

  سطح برگزاری ملی 

7 

شهریور 86لغایت  83   وصنایع وابسته نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 

   سطح برگزاری ملی و بین المللی 

1 

مهر 83لغایت  81  2 نمایشگاه تخصصی گل وگیاه و تجهیزات باغبانی  

 81  و تجهیزات وابسته ، هتلداری  ،  بوم گردینمایشگاه تخصصی گردشگری

مهر 17لغایت  14  نمایشگاه تخصصی خدمات شهری حمل ونقل عمومی 

                                       ملی  برگزاری  سطح

88 

ومقاوم سازی امداد نجات  یمنیا مدیریت بحران  بین المللی  یتخصص شگاهینما  

  ملی و بین المللی برگزاری ح سط

81 

آبان 15لغایت  11 آب برق و انرژیهای نو وتجدید پذیربین المللی نمایشگاه تخصصی    

ملی و بین المللی برگزاری سطح   

83 

84 

آذر  2لغایت  6    نمایشگاه تخصصی فرش دستباف 

  ملی  برگزاری  سطح

85 

اداریمبلمان و دفتری وتجهیزات دکوراسیون تخصصی نمایشگاه  86 

آذر 13لغایت  11  نمایشگاه تخصصی کشاورزی بسته بندی و صنایع تبدیلی 

  ملی و بین المللی برگزاری سطح 

  

87 

 

دیماه 84لغایت  88 خودرو و  قطعات وابستهبین المللی نمایشگاه تخصصی    

  ملی و بین المللی برگزاری  سطح

81 



 

 احتمال تغییر تاریخ در بعضی عناوین وجود دارد 

 

یماهد 11لغایت  15  نیو ماش یآهنگر ،یمعدن عی)فوالد، صنا یمتالورژتخصصی بین المللی   شگاهینما 

(یگر ختهیو ر یقالب ساز ،یکار  

ملی و بین المللی برگزاری سطح   

82 

بهمن 81 لغایت 2 ، مخابرات  و تازه های فن آوری ، استارت آپها ونمایشگاه تخصصی الکامپ   

رسانه های دیجیتال    

   ملی برگزاری  سطح

11 

  گذاری سرمایه و بیمه بورس بانک تخصصی نمایشگاه

  ملی  برگزاری  سطح

18 

بهمن  16لغایت  13 .ومنسوجات لوستر وچراغهای تزئینی  نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی   

   ملی برگزاری  سطح

11 


