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  هسال 5 هاي داخليتقويم نمايشگاه

 1402 1401 1400 99 98 نـام نمايشـگاه  رديف

 خرداد 9-12 خرداد10-13 خرداد 5-8 فرودین 26-29 فروردین 27-30 یدامپزشک و وریط ، دام صنعت یالملل نیب شگاهینما 1

2 
 انیماه ،ییدارو اهانیگ ، اهیگ و گل یتخصص شگاهینما

 یعیطب یها فرآورده ، ینییتز
اردیبشهت 11-8 اردیبهشت 9-13 اردیبهشت 3 –6 اردیبشهت 19-23  اردیبهشت 5-8   

اردیبهشت  24-20 بهشتیارد 27-30 بهشتیارد 28-31 خرداد7-10 اردیبهشت 11 –14 وابسته عیصنا و ،معادن سنگ یالملل نیب شگاهینما 3  

تیر 1-خرداد29 -- نمایشگاه دوساالنه برق  4 خرداد24-27 --   -- 

 خرداد 17-20 خرداد17-20 خرداد 18-21 خرداد 20-23 خرداد 21-24 المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو نمایشگاه بین 5

 تیر2-خرداد30 تیر1-4 تیر2-5 تیر3-6 خرداد 28-31 اصفهان یهتلدار و یگردشگر صنعت شگاهینما 6

 مرداد 17-20 مرداد 5-8 مرداد18-22 مرداد2-5 تیر 4-7 نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن 7

 تیر6-9 تیر8-11 تیر9-12 تیر11-14 تیر11-14 نمایشگاه چوب و یراق آالت 8

شهریور22-19 شهریور 10-13 نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی 9 شهریور17-20  شهریور17-20  شهریور15-18   

شهریور 14-11 شهریور 26-29 نمایشگاه بین المللی تکنولوژی سرامیک 10 شهریور9-12  شهریور 10-13  شهریور7-10   

11 
نمایشگاه بین المللی  صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگهای 

 قیمتی
مهر11-8 مهر 13-10 مهر17-20  مهر13-16  مهر11-14   

مهر30-27 آبان2-مهر29 مهر 18-21 نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان  12 مهر27-30  مهر26-29   

 آبان8-12 آبان16-20 آبان12-16 آبان14-18 آبان 9-13 یادار ونیاتوماس و وتریکامپ بین المللی شگاهینما 13

آذر7-4 آذر 6-9 نمایشگاه بین المللی صنعت) تجهیزات صنعتی و کارگاهی(  14 آذر17-20  آذر4-1 آذر4-1   

آذر16-11 آذر18-13 (Carpexصادراتی فرش دستباف ) -نمایشگاه تخصصی  15 آذر7-12  آذر15-20  آذر12-17   

16 
نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی)مکانیزاسیون 

 ( نهاده ها، آبیاری ، 
آذر28-25 آذر29-26 آذر 23-26  آذر22-25  آذر21-24   

 دی12-15 دی 3-آذر30 دی1-4 دی4-7 ید 10-13 نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی  17

18 
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و 

 آزمایشگاهی
 دی 20-23 دی27-30 ید21-24 دی23-26 دی 20-17

19 
 و سرمایشی تأسیسات و تجهیزات المللیبین نمایشگاه

 (termotec)گرمایشی
 دی26-29 دی15-18 ید 8-11 بهمن 1-5 دی 28-25

بهمن12-9 بهمن 3-7 صنعت خودرو یالمللینب یشگاهنما 20 بهمن5-8  بهمن4-7  بهمن3-6   

21 
 ،بسته یفرآور) ییغذا عیصنا ی جامعتخصص  شگاهینما

 وابسته خدمات و ،محصوالت یبند
بهمن19-16 بهمن 18-14 بهمن 13-16  بهمن11-14  بهمن10-13   

اسفند 3 –بهمن  30 اسفند 2-بهمن29 نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی  22 بهمن 27-30  بهمن 26-29  بهمن24-27   

اسفند 15-11 اسفند11-7 (Hometech) خانگی لوازم المللیبین نمایشگاه 23  اسفند 2-6 اسفند  8-12 اسفند 9-5 
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