
  1393سال درلیست نمایشگاههاي داخلی 

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  عنوان نمایشگاه  ردیف

مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران  دورهنهمین 1
93- 01- 22جمعه  93-01-18دوشنبه

  93 -01-30شنبه   یاولین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومت  2

  

  93- 02-02شنبهسه 

  

  دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران3

 Iranlab 2014)(  

  93-02-10چهارشنبه  93 - 02-07یکشنبه

  

  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش وپتروشیمی4

 Iran Oil Show2014)(

  93-02-16سه شنبه
93-02- 19جمعه

المللی تجهیزات پزشکی،دندانپرشکی و هفدهمین نمایشگاه بین 5

IRAN HEALTH)ایران هلث(داروئی و آزمایشگاهی

  93-02- 25پنج شنبه 
93- 02-28یک شنبه

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاك کننده، بهداشتی، 6

)(IRAN BEAUTY & CLEANسلولزي و ماشین آالت وابسته

  93- 02-29دو شنبه 
93-03- 01پنج شنبه



  93-03- 01پنج شنبه93- 02-29 دو شنبهدومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی ایران7

8  
سومین نمایشگاه بین المللی فناوري و نوآوري

  93-03- 04یکشنبه  93-03- 02 جمعه

  

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي، موادغذایی، 9

)IRAN AGRO FOOD2014(وابسته ماشین آالت و صنایع 

  93- 03-12دو شنبه93-03-9 جمعه

  93-03- 21 چهارشنبه    93-03-18یکشنبههشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 10

  93-03- 25یک شنبه  93-03- 19دوشنبهسومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی11

ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، معدن و ماشین آالت و تجهیزات 12

مربوطه 

  93-03-30جمعه  93- 03-27 سه شنبه

  93-04- 04چهار شنبه   93-04-01 هیک شنببیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی13



آشپزخانه، حمام، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات   14

  سونا و استخر

  93-04- 04چهار شنبه  93- 04-01یک شنبه

  93- 04-07شنبه   93-04- 04چهارشنبهدومین نمایشگاه بین المللی ابزار آالت کارگاهی و ماشین ابزار15

چهارمین نمایشگاه بین المللی لوله واتصاالت، ماشین آالت وتجهیزات 16

وابسته 

  93- 04-07شنبه  93-04- 04شنبهرچها

  93- 05- 13  دوشنبه  93-05-10جمعه)هافکس(بین المللی مبلمان منزل بیست و سومین نمایشگاه17

  93-05- 22چهار شنبه     93- 05-19 یکشنبهچهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 18

    93- 06-07 جمعه93- 06-01شنبه  بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف19

  

ششمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و 20

صنایع وابسته

  93- 06-18سه شنبه 93- 06-15شنبه 

  



  MBC 2014پنجمین نمایشگاه بین المللی مادر ،نوزاد ،کودك   21

  

  93- 06-18سه شنبه  93- 06-15شنبه 

  دیجیتالدومین نمایشگاه بین المللی فناوري اطالعات و رسانه هاي   22

  

  93- 06-18سه شنبه  93- 06-15شنبه 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت و مواد اولیه بیسکویت، 23

شیرینی و شکالت ایران

  93- 06-27پنج شنبه   93- 06-24دو شنبه

   93- 06-24دو شنبه  هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان  24

  

  93- 06-27پنج شنبه

  93- 06-27پنج شنبه  93- 06-24دو شنبه  صنعت نمایشگاهیمایشگاه ن  25

  93- 07- 07هدوشنب  93-07-03پنج شنبه   نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست  26

  93- 07- 17پنجشنبه  93- 07-14دو شنبه   چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران  27



 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع  28

  )تلکام(رسانی

  93- 07- 17پنجشنبه  93- 07-14دو شنبه 

  93- 07- 17نجشنبهپ  93- 07-14دو شنبه   هفتمین نمایشگاه بین المللی فناوري نانو  29

نهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ، مصالح ساختمانی ،معدن و   30

  (IRAN CONMINE2014)سنگ هاي تزئینی

  93- 07- 28دو شنبه  93-07-25 –جمعه 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهاي   31

  سرمایشی و گرمایشی

  93- 07- 28دو شنبه  93-07-25جمعه 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده هاي لبنی و   34

  صنایع وابسته

  93-08-07چهار شنبه  93-08- 04یک شنبه 

35  

نماهاي ساختمانیدومین نمایشگاه تخصصی سازه ها و 

  93-08-07چهارشنبه  93-08-04یک شنبه



36  

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهري

  93-08-07چهار شنبه  93-08- 04یک شنبه 

  93-08-20سه شنبه93- 08-17شنبهچهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق  37

  93-08- 20  سه شنبه93- 08-17شنبه ایران اولین نمایشگاه بین المللی پروژه  38

بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ، مواد اولیه، منسوجات   39

خانگی، ماشینهاي گلدوزي و محصوالت نساجی

  93-08-29پنج شنبه93-08- 26دو شنبه  

  93-08-29شنبهپنج 93-08-26دو شنبه اولین نمایشگاه بین المللی چرم ،پوست و صنایع وابسته  40

  93-08-29پنج شنبه  93-08- 26دو شنبه   دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب  41

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه هاي   42

  خودرو

  93- 09-10دو شنبه  93-09-07جمعه 



آتش  ولین نمایشگاه بین المللی بهداشت، ایمنی، محیط زیست وا  43

نشانی و امداد و نجات

  93- 09-10دو شنبه93-09- 07جمعه 

فوالد، صنایع معدنی، (یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژي  44

  )آهنگري و ماشین کاري، قالب سازي و ریخته گري

  93- 09-10دو شنبه  93-09- 07جمعه

بیستمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر، تجارت   45

  الکترونیکی

  93- 09-20پنجشنبه  93-09-17دو شنبه 

  93-09- 26چهار شنبه  93-09-23یک شنبه  پانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهاي پژوهش و فناوري کشور  46

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصاالت و   47

  ماشین آالت وابسته

  93-09- 26چهار شنبه  93-09-23یک شنبه

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش هاي صنعتی و   48

  کامبوزیت

  93-09-29شنبه  93- 09-26چهارشنبه

  

  93-09-29شنبه  93- 09-26چهارشنبهششمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت  48



  93-10-09سه شنبه  93-10- 06شنبه  وابستهیازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع   50

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندي و ماشین آالت   51

  وابسته

  93-10-09سه شنبه  93-10- 06شنبه

  

پنجمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماري داخلی و   52

  دکوراسیون

  93-10- 18پنج شنبه  93-10- 15دوشنبه

53  

  بین المللی در و پنجره و صنایع وابستهششمین نمایشگاه 

  93-10- 15دوشنبه

  

  93-10- 18پنج شنبه

  

  93-10-27شنبه  93-10- 24چهارشنبه   چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداري  54

پنجمین نمایشگاه بین المللی محصوالت و فناوري کشاورزي، گیاهی،   55

  ارگانیک و صنایع وابسته

  93-10- 24چهارشنبه 

  

  93-10-27شنبه

  



هفتمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژیهاي ساخت و   56

  ماشین آالت وابسته

  93- 10-24چهارشنبه

  

  93-10-27شنبه

57  

  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

  93-11-02جمعه

  

  93- 11-06دو شنبه

  

خشک و صنایع دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل ،میوه هاي   58

  وابسته

  93- 11-03جمعه

  

  93- 11-06دو شنبه

  

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و   59

  صنایع وابسته

  93- 11- 12یکشنبه 

  

  93-11-15چهار شنبه

  

  93-11-15چهار شنبه  93-11-12یکشنبه  ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته  60

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، باالبرها،   61

  نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

  93-11-26یک شنبه  93-11-23پنج شنبه 



نهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگري و   62

  هتلداري ایران

  93-11-23پنج شنبه 

  

  93-11-26یک شنبه

  

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات اماکن تفریحی، چهارمین   63

  شهربازي، پارکهاي تفریحی و آبی

  93- 11- 23پنج شنبه

  

  93-11-26یک شنبه

64  

  سومین نمایشگاه بین المللی پوشاك

  93-12- 05شنبه 

  

  93-12-02سه شنبه

  

  93-12-05سه شنبه  93-12-02شنبه   هفتمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته  65

66  

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

  93-12-11دوشنبه 

  

  93- 12- 14پنج شنبه

  

هفتمین نمایشگاه بین المللی انرژي هاي نو، تجدید پذیر ،بهر ه وري و   67

  صرفه جویی

  93-12-11دوشنبه 

 

  93- 12- 14پنج شنبه

  


