
 تاریخ عنوان

 نهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

 39 -18-81دوشنبه  

 39 -18-22  پنجشنبه

 ((IRAN LABاولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 
 39-12-10یکشنبه  

 39-12-81  چهارشنبه

 ((iran Oil Show2014پتروشیمی  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و
 39-12-81سه شنبه  

 39-12-83پنجشنبه  

              ی و آزمایشگاهییدندانپرشکی و دارو هفدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،

(IRAN HEALTH) 

 39-12-22  پنجشنبه

 39-12-21یکشنبه  

  پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و بیستمین و یکمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، 

 ((IRAN BEAUTY & CLEAN ماشین آالت وابسته

 39-12-23  دوشنبه

 39-19-18پنجشنبه  

 دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی ایران
 39-12-23دوشنبه  

 39-19-18پنجشنبه  

 سومین نمايشگاه بین المللي فناوري و نوآوري
 39-19-12جمعه  

 39-19-10کشنبه  ی

غذایي، ماشین آالت و صنايع  بیستمین و یکمین نمایشگاه بین المللی صنايع كشاورزي، مواد

 (IRAN AGRO FOOD2014وابسته )

 39-19-13جمعه 

 39-19-82دوشنبه  

 هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
 39-19-81یکشنبه  

 39-19-28چهارشنبه  

 بین المللی صنایع دستیسومین نمایشگاه 
 39-19-83دوشنبه  

 39-19-22یکشنبه  

 نمایشگاه کشور سوریه
 39-19-83دوشنبه 

 39-19-22یکشنبه  

 نمایشگاه اختصاصی کشور ایتالیا
 39-19-20سه شنبه  

 39-19-91جمعه  

 ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و ماشین آالت و تجهیزات مربوطه
 39-19-20سه شنبه  

 39-19-91جمعه  

 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی
 39-10-18یکشنبه  

 39-10-10چهارشنبه  

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
 39-10-18شنبه یک

 39-10-10چهارشنبه  

 المللی ابزار آالت کارگاهی و ماشین ابزاردومین نمایشگاه بین 
 39-10-19سه شنبه  

 39-10-11جمعه  

 ماشین آالت و تجهیزات وابسته چهارمین نمايشگاه بین المللي لوله و اتصاالت،
 39-10-19سه شنبه  

 39-10-11جمعه  

 )هافکس( بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
 39-12-81جمعه  

 39-12-89دوشنبه  



 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
 39-12-83یکشنبه  

 39-12-22چهارشنبه  

 بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف
   39-11-18شنبه  

 39-11-10جمعه  

 ششمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته
     39-11-82شنبه  

 39-11-81 سه شنبه 

 MBC 2014كودك  نوزاد، پنجمین نمايشگاه بین المللي مادر،
    39-11-82شنبه   

 39-11-81سه شنبه  

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
 39-11-20 دوشنبه

 39-11-20پنجشنبه  

 و نان هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد
 39-11-20 دوشنبه

 39-11-20پنجشنبه  

 نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست
 39-10-19  پنجشنبه

 39-10-10دوشنبه  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 39-10-80  دوشنبه

 39-10-80پنجشنبه  

 (پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی)تلکام
 39-10-80  دوشنبه

 39-10-80پنجشنبه  

 هفتمین نمایشگاه بین المللي فناوری نانو

 39-10-80  دوشنبه

 39-10-80پنجشنبه  

   معدن و سنگهاي تزئیني نهمین نمايشگاه بین المللي ماشین آالت، مصالح ساختماني،

(IRAN CONMINE2014) 

 39-10-22جمعه  

 39-10-21دوشنبه  

 نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشیسیزدهمین 

 39-10-22جمعه  

 39-10-21دوشنبه  

 فرآورده های لبنی و صنایع وابسته طیور، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،

 39-11-10یکشنبه  

 39-11-10چهارشنبه  

 زی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابستهپنجمین نمایشگاه بین المللی محصوالت و فناوری کشاور

 39-11-10یکشنبه  

 39-11-10چهارشنبه  

 دوازدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

 39-11-10یکشنبه  

 39-11-10چهارشنبه  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

     39-11-80شنبه  

 39-11-21سه شنبه  

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

 گلدوزی و محصوالت نساجی )ایران تکس(

 39-11-21  دوشنبه

 39-11-23پنجشنبه  

 اولین نمایشگاه چرم، پوست و صنایع وابسته
 39-11-21دوشنبه  

 39-11-23پنجشنبه  

 آب و فاضالبدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات 
 39-11-21  دوشنبه

 39-11-23پنجشنبه  



 نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

 39-13-10جمعه  

 39-13-81دوشنبه  

 ايمني، محیط كار دومین نمايشگاه بین المللي بهداشت،

 39-13-10جمعه  

 39-13-81دوشنبه  

)فوالد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب  متالورژی یازدهمین نمایشگاه بین المللی

 سازی و ریخته گری(

 39-13-10جمعه  

 39-13-81دوشنبه  

 بیستمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک،کامپیوتر، تجارت الکترونیکی

 39-13-80  دوشنبه

 39-13-21پنجشنبه  

 فناوری کشورپانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و 
 39-13-29یکشنبه 

 39-13-21چهارشنبه  

 دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصاالت و ماشین آالت وابسته
 39-13-29یکشنبه 

 39-13-21چهارشنبه  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و کامبوزیت
 39-13-21چهارشنبه  

 39-13-23شنبه  

 ششمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت
 39-13-21چهارشنبه  

 39-13-23شنبه  

 یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
     39-81-11جمعه  

 39-81-13سه شنبه  

 ماشین آالت وابستهبیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و 

      39-81-11جمعه 

 39-81-13سه شنبه  

 ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

 39-81-82دوشنبه  

 39-81-81پنجشنبه  

 چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

 39-81-20چهارشنبه  

 39-81-20شنبه  

 مدرن، معماری داخلی و دکوراسیونپنجمین نمایشگاه بین المللی خانه 

 39-81-20چهارشنبه  

 39-81-20شنبه  

 هفتمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژیهای ساخت و ماشین آالت وابسته

 39-81-20چهارشنبه  

 39-81-20شنبه  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 39-88-19جمعه  

 39-88-11دوشنبه  

 میوه هاي خشك و صنايع وابسته آجیل، دومین نمايشگاه بین المللي خشكبار،

 39-88-19جمعه  

 39-88-11دوشنبه  

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته

 39-88-82یکشنبه  

 39-88-82چهارشنبه  

 وابسته ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات
 39-88-82یکشنبه  

 39-88-82چهارشنبه  

 چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی
 39-88-29شنبه  پنج

 39-88-21یکشنبه  



 نهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران

 39-88-29  پنجشنبه

 39-88-21یکشنبه  

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و خدمات اماکن تفریحی، شهربازی، پارکهای تفریحی و 

 آبی

 39-88-29  پنجشنبه

 39-88-21یکشنبه  

 سومین نمایشگاه بین المللی پوشاک

     39-82-12شنبه  

 39-82-12سه شنبه  

 نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابستههفتمین نمایشگاه بین المللی طال، 

     39-82-12شنبه  

 39-82-12سه شنبه  

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
 39-82-88دوشنبه  

 39-82-80پنجشنبه  

 دومین نمايشگاه بین المللي فناوري و رسانه هاي ديجیتال
 39-82-88دوشنبه  

 39-82-80پنجشنبه  

 يیبهره وري و صرفه جو ،المللي انرژيهاي نو، تجديدپذيرهفتمین نمايشگاه بین 
 39-82-88دوشنبه  

 39-82-80پنجشنبه  

 


