لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
ردیف

1

عنوان نمایشگاه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ٌؾتمیه دَسي مغابمات بیه انمههی سبُکاپ

جمعً

یکؾىبً

16 -01 -1392

18 -01 -1392

 05آَسیم 2013

 07آَسیم 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

29 -01 -1392

01 -02 -1392

 18آَسیم 2013

 21آَسیم 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

آصاد ایشان

ٌجذٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی وفت ،گاص،
2

پاالیؼ َپتشَؽیمی

Show

))2013 Oil

اَنیه ومایؾگاي تُاومىذیٍای صادساتی ج  .ا
3

.ایشان

اَنیه جؾىُاسي فىاَسی اطالعات آمُصػ
4

َپشَسػ ایشان

اَنیه جؾىُاسي َومایؾگاي کاسگشان
5

َکاسآفشیىان ومُوً کؾُس

اَنیه ومایؾگاي بیه انمههی حمم َ ومم َ
6

صىایع سیهی ایشان

ٌفتمیه ومایؾگاي بیه انمههی بُسط ،باوک
7

َ بیمً

اَنیه جؾىُاسي تجٍیضات َ مُاد آصمایؾگاٌی
8

عاخت ایشان

بیغتمیه ومایؾگاي بیه انمههی مُاد
9

ؽُیىذي ،پاک کىىذي ،بٍذاؽتی ،عهُنضی َ
ماؽیه آالت َابغتً (ایشان بیُتی َ کهیه)

07 -02 -1392

10 -02 -1392

 27آَسیم 2013

 30آَسیم 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

07 -02 -1392

10 -02 -1392

 27آَسیم 2013

 30آَسیم 2013

دَؽىبً

چٍاسؽىبً

09 -02 -1392

11 -02 -1392

 29آَسیم 2013

 01می 2013

10

آصمایؾگاٌی (Health

)2013 Iran

11

َابغتً ( AGRO FOOD

)2013 IRAN

دَمیه جؾىُاسي َ ومایؾگاي بیه انمههی
12

صىایع دعتی ایشان

13

بیغت يكمیه ومایؾگاي بیه انمههی کاؽی،

www.iranrobocup.ir

َصاست وفت www.iranoilshow..com
88900153

ؽشکت تُععً صىعت ومایؾگاي َ
سَیذاد 88725641 - 5

خاوً سیاضی آمُصػ َپشَسػ تٍشان
66954538 -40

اتاق تعاَن مشکضی ج  .ا .ا.
www.icccoop.ir 88754382

عً ؽىبً

جمعً

17 -02 -1392
 07می 2013

 10می 2013

عً ؽىبً

جمعً

17 -02 -1392

20 -02 -1392

 07می 2013

 10می 2013

عً ؽىبً

ؽىبً

17 -02 -1392

21 -02 -1392

 07می 2013

 11می 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

28 -02 -1392

31 -02 -1392

 18می 2013

 21می 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

ؽشکت صىعت عالمت - 5

28 -02 -1392

31 -02 -1392

88054364

 18می 2013

 21می 2013

www.iranhealthexhibition.org

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت پاالس عاماوً -88798739

07 -03 -1392

10 -03 -1392

88798738

 28می 2013

 31می 2013

www.palarsamaneh.com

پىج ؽىبً

عً ؽىبً

بیغتمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىايع
كؾاَسصي ،مُادغزایي ،ماؽیه آالت َ صىايع

کمیتً مهی سبُکاپ ایشان 88057579

20 -02 -1392

ؽاوضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی تجٍیضات
پضؽکی،دوذاوپشؽکی َ داسَئی َ

مجری

16 -03 -1392

21 -03 -1392

 06جُن 2013

 11جُن 2013

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت وُای چکامً
88550330 www.iranrailexpo.com

ؽشکت اطالع سعاوی َخذمات بُسط
88679540 www.fiif.ir

معاَوت عهمی َفىاَسی سیاعت
جمٍُسی 83532245

ؽشکت عامع پاد وُیه
26409902 www.spnco.net

عاصمان میشاث فشٌىگی ،صىایع
دعتی َگشدؽگشی www. ichto.ir
ؽشکت پُیا وگاس عشاو پاسعیان

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
عنوان نمایشگاه

ردیف

عشامیک َ چیىی بٍذاؽتی

پىجمیه ومایؾگاي بیه انمههی عىگ ،
14

ماؽیه آالت َ تجٍیضات مشبُطً

اَنیه ومایؾگاي بیه انمههی تخصصی
15

ابضاسآالت کاسگاٌی َماؽیه ابضاس

18

20

21

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت سَؽان سَص 88743595

28 -03 -1392

31 -03 -1392

www.stonesite.ir

 18جُن 2013

 21جُن 2013

www.roshanstonebook.ir

پىج ؽىبً

یکؾىبً

ؽشکت حمیمت مٍش سایا

30 -03 -1392
 20جُن 2013
یکؾىبً

چٍاسؽىبً

02 -04 -1392

05 -04 -1392

 23جُن 2013

 26جُن 2013

چٍاسؽىبً

ؽىبً

12 -04 -1392

15 -04 -1392

 03جُالی 2013

 06جُالی 2013

عً ؽىبً

جمعً

22 -05 -1392

25 -05 -1392

 13آگُعت 2013

 16آگُعت 2013

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت پیؾگامان صىعت مبهمان

22 -05 -1392

25 -05 -1392

پشؽیا فیپکُ 88615797

 13آگُعت 2013

 16آگُعت 2013

union.ir www.irfurniture

عً ؽىبً

جمعً

29 -05 -1392

01 -06 -1392

 20آگُعت 2013

 23آگُعت 2013

ياصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىایع َ

پىج ؽىبً

یکؾىبً

ؽشکت بیه انمههی باصسگاوی

تجٍیضات آؽپضخاوً،حماو ،عُوا َ اعتخش

31 -05 -1392

03 -06 -1392

َومایؾگاٌی تٍشان 22719540

 22آگُعت 2013

 25آگُعت 2013

www.titexgroup.com

ؽىبً

عً ؽىبً

7 - 88988796 www.hmraya.ir

02 -06 -1392

05 -06 -1392

+مُعغً فشٌىگی ٌَىشی خاوً

 24آگُعت 2013

 27آگُعت 2013

ٌىش جُان

عً ؽىبً

جمعً

12 -06 -1392

15 -06 -1392

 03عبتامبش 2013

 06عبتامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

12 -06 -1392

15 -06 -1392

 03عبتامبش 2013

 06عبتامبش 2013

تُنیذمهی  -عاخت ایشان

عاختمان

اَنیه جؾىُاسي غزای خُب بشای ٌمً

بیغت َ دَمیه ومایؾگاي بیه انمههی
19

 18جُن 2013

 21جُن 2013

02 -04 -1392

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىعت
17

28 -03 -1392

31 -03 -1392

88214264 - 88214265

 23جُن 2013

دَمیه جؾىُاسي َ ومایؾگاي تُاومىذیٍای
16

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری

مبهمان مىضل (ٌافکظ)

اَنیه جؾىُاسي فُتبال 2013 ballex

88988796 www.hmraya.ir

خاوً صىعت ،معذن َ تجاست - 3
88348260

اتاق تعاَن مشكضي ج.ا.ا 22662845
www.iranconfair.ir

ؽشکت آفتاب پیؾشفت صىعت
55437584 .com 2 www.apsec

ؽشکت ایذي پشداصان سعاوً
88104213

ؽشکت حمیمت مٍش سایا
اَنیه ومایؾگاي تخصصی صىعت عیىما َ
22

تجٍیضات َابغتً

www.khanehhonarjavan.com

23

اَنیه کىفشاوظ َجؾىُاسي تبهت َوُت بُک

اَنیه جؾىُاسي عالمت پُعت َ مُ
24

َتجٍیضات َابغتً

اَنیه جؾىُاسي ظشفیت ٌای اسصؽمىذ صىایع
25

اعتان آرسبایجان ؽشلی

26

اَنیه جؾىُاسي داسٌَای گیاٌی  ،گهٍا

ؽشکت تىذیظ تجاست آساوُ
22845412

ؽشکت یُ وا صىعت ؽشق
22338010

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت خشد اوذیؾان حشیش

12 -06 -1392

15 -06 -1392

22337123

 03عبتامبش 2013

 06عبتامبش 2013

www.kheradandishan.ir

عً ؽىبً

جمعً

- 21912703 www.scoiranfair.com

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
عنوان نمایشگاه

ردیف

،گیاٌان داسَیی  ،صمغ ٌای وباتی َصىایع
َابغتً

پىجمیه ومایؾگاي بیه انمههی اوُاع کفپُػ
27

 ،مُکت َفشػ ماؽیىی َصىایع َابغتً

چٍاسمیه جؾىُاسي تخصصی مادس ،وُصاد
28

29

30

َکُدک

اَنیه ومایؾگاي آمُصػ َخذمات آمُصؽی

اَنیه ومایؾگاي امالک َمغتغالت

پىجمیه ومایؾگاي بیه انمههی وُؽیذویٍا
31

َصىایع َابغتً

دَاصدٌمیه ومایؾکاي بیه انمههی ماؽیه
32

آالت َ مُاد اَنیً بیغکُیت ،ؽیشیىی َ
ؽکالت ایشان

ٌفتمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىعت آسد َ
33

34

35

وان

بیغت َ دَمیه ومایؾگاي فشػ دعتباف

اَنیه جؾىُاسي وغم دفاع ممذط

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری

12 -06 -1392

15 -06 -1392

22662856 - 22662492

 03عبتامبش 2013

 06عبتامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

12 -06 -1392

15 -06 -1392

 03عبتامبش 2013

 06عبتامبش 2013

چٍاسؽىبً

ؽىبً

20 -06 -1392

23 -06 -1392

 11عبتامبش 2013

 14عبتامبش 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

21 -06 -1392

24 -06 -1392

 12عبتامبش 2013

 15عبتامبش 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

21 -06 -1392

24 -06 -1392

 12عبتامبش 2013

 15عبتامبش 2013

36

37

)2013

ؽؾمیه جؾىُاسي َ ومایؾگاي فىاَسی واوُ

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىعت
38

تٍشان

www.eurasianavid.ir 88947307

ؽشکت ومایؾگاٌی میالد
وُس 22254250 www.miladfair.com

ؽشکت خذمات مذیشیت عیماتیه
88939859 www.simatin.ir

مُعغً وُآَسان َ وُاوذیؾان ایشاویان
88642518

پىج ؽىبً

یکؾىبً

21 -06 -1392

24 -06 -1392

 12عبتامبش 2013

 15عبتامبش 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

ؽشکت ومایؾگاٌی ماوذگاس تجاست

21 -06 -1392

24 -06 -1392

ؽیشیه www.irananacm.com

 12عبتامبش 2013

 15عبتامبش 2013

7-88753436

پىج ؽىبً

یکؾىبً

21 -06 -1392

24 -06 -1392

 12عبتامبش 2013

 15عبتامبش 2013

دَؽىبً

یکؾىبً

01 -07 -1392

07 -07 -1392

 23عبتامبش 2013

 29عبتامبش 2013

ؽشکت پاسط آَاایشاویان - 12
www.irandrinkfair.com 88984611

گشَي تجاست َ اطالعات کُؽا )ITG
44 – 88070833 88070693

ؽشکت باصسگاوی بیه انمههی ایذسَ
www.idro-fairs.com 88889236

عً ؽىبً

جمعً

02 -07 -1392

05 -07 -1392

 24عبتامبش 2013

 27عبتامبش 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

ؽشکت پاالس عاماوً -88798739

04 -07 -1392

07 -07 -1392

88798738

 26عبتامبش 2013

 29عبتامبش 2013

www.palarsamaneh.com

چٍاسدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىایع

مخابشات َاطالع سعاوی ( irantelecom

ؽشکت تُععً اَسآعیا وُیذ- 8

ؽىبً

چٍاسؽىبً

13 -07 -1392

17 -07 -1392

 05اکتبش 2013

 09اکتبش 2013

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

14 -07 -1392

17 -07 -1392

 06اکتبش 2013

 09اکتبش 2013

ؽشکت پاکت پیک عپٍش ویکان
66900991

ؽشکت تُععً فىاَسی مٍشَیژن
www.mvco.ir 61002219

ؽشکت باصسگاوی بیه انمههی ایذسَ
www.idro-fairs.com 88889236

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
ردیف

39

40

عنوان نمایشگاه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دَمیه ومایؾگاي تخصصی عاصي ٌا َوماٌای

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

14 -07 -1392

17 -07 -1392

 06اکتبش 2013

 09اکتبش 2013

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

14 -07 -1392

17 -07 -1392

 06اکتبش 2013

 09اکتبش 2013

چٍاسؽىبً

ؽىبً

ؽشکت پیؾشَ مبتکشان چیغتا

24 -07 -1392

27 -07 -1392

22924526 - 22264095

 16اکتبش 2013

 19اکتبش 2013

www.chistafair.com

چٍاسؽىبً

ؽىبً

24 -07 -1392

27 -07 -1392

 16اکتبش 2013

 19اکتبش 2013

چٍاسؽىبً

ؽىبً

24 -07 -1392

27 -07 -1392

 16اکتبش 2013

 19اکتبش 2013

پىج ؽىبً

یکؾىبً

25 -07 -1392

28 -07 -1392

 17اکتبش 2013

 20اکتبش 2013

عاختماوی

اَنیه جؾىُاسي دامپضؽکی

عُمیه ومایؾگاي بیه انمههی نُنً َاتصاالت
41

،ماؽیه آالت َتجٍیضات َابغتً

دَاصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی تاعیغات
42

43

عاختمان َعیغتمٍای عشمایؾی
َگشمایؾی

اَنیه جؾىُاسي لٍُي َکاکائُ َصىایع َابغتً

اَنیه ٌمایؼ َ جؾىُاسي تخصصی ٌُؽمىذ
44

فشاگیش صبان َتجٍیضات َابغتً

دَمیه جؾىُاسي ایمپهىت  ،صیبایی َعالمت
45

دٌان َدوذان

پىج ؽىبً

یکؾىبً

25 -07 -1392

28 -07 -1392

 17اکتبش 2013

 20اکتبش 2013

مجری

-

ؽشکت بامیکا اوذیؾً ماوذگاس - 78
www.bamikaiec.com 44239077

ؽشکت وماوگش 88203020
www.iranhvac.com

مُعغً فشٌىگی عمت سَؽه
اؽشاق 88677951 - 3

ؽشکت پیؾبشان صىعت سایمىذ - 9
88528952

اوجمه دوذاوپضؽکی ایشان - 9
www.ida-dent.com 88289256

وُصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی ماؽیه
االت  ،مُاد اَنیً  ،مىغُجات خاوگی ،
46

ؽىبً

عً ؽىبً

ماؽیىٍای گهذَصی َمحصُالت وغاجی (

04 -08 -1392

07 -08 -1392

ایشان تکظ )

 26اکتبش 2013

 29اکتبش 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

عُمیه ومایؾگاي بیه انمههی مذیشیت
47

پغماوذ ،باصیافت َبایُمظ

ياصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی حمم َ ومم
48

عمُمی َ خذمات ؽٍشی

اَنیه جؾىُاسي عفشي ایشاوی ،چاؽىی
49

َافضَدوی ٌا

ومایؾگاي بیه انمههی تجاست عاصمان
50

51

ٌمکاسی ٌای کؾُس ٌای اعالمی

اَنیه جؾىُاسي عُغات ایشاوی

ؽشکت عامع پاد وُیه
26409902 www.spnco.net

04 -08 -1392

07 -08 -1392

 26اکتبش 2013

 29اکتبش 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

04 -08 -1392

07 -08 -1392

 26اکتبش 2013

 29اکتبش 2013

دَؽىبً

جمعً

06 -08 -1392

10 -08 -1392

 28اکتبش 2013

 01وُامبش 2013

دَؽىبً

جمعً

ؽشکت عٍامی ومایؾگاٌٍای بیه

06 -08 -1392

10 -08 -1392

انمههی ج.ا.ایشان - 22662695

 28اکتبش 2013

 01وُامبش 2013

21913052

دَؽىبً

جمعً

06 -08 -1392

10 -08 -1392

-

ؽشکت آَیه افشاص 22020248
www.avin-co.ir

ؽشکت بامیکا اوذیؾً ماوذگاس - 78
www.bamikaiec.com 44239077

-

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
عنوان نمایشگاه

ردیف

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىعت
52

بشق

ؽؾمیه ومایؾگاي بیه انمههی اوشژی ٌای
53

وُ ،تجذیذپزیش ،بٍشي َسی َصشفً جُیی

وٍمیه ومایؾگاي بیه انمههی آب َ
54

تأعیغات آب َ فاضالب

دَاصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی َسصػ َ
55

تجٍیضات َابغتً 2013 sportex

دَاصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی داو  ،طیُس
56

 ،فشآَسدي ٌای نبىی َصىایع َابغتً

بیغت َیکمیه ومایؾگاي بیه انمههی
57

تخصصی نُعتش َچشاغٍای سَؽىایی
َتضییىی

دٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی متانُسژی
58

(فُالد،صىایع معذوی ،آٌىگشی َماؽیه
کاسی،لانبغاصی َسیختً گشی)

ٌؾتمیه ومایؾگاي بیه انمههی لطعات
59

،نُاصو َمجمُعً ٌای خُدسَ

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی سوگ ،سصیه
60

،پُؽؼ ٌای صىعتی َکامپُصیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 28اکتبش 2013

 01وُامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

14 -08 -1392

17 -08 -1392

 05وُامبش 2013

 08وُامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

مجری

ؽشکت ساٌکاس تجاست  ،مذیشیت کُؽا
www.elecshow.ir 42917000
ؽشکت ساٌکاس تجاست ،مذیشیت

14 -08 -1392

17 -08 -1392

کُؽا www.energysaving.ir

 05وُامبش 2013

 08وُامبش 2013

42917000

عً ؽىبً

جمعً

14 -08 -1392

17 -08 -1392

 05وُامبش 2013

 08وُامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

28 -08 -1392

01 -09 -1392

 19وُامبش 2013

 22وُامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

28 -08 -1392

01 -09 -1392

 19وُامبش 2013

 22وُامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

28 -08 -1392

01 -09 -1392

 19وُامبش 2013

 22وُامبش 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

09 -09 -1392

12 -09 -1392

 30وُامبش 2013

 03دعامبش 2013

ؽىبً

عً ؽىبً

09 -09 -1392

12 -09 -1392

 30وُامبش 2013

 03دعامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

19 -09 -1392

22 -09 -1392

 10دعامبش 2013

 13دعامبش 2013

عً ؽىبً

جمعً

19 -09 -1392

22 -09 -1392

 10دعامبش 2013

 13دعامبش 2013

ؽشکت ساٌکاس تجاست  ،مذیشیت کُؽا
www.watex.ir 42917000

ؽشکت ومایؾگاٌی میالد
وُس 22254250 www.miladfair.com

ؽشکت میالد مبتکش ؽشق
www.miladgroup.net 44448216

-

ؽشکت وماوگش 88203020
www.iranmetafo.com

ؽشکت باصسگاوی بیه انمههی ایذسَ
www.idro-fairs.com 88889236

ؽشکت باویان امیذ 22001749 -50
www.ipcc.ir

وُصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی
61

62

انکتشَویک،کامپیُتش،تجاست انکتشَویکی

( ELECOMP

)2013 IRAN

اَنیه جؾىُاسي صىعت ومایؾگاٌی

دَمیه جؾىُاسي کاسآفشیىان تُنیذ َتجاست
63

تجٍیضات دوذاوپضؽکی

عً ؽىبً

جمعً

19 -09 -1392

22 -09 -1392

 10دعامبش 2013

 13دعامبش 2013

ؽشکت عٍامی ومایؾگاٌٍای بیه
انمههی ج.ا.ایشان www.iranfair.com

- 21912703 www.scoiranfair.com
22662856 - 22662492

پىج ؽىبً

یکؾىبً

ؽشکت کُؽا فه پاسط

28 -09 -1392

01 -10 -1392

 www.irdec.irداخهی 42804 - 104

 19دعامبش 2013

 22دعامبش 2013

021 -

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
عنوان نمایشگاه

ردیف

چٍاسمیه ومایؾگاي تیشاوذاصی ،ؽکاس
64

،عُاسکاسی َطبیعت گشدی

بیغتمیه ومایؾگاي بیه انمههی چاپ َ
65

بغتً بىذی َماؽیه آالت َابغتً

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی محیط
66

صیغت ( Enviro

) 2013 Iran

دٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی تبهیغات
67

،باصاسیابی َصىایع َابغتً

پاوضدٌمیه ومایؾگاي صىایع دسیایی َصىایع
68

َابغتً

چٍاسمیه ومایؾگاي بیه انمههی محصُالت
69

َفىاَسی کؾاَسصی ،گیاٌی ،اسگاویک َصىایع
َابغتً

دَمیه جؾىُاسي سعتُسان ،فغت فُد ،کافی
70

ؽاپ َصىایع َابغتً

پىجمیه ومايؾگاي تخصصی صىايع چُب،
71

كاغز َ تجٍیضات َابغتً

عیضدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی نُاصو
72

خاوگی

چٍاسمیه ومایؾگاي بیه انمههی  ،خاوً مذسن
73

74

،معماسی داخهی َ دکُساعیُن

عُمیه جؾىُاسي مهی صیغت فىاَسی ایشان

ؽؾمیه ومایؾگاي بیه انمههی فشصتٍای
75

عشمایً گزاسی دسمغکه َتکىُنُژی ٌای
وُیه عاختمان

پىجمیه ومایؾگاي بیه انمههی دسَپىجشي
76

َصىایع َابغتً

تاریخ شروع

تاریخ پایان

جمعً

دَؽىبً

29 -09 -1392

02 -10 -1392

 20دعامبش 2013

 23دعامبش 2013

جمعً

دَؽىبً

ؽشکت صىُف تُنیذی َ خذمات فىی

29 -09 -1392

02 -10 -1392

تٍشان 85543113 _ 85543114

 20دعامبش 2013

 23دعامبش 2013

www.iranpack-print.ir

جمعً

دَؽىبً

29 -09 -1392

02 -10 -1392

 20دعامبش 2013

 23دعامبش 2013

جمعً

دَؽىبً

29 -09 -1392

02 -10 -1392

 20دعامبش 2013

 23دعامبش 2013

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

08 -10 -1392

11 -10 -1392

 29دعامبش 2013

 01ژاوُیً 2014

چٍاسؽىبً

ؽىبً

18 -10 -1392

21 -10 -1392

 08ژاوُیً 2014

 11ژاوُیً 2014

چٍاسؽىبً

ؽىبً

18 -10 -1392

21 -10 -1392

 08ژاوُیً 2014

 11ژاوُیً 2014

چٍاسؽىبً

ؽىبً

مجری

-

ؽشکت ماوی تذبیشعاصي 88705956
www.mtadbir.com 88705923 -

-

-

-

-

-

18 -10 -1392

21 -10 -1392

 08ژاوُیً 2014

 11ژاوُیً 2014

چٍاسؽىبً

ؽىبً

اوجمه صىایع نُاصو خاوگی

18 -10 -1392

21 -10 -1392

88744576 - 88746839

 08ژاوُیً 2014

 11ژاوُیً 2014

www.iranassociation.ir

چٍاسؽىبً

ؽىبً

18 -10 -1392

21 -10 -1392

 08ژاوُیً 2014

 11ژاوُیً 2014

پىج ؽىبً

دَؽىبً

26 -10 -1392

30 -10 -1392

 16ژاوُیً 2014

 20ژاوُیً 2014

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

29 -10 -1392

02 -11 -1392

 19ژاوُیً 2014

 22ژاوُیً 2014

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

ؽشکت بیه انمههی باصسگاوی َ

29 -10 -1392

02 -11 -1392

ومایؾگاٌی تٍشان 22247479 - 81

 19ژاوُیً 2014

 22ژاوُیً 2014

www.dowintech.com

-

معاَوت عهمی َفىاَسی سیاعت
جمٍُسی 83532245

-

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
عنوان نمایشگاه

ردیف

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری

یکؾىبً

چٍاسؽىبً

ؽشکت مؾکات تجاست یاط

29 -10 -1392

02 -11 -1392

www.meshkat- 88945252

 19ژاوُیً 2014

 22ژاوُیً 2014

group.com

عً ؽىبً

جمعً

08 -11 -1392

11 -11 -1392

 28ژاوُیً 2014

 31ژاوُیً 2014

ؽؾمیه ومایؾگاي بیه انمههی عیمان،
77

بتُن ،تکىُنُژی عاخت َ ماؽیه آالت
َابغتً ()cementex

دَاصدٌمیه ومایؾگاي بیه انمههی یشاق آالت
78

79

َماؽیه آالت مبهمان

دَمیه ومایؾگاي محصُالت َخذمات دسیایی

ٌفتمیه ومایؾگاي بیه انمههی خذمات
80

َتجٍیضات صىعت گشدؽگشی ٌَتهذاسی ایشان

دَمیه جؾىُاسي تجٍیضات بذوغاصی ،ماعاژ
81

82

َسصؽی َتجٍیضات َابغتً

اَنیه جؾىُاسي خهیج فاسط

پىجمیه ومایؾگاي بیه انمههی لیش ،آعفانت
83

84

 ،عایك ٌا َماؽیه آالت َابغتً

اَنیه جؾىُاسي وغم فجش اومالب

عُمیه ومایؾگاي بیه انمههی صىایع
85

آعاوغُس ،پهً بشلی ،باالبشٌا  ،ومانً ٌا ،
لطعات َ تجٍیضات جاوبی

عُمیه ومایؾگاي بیه انمههی ؽٍش باصی
86

،پاسکٍا،تجٍیضات َ فىاَسی اَلات فشاغت

ؽؾمیه ومایؾگاي بیه انمههی طال،ومشي
87

،جُاٌش،عاعت َصىایع َابغتً

جؾىُاسي کاسآفشیىان صىایع َتجاست نیضس
88

َخذمات َابغتً

دَمیه ومایؾگاي تُاومىذیٍا َ انگٌُای
89

پُؽاک ایشان

-

عً ؽىبً

جمعً

08 -11 -1392

11 -11 -1392

 28ژاوُیً 2014

 31ژاوُیً 2014

عً ؽىبً

جمعً

ؽشکت بیه انمههی باصسگاوی َ

08 -11 -1392

11 -11 -1392

ومایؾگاٌی تٍشان 22719540

 28ژاوُیً 2014

 31ژاوُیً 2014

www.iranhtt.com

عً ؽىبً

جمعً

08 -11 -1392

11 -11 -1392

 28ژاوُیً 2014

 31ژاوُیً 2014

جمعً

یکؾىبً

11 -11 -1392

20 -11 -1392

 31ژاوُیً 2014

 09فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

17 -11 -1392

20 -11 -1392

 06فُسیً 2014

 09فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

17 -11 -1392

20 -11 -1392

 06فُسیً 2014

 09فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

17 -11 -1392

20 -11 -1392

 06فُسیً 2014

 09فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

17 -11 -1392

20 -11 -1392

 06فُسیً 2014

 09فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

24 -11 -1392

27 -11 -1392

 13فُسیً 2014

 16فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

24 -11 -1392

27 -11 -1392

 13فُسیً 2014

 16فُسیً 2014

پىج ؽىبً

یکؾىبً

24 -11 -1392

27 -11 -1392

 13فُسیً 2014

 16فُسیً 2014

-

ؽشکت ومایؾگاٌی میالد
وُس 22254250 www.miladfair.com

کاوُن فاوُط ساي وُ 88193998

ؽشکت آعیا
پاعاسگاد 22768596 www.ampex.ir

ؽشکت پاکت پیک عپٍش ویکان
66900991

-

-

-

ؽشکت داوؼ بىیان امیذ فشصاوگان 91
88521490 -

-

وضعیت

لیست نمایشگاه های داخلی سال 1392
ردیف

90

عنوان نمایشگاه
دَمیه جؾىُاسي َ کىگشي مُبایم ایشان

اَنیه جؾىُاسي محصُالت  ،صىایع دعتی
91

َعبک صوذگی کؾُسٌای آفشیمایی َعشبی

اَنیه جؾىُاسي مذاسط غیشدَنتی َصىایع
92

َابغتً

تاریخ شروع

تاریخ پایان

عً ؽىبً

جمعً

29 -11 -1392

02 -12 -1392

 18فُسیً 2014

 21فُسیً 2014

عً ؽىبً

جمعً

29 -11 -1392

02 -12 -1392

 18فُسیً 2014

 21فُسیً 2014

چٍاسؽىبً

ؽىبً

07 -12 -1392

10 -12 -1392

 26فُسیً 2014

 01ماسط 2014

مجری

-

ؽشکت پاکت پیک عپٍش ویکان
66900991

ؽشکت مبیه تذبیش دایا - 6
www.MD-CO.com 88546265

وضعیت

