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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1400      

84 نمایشگاه

فروردین تا 22   19

5 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

فروردین تا 22   19

5 روز دیگر

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 31 اردیبهشت  28

45 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین
آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/344
https://calendar.iranfair.com/home/detail/344
https://calendar.iranfair.com/home/detail/287
https://calendar.iranfair.com/home/detail/287
https://calendar.iranfair.com/home/detail/291
https://calendar.iranfair.com/home/detail/291
https://calendar.iranfair.com/home/detail/291
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تا 31 اردیبهشت  28

45 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 31 اردیبهشت  28

45 روز دیگر

نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

مجری: مدیریت تجارت پارس کارن

Eurasia-expo.com شماره تماس 22662821 -            وب سایت

مدیر ناظر:

تا 31 اردیبهشت  28

45 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 9 خرداد  6

54 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 9 خرداد  6

54 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/288
https://calendar.iranfair.com/home/detail/288
https://calendar.iranfair.com/home/detail/475
https://calendar.iranfair.com/home/detail/475
http://Eurasia-expo.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/474
https://calendar.iranfair.com/home/detail/474
https://calendar.iranfair.com/home/detail/335
https://calendar.iranfair.com/home/detail/335
https://calendar.iranfair.com/home/detail/293
https://calendar.iranfair.com/home/detail/293
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تا 9 خرداد  6

54 روز دیگر

اولین نمایشگاه تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 21 خرداد  18

66 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 21 خرداد  18

66 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 21 خرداد  18

66 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 2  30 خرداد 

78 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا،فرآورده های سلولزی وماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/478
https://calendar.iranfair.com/home/detail/478
https://calendar.iranfair.com/home/detail/296
https://calendar.iranfair.com/home/detail/296
https://calendar.iranfair.com/home/detail/301
https://calendar.iranfair.com/home/detail/301
https://calendar.iranfair.com/home/detail/297
https://calendar.iranfair.com/home/detail/297
https://calendar.iranfair.com/home/detail/477
https://calendar.iranfair.com/home/detail/477
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تیر تا 2  30 خرداد 

78 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 11   8

87 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 11   8

87 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 11   8

87 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 11   8

87 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/300
https://calendar.iranfair.com/home/detail/300
https://calendar.iranfair.com/home/detail/308
https://calendar.iranfair.com/home/detail/308
https://calendar.iranfair.com/home/detail/299
https://calendar.iranfair.com/home/detail/299
https://calendar.iranfair.com/home/detail/298
https://calendar.iranfair.com/home/detail/298
https://calendar.iranfair.com/home/detail/342
https://calendar.iranfair.com/home/detail/342
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تیر تا 21   18

97 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری ،رویکردهای صنعت خرده فروشی
وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 21   18

97 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 21   18

97 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 1  تیر   29

108 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 1  تیر   29

108 روز دیگر

سی امین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/480
https://calendar.iranfair.com/home/detail/480
https://calendar.iranfair.com/home/detail/480
https://calendar.iranfair.com/home/detail/484
https://calendar.iranfair.com/home/detail/484
https://calendar.iranfair.com/home/detail/307
https://calendar.iranfair.com/home/detail/307
https://calendar.iranfair.com/home/detail/337
https://calendar.iranfair.com/home/detail/337
https://calendar.iranfair.com/home/detail/303
https://calendar.iranfair.com/home/detail/303


6

مرداد تا 11   8

118 روز دیگر

جشنواره سفر، اکوتوریسم ،ماجراجویی کمپینگ ،اتو کمپینگ ،تجهیزات وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 11   8

118 روز دیگر

اولین نمایشگاه قطعات صنعتی برای تولید ومهندسی معکوس

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 11   8

118 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 22   19

129 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات
جانبی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 22   19

129 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/485
https://calendar.iranfair.com/home/detail/485
https://calendar.iranfair.com/home/detail/483
https://calendar.iranfair.com/home/detail/483
https://calendar.iranfair.com/home/detail/306
https://calendar.iranfair.com/home/detail/306
https://calendar.iranfair.com/home/detail/338
https://calendar.iranfair.com/home/detail/338
https://calendar.iranfair.com/home/detail/338
https://calendar.iranfair.com/home/detail/302
https://calendar.iranfair.com/home/detail/302
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شهریور تا 6  مرداد   31

141 روز دیگر

سی و چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 6  مرداد   31

141 روز دیگر

بیست ونهمین نمایشگاه فرش دستباف

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 16   13

154 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 25   22

163 روز دیگر

(Iran Green) پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 25   22

163 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/305
https://calendar.iranfair.com/home/detail/305
https://calendar.iranfair.com/home/detail/304
https://calendar.iranfair.com/home/detail/304
https://calendar.iranfair.com/home/detail/292
https://calendar.iranfair.com/home/detail/292
https://calendar.iranfair.com/home/detail/290
https://calendar.iranfair.com/home/detail/290
https://calendar.iranfair.com/home/detail/310
https://calendar.iranfair.com/home/detail/310
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شهریور تا 25   22

163 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 3  شهریور   31

172 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/309
https://calendar.iranfair.com/home/detail/309
https://calendar.iranfair.com/home/detail/295
https://calendar.iranfair.com/home/detail/295
https://calendar.iranfair.com/home/detail/294
https://calendar.iranfair.com/home/detail/294
https://calendar.iranfair.com/home/detail/320
https://calendar.iranfair.com/home/detail/320
https://calendar.iranfair.com/home/detail/330
https://calendar.iranfair.com/home/detail/330
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مهر تا 21   18

190 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

190 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

190 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت ماشین آالت و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

190 روز دیگر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات ،فناوری اطالعات و راه حل های نو آورانه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 29   27

199 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت ،ابزیان ،ماهیگیری وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/315
https://calendar.iranfair.com/home/detail/315
https://calendar.iranfair.com/home/detail/487
https://calendar.iranfair.com/home/detail/487
https://calendar.iranfair.com/home/detail/486
https://calendar.iranfair.com/home/detail/486
https://calendar.iranfair.com/home/detail/313
https://calendar.iranfair.com/home/detail/313
https://calendar.iranfair.com/home/detail/488
https://calendar.iranfair.com/home/detail/488
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مهر تا 30   27

199 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 30   27

199 روز دیگر

کنگره دندانپزشکی ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 30   27

199 روز دیگر

جشنواره فارمکس (دارویی)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 10   7

209 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته
(Iran Conmin 2021)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 10   7

209 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/317
https://calendar.iranfair.com/home/detail/317
https://calendar.iranfair.com/home/detail/289
https://calendar.iranfair.com/home/detail/289
https://calendar.iranfair.com/home/detail/489
https://calendar.iranfair.com/home/detail/489
https://calendar.iranfair.com/home/detail/318
https://calendar.iranfair.com/home/detail/318
https://calendar.iranfair.com/home/detail/318
https://calendar.iranfair.com/home/detail/314
https://calendar.iranfair.com/home/detail/314
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آبان تا 10   7

209 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 10   7

209 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدید پذیر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 19   16

218 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی لیزر وفوتونیک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 19   16

218 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 19   16

218 روز دیگر

ششمین نمایشگاه پدافند غیرعامل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/319
https://calendar.iranfair.com/home/detail/319
https://calendar.iranfair.com/home/detail/507
https://calendar.iranfair.com/home/detail/507
https://calendar.iranfair.com/home/detail/492
https://calendar.iranfair.com/home/detail/492
https://calendar.iranfair.com/home/detail/321
https://calendar.iranfair.com/home/detail/321
https://calendar.iranfair.com/home/detail/491
https://calendar.iranfair.com/home/detail/491
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آبان تا 28   25

227 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 28   25

227 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 آذر  5

237 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین،پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت
آبکاری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 آذر  5

237 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 2021

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 آذر  5

237 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/493
https://calendar.iranfair.com/home/detail/493
https://calendar.iranfair.com/home/detail/322
https://calendar.iranfair.com/home/detail/322
https://calendar.iranfair.com/home/detail/326
https://calendar.iranfair.com/home/detail/326
https://calendar.iranfair.com/home/detail/326
https://calendar.iranfair.com/home/detail/311
https://calendar.iranfair.com/home/detail/311
https://calendar.iranfair.com/home/detail/339
https://calendar.iranfair.com/home/detail/339
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تا 17 آذر  14

246 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 آذر  14

246 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فوالد،صنایع معدنی،آهنگری و ماشین کاری، قالب
سازی و ریخته گری)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 آذر  14

246 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری، صنایع، فناوری
ها و خدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 آذر  14

246 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای
گلدوزی و محصوالت نساجی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 27 آذر  24

256 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/494
https://calendar.iranfair.com/home/detail/494
https://calendar.iranfair.com/home/detail/324
https://calendar.iranfair.com/home/detail/324
https://calendar.iranfair.com/home/detail/324
https://calendar.iranfair.com/home/detail/334
https://calendar.iranfair.com/home/detail/334
https://calendar.iranfair.com/home/detail/334
https://calendar.iranfair.com/home/detail/346
https://calendar.iranfair.com/home/detail/346
https://calendar.iranfair.com/home/detail/346
https://calendar.iranfair.com/home/detail/329
https://calendar.iranfair.com/home/detail/329
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تا 27 آذر  24

256 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 27 آذر  24

256 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 27 آذر  24

256 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 15 دی  12

274 روز دیگر

اولین نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان ومسکن

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 15 دی  12

274 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی خشکبار ، میوه هدی خشک ،صنایع وخدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/332
https://calendar.iranfair.com/home/detail/332
https://calendar.iranfair.com/home/detail/328
https://calendar.iranfair.com/home/detail/328
https://calendar.iranfair.com/home/detail/327
https://calendar.iranfair.com/home/detail/327
https://calendar.iranfair.com/home/detail/495
https://calendar.iranfair.com/home/detail/495
https://calendar.iranfair.com/home/detail/497
https://calendar.iranfair.com/home/detail/497
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تا 15 دی  12

274 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه ، هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 15 دی  12

274 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره
ای

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 15 دی  12

274 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 24 دی  21

283 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 24 دی  21

283 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/496
https://calendar.iranfair.com/home/detail/496
https://calendar.iranfair.com/home/detail/333
https://calendar.iranfair.com/home/detail/333
https://calendar.iranfair.com/home/detail/333
https://calendar.iranfair.com/home/detail/498
https://calendar.iranfair.com/home/detail/498
https://calendar.iranfair.com/home/detail/499
https://calendar.iranfair.com/home/detail/499
https://calendar.iranfair.com/home/detail/316
https://calendar.iranfair.com/home/detail/316
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تا 24 دی  21

283 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 3  30 دی 

292 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فناوریهای نوین بهداشت،ایمنی،محیط زیست،آتش
نشانی،مدیریت بحران ،امداد ونجات

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 3  30 دی 

292 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی پان دستی نفت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 3  30 دی 

292 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 3  30 دی 

292 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/336
https://calendar.iranfair.com/home/detail/336
https://calendar.iranfair.com/home/detail/503
https://calendar.iranfair.com/home/detail/503
https://calendar.iranfair.com/home/detail/503
https://calendar.iranfair.com/home/detail/500
https://calendar.iranfair.com/home/detail/500
https://calendar.iranfair.com/home/detail/340
https://calendar.iranfair.com/home/detail/340
https://calendar.iranfair.com/home/detail/502
https://calendar.iranfair.com/home/detail/502
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بهمن تا 3  30 دی 

292 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی ساخت وساز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان وعشایر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

310 روز دیگر

ششمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/501
https://calendar.iranfair.com/home/detail/501
https://calendar.iranfair.com/home/detail/343
https://calendar.iranfair.com/home/detail/343
https://calendar.iranfair.com/home/detail/505
https://calendar.iranfair.com/home/detail/505
https://calendar.iranfair.com/home/detail/504
https://calendar.iranfair.com/home/detail/504
https://calendar.iranfair.com/home/detail/341
https://calendar.iranfair.com/home/detail/341
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بهمن تا 21   18

310 روز دیگر

اولین نمایشگاه اپلیکیشن

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/506
https://calendar.iranfair.com/home/detail/506

