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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1399      

82 نمایشگاه

فروردین تا 22   19

62 روز دیگر

چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای احسان پور 021-21912283

فروردین تا 28   25

68 روز دیگر

پنجمین کنگره دندانپزشکی ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

فروردین تا 27   25

68 روز دیگر

(Iran Green) سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/159
https://calendar.iranfair.com/home/detail/159
https://calendar.iranfair.com/home/detail/232
https://calendar.iranfair.com/home/detail/232
https://calendar.iranfair.com/home/detail/418
https://calendar.iranfair.com/home/detail/418


2

تا 4 اردیبهشت  1

75 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 4 اردیبهشت  1

75 روز دیگر

(Iran Jobex) سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 4 اردیبهشت  1

75 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 11 خرداد  8

113 روز دیگر

(INOTEX 2019) نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 11 خرداد  8

113 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
https://calendar.iranfair.com/home/detail/419
https://calendar.iranfair.com/home/detail/419
https://calendar.iranfair.com/home/detail/231
https://calendar.iranfair.com/home/detail/231
https://calendar.iranfair.com/home/detail/420
https://calendar.iranfair.com/home/detail/420
https://calendar.iranfair.com/home/detail/235
https://calendar.iranfair.com/home/detail/235
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تا 11 خرداد  8

113 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 21 خرداد  18

123 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 21 خرداد  18

123 روز دیگر

اولین نمایشگاه راه سازی، عمران، خدمات جاده ای

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 30 خرداد  27

132 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع
وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

141 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/234
https://calendar.iranfair.com/home/detail/234
https://calendar.iranfair.com/home/detail/240
https://calendar.iranfair.com/home/detail/240
https://calendar.iranfair.com/home/detail/455
https://calendar.iranfair.com/home/detail/455
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/238
https://calendar.iranfair.com/home/detail/238
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تیر تا 8   5

141 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

141 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 17   14

150 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 27   24

160 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 6   3

170 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/237
https://calendar.iranfair.com/home/detail/237
https://calendar.iranfair.com/home/detail/239
https://calendar.iranfair.com/home/detail/239
https://calendar.iranfair.com/home/detail/247
https://calendar.iranfair.com/home/detail/247
https://calendar.iranfair.com/home/detail/241
https://calendar.iranfair.com/home/detail/241
https://calendar.iranfair.com/home/detail/242
https://calendar.iranfair.com/home/detail/242
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مرداد تا 15   12

179 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 15   12

179 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 24   21

188 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آالت مربوطه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 24   21

188 روز دیگر

سی امین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 5  مرداد   30

197 روز دیگر

سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/348
https://calendar.iranfair.com/home/detail/348
https://calendar.iranfair.com/home/detail/422
https://calendar.iranfair.com/home/detail/422
https://calendar.iranfair.com/home/detail/421
https://calendar.iranfair.com/home/detail/421
https://calendar.iranfair.com/home/detail/350
https://calendar.iranfair.com/home/detail/350
https://calendar.iranfair.com/home/detail/245
https://calendar.iranfair.com/home/detail/245
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شهریور تا 5  مرداد   30

197 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 15   12

210 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 15   12

210 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های
گلدوزی و محصوالت نساجی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 15   12

210 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 24   21

219 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/244
https://calendar.iranfair.com/home/detail/244
https://calendar.iranfair.com/home/detail/256
https://calendar.iranfair.com/home/detail/256
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
https://calendar.iranfair.com/home/detail/246
https://calendar.iranfair.com/home/detail/246
https://calendar.iranfair.com/home/detail/233
https://calendar.iranfair.com/home/detail/233
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مهر تا 2  شهریور   30

228 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 2  شهریور   30

228 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 2  شهریور   30

228 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 11   8

237 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 11   8

237 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/436
https://calendar.iranfair.com/home/detail/436
https://calendar.iranfair.com/home/detail/351
https://calendar.iranfair.com/home/detail/351
https://calendar.iranfair.com/home/detail/250
https://calendar.iranfair.com/home/detail/250
https://calendar.iranfair.com/home/detail/257
https://calendar.iranfair.com/home/detail/257
https://calendar.iranfair.com/home/detail/446
https://calendar.iranfair.com/home/detail/446
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مهر تا 21   18

247 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت، ماشین االت و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

247 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

247 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش
نشانی،مدیریت بحران، امداد و نجات

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 21   18

247 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 2  مهر   29

258 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اصالع رسانی(تلکام)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/451
https://calendar.iranfair.com/home/detail/451
https://calendar.iranfair.com/home/detail/255
https://calendar.iranfair.com/home/detail/255
https://calendar.iranfair.com/home/detail/450
https://calendar.iranfair.com/home/detail/450
https://calendar.iranfair.com/home/detail/450
https://calendar.iranfair.com/home/detail/260
https://calendar.iranfair.com/home/detail/260
https://calendar.iranfair.com/home/detail/252
https://calendar.iranfair.com/home/detail/252
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آبان تا 2  مهر   29

258 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 11   8

267 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 11   8

267 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع
(Iran Conmin 2020)وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 20   17

276 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 20   17

276 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر- فوتونیک ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/253
https://calendar.iranfair.com/home/detail/253
https://calendar.iranfair.com/home/detail/259
https://calendar.iranfair.com/home/detail/259
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/248
https://calendar.iranfair.com/home/detail/248
https://calendar.iranfair.com/home/detail/456
https://calendar.iranfair.com/home/detail/456
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آبان تا 20   17

276 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 29   26

285 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 29   26

285 روز دیگر

سیزدهمین جشنواره ارگانیک ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 29   26

285 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 آذر  5

294 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/261
https://calendar.iranfair.com/home/detail/261
https://calendar.iranfair.com/home/detail/262
https://calendar.iranfair.com/home/detail/262
https://calendar.iranfair.com/home/detail/445
https://calendar.iranfair.com/home/detail/445
https://calendar.iranfair.com/home/detail/444
https://calendar.iranfair.com/home/detail/444
https://calendar.iranfair.com/home/detail/423
https://calendar.iranfair.com/home/detail/423
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تا 8 آذر  5

294 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 آذر  14

303 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 آذر  14

303 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 26 آذر  23

312 روز دیگر

نمایشگا صنایع خالق

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 26 آذر  23

312 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیر عامل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/270
https://calendar.iranfair.com/home/detail/270
https://calendar.iranfair.com/home/detail/266
https://calendar.iranfair.com/home/detail/266
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
https://calendar.iranfair.com/home/detail/352
https://calendar.iranfair.com/home/detail/352
https://calendar.iranfair.com/home/detail/442
https://calendar.iranfair.com/home/detail/442
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تا 26 آذر  23

312 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 26 آذر  23

312 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 26 آذر  23

312 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 5 دی  2

321 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 5 دی  2

321 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی،نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/268
https://calendar.iranfair.com/home/detail/268
https://calendar.iranfair.com/home/detail/267
https://calendar.iranfair.com/home/detail/267
https://calendar.iranfair.com/home/detail/269
https://calendar.iranfair.com/home/detail/269
https://calendar.iranfair.com/home/detail/272
https://calendar.iranfair.com/home/detail/272
https://calendar.iranfair.com/home/detail/274
https://calendar.iranfair.com/home/detail/274
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تا 5 دی  2

321 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 5 دی  2

321 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 14 دی  11

330 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 14 دی  11

330 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 23 دی  20

339 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/454
https://calendar.iranfair.com/home/detail/454
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
https://calendar.iranfair.com/home/detail/251
https://calendar.iranfair.com/home/detail/251
https://calendar.iranfair.com/home/detail/277
https://calendar.iranfair.com/home/detail/277
https://calendar.iranfair.com/home/detail/279
https://calendar.iranfair.com/home/detail/279
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تا 23 دی  20

339 روز دیگر

دومین نمایشگاه و همایش لجستیک و زنجیره تأمین، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 23 دی  20

339 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

348 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

348 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی پان دستی نفت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 9  بهمن   6

355 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت رستوران و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/281
https://calendar.iranfair.com/home/detail/281
https://calendar.iranfair.com/home/detail/276
https://calendar.iranfair.com/home/detail/276
https://calendar.iranfair.com/home/detail/284
https://calendar.iranfair.com/home/detail/284
https://calendar.iranfair.com/home/detail/443
https://calendar.iranfair.com/home/detail/443
https://calendar.iranfair.com/home/detail/460
https://calendar.iranfair.com/home/detail/460
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بهمن تا 12   9

358 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

358 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

367 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

367 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

367 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/282
https://calendar.iranfair.com/home/detail/282
https://calendar.iranfair.com/home/detail/280
https://calendar.iranfair.com/home/detail/280
https://calendar.iranfair.com/home/detail/458
https://calendar.iranfair.com/home/detail/458
https://calendar.iranfair.com/home/detail/437
https://calendar.iranfair.com/home/detail/437
https://calendar.iranfair.com/home/detail/283
https://calendar.iranfair.com/home/detail/283
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بهمن تا 21   18

367 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 30   27

376 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 30   27

376 روز دیگر

ذوازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 30   27

376 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 30   27

376 روز دیگر

اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/457
https://calendar.iranfair.com/home/detail/457
https://calendar.iranfair.com/home/detail/439
https://calendar.iranfair.com/home/detail/439
https://calendar.iranfair.com/home/detail/275
https://calendar.iranfair.com/home/detail/275
https://calendar.iranfair.com/home/detail/438
https://calendar.iranfair.com/home/detail/438
https://calendar.iranfair.com/home/detail/441
https://calendar.iranfair.com/home/detail/441
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اسفند تا 9   6

385 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 17   14

393 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی امالک و مستغالت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 17   14

393 روز دیگر

دهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 17   14

393 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/459
https://calendar.iranfair.com/home/detail/459
https://calendar.iranfair.com/home/detail/435
https://calendar.iranfair.com/home/detail/435
https://calendar.iranfair.com/home/detail/461
https://calendar.iranfair.com/home/detail/461
https://calendar.iranfair.com/home/detail/434
https://calendar.iranfair.com/home/detail/434

