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 ISF.ED.F01  99هاي داخلي سال تقويم نمايشگاه

 زمان برگزاری نام نمایشگاه رديف
 

 پایگاه اطالع رسانی

 isfahanvet.ir فرودین 26-29 یدامپزشک و وریط ، دام صنعت یالملل نیب شگاهینماهجدهمین  1
 floplant.ir اردیبهشت  2-5 نهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و گیاهان دارویی 2
 ceremonex.ir اردیبهشت  10-14 پنجمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج 3
اردیبهشت 23-18 نمایشگاه قرآن  4  quranisf.ir 

خرداد2-اردیبهشت27 ازدواج ملزومات و هیزیجه شگاهینما نیسوم 5  ezdevajshow.ir 

 isfahanautopart.ir خرداد 7-10 ها و صنایع وابسته خودروالمللی قطعات، مجموعهشانزدهمین نمایشگاه بین 6

 isfahanisf.ir خرداد 20-23 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، معدن و صنایع معدنی 7

تیر 6-1 نمایشگاه صنعت گردشگری و صنایع دستی اصفهان  8  tourismexpo.ir 

 Isfahanpower.ir تیر 11-14 اتوماسیون صنعتی  -دهمین نمایشگاه دوساالنه برق 9

 آموزش صنعت یتخصص شگاهینما نیهشتم 10

 هشتمین نمایشگاه تخصصی سالمت و ورزش

 ی،شیآرا ،یبهداشت محصوالت  ی صنایع وتخصص شگاهینمانهمین 

تیر 19-22  

 

isfahaneducation.ir 
 

isfahanhealth.ir 
11 

12 

 مرداد 3-تیر 31 هشتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن 13
Homedecorfair.ir 

 

مرداد 11-8 یمتالورژ و فوالد یالملل نیب شگاهینما نیدوازدهم 14  Metalex.ir 
15 
 
16 

 کافی شاپچهارمین  نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتلداری، رستوران، فست فود، 

 ، نان، شیرینی و شکالتدومین نمایشگاه تخصصی نوشیدنیها
 Horecaexpo.ir    مرداد 20-16

17 
 
18 
 

 چهارمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 

 چهارمین نمایشگاه مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت
مرداد 27-31  

 

Isfahanleasingshow.ir 
Isfahanrealstate.ir 

 

19 

20 

 دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

 HSE -نمایشگاه امداد و نجات و مدیریت بحران 
شهریور 11-14   

21 
 و ،محصوالت یبند ،بسته یفرآور) ییغذا عیصنا جامع یتخصص  شگاهینما نیهفدهم

 وابسته خدمات
شهریور 19-22  

 
Infexiran.ir 

 Isfahanmodernconst.ir مهر 4-شهریور  31 ساختمان صنعت یالمللنیب شگاهینما نیسوم و ستیب 22

23 
24 

 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگهای قیمتی

 ششمین نمایشگاه تخصصی بورس ، بانک ،بیمه و صنایع وابسته
مهر 9-12  

talaexpo.ir 
iffinex.ir 

25 
26 
27 
28 
 

 تجهیزات اداریدومین نمایشگاه تخصصی مبلمان،دکوراسیون و 

 پنجمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 

 سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

 بازاریابی و  مدیریت کسب و کار –دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ و تبلیغات 

 آبان 2-مهر29
Isfahanoffice.ir 
isfahanwidex.ir 
isfahaninpex.ir 

آبان10-7 المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداریو ششمین نمایشگاه بینبیست  29  Autocom.ir 
 یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی  30

 دوازدهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی

 هفتمین نمایشگاه تخصصی لوازم وتزیینات خانه و آشپزخانه

آبان15-19  
Isfahanflooring.ir 
Isfahanlight.ir 
Isfahankitchen.ir 

31 

32 

 Isfahanbook.ir آبان24-30 نمایشگاه سراسری کتاب 33

 آذر 14-9 (Carpexصادراتی فرش دستباف ) -بیست و سومین نمایشگاه تخصصی  34
Isfahancarpex.ir 

 

35 
36 

 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت) تجهیزات صنعتی و کارگاهی( 

 صنایع چوب ، ماشین آالت و خدمات  وابسته هفدهمین نمایشگاه
آذر 19-22  Isfahanisief.ir 

Isfahanwood.ir 

آذر30-27 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی)مکانیزاسیون ، آبیاری ، نهاده ها ( 37  Agrovet.ir 

 Isfahanhomefurn.ir دی 4-8 هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی 38

  دی16-19 نمایشگاه تخصصی چرم و کفش  39

40 
41 

 (termotecالمللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی)نوزدهمین نمایشگاه بین

 نهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضالب
دی24-27  Isfahantermotec.ir 

Isfshsnwater.ir 

بهمن10-6 صنعت خودرو المللیشانزدهمین نمایشگاه بین 42  Isfahanauto.ir 

43 

44 

45 

 دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پالست 

 نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ  و رزین و پوشش های  صنعتی 

 دهه فجر 

 بهمن 18-15

Isfahanplast.ir 
 

Isfahanpaint.ir 
 

بهمن 27-23 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی  46  Isfahanhometech.ir 

اسفند 8-4 خانه ی ما -ششمین نمایشگاه منسوجات  خانگی و کاالی خواب 47  Isfahanhomejob.ir 

اسفند 18-13 بهاره -نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 48   

http://www.isfahanfair.com/

