
 

 

 

 

 

 مجری نمایشگاه )اطالعات تماس( موضوع نمایشگاه زمان نمایشگاه ردیف

دهمین نمایشگاه بین المللی ایران  روردینف 25-29 1

 پالست

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اجرا توسط: شرکت سپنتاس 

 www.sepantasgroup.comکیش

88546621 

سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد  اردیبهشت 5 – 8 3

 ی ساخت ایرانآزمایشگاه

IRAN LAB 

معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

اجرا توسط: موسسه خدمات توسعه 
 63103414-6فناوری تا بازار ایرانیان 

www.iranlabexpo.ir 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی  اردیبهشت 5 – 8 4

مواد شوینده ، پاک کننده ، بهداشتی ، 

 سلولزی و ماشین آالت وابسته

 کت سامع پاد نوینشر

5 – 26409902 
www.spnco.net 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی  اردیبهشت 19-16 5

 نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمی

 شرکت ملی نفت ایران

اجرا توسط: شرکت راهکار تجارت 

 ،مدیریت کوشا

www.mandtgroup.com 

42917000 

چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و  اردیبهشت 26 – 29 6

 نقل و صنایع ریلی ایران

 شرکت میالد نور

88653345 
www.miladfair.ir 

95در سال  ی داخلینمایشگاه ها  

http://www.mandtgroup.com/


 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی  خرداد 4-7 7
تخصصی دوربین دیجیتال ، هنر 

عکاسی ، تصویر برداری ، سمعی و 

بصری و تجهیزات وابسته) مصالی امام 
 ( خمینی

 شرکت پیشبران صنعت رایمند

6- 88528952 
www.pishbaran.com 

 دومین نمایشگاه بین المللی خرداد 8
 زیست فناوری

- 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی  خرداد 10 – 13 9
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین 

 آالت و صنایع وابسته

 شرکت پاالرسامائه

88205735-88786689 
www.palar-samaneh.com 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی  شهریور 13 – 16 10
ماشین آالت، مواد اولیه ، منسوجات 

خانگی، ماشینهای گلدوزی و 

 محصوالت نساجی

 شرکت سامع پاد نوین

26409902-5 
www.spnco.net 

هفتمین نمایشگاه بین المللی  شهریور 23 – 26 11

نوشیدنی ها، چای ، قهوه و صنایع 
 وابسته

 کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

88882869-88881369 

www.ifif.ir 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی  شهریور 23 – 26 12

ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، 
 شکالت ایران شیرینی و

شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت 

 شیرین

88753436-7 
www.iranianacm.com 

انزدهمین نمایشگاه بین المللی ش مهر 14 – 17 13

 صنعت تهران

 شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

22662765-7 
www.idro-fairs.com 

نهمین نمایشگاه بین المللی فناوری  مهر 14 – 17 14
 نانو

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار 
 ایرانیان

6- 63103414 
www.festival.nano.ir 

نمایشگاه بین المللی دام ، پانزدهمین  آبان 6 – 9 15
طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع 

 وابسته

 شرکت میالد مبتکر شرق

www.miladgroup.net 

44448216 

http://www.miladgroup.net/


 

 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی  بانآ 26 – 29 16
قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های 

 خودرو

 شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

22662765-7 
www.idro-fairs.com 

اولین نمایشگاه بین المللی باغبانی،  آذر 3-5 17

طراحی فضای سبز و تجهیزات وابسته 
 )بوستان گفتگو(

 www.miladfair.ir شرکت میالد نور

88653307 

مایشگاه بین المللی ششمین ن آذر 6 – 9 18
محصوالت و فناوری کشاورزی، گیاهی، 

 ارگانیک و صنایع وابسته

 شرکت مانی تدبیر سازه

 88705956 

www.mtadbir.com 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی  آذر 6 – 9 19

 لوازم خانگی

 انجمن لوازم خانگی ایران

88746839 
www.iranassociation.ir 

سومین نمایشگاه بین المللی کیف ،  آذر 6 – 9 20

 کفش ، چرم و صنایع وابسته

شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی 

 تهران

2- 85543110 

www.iranpack-print.ir 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ  آذر 16 – 19 21

، رزین، پوشش های صنعتی و 
 کامپوزیت

بازرگانی بانیان  شرکت نمایشگاهی و

 امید

22001749-50 
www.ipcc.ir 

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت  آذر 16 – 19 22

 آرد و نان

 گروه تجارت اطالعات کوشا

88070844-88070833 

www.ibex.ir  

هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای  آذر 23

 پژوهش و فناوری کشور

- 

http://www.miladfair.ir/
http://www.mtadbir.com/


 

 

للی صنایع چهارمین نمایشگاه بین الم آذر 16 – 19 24
 مفتولی، سیم و کابل، اتصاالت

 و ماشین آالت وابسته

 شرکت متحدان آریا

26206727 
www.ariagroups.com 

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی  دی 5 – 8 25
چاپ و بسته بندی و ماشین آالت 

 وابسته

شرکت صنوف تولیدی و خدمات فنی 
 تهران

2- 85543110 
www.iranpack-print.ir 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی  دی 15 – 18 26
 تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

 شرکت آوین افراز

22020248 
www.avin-co.ir 

چهارمین نمایشگاه بین المللی  دی 15 – 18 27

خشکبار، آجیل، میوه های خشک و 
 صنایع وابسته

 شرکت سایانمای پارسیان

26206727 
www.irannutex.ir 

دهمین نمایشگاه بین المللی کاال ،  دی 28
خدمات و تجهیزات فروشگاهی و 

 فروشگاههای زنجیره ای

- 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق  بهمن 29
آالت ، ماشین آالت مبلمان و صنایع 

 وابسته

- 

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع  بهمن 30

 چوب و تجهیزات وابسته

- 

ین نمایشگاه بین المللی فناوری چهارم بهمن 27 – 30 31

 های دیجیتالاطالعات و رسانه

 شرکت همایش گستران ایماژ

88175809 
www.imuzh.com 

نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی  اسفند 32

های نو ، تجدید پذیر ، بهره وری و 
 صرفه جویی

- 



 

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی  اسفند 33
 محیط زیست

- 

 

 


