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تقويم نمايشگاههاي داخلي سال 95
رديف

1

نـام نمايشـگاه
پنجمین نمايشگاه تخصصي گل و گیاه ،گیاهان دارويي و فضای سبز شهری -ماهیان و پرندگان تزئیني

زمان برگزاري

 1 – 6ارديبهشت

2

دوازدهمین نمايشگاه بینالمللي سنگ ،معادن و صنايع وابسته

 12 – 16ارديبهشت

3

دوازدهمین نمايشگاه بینالمللي قطعات ،مجموعهها و صنايع وابسته خودرو

 21 – 22ارديبهشت

2

هشتمین نمايشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

 22 – 31ارديبهشت

5

هشتمین نمايشگاه بینالمللي صنعت برق

6

سیزدهمین نمايشگاه قرآن

7

اولین نمايشگاه تخصصي تسهیالت و ملزومات ازدواج (جهیزيه ،تشريفات و مؤسسات وابسته)

 12 – 17تیر

2

چهاردهمین نمايشگاهبینالمللي ماشینآالت ،يراقآالت و مواد اولیه صنايع چوب

 21 – 22تیر

9

دهمین نمايشگاه بینالمللي صنايع ،ابزار ،ماشینآالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتي

11

چهارمین نمايشگاه خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن

11

نهمین نمايشگاه بینالمللي متالورژی ،ريختهگری ،فوالد ،معادن و صنايع وابسته ()Metalex

 12 – 15مرداد

12

سومین نمايشگاه تخصصي در و پنجره ،تجهیزات و صنايع وابسته

 19 – 22مرداد

13

هشتمین نمايشگاه بینالمللي رنگ ،رزين ،مواد شیمیايي ،پوششهای صنعتي و مواد کامپوزيت

 19 – 22مرداد

12
15
16

سومین نمايشگاه تخصصي تجهیزات و لوازم خانه و آشپزخانه مدرن

 26 – 29مرداد

اولین نمايشگاه تخصصي مادر ،نوزاد و کودک

17

نهمین نمايشگاه اختصاصي آسانسور ،پله برقي ،صنايع و تجهیزات وابسته

 11 – 13شهريور

12

اولین نمايشگاه تخصصي تابلو فرش دستباف ايراني

 12 – 22شهريور

19

نهمین نمايشگاه بینالمللي ماشینآالت راهسازی ،راهداری ،معدني ،ساختماني ،ديزلي ،خدمات شهری و صنايع وابسته

21

نوزدهمین نمايشگاه بینالمللي صنعت ساختمان (مصالح ،معماری و فناوریهای نوين)

 5 – 2خرداد
 22 – 22خرداد

 29تیر –  1مرداد
 5 – 2مرداد

ششمین نمايشگاه تخصصي محصوالت بهداشتي ،شوينده ،پاککننده ،سلولزی ،تجهیزات و خدمات وابسته

 2 – 5شهريور
 2 – 5شهريور

 2 – 7مهر

سايت برگزاري

www.floplant.ir
www.isfahanisf.ir
www.isfahanautopart.ir
www.tourismexpo.ir
www.isfahanpower.ir
www.quranisf.ir
www.ezdevajshow.ir
www.isfahanwood.ir
www.talaexpo.ir
www.homedecorfair.ir
www.metalex.ir
www.isfahanwidex.ir
www.isfahanpaint.ir
www.isfahankitchen.ir
www.isfahanhealth.ir
www.isfahankids.ir
www.isfahanlift.ir
www.picrugshow.ir
www.isfahanroadconst.ir

 26 – 31مهر

www.isfahanmodernconst.ir

21

اولین نمايشگاه تخصصي خودروها و موتور سیکلتهای کالسیک

 5 – 2آبان

---

22

سومین نمايشگاه اختصاصي صنايع منتخب غذايي ،آشامیدني و بهداشتي استان اصفهان

 5 – 2آبان

23

پانزدهمین نمايشگاه بینالمللي صنعت کشاورزی ()Agromac

 12 – 15آبان

22

بیست و دومین نمايشگاه بینالمللي کامپیوتر و اتوماسیون اداری ()Autocom

 21 – 22آبان

25

پنجمین جشنواره فروش رايانه و تجهیزات ديجیتال

 21 – 22آبان

26

پانزدهمین نمايشگاه بینالمللي تجهیزات و تأسیسات سرمايشي و گرمايشي ()Termotec

27

نوزدهمین نمايشگاه تخصصي  -صادراتي فرش دستباف ()Carpex

 12 – 19آذر

www.sweetfair.ir
www.agromac.ir
www.autocom.ir
www.sellcom.ir
www.isfahantermotec.ir
www.isfahancarpex.ir

22

نمايشگاه هفته پژوهش و نوآوری

 22 – 26آذر

www.isfahanresearchfair.ir

 23 – 26آذر

www.isfahansafe.ir
www.isfahanisief.ir
www.isfahanisief.ir
www.isfahanhomefurn.ir
www.medifair.ir
www.agrovet.ir
www.isfahanauto.ir
www.isfahanfajr.ir
www.isfahanfajr.ir
www.isfahanlight.ir
www.isfahanibc.ir
www.cycleexpo.ir
www.isfahanhometech.ir
www.isfahanhomejob.ir
www.celcam.ir

 1 – 5آذر

29

هفتمین نمايشگاه تخصصي فناوریهای نوين صنايع حفاظتي ،ايمني ،امنیتي و آتشنشاني

31

يازدهمین نمايشگاه بینالمللي صنعت (تجهیزات صنعتي و کارگاهي)

 1 – 2دی

31

دومین نمايشگاه تخصصي ابزارآالت و نظافت صنعتي

 1 – 2دی

32

چهاردهمین نمايشگاه تخصصي مبلمان و دکوراسیون خانگي

 2 – 11دی

33
32
35

دوازدهمین نمايشگاه بینالمللي صنايع و تجهیزات پزشکي ،دندانپزشکي و آزمايشگاهي
سیزدهمین نمايشگاه بینالمللي صنعت خودرو

 15 – 12دی
 23 – 26دی
 5 – 2بهمن

36

نمايشگاه دهه فجر

 19 – 22بهمن

37

پنجمین نمايشگاه توانمندیها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان

 19 – 22بهمن

32

هشتمین نمايشگاه تخصصي لوستر و چراغهای تزئیني

 21 – 23بهمن

39
21

سیزدهمین نمايشگاه تخصصي صنايع غذايي (فرآوری ،بستهبندی ،محصوالت و خدمات) ()Infex
دومین نمايشگاه تخصصي موتورسیکلت ،دوچرخه ،صنايع و خدمات وابسته

 27 – 31بهمن
 27 – 31بهمن

21

بیستمین نمايشگاه بینالمللي لوازم خانگي ()Hometech

22

دومین نمايشگاه سرويس و کاالی خواب و منسوجات خانگي

 16 – 21اسفند

23

اولین نمايشگاه تخصصي تلفنهای ثابت و همراه (صنعت ،تجهیزات و خدمات وابسته)

 16 – 21اسفند

پانزدهمین نمايشگاه بینالمللي تکنولوژی کشاورزی و باغباني (نهادهها ،گل و گیاه ،محصوالت و خدمات وابسته) ()Agrovet

 5 – 9اسفند

اصفهان  -خيابان  22بهمن – انتهاي خيابان عالمهاميني – تلفن )223( 22242223 – )213( 12621226 – 12626623 – 4 :

www.isfahanfair.com

تاريخ ويرايش95/33/32 :

