
 :تهراننمایشگاه بین المللی  96تقویم نمایشگاهی سال 

 

نمایشگاه عنوان ردیف برگزاری تاریخ  مجری تماس اطالعات   
 تماس اطالعات

ناظر مدیر  

1 
 بین مسابقات دوره دوازدهمین

 ایران آزاد ربوکاپ المللی
 فروردین 14-18

: تلفن - ایران ربوکاپ ملی کمیته

88028509 - 88639546 

 - رسولی آقای
21912328 

2 
 المللی بین نمایشگاه دهمین

 بیمه و بانک بورس،
دینفرور 26-29  

 - کوشا مدیریت تجارت راهکار شرکت

 42917000: تلفن

 www.Iranfinex.ir: سایت وب

 - نقوی آقای
21912523 

3 Iran Green Trade Fair 1-3 اردیبهشت 
-8: تلفن - هلند HPP شرکت

22863787 

 www.khazareurasia.ir: سایت وب

 - صفاری آقای
21912663 

4 
 یالملل بین نمایشگاه سومین

 ایران پروژه
 ----- اردیبهشت 4-7

 - ربیعی آقای
21912651 

5 

 و تجهیزات نمایشگاه چهارمین

 ساخت آزمایشگاهی مواد

 (IRAN LAB) ایران

 اردیبهشت 4-7

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت

 - ایرانیان تابازار موسسه: توسط اجرا -

 88502930: تلفن

  www.iranlabexpo.ir: سایت وب

 - کبیری آقای
21912549 

6 

 نمایشگاه چهارمین و بیست

 پاک شوینده، مواد المللی بین

 و سلولزی بهداشتی، کننده،

 وابسته آالت ماشین

 اردیبهشت 4-7
-5: تلفن - پادنوین سامع شرکت

26409902 

  www.spnco.net: سایت وب

 - عسگری آقای
21912200 

7 

 نبی نمایشگاه دومین و بیست

 و پاالیش گاز، نفت، المللی

 وشیمیپتر

16-19 

 اردیبهشت

: توسط اجراء - ایران نفت ملی شرکت

: تلفن - شرق مبتکر میالد شرکت
88946361 

  oilshow.ir-www.iran: سایت وب

 - رضوی آقای
21912522 

8 

 بین نمایشگاه بیستمین

 پزشکی، تجهیزات المللی

 و داروئی نپرشکی،دندا

25-28 

 اردیبهشت

 المللی بین نمایشگاههای سهامی شرکت

-21912938: تلفن - ایران.ا.ج

21912945-21912463-21912951 

 exhibition.ir-iranhealth: سایت وب

 - موبدی آقای
21912376 

http://iranfinex.ir/Farsi/
http://www.khazareurasia.ir/Intl/Default.aspx
http://iranlabexpo.ir/
http://www.spnco.net/
http://iran-oilshow.ir/Farsi/
http://iranhealth-exhibition.ir/


 کنگره - آزمایشگاهی

 دندانپزشکی

9 

 لیالمل بین نمایشگاه پنجمین

 و صنایع ریلی، نقل و حمل

 وابسته تجهیزات

25-28 

 اردیبهشت

: تلفن - نور میالد نمایشگاهی شرکت
88656169 

 www.miladfair.ir: سایت وب

 دوالبی بوجار آقای

- 21912547 

10 
 یالملل بین نمایشگاه چهارمین

 نوآوری و فناوری
 ----- خرداد 2-5

 پور احسان آقای

- 21912463 

11 

 نمایشگاه چهارمین و بیست

 کشاورزی، صنایع المللی بین

 و آالت ماشین موادغذایی،

 وابسته صنایع

 خرداد 2-5

: تلفن - سامانه پاالر شرکت

88786689- 88205735 

: سایت وب
www.iranagrofoodfair.com 

 زاده حاجی آقای

- 21912592 

12 

 بین نمایشگاه پانزدهمین

 تجهیزات و صنایع المللی

 و سونا حمام، آشپزخانه،

 استخر

 تیر 9-12

 و بازرگانی المللی بین شرکت

-22397540: تلفن - تهران نمایشگاهی

22397296-22396947 

 www.titexgroup.com: سایت وب

 - صفاری آقای
21912663 

13 

 نمایشگاه چهارمین و بیست

 و سرامیک کاشی، المللی بین

 بهداشتی چینی

 تیر 9-12

 و کاشی تولیدکنندگان صنفی انجمن

 88214264-5: تلفن کشور سرامیک

 www.cerafair.com: سایت وب

 - نقوی آقای
21912523 

14 

 لیالمل بین نمایشگاه ششمین

 تجهیزات و صنایع و آسانسور

 وابسته

 تیر 19-22

 المللی بین نمایشگاههای سهامی شرکت

-22662828: تلفن - ایران.ا.ج

21912283-21912549 

 www.iranliftex.ir: سایت وب

----- 

15 

 المللی بین نمایشگاه نهمین

 معدن، تزئینی، سنگهای

 تجهیزات و آالت ماشین

 مربوطه

 تیر 19-22

 شرکت: توسط اجراء - ایران سنگ انجمن

 88743595-9: تلفن - روز روشان

 www.irsestonefair.com: سایت وب

 - کبیری آقای
21912549 

16 

 نمایشگاه سومین و بیست

 الکترونیک، المللی بین

 الکترونیک تجارت و کامپیوتر

 (الکامپ)

 مرداد 2-تیر 30

 - کشور ای رایانه صنفی نظام سازمان

 ، تجارت راهکار شرکت: توسط جراءا

 42917000: تلفن - کوشا مدیریت

 - عسگری آقای
21912200 

17 
 نمایشگاه ششمین و بیست

 منزل مبلمان المللی بین
 مرداد 10-13

 یاپرش مبلمان صنعت پیشگامان شرکت

 88067747: تلفن -( فیپکو) 

 پور احسان آقای

- 21912283 

http://www.miladfair.ir/
http://www.iranagrofoodfair.com/
http://www.iranagrofoodfair.com/
http://www.titexgroup.com/fa/
http://www.cerafair.com/Default.aspx
http://iranliftex.ir/
http://www.irsestonefair.com/


  medex.com-www.hofex: سایت وب

18 
 و علمی ملی نمایشگاه

 کاربردی
: تلفن - کاربردی و علمی جامع دانشگاه مرداد 10-13

82774408 

 - موبدی آقای
21912376 

19 
 بین نمایشگاه هفدهمین

 ساختمان صنعت المللی
 مرداد 21-24

-6: تلفن - ایران تعاون اتاق
22662845 

 www.iranconfair.ir: سایت وب

 - موبدی آقای
21912376 

20 
 نمایشگاه ششمین و بیست

 دستباف فرش
 شهریور 1-7

 توسط:  اجرا ایران، فرش ملی مرکز

: فنتل - ایدرو المللی بین بازرگانی شرکت

7-22662765 

 fairs.com-www.idro: سایت وب

 - زارعی آقای
21912463 

21 
 نمایشگاه هشتمین و بیست

 دستی صنایع ملی
 ----- شهریور 1-7

 - صفاری آقای
21912663 

22 
 المللی بین نمایشگاه اولین

 وابسته تجهیزات و شیشه
 شهریور 1-4

 ایرانیان فقمو آوای شرکت

 22740376:تلفن

 www.avaeemovafagh.com:وبسایت

 - صفاری آقای
21912663 

23 
 تخصصی نمایشگاه پنجمین

 ایران پوشاک
 شهریور 13-16

 المللی بین نمایشگاههای سهامی شرکت

 - 21912328: تلفن - ایران.ا.ج

21912200 - 21912522 

 www.iranfair.com: سایت وب

 - رضوی آقای
21912522 

24 

 المللی بین نمایشگاه نهمین

 و موکت پوش، کف انواع

 هوابست صنایع و ماشینی فرش

 شهریور 13-16

: تلفن - نوید اوراسیا توسعه شرکت

88997501-88994369 

 www.eurasianavid.com: سایت وب

 - رضوی آقای
21912522 

25 

 نمایشگاه سومین و بیست

 دموا آالت، ماشین المللی بین

 خانگی، منسوجات اولیه،

 محصوالت و گلدوزی ماشینهای

 نساجی

 شهریور 13-16

 المللی بین نمایشگاههای سهامی شرکت

-21912200: تلفن - ایران.ا.ج

21912522-21912328 

 www.irantexfair.com: سایت وب

----- 

26 
 بین نمایشگاه هشتمین

 کودک و نوزاد مادر، المللی
 شهریور 22-25

: تلفن - نور میالد نمایشگاهی شرکت
88656169 

 www.miladfair.ir: سایت وب

 - افشار خانم
21912771 

http://persiafipco.com/
http://www.iranconfair.ir/
http://www.idro-fairs.com/
https://iranfair.com/
http://www.eurasianavid.com/
http://irantexfair.com/
http://www.miladfair.ir/


27 

 المللی بین نمایشگاه اولین

 تجهیزات و هوایی نقل و حمل

 (Aeropersia)فرودگاهی

 شهریور 22-25
 88883920: تلفن - پارس جت جام

 www.aeropersia.com: سایت وب
----- 

28 

 بین نمایشگاه شانزدهمین

 مواد و آالت ماشین المللی

 و شیرینی بیسکویت، اولیه

 ایران شکالت

 شهریور 24-27

 تجارت ماندگار نمایشگاهی شرکت

 88558066: تلفن - شیرین

 mwww.iranicf.co: سایت وب

 زاده حاجی آقای

- 21912592 

29 

 بین نمایشگاه هشتمین

 نوشیدنیها، لبنیات، المللی

 وابسته صنایع و قهوه چای،

 شهریور 24-27

 - ایران غذایی صنایع های انجمن کانون

 88881369-88881306:تلفن

 ex.ir-www.ibie: سایت وب

 - ربیعی آقای
21912651 

30 
 بین نمایشگاه دهمینیاز

 2017 پالست ایران المللی
 مهر 2-5

 اجراء - پتروشیمی صنایع ملی شرکت

: تلفن - کیش سپنتاس شرکت: توسط

21-88546619 

 www.iranplast.ir: سایت وب

 - نقوی آقای
21912523 

31 

 بین نمایشگاه هفدهمین

 فناوری و تهران صنعت لمللیا

 نانو

 مهر 14-17

: فنتل - ایدرو المللی بین بازرگانی شرکت

7-22662765 

  fairs.com-www.idro: سایت وب

 - موبدی آقای
21912376 

32 

 بین نمایشگاه هفدهمین

 های پوشش رزین، رنگ، المللی

 کامپوزیت و صنعتی

 مهر 14-17
 22662758: تلفن - امید بانیان شرکت

 www.ipcc.ir: سایت وب

 دوالبی بوجار آقای

- 21912547 

33 

 بین نمایشگاه سیزدهمین

 و آب تأسیسات و آب المللی

 فاضالب

 مهر 24-27

 - اکوش مدیریت ، تجارت راهکار شرکت

 42917000: تلفن

  www.watex.ir: سایت وب

 - رسولی آقای
21912328 

34 

 بین نمایشگاه هجدهمین

 اطالع و مخابرات صنایع المللی

 رسانی

 مهر 24-27

: تلفن - سامانه پاالر شرکت

88786689- 88205735 

: سایت وب
www.irantelecomfair.com 

 زاده حاجی آقای

- 21912592 

35 

 بین نمایشگاه شانزدهمین

 و ساختمان تأسیسات المللی

 و سرمایشی سیستمهای

 گرمایشی

 آبان 3-6
 88203020:تلفن - نمانگر شرکت

 www.iranhvac.com:سایت وب

 دوالبی بوجار آقای

- 21912547 

https://aeropersia.com/
http://www.iranicf.com/
http://ibie-ex.ir/
http://www.iranplast.ir/
http://idro-fairs.com/
http://www.ipcc.ir/
http://watex.ir/Farsi/default.aspx
http://www.irantelecomfair.com/
http://www.irantelecomfair.com/
http://www.iranhvac.com/fa/


36 

 یالملل بین نمایشگاه چهارمین

 صنایع و چرم کفش، کیف،

 وابسته

 فجر مهر آروین آبان 3-6
 - احسانپور آقای

21912463 

37 

 المللی بین نمایشگاه دومین

 صنایع و آبزیان شیالت،

 هوابست

 ----- آبان 4-7
 - افشار خانم

21912771 

38 
 بین نمایشگاه هفدهمین

 برق صنعت المللی
 آبان 13-16

 - کوشا مدیریت تجارت، راهکار شرکت

 42917000: تلفن

 www.elecshow.ir: سایت وب

 - عسگری آقای
21912200 

39 

 بین نمایشگاه سیزدهمین

 معدنی، صنایع معدن، المللی

 و تجهیزات آالت، ماشین

 Iran) وابسته صنایع

Conmin 2017) 

 ----- آبان 13-16
 - عسگری آقای

21912200 

40 

 بین نمایشگاه دوازدهمین

 و لوازم خودرو، قطعات المللی

 خودرو های مجموعه

 آبان 22-25

: فنتل - یدروا المللی بین بازرگانی شرکت

7-22662765 

 fairs.com-www.idro: سایت وب

 - رسولی آقای
21912328 

41 

 المللی بین نمایشگاه دومین

 و حالل پروتئینی محصوالت

 وابسته صنایع

 ----- آبان 22-25
 - کبیری آقای

21912549 

42 
 بین یشگاهنما یازدهمین

 نان و آرد صنعت المللی
 آذر 3-6

: تلفن - کوشا اطالعات و تجارت گروه

88070833 - 88070844 

  www.Ibex.ir: سایت وب

 - زارعی آقای
21912463 

43 

 یالملل بین نمایشگاه چهارمین

 صنایع و خورشیدی انرژیهای

 وابسته

 آذر 4-7
 - 66476132: تلفن - پایا فن شرکت

66488815 

 www.solariran.org: سایت وب

----- 

44 
 بین نمایشگاه هفدهمین

 خانگی لوازم المللی
 آذر 4-7

: تلفن - ایران خانگی لوازم انجمن

88513216-88513557 

 www.iexhap.ir: سایت وب

 - موبدی آقای
21912376 

45 

 بین نمایشگاه شانزدهمین

 صنایع و دام،طیور المللی

 وابسته

 ----- ----- آذر 13-16

http://elecshow.com/Farsi/default.aspx
http://www.idro-fairs.com/
http://www.ibex.ir/
http://www.solariran.org/
http://www.iexhap.ir/fa/


46 

 بین نمایشگاه چهاردهمین

 عصنای فوالد،) متالورژی المللی

 ماشین و آهنگری معدنی،

 ریخته و سازی لبقا کاری،

 (گری

 ----- ----- آذر 13-16

47 

 نمایشگاه هجدهمین

 فناوری و پژوهش دستاوردهای

 کشور

 ----- ----- آذر 22-25

48 

 نمایشگاه چهارمین و بیست

 و یبند بسته چاپ، المللی بین

 وابسته آالت ماشین

 ----- فجر مهر آروین شرکت آذر 22-25

49 

 نمایشگاه پنجمین و بیست

 چراغهای و لوستر المللی بین

 تزئینی

ماه دی 2-5  ----- ---- 

50 

 یالملل بین نمایشگاه سومین

 تأسیسات و تجهیزات

 بیمارستانی

ماه دی 2-5  ----- ---- 

51 
 المللی بین نمایشگاه اولین

 سوخت داران جایگاه
ماه دی 3-6  -----  

52 

 بین نمایشگاه پانزدهمین

 و عمومی نقل و حمل المللی

 شهری تخدما

ماه دی 3-6  
 22020248: تلفن - افراز آوین شرکت

  co.ir-www.avin: سایت وب
----- 

53 

 بین نمایشگاه چهاردهمین

 و بازاریابی تبلیغات، المللی

 وابسته صنایع

ماه دی 12-15  ----- 22020248: تلفن - افراز آوین شرکت 

54 

 بین نمایشگاه یازدهمین

 وتجهیزات خدمات کاال، المللی

 فروشگاههای و فروشگاهی

 ای زنجیره

ماه دی 12-15  ----- ----- 

55 

 لیالمل بین نمایشگاه پنجمین

 های میوه آجیل، خشکبار،

 وابسته ایعصن و خشک

ماه دی 13-16  ------ ----- 

http://www.avin-co.ir/


 ----- ------ دی 24-21 کار و کسب نمایشگاه اولین 56

57 
 لیالمل بین نمایشگاه هفتمین

 اداری مبلمان
ماه دی 21-24  ----- ----- 

58 

 بین نمایشگاه هشتمین

 معماری مدرن، خانه المللی

 دکوراسیون و داخلی

ماه دی 21-24  
 88203020 :تلفن - نمانگر شرکت

 www.midex.ir: سایت وب
----- 

59 

 بین نمایشگاه یازدهمین

 صنایع و گردشگری المللی

 وابسته

 ----- ----- بهمن 3-6

60 
 لیالمل بین نمایشگاه پنجمین

 مستغالت و امالک
 ----- ----- بهمن 3-6

61 
 المللی بین اهنمایشگ اولین

 ایران دریایی صنایع جامع
 ----- ------ بهمن 4-7

62 

 المللی بین نمایشگاه اولین

 ایران دوم دست آالت ماشین

 (استوک)

 ----- ------ بهمن 13-16

63 
 المللی بین نمایشگاه نهمین

 وابسته صنایع و پنجره و در
 بهمن 13-16

 و بازرگانی المللی بین شرکت

-22397540: تلفن - تهران نمایشگاهی

22397296-22396947 

 www.titexgroup.com: سایت وب

----- 

64 

 بین نمایشگاه شانزدهمین

 ماشین آالت، یراق المللی

 وابسته صنایع و مبلمان آالت

 ----- ----- بهمن 23-26

65 

 المللی بین نمایشگاه نهمین

 ماشین و عایقها آسفالت، قیر،

 وابسته آالت

  ----- بهمن 23-26

66 
 بین نمایشگاه هفدهمین

 زیست محیط المللی
 ----- ----- اسفند 2-5

67 

 المللی بین نمایشگاه دهمین

 بهره تجدیدپذیر، نو، های انرژی

 جویی صرفه و وری

 ----- ----- اسفند 2-5

http://www.midex.ir/fa/
http://www.titexgroup.com/fa/


68 

 یالملل بین نمایشگاه دومین

 نهاده کشاورزی، آالت ماشین

 آبیاری نوین های سیستم و ها

 اسفند 10-13

 - نمایشگاهی های پروژه مدیریت شرکت

 051-36158 - 86031300: تلفن

 www.iranagrishow.ir: سایت وب

----- 

69 
 مللیال بین نمایشگاه اولین

 کریستال و بلور چینی،
 ----- ------ اسفند 10-13

68 

 المللی بین نمایشگاه دومین

 نهاده شاورزی،ک آالت ماشین

 آبیاری نوین های سیستم و ها

 اسفند 10-13

 - نمایشگاهی های پروژه مدیریت شرکت

 051-36158 - 86031300: تلفن

 www.iranagrishow.ir: سایت وب

----- 

69 
 المللی بین نمایشگاه اولین

 کریستال و ربلو چینی،
 ----- ------ اسفند 10-13

 

http://www.iranagrishow.ir/teh/fa/
http://www.iranagrishow.ir/teh/fa/

