
  ISF.ED.F06.00  95سال  هاي داخليتقويم نمايشگاه 

  سايت برگزاري  زمان برگزاري گاه ـام نمايشـن رديف
 www.floplant.ir ارديبهشت  1 – 6 ئیني تزو پرندگان ماهیان  -فضای سبز شهریو  ، گیاهان داروييگیاهخصصي گل و تنمايشگاه  ینمپنج 1
 www.isfahanisf.ir  ارديبهشت 12 – 16  المللي سنگ، معادن و صنايع وابستهنمايشگاه بین دهمیندواز 2
 www.isfahanautopart.ir  ارديبهشت 21 – 22 خودرو  وابسته صنايعها و ، مجموعهقطعات يالمللینب يشگاهنما دهمیندواز 3
 www.tourismexpo.ir  ارديبهشت 22 – 31 و هتلداری اصفهان  یصنعت گردشگر يشگاهنما تمینهش 2
 www.isfahanpower.ir  خرداد 5 – 2  المللي صنعت برقهشتمین نمايشگاه بین 5

 www.quranisf.ir  خرداد 22 – 22  نمايشگاه قرآن زدهمینسی 6

 www.ezdevajshow.ir تیر  12 – 17 اولین نمايشگاه تخصصي تسهیالت و ملزومات ازدواج )جهیزيه، تشريفات و مؤسسات وابسته(  7

 www.isfahanwood.ir تیر  21 – 22 و مواد اولیه صنايع چوب  آالت، يراقآالتاشینمالمللي بیننمايشگاه دهمینچهار 2
 www.talaexpo.ir  مرداد 1 –تیر  29 قیمتي  هایات فلزات گرانبها و سنگتولیدو آالت ینماش ابزار،، يعصنا يالمللینبيشگاه نما همیند 9
  www.homedecorfair.ir  مرداد 5 – 2  مدرن یونخانه، مبلمان و دکوراس يشگاهنما مینچهار 11

 www.metalex.ir  مرداد 15 – 12 (Metalex) وابستهمعادن و صنايع فوالد، ، گریريخته المللي متالورژی،نهمین نمايشگاه بین 11
 www.isfahanwidex.ir  مرداد 19 – 22  وابسته يعو صنا یزاتو پنجره، تجه در يتخصص يشگاهنما ومینس 12
 www.isfahanpaint.ir  مرداد 19 – 22  های صنعتي و مواد کامپوزيتالمللي رنگ، رزين، مواد شیمیايي، پوششهشتمین نمايشگاه بین 13
 www.isfahankitchen.ir  مرداد 26 – 29 مدرن  آشپزخانهتجهیزات و لوازم خانه و  يتخصص يشگاهنما ومینس 12
 www.isfahanhealth.ir  شهريور 2 – 5 کننده، سلولزی، تجهیزات و خدمات وابسته ششمین نمايشگاه تخصصي محصوالت بهداشتي، شوينده، پاک 15
 www.isfahankids.ir  شهريور 2 – 5  اولین نمايشگاه تخصصي مادر، نوزاد و کودک 16

 www.isfahanlift.ir شهريور 11 – 13  وابسته یزاتو تجه يع، صناي، پله برقآسانسور ياختصاص يشگاهنما میننه 17
 www.picrugshow.ir شهريور 12 – 22 اولین نمايشگاه تخصصي تابلو فرش دستباف ايراني  12
 www.isfahanroadconst.ir مهر 2 – 7  و صنايع وابسته ديزلي، خدمات شهریی، معدني، ساختماني، راهدار ی،آالت راهسازینماش يالمللینبيشگاه نما نهمین 19
 www.isfahanmodernconst.ir مهر  26 – 31 ين(نو یهایو فناور یمعمار)مصالح،  ساختمانصنعت  يالمللینب يشگاهنما همیننوزد 21

 ---  آبان 5 – 2 های کالسیک اولین نمايشگاه تخصصي خودروها و موتور سیکلت 21

 www.sweetfair.ir  آبان 5 – 2 سومین نمايشگاه اختصاصي صنايع منتخب غذايي، آشامیدني و بهداشتي استان اصفهان  22

 www.agromac.ir  آبان 15 – 12 ( Agromac)ی صنعت کشاورز يالمللینبيشگاه مادهمین نپانز 23
  www.autocom.ir آبان  22 – 21 ( Autocomی )ادار یونو اتوماس یوترکامپ يالمللینب يشگاهنمامین بیست و دو 22
 www.sellcom.ir آبان  21 – 22  يجیتالد یزاتو تجه يانهجشنواره فروش را ینمپنج 25
 www.isfahantermotec.ir آذر 5 – 1 (Termotec)سیسات سرمايشي و گرمايشي المللي تجهیزات و تأنمايشگاه بین دهمینپانز 26
 www.isfahancarpex.ir آذر 19 – 12 (Carpex) صادراتي فرش دستباف -نمايشگاه تخصصي  نوزدهمین 27
 www.isfahanresearchfair.ir آذر 22 – 26 ی هفته پژوهش و نوآور يشگاهنما 22

 www.isfahansafe.ir آذر 23 – 26 شاني ن، امنیتي و آتشهای نوين صنايع حفاظتي، ايمنينمايشگاه تخصصي فناوری هفتمین 29
 www.isfahanisief.ir دی  1 – 2 ي(کارگاه وصنعت )تجهیزات صنعتي المللي نمايشگاه بین يازدهمین 31

 www.isfahanisief.ir دی  1 – 2 دومین نمايشگاه تخصصي ابزارآالت و نظافت صنعتي 31
 www.isfahanhomefurn.ir دی  2 – 11  و دکوراسیون خانگي مانمبلنمايشگاه تخصصي  چهاردهمین 32
 www.medifair.ir دی  15 – 12 پزشکي و آزمايشگاهي المللي صنايع و تجهیزات پزشکي، دنداندوازدهمین نمايشگاه بین 33
 www.agrovet.ir دی 26 – 23 ( Agrovet)و خدمات وابسته(  محصوالت، گیاه گل وها، و باغباني )نهادهی کشاورز یالمللي تکنولوژنمايشگاه بین پانزدهمین 32
 www.isfahanauto.ir بهمن 5 – 2  صنعت خودرو يالمللینب يشگاهنما زدهمینسی 35
 www.isfahanfajr.ir بهمن 19 – 22  دهه فجر مايشگاهن 36
 www.isfahanfajr.ir بهمن 19 – 22 های مردم نهاد استان اصفهانها و دستاوردهای سازماننجمین نمايشگاه توانمندیپ 37
 www.isfahanlight.ir بهمن 21 – 23 ئیني تز یهالوستر و چراغ يتخصص يشگاهنما تمینهش 32
 www.isfahanibc.ir بهمن 31 – 27 ( Infexبندی، محصوالت و خدمات( )فرآوری، بستهي )يصنايع غذاسیزدهمین نمايشگاه تخصصي  39
 www.cycleexpo.ir بهمن 27 – 31  وابسته خدماتو  تورسیکلت، دوچرخه، صنايعین نمايشگاه تخصصي موومد 21

 www.isfahanhometech.ir اسفند 9 – 5 ( Hometech) المللي لوازم خانگينمايشگاه بین مینیستب 21
 www.isfahanhomejob.ir  اسفند 16 – 21  خانگيمنسوجات سرويس و کاالی خواب و ومین نمايشگاه د 22
 www.celcam.ir  اسفند 16 – 21 ت وابسته( دمات و خجهیزات)صنعت،  مراهت و هابی ثهالفني تخصصاه تمايشگین نولا 23
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