
  
 

 
 ISF.ED.F01  96سال  هاي داخليتقويم نمايشگاه

  سايت برگزاري  زمان برگزاري گاه ـام نمايشـن رديف
 --- فروردین 20-25  دومین نمایشگاه خودروهای کالسیک 1

 www.isfahanvet.ir اردیبهشت 1 -نیفرورد 29 المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی، ژنتیک و اصالح نژاد دام پانزدهمین نمایشگاه بین 2

 www.isfahanautopart.ir اردیبهشت 9-6 ( IASP) ها و صنایع وابسته خودرو، مجموعهقطعات یالمللینب یشگاهنما سیزدهمین 3

 www.isfahanfloplant.ir اردیبهشت 14–18  یشهر مبلمان و سبزفضای  اه،یگ و گل تخصصی نمایشگاه نیششم 4

 www.isfahanisf.ir اردیبهشت 25-28  وابسته عیصنا و معادن سنگ، یالمللنیب شگاهینما نیزدهمیس 5

 www.tourismexpo.ir خرداد 2-5  اصفهان یهتلدار و یگردشگر صنعت شگاهینما نینهم 6

 www.quranisf.ir خرداد 16-22  قرآن نمایشگاه چهاردهمین 7

 www.ezdevajshow.ir تیر 1-6  دومین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات ازدواج 8

 www.talaexpo.ir تیر 20-23  یمتیق یهاسنگ و گرانبها فلزات داتیتول و آالتنیماش ابزار، ع،یصنا یالمللنیب شگاهینما نیازدهمی 9

 www.isfahanwood.ir تیر 28-31  آالت و مواد اولیه صنایع چوب، یراقآالتاشینمالمللی بین نمایشگاه پانزدهمین 10

 www.homedecorfair.ir مرداد 5-8  مدرن یونخانه، مبلمان و دکوراس یشگاهنما مینپنج 11

 www.ics.isfahan.ir مرداد 15-13  (ICS2017) های نوین شهریاولین نمایشگاه اختصاصی فناوری 12

 www.isfahankitchen.ir مرداد 23-27  مدرن آشپزخانه و خانه لوازم و زاتیتجه یتخصص شگاهینما نیچهارم 13

 www.isfahankids.ir شهریور 4 -مرداد 31  نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد،کودک و نوجوانهجدهمین  14

 www.isfahanshoptech.ir شهریور 3 -مرداد 31  ایهای زنجیرهفروشگاهو  اولین نمایشگاه تخصصی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی 15

 www.isfahancementex.ir  شهریور 8-11 آالت و محیط زیست( و ماشین المللی سیمان )بازار، صادرات، تجهیزاته بینسومین نمایشگا 16

 www.ceramtech.ir  شهریور 18-15 ( Ceramtech) کیسرام المللی تکنولوژیبین شگاهینمااولین  17

 www.isfahanleasingshow.ir  شهریور 22-26  اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 18

 www.isfahanroadconst.ir  مهر 12-15 آالت راهسازی و راهداری، معدنی، ساختمانی المللی ماشیندهمین نمایشگاه بین 19

 www.isfahanmodernconst.ir مهر 27-30 المللی جامع صنعت ساختمان بیستمین نمایشگاه بین 20

 www.isfahanrealstate.ir آبان 4-7 سازی، امالک و مستغالت اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه 21

 www.isfahanlift.ir آبان 4-7 دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور، پله برقی، صنایع و تجهیزات وابسته 22

 www.isfahanibc.ir آبان 14-11 ( Infex) بندی، محصوالت و خدمات وابسته(چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی )فرآوری، بسته 23

 www.isfahansafe.ir آبان 21-24  ینشانآتش و ایمنیپلیسی،  ی،تیامن حفاظتی، صنایع نوین هایفناوری تخصصی نمایشگاه نیهشتم 24

 www.sanitex.ir آبان 22-25 های بهداشتی دومین نمایشگاه تخصصی شیرآالت و سرویس 25

 www.autocom.ir آذر 4 -آبان 30 ( Autocom)، مخابرات یادار ونیاتوماس و وتریکامپ یالمللنیب شگاهینما مینسو و ستیب 26

 www.isfahancarpex.ir آذر 15-9  (Carpex) دستباف فرش صادراتی -تخصصی نمایشگاهبیستمین  27

 www.isfahanresearchfair.ir آذر 18-20  پژوهش هفته شگاهینما 28

 www.isfahanwater.ir آذر 21-24  فاضالب و آب سیساتأت و آب صنعت المللیبین نمایشگاه تمینشه 29

 --- آذر 21-24 خانگینهمین نمایشگاه ملزومات روشنایی، لوستر و تزئینات  30

 www.isfahanisief.ir دی2 -آذر 29  ی( و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتیکارگاه وصنعت )تجهیزات صنعتی المللی نمایشگاه بین زدهمینواد 31

 www.isfahanhomefurn.ir دی 6-10  نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی پانزدهمین 32

 www.isfahantermotec.ir دی 19-16 ( Termotec) المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشینمایشگاه بین شانزدهمین 33

 www.agrovet.ir  دی 24-28 ورزی )مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت و باغبانی( کشا المللی جامعین نمایشگاه بینشانزدهم 34

 www.isfahanauto.ir  بهمن 6-3 ( IAS) صنعت خودرو یالمللینب یشگاهنما چهاردهمین 35

 --- بهمن  10-14 نمایشگاه خودروهای کالسیک 36

 www.isfpharma.ir  بهمن 20-18 ( Isfahan Pharmaالمللی دارو و صنایع وابسته )اولین نمایشگاه بین 37

 www.isfahansitex.ir بهمن  29-26 ( Sitex) نساجی صنعت المللیبین نمایشگاه دوازدهمین 38

 www.isfahanflooring.ir بهمن  26-29  هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش 39

 www.isfahanhometech.ir اسفند 11-7  (Hometech) خانگی لوازم المللیبین نمایشگاه نیکمیو  ستیب 40

 www.isfahanhomejob.ir اسفند 15-19  خواب یکاال و ، سرویس یخانگ منسوجات شگاهینما نیسوم 41

 --- اسفند 15-19 خانگی ناتییتز ، ایهدا یتخصص شگاهینما نیاول 42

 --- اسفند 23-27 و بهداشتیاولین نمایشگاه و جشنواره فروش محصوالت غذایی  43

 --- اسفند 23-27 زندانیهای استان اصفهاناولین نمایشگاه توانمندیهای بنیاد تعاون  44
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