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  98هاي داخلي سال تقويم نمايشگاه 

ISF.ED.F01 

 
 پايگاه اطالع رسانی زمان برگزاري نـام نمايشـگاه  رديف

 isfahanvet.ir فروردین 27-30 ی و آبزیاندامپزشک ، وریط ، دام صنعت یالملل نیب شگاهینما هفدهمین 1

 floplant.ir اردیبهشت 3 –6 ییدارو اهانیگ ، اهیگ و گل یتخصص شگاهینما نیهشتم 2

 isfahanisf.ir اردیبهشت 11 –14 سنگ، معادن و صنایع وابستهپانزدهمین نمایشگاه بین المللی  3
 ceremonex.ir اردیبهشت 18 – 23 چهارمین نمایشگاه  تشریفات و تسهیالت ازدواج 4

  خرداد3-اردیبهشت28 نمایشگاه قرآن و عترت 5
quranisf.ir 

 --- خرداد3-اردیبهشت28 نمایشگاه ویژه ماه مبارک رمضان  6

 ezdevajshow.ir خرداد11-16 نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواجدومین   7

 isfahanautopart.ir خرداد 21-24 ها و صنایع وابسته خودروالمللی قطعات، مجموعهپانزدهمین نمایشگاه بین 8

 tourismexpo.ir  خرداد 28-31 اصفهان صنایع دستی و یگردشگر بین المللی شگاهینما یازدهمین 9

 isfahanwood.ir تیر 4-7 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آالت ، یراق آالت و مواد اولیه 10

 Isfahanrealstate.ir تیر 4-7 سومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت 11

 www.isfahanflooring.ir تیر 11-15 دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی  12

 isfahanhomefurn.ir تیر 11-14 اولین نمایشگاه مبلمان راحتی 13

 isfahaninpex.ir تیر 18-21 یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته 14

 Isfahaneducation.ir تیر 18-21 هفتمین نمایشگاه تخصصی صنعت آموزش  15

 homedecorfair.ir تیر 25-28 و دکوراسیون مدرنهفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان  16

 Isfahansportshow.ir مرداد 1-4 هفتمین نمایشگاه تخصصی سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات  وابسته 17

 isfahanhealth.ir مرداد 1-4 هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت  بهداشتی، آرایشی، شوینده ها  18

 isfahankids.ir مرداد 8-12 بیستمین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان  19

 Isfahankitchen.ir مرداد 8-12 ششمین نمایشگاه لوازم و تزیینات خانه و آَشپزخانه  20

 Admarkexpo.ir مرداد 16-19 نمایشگاه بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت کسب و کار 21

 horecaexpo.ir مرداد23-26 تجهیزات هتلداری، رستوران، فست فود، کافی شاپسومین نمایشگاه  22

 horecaexpo.ir مرداد23-26 اولین نمایشگاه نوشیدنیها 23

 isfahanleasingshow.ir شهریور4-مرداد 31 سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 24

 metalex.ir   شهریور 10-13 یازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی 25

 Isfahanintertile.ir شهریور 26-29 پوشش های ساختمانی  تخصصیاولین نمایشگاه  26

 --- شهریور 26-29 اولین نمایشگاه رونق تولید 27

 www.isffinex.ir مهر 2-5 وابسته عیصنا و مهیب بانک، بورس، شگاهینما نیپنجم 28

 talaexpo.ir   مهر 9-12 المللی  صنعت فلزات گرانبها، طال ، سنگهای قیمتی، ساعت ، ماشین آالت و تجهیزات وابستهسیزدهمین نمایشگاه بین  29
 isfahanmodernconst.ir مهر 18-21 المللی صنعت ساختمانبیست و دومین نمایشگاه بین 30

 isfahanwidex.ir آبان 3-مهر 30 چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته  31

 isfahanoffice.ir آبان 3-مهر 30 اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین های اداری و محصوالت و ملزومات اداری 32

 isfahanshoptech.ir آبان 3-مهر 30 دومین نمایشگاه تخصصی کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای  33

 autocom.ir   آبان 8-12 یادار ونیاتوماس و وتریکامپ یالمللنیب شگاهینما پنجمین و ستیب 34

 autocom.ir   آبان 8-12 دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها 35

 isfahanbook.ir آبان18-23 نمایشگاه سراسری کتاب 36

 isfahanisief.ir آذر 6-9 (یکارگاه و یصنعت زاتیتجه)صنعت یالملل نیب شگاهینما نیچهاردهم 37

 isfahancarpex.ir آذر  20-14 (Carpex) دستباف فرش  یتخصص نمایشگاه  نیدوم و ستیب 38

 agrovet.ir   آذر 26-29 (ها  نهاده ، یاریآب ، ونیزاسیمکان)یکشاورز صنعت جامع یالملل نیب شگاهینما نیهجدهم 39

 Isfahanmodex.ir ید 3-6 لباس و مد شگاهینما نیدوم 40

 Isfahansitex.ir ید 3-6 ینساج صنعت یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس 41

 isfahanhomefurn.ir ید 10-13 یخانگ ونیدکوراس و مبل عیصنا یتخصص شگاهینما نیهفدهم 42

 isfahanlift.ir ید 17-20 وابسته خدمات و آسانسور صنعت یتخصص  شگاهینما نیازدهمی 43

 sfahantermotec.ir ید 27-24 (Termotec)گرمایشی و سرمایشی ساتیتأس و تجهیزات المللیبین نمایشگاه نیهجدهم 44

 medifair.ir بهمن 2-5 وابسته خدمات و یشگاهیآزما ، یدندانپزشک ،یپزشک زاتیتجه و عیصنا یالملل نیب شگاهینما نیچهاردهم 45

 Isfpharma.ir بهمن 2-5 وابسته خدمات و عیصنا دارو، یالملل نیب شگاهینما نیدوم 46

 isfahanhometech.ir بهمن 14-10 (Hometech) یخانگ لوازم المللیبین نمایشگاه  نیسوم و ستیب 47

 isfahanlight.ir بهمن 20-24 ینییتز یچراغها و لوستر شگاهینما نیازدهمی 48

 isfahanfajr.ir بهمن 19-22 فجر دهه شگاهینما 49

 Infexiran.ir اسفند 2 - بهمن 29 ییغذا عیصنا یتخصص شگاهینما نیشانزدهم 50

 Ceremonex.ir اسفند 2 - بهمن 28 )تدارکات ازدواج( – فاتیتشر شگاهینما نیدوم 51

 Isfahansafe.ir اسفند 1 - بهمن HSE 28 و نجات و امداد بحران، تیریمد ، یمنیا عیصنا شگاهینما نیدهم 52

 Isfahanhomejob.ir اسفند 6-10 (ما ی خانه) خواب یکاال و سیسرو ،یخانگ منسوجات شگاهینما نیپنجم 53

  اسفند 14-19 فروش بهاره 54

  اسفند 22-25 اولین نمایشگاه مهاجر فرست 55
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