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ردیف
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تعداد

عىوان
تلفه تماسشرکت برگزار کىىدهسالهتاریخ برگزاریوام اختصاریعىوان ومایشگاه

11
صٌایع دػتی، جارتِ ّای گشدؿگشی، )ًَسٍصگاُ ایشاى دس هـْذ 

(ػَغات ٍ ّذایا
35005573 (051)ًوایـگاُ تیي الوللی هـْذعطاس- فشدٍػی1397/01/04-011

3-38904401(051)ؿشوت آسٍیي تجاست هیاًِفشدٍػی- هفاخش 07-1397/02/03(ػٌت ًثَی )پٌجویي ًوایـگاُ تخصصی اصدٍاج22

 IRAN FLOWER SHOWّفذّویي ًوایـگاُ تیي الوللی گل ٍ گیاُ ٍ تاغثاًی هـْذ33
2018

1397/02/17-21
- فشدٍػی - هفاخش 

فضای تاص

ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای 

اػتاى خشاػاى سضَی

(051)38582083

09150066429

44
صٌایع  (هعواسی ٍ عوشاى )تیؼت ٍ یىویي ًوایـگاُ تیي الوللی ػاختواى 

ػشهایـی ٍگشهایـی
IRAN BUILD 

SHOW2018
1397/03/29-04/02

فشدٍػی- هفاخش

فضای تاص- عطاس

ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای 

اػتاى خشاػاى سضَی

(051)38582083

09150066429

(ػاخت ایشاى)دٍهیي ًوایـگاُ تخصصی تَلیذ هلی ٍ واالی ایشاًی 5
فشدٍػی- هفاخش 

فضای تاص - 

عطاسًوایـگاُ تخصصی فشؽ دػتثاف6

31519 (051)ؿشوت تشػاص سٍیذاد پاسعفضای تاص- عطاس - فشدٍػی IRAN PEL SHOW 2018چْاسدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی دام، طیَس ٍ آتضیاى7

 IRAN ELECTRO EXPOػیضدّویي  ًوایـگاُ تیي الوللی تشق، الىتشًٍیه تجْیضات ٍصٌایع ٍاتؼت8ِ

2018
هفاخش

ؿشوت هذیشیت ٍ هـاٍسُ تیي الوللی 

تجاست ٍ  سٍیذاد آسػا
(051)37653080

79
ؿـویي  ًوایـگاُ تیي الوللی هثلواى، لَػتش ، سٍؿٌایی، دوَساػیَى ٍ هعواسی 

(ًیوؼال اٍل)داخلی
1397/04/27-30

فشدٍػی- هفاخش 

عطاس
6-88528952 (021)ؿشوت پیـثشاى صٌعت سایوٌذ

 IRAN MOTOR SHOWّجذّویي ًوایـگاُ تیي الوللی خَدس810ٍ
2018

1397/05/08-12
فشدٍػی- هفاخش 

فضای تاص- عطاس 
54512 (021)ؿشوت ایذُ تجاست ّشهغ

 IRAN AUTO PARTSّجذّویي ًوایـگاُ تیي الوللی لطعات خَدسٍ ٍ صٌایع ٍاتؼت911ِ
EXPO 2018

54512 (021)ؿشوت ایذُ تجاست ّشهغعطاس- فشدٍػی 1397/05/17-20

صهیي ؿٌاػی ٍ صٌایع ٍاتؼتِ, دٍاصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی هعذى 12

چْاسدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی ػٌگ ّای تضئیٌی ٍ ًوا13

14
چْاسدّویي  ًوایـگاُ تیي الوللی هاؿیي آالت ،ساّؼاصی ٍ عوشاى ، سیلی ٍ 

جادُ ای

15
آٌّگشی، -لالثؼاصی , فَالد، هتالَسطی ,دٍاصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی فلضات

سیختِ گشی ٍ صٌایع ًؼَص

PARS INDEX 2018تیؼتویي ًوایـگاُ تیي الوللی صٌعت هـْذ16

ػیضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی اتَهاػیَى صٌعتی17
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(1397سال )تقویم نمایشگاههای بین المللی مشهد 

1397/4/07-11(051) 38911544

ؿشوت هذیشیت ٍ هـاٍسُ تیي الوللی 

تجاست ٍ  سٍیذاد آسػا
(051)37653080

6

5
ؿشوت ًوایـگاّی تشتش هلل ّیشاد 

پاسع آٍیي

1397/04/20-23

10

MIMEX 2018

فشدٍػی- هفاخش 1397/05/25-28
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ًَصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی صٌایع غزایی18

ّـتویي ًوایـگاُ ًَؿیذًیْا، صٌایع ٍ هاؿیي آالت ٍاتؼت19ِ

ّـتویي ًوایـگاُ تخصصی ؿیش ٍ لثٌیات20

دٍاصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی هاؿیي آالت صٌایع غزایی ٍ تؼتِ تٌذی21

35005573 (051)ًوایـگاُ تیي الوللی هـْذفضای تاص-فشدٍػی-هفاخش ًوایـگاُ گشدؿگشی ٍ صٌایع ٍاتؼت22ِ

23
پاًضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی ػاخت، طشاحی، هٌْذػی ٍ تجْیضات ّتل، 

سػتَساى ٍ وافی ؿاج
31519(051)ؿشوت تشػاص سٍیذاد پاسععطاس

26-1397/06/20(فشٍؽ پاییضُ  )ًَصدّویي ًوایـگاُ عشضِ هؼتمین واال 1324
فشدٍػی- هفاخش

عطاس

ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای 

اػتاى خشاػاى سضَی
(051)38582083

09150066429

25
تیؼت ٍ یىویي ًوایـگاُ تیي الوللی واؿی ٍ ػشاهیه، چیٌی ٍ ؿیش آالت 

تْذاؿتی ػاختواى
IRAN TILE 

SHOW 2018

ًْویي ًوایـگاُ تخصصی دسب ٍ پٌجشُ، هاؿیي آالت  ٍ صٌایع ٍاتؼت26ِ

اٍلیي ًوایـگاُ تیي الوللی آػاًؼَس، پلِ تشلی ٍ تاالتشّا27

38642454(051)ًْویي ًوایـگاُ تخصصی خذهات ٍ هحیط صیؼت ؿْشی28

9158958675ًْویي ًوایـگاُ تخصصی حول ٍ ًمل ٍ تشافیه ؿْشی29

عطارػَهیي ًوایـگاُ تیي الوللی حول ٍ ًمل ٍ تشاًضیت، تجْیضات اًثاس ٍ گوشن30

مفاخزاٍلیي ًوایـگاُ تخصصی پَؿان ، ًؼاجی ، هٌؼَجات خاًگی ٍ صٌایع ٍاتؼت31ِ

32
پاًضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی پضؿىی، دًذاًپضؿىی، تجْیضات ٍ صٌایع 

ٍاتؼتِ
Pars Health 201875965 (021)پیـشٍ هثتىشاى چیؼتاهفاخش

عطاساٍلیي ًوایـگاُ تیي الوللی تجْیضات ٍسصؿی ٍ صٌایع ٍاتؼت33ِ

34

اٍلیي ًوایـگاُ تیي الوللی پشٍسؽ اػثْای اصیل ، هعشفی ًظادّای هوتاص ، 

تجْیضات داهپضؿىی ، ولیٌیه ّا ٍ تیواسػتاًْای تخصصی حیَاًات ، ٍػایل 

حول ٍ ًمل حیَاًات ، ؿىاس ٍ طثیعت گشدی ٍ هاؿیي ّای آفشٍدی

فشدٍػی

08/04-1397/07/28ًَصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی ًاؿشاى وتاب جْاى اػالم1735
فشدٍػی- هفاخش

عطاس

اداسُ ول فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی اػتاى 

خشاػاى سضَی
(051)38594001

ؿشوت ًوایـگاّی تاسثاٍا اتتىاس یگاًِفشدٍػی- هفاخش دٍهیي ًوایـگاُ تیي الوللی خاًِ هذسى ٍ ایذُ آل36
(051)38821313

38821109

ؿشوت آسٍیي تجاست هیاًِعطاسدٍهیي ًوایـگاُ تخصصی هادس، ػیؼوًَی ٍ وَدن37
(051)38642454

09158958675

1397/07/03-06

111397/06/3-6

161397/07/19-22

1397/06/11-15

عطاس- فشدٍػی- هفاخش

15

14

18

ؿشوت آسٍیي تجاست هیاًِ

PARS FODEX 

URBAN SERVICES 

SHOW 2018

1397/07/11-14

1397/08/22-25

(051)31519 ؿشوت تشػاص سٍیذاد پاسعفشدٍػی- هفاخش 
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فزديسی

12
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پاًضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی هؼىي ، اًثَُ ػاصاى ٍ فشصتْای ػشهایِ گزاسی38

BUILTECH 2018ّـتویي ًوایـگاُ تیي الوللی صٌعتی ػاصی ٍ فٌاٍسیْای ًَیي صٌعت ػاختواى39

40
 تیؼت ٍ دٍهیي ًوایـگاُ تیي الوللی صٌعت ػاختواى ٍ تاػیؼات تا گشایؾ 

تشجْا ٍ ػاختواًْای هشتفع

31519(051)ؿشوت تشػاص سٍیذاد پاسعهفاخش09-1397/09/06ّفتویي ًوایـگاُ تیي الوللی چاج ٍ تؼتِ تٌذی41

42
چْاسهیي ًوایـگاُ تیي الوللی تخصصی یشاق آالت، هاؿیي آالت هثلواى ٍ 

صٌایع ٍاتؼتِ
75965 (021)پیـشٍ هثتىشاى چیؼتافشدٍػی

43
ؿـویي ًوایـگاُ تیي الوللی فلضات گشاًثْا، طال، جَاّش، ًمشُ، ػاعت، ػٌگْای 

لیوتی،هاؿیي آالت ٍ تجْیضات ٍاتؼتِ
Jewellery Expo2018عطاس- هفاخش

 اػتاًذاسی خشاػاى سضَیفشدٍػی- هفاخش ًوایـگاُ دػتاٍسدّای پظٍّؾ، فٌاٍسی ٍ في تاصاس44

عطاساٍلیي ًوایـگاُ تَاًوٌذیْای صادساتی ایشاى ٍ واالّای اػتاًذاسد45

فشدٍػی30-1397/09/28جـٌَاسُ ؿة یلذا2246

2347
ًَصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی هثلواى، لَػتش ، سٍؿٌایی، دوَساػیَى ٍ 

هعواسی داخلی
1397/10/04-07

فشدٍػی- هفاخش

عطاس
54512 (021)ؿشوت ایذُ تجاست ّشهغ

فشدٍػیIRANCOM 2018تیؼت ٍ یىویي ًوایـگاُ تیي الوللی واهپیَتش48

هفاخشّـتویي ًوایـگاُ ؿْش َّؿوٌذ49

50
ػَهیي ًوایـگاُ تیي الوللی تجْیضات ٍ في آٍسیْای حفاظتی، اهٌیتی، اهذاد ٍ 

ًجات، ایوٌی ٍ آتؾ ًـاًی
عطاس

PARS HOMEXتیؼتویي ًوایـگاُ تیي الوللی لَاصم خاًگی51

 2019

ّـتویي ًوایـگاُ تخصصی فشؽ هاؿیٌی، هَوت ٍ وفپَؽ ّا52

53
ؿاًضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی صَتی ٍ تصَیشی، دیجیتال ٍ جـٌَاسُ ًَس ٍ 

صذا

عطاسدّویي ًوایـگاُ تخصصی هٌؼَجات خاًگی54

2655
هاؿیي آالت، ًْادُ ّا ٍ )چْاسدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی وـاٍسصی 

(هىاًیضاػیَى
IRAN AGRI 
SHOW 2019

1397/11/03-06
فشدٍػی- هفاخش 

عطاس

ؿشوت هذیشیت سٍیذاد ٍ ًوایـگاُ 

سًٍك

(021)86046157

86046187

1397/09/05-09

21

1397/10/24-28 25

ؿشوت هذیشیت ٍ هـاٍسُ تیي الوللی 

تجاست ٍ  سٍیذاد آسػا

19

20
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24

1397/09/21-24

عطاس- فشدٍػی 

(051)38582083

09150066429

فشدٍػی- هفاخش 

1397/09/14-17

1397/10/12-16

(051)37653080

ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای 

اػتاى خشاػاى سضَی
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56
 (ارگاوً فًد)ديمیه ومایشگاٌ محصًالت ارگاویک ي مًاد غذایی سالم گًاَی شدٌ 

َمزمان با جشىًارٌ غذای مشُد
فشدٍػی

57
آجیل،خشکبار ي )ديمیه ومایشگاٌ شیزیىی ي شکالت، مًاد خام ي ماشیه آالت 

(میًٌ َای خشک
هفاخش

عطاسايلیه ومایشگاٌ آرد، وان، غالت ي صىایع يابست58ٍ

فشدٍػی- هفاخش26-1397/11/22دٍاصدّویي ًوایـگاُ لیضیٌگ ٍ فشٍؽ الؼاطی واال2859

عطاس
3-38904401(051)ؿشوت آسٍیي تجاست هیاًِ

60
ػیضدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی صٌعت آب، فاضالب ٍ تجْیضات ٍاتؼتِ، لَلِ ٍ 

اتصاالت پلی اتیي ٍ آتیاسی
PARS PLAST 2017دٍاصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی تخصصی صٌایع الػتیه ٍ پالػتیه61

62
چؼة ,پَؿـْای صٌعتی,یاصدّویي ًوایـگاُ تیي الوللی تخصصی سًگ ٍ سصیي

ٍ هَاد ؿیویایی ٍواهپَصیت ّا

63
ًْویي ًوایـگاُ تخصصی ؿَیٌذُ ّا، هَاد پان وٌٌذُ، هحصَالت تْذاؿتی ٍ 

هاؿیي آالت

عطاسػَهیي ًوایـگاُ تَسع، تاًه، تیوِ ٍ فشصتْای ػشهایِ گزاسی64

هفاخشپٌجویي ًوایـگاُ ًفت، گاص ٍ پتشٍؿیوی65

17-1397/12/10(فشٍؽ تْاسُ)تیؼتویي ًوایـگاُ عشضِ هؼتمین واال 3066
فشدٍػی- هفاخش

عطاس

ػاصهاى ّویاسی ؿْشداسیْای 

اػتاى خشاػاى سضَی

(051)38582083

09150066429

فشدٍػی

1397/12/01-04 29

1397/11/11-14 27
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