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نمایشگاه

تعداد

عنوان
تلفن تماسآدرس وب سایتشرکت برگزار کنندهسالنتاریخ برگزاری

www.expo.ir(051) 35005573نمایشگاه بین المللی مشهدعطار- فردوسی111397/01/04-11

http://exbiz.org/(051)38904401-3شرکت آروین تجارت میانهفردوسی- مفاخر 221397/02/03-07

331397/02/17-21
- فردوسی - مفاخر 

فضای باز
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی
http://www.hamyari.org/

(051)38795310

09154511101

441397/03/29-04/02
فردوسی- مفاخر

فضای باز- عطار
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی
http://www.hamyari.org/

(051)38795310

09154511101

5
فردوسی- مفاخر 

فضای باز - 

عطار6

http://eventsportal.ir/(051) 31519شرکت برساز رویداد پارسفضای باز- عطار - فردوسی 7

شرکت مدیریت و مشاوره بین مفاخر8
المللی تجارت و  رویداد آرسا

http://aresa.ir/(051)37653080

791397/04/27-30
فردوسی- مفاخر 

http://pishbaran.com/(021) 88528952-6شرکت پیشبران صنعت رایمندعطار

8101397/05/16-19
فردوسی- مفاخر 

http://www.hermesbi.com/(021) 54512شرکت ایده تجارت هرمسفضای باز- عطار 

11

12

13

14

15

16

17
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19
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22

10

-فردوسی-مفاخر

فضای باز- عطار
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(1397سال )تقویم نمایشگاههای بین المللی مشهد 

5

9

(ساخت ایران)دومین نمایشگاه تخصصی تولید ملی و کاالی ایرانی 

هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته

(صنایع دستی، جاذبه های گردشگری، سوغات و هدایا)نوروزگاه ایران در مشهد 

(سنت نبوی )پنجمین نمایشگاه تخصصی ازدواج

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد

صنایع سرمایشی وگرمایشی (معماری و عمران )بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان 

عنوان نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

هشتمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آالت وابسته

سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک تجهیزات وصنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساخت، طراحی، مهندسی و تجهیزات هتل، رستوران و کافی شاپ

1397/4/07-11

1397/04/20-23

1397/05/25-28

(نیمسال اول)ششمین  نمایشگاه بین المللی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی

6

 نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان

11

فردوسی- مفاخر 

1397/06/11-15

زمین شناسی و صنایع وابسته, دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و نما

چهاردهمین  نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،راهسازی و عمران ، ریلی و جاده ای

آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز-قالبسازی , فوالد، متالورژی ,دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات

1397/06/03-06

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

هشتمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی

فردوسی- مفاخر 

(051) 38911544

(051)37653080

http://eventsportal.ir/

http://www.melalexpo.com/

http://aresa.ir/

http://eventsportal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارس

شرکت مدیریت و مشاوره بین 
المللی تجارت و  رویداد آرسا

شرکت برساز رویداد پارس

شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد 
پارس آوین

(051)31519

http://expo.ir/
http://www.expo.ir/
http://www.melalexpo.com/
http://aresa.ir/
http://eventsportal.ir/
http://eventsportal.ir/
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12231397/06/19-26
فردوسی- مفاخر

عطار
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی
http://www.hamyari.org/

(051)38795310

09154511101

24

25

http://fa.chistafair.com/(021) 75965پیشرو مبتکران چیستامفاخر14261397/07/19-22

شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار  فردوسی27
یگانه

http://sabtnama.com/

(051)38821313

38821109

/http://exbiz.orgشرکت آروین تجارت میانهعطار28

(051)38642454

09158958675

16291397/09/02-08
فردوسی- مفاخر

عطار

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان خراسان رضوی
(051)38594001

استانداری خراسان رضویفردوسی30

http:arman-group.ir(051)31995شرکت آرمان توسعه گسترسنابادعطار31

http://melalexpo.com/(051)38911144-55شرکت برتر ملل هیراد پارس آوینمفاخر321397/09/12-16

18331397/10/04-07
فردوسی- مفاخر

http://www.hermesbi.com/(021) 54512شرکت ایده تجارت هرمسعطار

فردوسی34

مفاخر35

شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار عطار36
یگانه

http://sabtnama.com/

(051)38821313

38821109

37

38

39

21401397/11/03-06
فردوسی- مفاخر 

عطار
شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه 

رونق
http://ronaghexpo.com/

(021)86046157

86046187

www.shakhese3.comموسسه تحلیلی شاخص سومعطار41

(021)66032167

(051)36110959

09193678967

http://eventsportal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارس42

http://melalexpo.com/(051)38911144-55شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین43

http://melalexpo.com/(051)38911144-55شرکت برتر ملل هیراد پارس آوینمفاخر44

17

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

سازمان همیاری شهرداریهای هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها
استان خراسان رضوی

20

اولین نمایشگاه تخصصی مشاورین

1397/10/24-28

19

1397/09/12-15

22

15
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(ماشین آالت، نهاده ها و مکانیزاسیون)چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی 

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف وکفش ، ماشین آالت و محصوالت پوست و چرم

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک و نوجوان، سیسمونی و اسباب بازی

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

دهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

هفتمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

دومین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل

1397/08/22-25

13

عنوان نمایشگاه

نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری

نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

(فروش پاییزه  )نوزدهمین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 

فردوسی 1397/07/11-14

شرکت مدیریت و مشاوره بین 
المللی تجارت و  رویداد آرسا

http://aresa.ir/

(051)38904401-3 http://exbiz.org/

(051)37653080

شرکت آروین تجارت میانه

سومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و رفتارهای اقتصادی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی

(051)38795310

09154511101
http://www.hamyari.org/

-فردوسی- مفاخر 

عطار

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر

نمایشگاه تخصصی پوشاک ، نساجی ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته

16-1397/10/12هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا

1397/11/09-12
فردوسی

http://melalexpo.com/
http://eventsportal.ir/
http://melalexpo.com/
http://melalexpo.com/
http://aresa.ir/
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45

46

47

48

49

24501397/11/23-27
فردوسی- مفاخر

http://exbiz.org/(051)38904401-3شرکت آروین تجارت میانهعطار

http://eventspirtal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارس51

شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار 52
یگانه

http://sabtnama.com/

(051)38821313

38821109

53

http://fa.chistafair.com/(021) 75965پیشرو مبتکران چیستا فردوسی541397/12/01-04

26551397/12/10-17
فردوسی- مفاخر

عطار
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی
http://www.hamyari.org/

(051)38795310

09154511101

1397/12/01-05

http://www.epma.ir(051) 36158
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عطار- فردوسی -مفاخر

شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق 

زمین

23

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان

 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آالت بهداشتی ساختمان

نهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آالت  و صنایع وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته

25

عنوان نمایشگاه

عطار- مفاخر

همزمان با جشنواره غذای  (ارگانو فود)دومین نمایشگاه محصوالت ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده 

مشهد

(آجیل،خشکبار و میوه های خشک)دومین نمایشگاه شیرینی و شکالت، مواد خام و ماشین آالت 

دوازدهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال

اولین نمایشگاه آرد، نان، غالت و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مسکن ، انبوه سازان و فرصتهای سرمایه گذاری

1397/11/16-19

(فروش بهاره)بیستمین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 

http://eventsportal.ir/
http://eventspirtal.ir/
http://www.epma.ir/

