
3 از 1صفحه 

ردیف

نمایشگاه

تعداد

عنوان
تلفن تماسآدرس وب سایتشرکت برگزار کنندهسالنتاریخ برگزاری

11
سازمان همیاری شهرداریهای 

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

(051)38795310

38795330

/http://artanamanegar.irشرکت آرتا نمانگرعطار- فردوسی - مفاخر 221400/03/19-22
(045)33245673 

(045)33248051-2

فردوسی33
شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
http://www.epma.ir(051) 36158

http://melalexpo.com/(051)38911155شرکت یرترملل هیراد پارس آوینمفاخر- فردوسی 44

http://www.hermesbi.comشرکت ایده تجارت هرمسفضای باز-  فردوسی 55
/

(021)54512

(021)88107840

6

7

8

http://www.arvintejarat.ir(051)38904401-3شرکت آروین تجارت میانهمفاخر- فردوسی 791400/08/5-8

(051)38911155

(1400 )نیمسال دوم  سال 

1400/07/3:                   تاریخ آخرین بازنگری20شماره بازنگری

(1400سال )تقویم نمایشگاههای بین المللی مشهد 

عنوان نمایشگاه

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و باغبانی

پانزدهمین  نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک،تجهیزات وصنایع وابسته

اولین نمایشگاه تخصصی تولیدات صنعت مبلمان، لوستر و دکوراسیون داخلی

محصوالت بهداشتی و ,مواد پاک کننده,هشتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها

ماشین آالت

مفاخر

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع الستیک و پالستیک

چسب و مواد شیمیایی ,پوششهای صنعتی,یازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین

وکامپوزیت ها
6

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته

نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی

1400/07/20-23

/http://melalexpo.comشرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

(سنت نبوی ) هفتمین نمایشگاه تخصصی ازدواج

http://artanamanegar.ir/
http://melalexpo.com/


3 از2صفحه 

ردیف

نمایشگاه

تعداد

عنوان
تلفن تماسآدرس وب سایتشرکت برگزار کنندهسالنتاریخ برگزاری

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

http://eventsportal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارسعطار- فردوسی10271400/09/02-5

فردوسی28

عطار29

دهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات

زمین شناسی و صنایع وابسته, چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی و نما

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،راهسازی و عمران ، ریلی و جاده 

ای

11http://www.barsashow.ir

چهارمین نمایشگاه  خانه مدرن و ایده آل

چهارمین نمایشگاه بین المللی  شیرینی و شکالت، مواد اولیه و ماشین آالت

(051)38337821

38651985

(051) 36158

 ) بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات و تجهیزات جانبی 

(نیمسال دوم 

1400/09/09-12

چهاردهمین نمایشگاه ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی

8http://www.epma.ir

شرکت برساز رویداد پارس 9http://eventsportal.ir/(051)31519

آهنگری، ریخته گری -قالبسازی , فوالد، متالورژی ,چهاردهمین نمایشگاه بین المللی فلزات

و صنایع نسوز

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک ،چینی و شیر آالت 

بهداشتی

عطار-فردوسی -مفاخر

عطار-فردوسی -مفاخر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور  و آبزیان

شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

عنوان نمایشگاه

1400/07/3:                   تاریخ آخرین بازنگری20شماره بازنگری

نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

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

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ، سونا، حمام

شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی

دهمین نمایشگاه نوشیدنیها، صنایع و ماشین آالت وابسته

1400/08/26-29

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

1400/08/18-21

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

http://eventsportal.ir/
http://eventsportal.ir/


3 از 3صفحه

ردیف

نمایشگاه

تعداد

عنوان
تلفن تماسآدرس وب سایتشرکت برگزار کنندهسالنتاریخ برگزاری

30

31

استانداری خراسان رضویفردوسی32

عطار33
شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
http//:www.epma .ir5136158

34

35

http://arman-groups.ir(051)31995شرکت آرمان توسعه گسترسنابادمفاخر36

http://www.barsashow.irشرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانهعطار37
(051)38337821

38651985

/http://www.hermesbi.comشرکت ایده تجارت هرمسمفاخر- فردوسی 38
(021)54512

(021)88107840

عطار39

عطار40

مفاخر41

https://www.rastak-expo.com(021)88346455شرکت رستاک پاد ویژنفردوسی42

43

44

45

46

47

48

49

http://eventsportal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارس  فردوسی20501400/12/03-06

عطار-فردوسی -مفاخر21511400/12/13-20
سازمان همیاری شهرداریهای 

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

(051)38795310

38795330(411)

چهارمین نمایشگاه  عرضه  مستقیم محصوالت ارگانیک،  گواهی شده ، گیاهان دارویی و 

همزمان با جشنواره غذا (ارگانو فود)مواد غذایی سالم  

(فروش بهاره)بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 

چهاردهمین نمایشگاه  لیزینگ و فروش اقساطی کاال
عطار-فردوسی -مفاخر1400/11/26-29

چهارمین نمایشگاه تخصصی مادر، سیسمونی،کودک و اسباب بازی

http://www.epma .ir(051) 36158

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار

دوازدهمین نمایشگاه صنعت کیف ،کفش ، ماشین آالت و محصوالت پوست و چرم
1400/9/16-19

15

13

14

1400/10/01-04

سومین نمایشگاه مشاورین و فرصت های سرمایه گذاری

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، 

ایمنی و آتش نشانی

فردوسی
یازدهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری ، تجهیزات پارکی و مبلمان شهری

(051)38795310

38795330(411)

شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه 

رونق

عطار-فردوسی -مفاخر1400/10/21-24
سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و 

(نیمسال دوم )معماری داخلی    

چهارمین نمایشگاه تخصصی یراق آالت و ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه شهر هوشمند

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر
فردوسی- مفاخر

عطار

شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

16

19

سومین نمایشگاه تخصصی  پوشاک ،نساجی، منسوجات خانگی
http://melalexpo.com/(051)38911155شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

1400/10/09-12 دوازدهمین  نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

هفتمین نمایشگاه  فلزات گرانبها، طال، جواهر، نقره، ساعت، سنگهای قیمتی

(051)37642330 http://ronaghexpo.com/

http://www.hamyari.org/

18

17

(ماشین آالت، نهاد هاو مکانیزاسیون )هفدهمین نمایشگاه کشاورزی 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

دهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، منسوجات خانگی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب و تجهیزات وابسته

(051)38904401-3 http://www.arvintejarat.ir شرکت آروین تجارت میانه

مفاخر-عطار-فردوسی 1400/11/07-10

1400/07/3:                    تاریخ آخرین بازنگری20شماره بازنگری

http://www.arvintejarat.ir شرکت آروین تجارت میانه
یازدهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهری

1400/09/24-27

عنوان نمایشگاه

(051)38904401-3

12

http://arman-groups.ir/
http://www.barsashow.ir/
https://www.rastak-expo.com/
http://eventsportal.ir/

