
عنوان نمایشگاهردیف
ًوایطگاُ سَغاذ ٍ ّذایا1
دٍهیي ًوایطگاُ مفدَش ّا ،هَمر ٍ فشش هاضیٌی2
دٍهیي ًوایطگاُ جْیضیِ عشٍس ٍ هلضٍهاذ سفشُ عقذ3
خٌجویي ًوایطگاُ ماهدیَزش ٍ الناهح4
اٍلیي ًوایطگاُ اقسصاد ٍ فشٌّگ هحیط صیسر تا هذیشیر جْادي5
اٍلیي ًوایطگاُ زخصصی دسب،خٌجشُ ٍ هاضیي آالذ هشتَط6ِ
اٍلیي ًوایطگاُ آساًسَس ٍ خلِ تشقی7
چْاسهیي ًوایطگاُ ضیافر سهضاى8
ّفسویي ًوایطگاُ مَدك ،ًَجَاى سشگشهی9
خٌجویي ًوایطگاُ خاًِ هذسى10
سَهیي ًوایطگاُ زاسیساذ ساخسواى ٍ سیسسن ّاي سشهایطی ٍ گشهایطی11
ًوایطگاُ فشٍش خاییض12ُ
ًوایطگاُ سساًِ ّاي دیجیسال13
دٍهیي ًوایطگاُ گل ٍ گیا14ُ
دٍهیي ًوایطگاُ حول ٍ ًقل عوَهی ٍ خذهاذ ضْشي15
اٍلیي ًوایطگاُ ضشمسْاي داًص تٌیاى ٍ صٌایع ّایسل16
ّطسویي ًوایطگاُ هثلواى خاًگی ٍ دمَساسیَى داخلی17
اٍلیي ًوایطگاُ تیي الوللی زجْیضاذ دًذاًدضضنی،خضضنی،داسٍئی ٍ آصهایطگاّی18
اٍلیي ًوایطگاُ زخصصی هَاد ضَیٌذُ ،آسایطی ٍ تْذاضسی19
اٍلیي ًوایطگاُ اهالك ٍ هسسغالذ ،فشصسْاي سشهایِ گزاسي20

سَهیي ًوایطگاُ  صٌعر تشق21
چْاسهیي ًوایطگاُ تیي الوللی ًْادُ ّا ، آب ،آتشساًی22

چْاسهیي ًوایطگاُ مطاٍسصي ٍ صٌایع ٍاتسس23ِ
ضطویي ًوایطگاُ  تیسنَیر ٍ ضیشیٌی ٍ ضنالذ24
سَهیي ًوایطگاُ ًَضیذًی ّا ٍ صٌایع ٍاتسس25ِ
ًْویي ًوایطگاُ صٌایع هَاد غزایی  ٍ صٌایع ٍاتسس26ِ
چلِ ایشاًی- سَهیي جطٌَاسُ ضة ایشاًی 27

ّفسویي  ًوایطگاُ فشش دسسثاف28

ّفسویي  ًوایطگاُ زاتلَ فشش29

سَهیي  ًوایطگاُ  لَسسش چشاغْاي سٍضٌائی ٍ زضئیٌی30
سَهیي ًوایطگاُ چیٌی تلَس ٍ هلضٍهاذ آضدضخا31ًِ
ّفسویي ًوایطگاُ دام طیَس ٍ صٌایع ٍاتسس32ِ

ضطویي ًوایطگاُ  قطعاذ، لَاصم ٍ هجوَعِ ّاي خَدس33ٍ

ّطسویي  ًوایطگاُ  لَاصم خاًگی34

ّفسویي ًوایطگاُ لَاصم صَزی ٍ زصَیشي35
دٍاصدّویي ًوایطگاُ قشآى ٍ علَم قشآًی36
سَهیي  ًوایطگاُ تیي الوللی اًثَُ ساصاى37

ّطسویي ًوایطگاُ صٌعر ساخسواى38
دّویي ًوایطگاُ مساب39
ًوایطگاُ فشٍش تْاس40ُ
ًوایطگاُ زَاًوٌذي صادساذ41
اٍلیي ًوایطگاُ زخصصی صٌعر خَضاك،میف،هاضیي آالذ ،هحصَالذ خَسر ٍ چشم42

ًوایطگاُ ماالي اسساًذاسد43
ًوایطگاُ چاج ٍ تسسِ تٌذي44
ًوایطگاُ تَسس، تیوِ،تاًنذاسي45
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