
Dateعنوان نمایشگاهردیف

april 17-14ًخستيي ًوايطگاُ هشامض آهَصضي ٍ تجْيضات مول اهَصضي قضٍيي1
23april-19ًوايطگاُ هعشفي سضتِ ّا ٍ هطاغل2
april-2may 26ًوايطگاُ سَغات ٍ ّذايا3
May-05مٌسشت احساى خَاجِ اهيشي4
سَهيي ًوايطگاُ مفپَش ّا ،هَمت ٍ فشش هاضيٌي5
سَهيي ًوايطگاُ جْيضيِ عشٍس ٍ هلضٍهات سفشُ عقذ6
22may-18ضطويي ًوايطگاُ ماهپيَتش ٍ الناهپ7
(qazvin sport 2015)ًخستيي ًوايطگاُ تجْيضات ٍسصضي قضٍيي8
(+food)ًخستيي ًوايطگاُ  تغزيِ سالن9
june 20-13پٌجويي ًوايطگاُ ضيافت سهضاى10
june-july 9-30ًوايطگاُ علَم قشاًي11
july-august 1-23سصسًٍوايطگاُ خاسجي12
august 9-3ّطويي ًوايطگاُ مَدك ،ًَجَاى سشگشهي13
augst 19-15ضطويي ًوايطگاُ خاًِ هذسى14
دٍهيي ًوايطگاُ تخصصي دسب،پٌجشُ ٍاساًسَس ٍ صٌايع هشبَط15ِ
چْاسهيي ًوايطگاُ تاسيسات ساختواى ٍ سيستن ّاي سشهايطي ٍ گشهايطي16

september 18-9ًوايطگاُ فشٍش پاييض17ُ
sep-october 2-28ًخستيي ًوايطگاُ تخصصي صٌعت پَضاك،ميف،هاضيي آالت 18
سَهيي ًوايطگاُ گل ٍ گيا19ُ
سَهيي ًوايطگاُ حول ٍ ًقل عوَهي ٍ خذهات ضْشي20
october 16-12ًْويي ًوايطگاُ هبلواى خاًگي21
october 30-26دٍهيي ًوايطگاُ ضشمتْاي داًص بٌياى ٍ صٌايع ّايتل22
november 6-4ًوايطگاُ ماالي استاًذاسد23
november 13-10دٍهيي ًوايطگاُ بيي الوللي تجْيضات دًذاًپضضني،پضضني،داسٍئي ٍ 24
november 20-17دٍهيي ًوايطگاُ تخصصي هَاد ضَيٌذُ ،آسايطي ٍ بْذاضتي25
november 27-24چْاسهيي ًوايطگاُ  صٌعت بشق26
ضطويي ًوايطگاُ بيي الوللي ًْادُ ّا ، آبشساًي27
ضطويي ًوايطگاُ مطاٍسصي ٍ صٌايع ٍابست28ِ
29
30
december 24-20سصسًٍوايطگاُ خاسجي30
ّطتويي  ًوايطگاُ فشش دستباف31
ّطتويي  ًوايطگاُ تابلَ فشش32
سَهيي  ًوايطگاُ  لَستش چشاغْاي سٍضٌائي ٍ تضئيٌي ٍدمَساسيَى 33
سَهيي ًوايطگاُ چيٌي بلَس ٍ هلضٍهات آضپضخا34ًِ
january 15-12ّطتويي ًوايطگاُ دام طيَس ٍ صٌايع ٍابست35ِ

january 22-19ّفتويي ًوايطگاُ  قطعات، لَاصم ٍ هجوَعِ ّاي خَدس36ٍ

ًْويي  ًوايطگاُ  لَاصم خاًگي37
ّطتويي ًوايطگاُ لَاصم صَتي ٍ تصَيشي38
february 5-2ًوايطگاُ تَاًوٌذي صادسات39
سَهيي  ًوايطگاُ بيي الوللي اًبَُ ساصاى40
ّطتويي ًوايطگاُ صٌعت ساختواى41
february 29-23ياصدّويي ًوايطگاُ متاب42

march 13-4ًوايطگاُ فشٍش بْاس43ُ
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