
تلفه تماسمجری برگزاریعىوان ومایشگاهردیف

-آستا ًواًگش اسدتیلًوایطگاُ سَغات ٍ ّذایا1

دٍهیي ًوایطگاُ مفپَش ّا ،هَمت ٍ فشش هاضیٌی2

دٍهیي ًوایطگاُ جْیضیِ عشٍس ٍ هلضٍهات سفشُ عقذ3

پٌجویي ًوایطگاُ ماهپیَتش ٍ الناهپ4
ساصهاى ًظام صٌفی سایاًِ ای 

استاى قضٍیي
-

-ضشمت ستاسُ سثض جْاىاٍلیي ًوایطگاُ اقتصاد ٍ فشٌّگ هحیط صیست تا هذیشیت جْادی5

اٍلیي ًوایطگاُ تخصصی دسب،پٌجشُ ٍ هاضیي آالت هشتَط6ِ

اٍلیي ًوایطگاُ آساًسَس ٍ پلِ تشقی7

چْاسهیي ًوایطگاُ ضیافت سهضاى8
ضشمت ًوایطگاّْای تیي الوللی 

استاى قضٍیي
-

-ّفتویي ًوایطگاُ مَدك ،ًَجَاى سشگشهی9

-آستا ًواًگش اسدتیلپٌجویي ًوایطگاُ خاًِ هذسى10

سَهیي ًوایطگاُ تاسیسات ساختواى ٍ سیستن ّای سشهایطی ٍ 11

گشهایطی
-آستا ًواًگش اسدتیل

-اتاق اصٌاف استاى قضٍیيًوایطگاُ فشٍش پاییض12ُ

-ًوایطگاُ سساًِ ّای دیجیتال13

دٍهیي ًوایطگاُ گل ٍ گیا14ُ

دٍهیي ًوایطگاُ حول ٍ ًقل عوَهی ٍ خذهات ضْشی15

-ضشمت  پاتیشااٍلیي ًوایطگاُ ضشمتْای داًص تٌیاى ٍ صٌایع ّایتل16

ّطتویي ًوایطگاُ هثلواى خاًگی ٍ دمَساسیَى داخلی17
ضشمت ًوایطگاُ ّای تیي الوللی 

استاى قضٍیي
-

اٍلیي ًوایطگاُ تیي الوللی تجْیضات دًذاًپضضنی،پضضنی،داسٍئی ٍ 18

آصهایطگاّی اٍلیي ًوایطگاُ تخصصی هَاد ضَیٌذُ ،آسایطی ٍ تْذاضتی19

سَهیي ًوایطگاُ  صٌعت تشق20

(...ملیذ،پشیض ٍ )اٍلیي ًوایطگاُ صٌایع النتشینی ساختواى21

پٌجویي ًوایطگاُ تیي الوللی ًْادُ ّا ، آتیاسی ،آتشساًی22

پٌجویي ًوایطگاُ مطاٍسصی ٍ صٌایع ٍاتست23ِ

ضطویي ًوایطگاُ  تیسنَیت ٍ ضیشیٌی ٍ ضنالت24

سَهیي ًوایطگاُ ًَضیذًی ّا ٍ صٌایع ٍاتست25ِ

ًْویي ًوایطگاُ صٌایع هَاد غزایی  ٍ صٌایع ٍاتست26ِ

چلِ ایشاًی- سَهیي جطٌَاسُ ضة ایشاًی 27

ّفتویي  ًوایطگاُ فشش دستثاف28

ّفتویي  ًوایطگاُ تاتلَ فشش29

سَهیي  ًوایطگاُ  لَستش چشاغْای سٍضٌائی ٍ تضئیٌی30

اٍلیي ًوایطگاُ دمَساسیَى داخلی31

1393تقویم نمایشگاهی سال 

-گشٍُ تثلیغاتی ًطاًِ

اًجوي صٌفی هٌْذساى تشق ٍ 

النتشًٍیل استاى قضٍیي
028-33222253

32659468-031ضشمت ًوایطگاّی جام

-آستا ًواًگش اسدتیل

-آستا ًواًگش اسدتیل

-ضشمت پیام ًگاساى فاطش

88983658-021ضشمت پیام ًگاساى فاطش

ضشمت ًوایطگاُ ّای تیي الوللی 

استاى قضٍیي
028-33695901-4

گشٍُ سادهْش
09100433847 

09100433848 

028-33327936
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32659468-031ضشمت ًوایطگاّی جامّفتویي ًوایطگاُ دام طیَس ٍ صٌایع ٍاتست32ِ

37710960-025ضشمت ًوایطگاّی ضنَفاهْش ًَآٍسضطویي ًوایطگاُ  قطعات، لَاصم ٍ هجوَعِ ّای خَدس33ٍ

ّطتویي  ًوایطگاُ  لَاصم خاًگی34

ّفتویي ًوایطگاُ لَاصم صَتی ٍ تصَیشی35

سَهیي  ًوایطگاُ تیي الوللی اًثَُ ساصاى36

ّطتویي ًوایطگاُ صٌعت ساختواى37

33691404-028اداسُ مل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی قضٍیيدّویي ًوایطگاُ متاب38

ًوایطگاُ فشٍش تْاس39ُ

33245692-045آستا ًواًگش اسدتیل

 تْوي3دی لغایت 30

33245692-045آستا ًواًگش اسدتیل
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