
Dateعنوان نمایشگاهردیف

april 17-14ًخستيي ًوايطگاُ هرامس آهَزضي ٍ تجْيسات مول اهَزضي قسٍيي1
23april-19ًوايطگاُ هعرفي رضتِ ّا ٍ هطاغل2
april-2may 26ًوايطگاُ سَغات ٍ ّذايا3
May-05مٌسرت احساى خَاجِ اهيري4
سَهيي ًوايطگاُ مفپَش ّا ،هَمت ٍ فرش هاضيٌي5
سَهيي ًوايطگاُ جْيسيِ عرٍس ٍ هلسٍهات سفرُ عقذ6
22may-18ضطويي ًوايطگاُ ماهپيَتر ٍ الناهپ7
june 19-12پٌجويي ًوايطگاُ ضيافت رهضاى8
augst 21-18دٍهيي ًوايطگاُ صٌايع مَچل ٍ ضْرك ّاي صٌعتي9
دٍهيي ًوايطگاُ تخصصي درب،پٌجرُ ٍاساًسَر ٍ صٌايع هربَط10ِ
چْارهيي ًوايطگاُ تاسيسات ساختواى ٍ سيستن ّاي سرهايطي ٍ گرهايطي11

september 25-21ًْويي ًوايطگاُ هبلواى خاًگي12
Oct-09مٌسرت ضْرام ًاظري13
november 6-3ًوايطگاُ ماالي استاًذارد14
november 13-10دٍهيي ًوايطگاُ بيي الوللي تجْيسات دًذاًپسضني،پسضني،دارٍئي ٍ 15
november 20-17دٍهيي ًوايطگاُ تخصصي هَاد ضَيٌذُ ،آرايطي ٍ بْذاضتي16
november 27-24چْارهيي ًوايطگاُ  صٌعت برق17
ضطويي ًوايطگاُ بيي الوللي ًْادُ ّا ، آبرساًي18
ضطويي ًوايطگاُ مطاٍرزي ٍ صٌايع ٍابست19ِ
december 18-14ضطويي ًوايطگاُ خاًِ هذرى20
22december-21اٍليي جطٌَارُ هلل ٍ اقَام21
december 25-22پٌجويي ًوايطگاُ صٌعت ايراى22
ّطتويي  ًوايطگاُ فرش دستباف23
ّطتويي  ًوايطگاُ تابلَ فرش24
جْارهيي  ًوايطگاُ  لَستر چراغْاي رٍضٌائي ٍ تسئيٌي ٍدمَراسيَى 25
چْارهيي ًوايطگاُ چيٌي بلَر ٍ هلسٍهات آضپسخا26ًِ
january 15-12ّطتويي ًوايطگاُ دام طيَر ٍ صٌايع ٍابست27ِ
23january-18(عطر حضَر)ًوايطگاُ  ًواز ٍ سٌجص دستاٍردّا)بيست ٍ چْارهيي اجالس سراسري ًواز28
ًْويي  ًوايطگاُ  لَازم خاًگي29
ّطتويي ًوايطگاُ لَازم صَتي ٍ تصَيري30
february 12-8ّفتويي ًوايطگاُ  قطعات، لَازم ٍ هجوَعِ ّاي خَدر31ٍ

چْارهيي  ًوايطگاُ بيي الوللي اًبَُ سازاى32
ًْويي ًوايطگاُ صٌعت ساختواى33
ًوايطگاُ سالهت34
ًوايطگاُ فرٍش بْار35ُ
يازدّويي ًوايطگاُ متاب36
سَهيي ًوايطگاُ گل ٍ گيا37ُ
سَهيي ًوايطگاُ حول ٍ ًقل عوَهي ٍ خذهات ضْري38
ًخستيي ًوايطگاُ تخصصي صٌعت پَضاك،ميف،هاضيي آالت 39
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