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 (021) 88248801 –( 031) 32603006 – 32606601 – 4تلفن :   اميني عالمه خيابان انتهای  بهمن  22خيابان   صفهان ا    دفتر مرکزی :
  محل برگزاری نمایشگاه های استان اصفهانپل تاریخي شهرستان خيابان مشتاق دوم اصفهان  محل برگزاری :                                                                                           

                                                                                                                      شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  98هاي داخلي سال تقويم نمايشگاه                  

 (29/11/97 : )تاریخ                                                            

 
 زمان برگزاري نـام نمايشـگاه رديف

 

 پايگاه اطالع رسانی
 

 مسئول نظارت مجري نمايشگاه

 09128332400 - 02186031300آقای صدرزاده     -آفتاب مشرق زمین   isfahanvet.ir فروردین 27-30 یدامپزشک و وریط ، دام صنعت یالملل نیب شگاهینما هفدهمین 1
 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی

 

2 
 فرآورده ، ینییتز انیماه ،ییدارو اهانیگ ، اهیگ و گل یتخصص شگاهینما نیهشتم

 یعیطب یها
 09128332400 - 02186031300   آقای صدرزاده  -آفتاب مشرق زمین   floplant.ir اردیبهشت 3 –6

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده 

 

 09121176930 -  02188346455.9 آقای بندرچی     -شرکت رستاک پاد ویژن  isfahanisf.ir اردیبهشت 11 –14 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته 3
03132606601-09134632311-خانم عباسی   

 

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  09135615849 - 03136262139شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان   ceremonex.ir اردیبهشت 18– 23 چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج 4
 

 نمایشگاه قرآن و عترت 5
-اردیبهشت28

 خرداد3
 

quranisf.ir  03136303841 خانم توفیقی  

 03136516696  - 0913087984آقای قابضی  -شرکت آبادگران سازان اسپادانا  ezdevajshow.ir خرداد11-16 دومین  نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج 6
 03132606604-09134632316-خانم صنمی  

 

03132606601-09134632311-خانم عباسی  09190677821 - 02146016408  آقای قربانی  -شرکت مبنا رخداد آفرین  isfahanautopart.ir خرداد 21-24 و صنایع وابسته خودرو هاالمللی قطعات، مجموعهپانزدهمین نمایشگاه بین 7  
 

 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 09130933408- 03136275575آقای حیات بخش -هستی شرکت کیان فرتاک tourismexpo.ir خرداد 28-31 اصفهان یهتلدار و یگردشگر صنعت شگاهینما یازدهمین 8

 09190677821 - 02146016408  آقای قربانی  -شرکت مبنا رخداد آفرین  homedecorfair.ir تیر 4-7 هفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن 9
 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده 

 

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  02122924526 - 09124977275 آقای خانی   -شرکت نمایشگاهی چیستا  isfahanwood.ir تیر 11-14 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آالت ، یراق آالت و مواد اولیه 10

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  03132620788شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان     isfahaninpex.ir تیر 18-21 ماشین آالت چاپ و بسته بندی یازدهمین نمایشگاه صنایع و 11

12 
-آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمیهفتمین نمایشگاه تخصصی 

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  09134099985 - 03132618003نمایشگاه اصفهان  شرکت تعاونی چند منظوره  تیر 18-21 کاربردی

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahankitchen.ir تیر 25-28 ششمین نمایشگاه لوازم و تزیینات خانه و آشپزخانه 13

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahaninpex.ir مرداد 1-4 هفتمین نمایشگاه تخصصی سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات  وابسته 14

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahanhealth.ir مرداد 1-4 هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت  بهداشتی، آرایشی، شوینده ها 15

 03132606604-09134632316-خانم صنمی   03136516696  - 0913087984آقای قابضی  -شرکت آبادگران سازان اسپادانا  isfahankids.ir مرداد 8-12 بیستمین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان 16

 03132606604-09134632316-خانم صنمی   03136516696  - 0913087984آقای قابضی  -شرکت آبادگران سازان اسپادانا  soghatfair.ir مرداد 8-12 سومین نمایشگاه تخصصی سوغات،  هدایا و اقوام 17

 03136283929کرباسچی   آقای –توسعه ارتباطات پگاه اصفهان   مرداد 16-19 نمایشگاه بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت کسب و کار 18
03132606601-09134632311-خانم عباسی   

 
 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 0313223593- 09131187014آقای ارحام صدر  -شرکت کارآفرین آتیه روشن  horecaexpo.ir دی 23-26 فود، کافی شاپسومین نمایشگاه تجهیزات هتلداری، رستوران، فست  19

 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 0313223593- 09131187014آقای ارحام صدر  -شرکت کارآفرین آتیه روشن  horecaexpo.ir دی 23-26 اولین نمایشگاه نوشیدنیها 20

 03136637474شرکت سایا نمای پارسیان    isfahanleasingshow.ir شهریور4-مرداد 31 سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 21
 03132606604-09134632316-خانم صنمی  

 

 09121176930 - 02188346455.9آقای بندرچی      -شرکت رستاک پاد ویژن  metalex.ir شهریور 10-13 یازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی 22
 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده 

 

23 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک،سرویسهای بهداشتی، تکنولوژی 

 و صنایع وابسته
 31395010342  - 09383117535    خانم ناطقی  ceramtech.ir شهریور 29-26

 03132606604-09134632316-خانم صنمی  

 

24 
دهمین نمایشگاه جامع صنعت حمل و نقل ، ترانزیت و خدمات درون شهری و برون 

 شهری
 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  02122240011خانم داداشی       -شرکت متحدان توسعه آریا  transhow.ir مهر6-3

 

25 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت فلزات گرانبها، طال ، سنگهای قیمتی، 

 ساعت ، ماشین آالت و تجهیزات وابسته
03132606601-09134632311-خانم عباسی  02122240011خانم داداشی      -شرکت متحدان توسعه آریا  talaexpo.ir مهر 13-10  

 

09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 03136637474شرکت سایا نمای پارسیان      isfahanmodernconst.ir مهر 18-21 المللی صنعت ساختمانبیست و دومین نمایشگاه بین 26  

 03132606604-09134632316-خانم صنمی    isfahanbook.ir آبان4-مهر28 نمایشگاه سراسری کتاب 27
 

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  03136637474شرکت سایا نمای پارسیان     isfahanwidex.ir آبان 9-12 چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته 28

29 
اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین های اداری و محصوالت و 

 ملزومات اداری
 03132606601-09134632311-خانم عباسی  03136637474شرکت سایا نمای پارسیان    isfahanoffice.ir آبان 12-9

30 
دومین نمایشگاه تخصصی کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای 

 زنجیره ای
 03132606601-09134632311-خانم عباسی  03136637474شرکت سایا نمای پارسیان    isfahanshoptech.ir آبان 12-9

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  03136282881  سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان autocom.ir آبان 16-20 یادار ونیاتوماس و وتریکامپ یالمللنیب شگاهینما پنجمین و ستیب 31

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  03136282881  سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان  آبان 16-20 دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها 32

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  03136282881  سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان  آبان 16-20 ششمین جشنواره فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال 33

 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 02122240011-خانم داداشی -شرکت متحدان توسعه آریا  آذر1-آبان28 هشتمین  نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان )سبک سازی و مقاوم سازی( 34

35 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی،باالبر، صنایع و تجهیزات 

 وابسته
 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 02122240011خانم داداشی    -شرکت متحدان توسعه آریا  isfahanlift.ir آذر1-آبان28

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  02122924526-09124977275آقای خانی  -شرکت نمایشگاهی چیستا  isfahanisief.ir آذر 6-9 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت)تجهیزات صنعتی و کارگاهی( 36

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  03136283929توسعه ارتباطات پگاه اصفهان  آقای کرباسچی  isfahancarpex.ir آذر 13-18 صادراتی فرش دستباف -بیست و دومین  نمایشگاه تخصصی  37

38 
جامع صنعت کشاورزی )مکانیزاسیون،آبیاری،  هجدهمین نمایشگاه بین المللی

 زراعت(
 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 09128332400  - 02186031300آقای صدرزاده      -آفتاب مشرق زمین   agrovet.ir آذر 29-26

03132606604-09134632316-خانم صنمی   03136516696  - 0913087984آقای قابضی  -شرکت آبادگران سازان اسپادانا  isfahanlight.ir دی 3-6 یازدهمین نمایشگاه لوستر، چینی، بلور و کریستال 39  

 09190677821 - 02146016408  آقای قربانی  -شرکت مبنا رخداد آفرین  isfahanhomefurn.ir دی 10-13 هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی 40
 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده 

 

41 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی ، 

 آزمایشگاهی و خدمات وابسته
 03132606601-09134632311-خانم عباسی  02122240011خانم داداشی    -شرکت متحدان توسعه آریا  medifair.ir دی 20-17

 03132606601-09134632311-خانم عباسی  02122240011خانم داداشی     -شرکت متحدان توسعه آریا  medifair.ir دی 17-20 دومین نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته 42

09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 03136637474شرکت سایا نمای پارسیان     isfahantermotec.ir دی 25-28 گرمایشی و سرمایشی تأسیسات و تجهیزات المللیبین نمایشگاه نیدهمجه 43  

 09190677821 - 02146016408  آقای قربانی  -شرکت مبنا رخداد آفرین  isfahanauto.ir بهمن 3-7 صنعت خودرو یالمللینب یشگاهنما شانزدهمین 44
 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده 

 

45 
 یبند ،بسته یفرآور) ییغذا عیصنا ی جامعتخصص شگاهینما شانزدهمین

 (وابسته خدمات و ،محصوالت
 031395010342  -  09383117535خانم ناطقی     infexiran.ir بهمن 18-14

 03132606604-09134632316-خانم صنمی  

 

   isfahanfajr.ir بهمن 14-18 نمایشگاه دهه فجر 46

 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahanflooring.ir بهمن 22-25 دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی 47

 09134632313-03132606602-خانم رفسنجانی 09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahanhomejob.ir بهمن 22-25 پنجمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب 48

 02122924526 - 09124977275 آقای خانی   -شرکت نمایشگاهی چیستا  isfahansitex.ir اسفند 2-بهمن 29 ی، کیف، کفش و چرمنساج صنعت یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس 49
 03132606601-09134632311-خانم عباسی 

 

 03132611600-09134632319-خانم شکری زاده  09134099985 - 03132618003شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  isfahanhometech.ir اسفند 7-11 خانگی لوازم المللیبین نمایشگاه و سومین  ستبی 50
 

 03195024730 -  09120877010شرکت سها دانش نقش جهان   آقای  اسعدی    isfahanmodex.ir اسفند  15-18 دومین نمایشگاه مد و لباس 51
 03132606604-09134632316-خانم صنمی  

 

http://www.isfahanfair.com/

