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 تهران اردیبهشت 8تا  5 چهارمین نمایشگاه بین المللی پروژه ایران

 گرگان اردیبهشت پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
 تهران اردیبهشت بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

 رشت خرداد31تا  28 پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان 

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح بیست و چهارمین 
 ساختمانی ایران

 تبریز  خرداد 24تا  21

 تبریز خرداد 24تا  21 بیست و دومین نمایشگاه حرارتی، برودتی و سیستنم های تهویه

صنعت ساختمان، معماری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
پنجره، یراق آالت، وانبوهسازی،همزمان با سومین نمایشگاه در و 

کاشی، سرامیک، شیرآالت بهداشتی، همزمان با دهمین نمایشگاه بین 
 المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 ارومیه خرداد 

 اردبیل تیر هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعتت ساختمان
 شیراز تیر بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 تهران تیر 21تا  18 نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته یازدهمین

 تهران تیر یازدهمین نمایشگاه سنگ های تزیینی و مواد معدنی و ماشین آالت
بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، معماری و عمران، سرمایشی 

 و گرمایشی
 مشهد تیر

کاشی، سرامیک و چینی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
 بهداشتی

 تهران تیر 11تا  8

 تهران تیر 11تا  8 اولین نمایشگاه صنایع چوب) وودکس(

پانزهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، 
 سونا و استخر

 تهران تیر 11تا  8

 کرمانشاه مرداد نمایشگاه صنعت ساختمان
 زنجان مرداد  ساختماندهمین نمایشگاه صنعت 

 تهران مرداد  9تا  6 نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

 تهران مرداد 9تا  6 نخستین نمایشگاه مسکن و انبوه سازی

 همدان شهریور نمایشگاه صنعت ساختمان 

 سمنان شهریور نمایشگاه صنعت ساختمان
تهران مرکز تحقیقات  مهر 15 یازدهمین کنفرانس ملی بتن

 مسکن

 کرمان مهر هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و ماشین آالت وابسته

 تهران مهر  21الی  18 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

 تهران مهر  11الی 8 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضالب 

بین المللی صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی نمایشگاه هجدهمین 
 و گرمایشی 

 اراک آبان 2الی مهر 29

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، مصالح، 
 معماری و فناوری های نوین 

 اصفهان مهر21الی  18 

پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت ، ایمنی ، محیط کار ، آتش 
 )امنیت ساختمان (نشانی و مدیریت  بحران امداد و نجات 

 تهران  مهر21الی  18

 سالن اجالس تهران مهر 8و  7  و معماران ساختمانهای مارکدارششمین گرده همایی سازندگان 

 سازمان هواشناسی تهران ابان بیست و چهارمین نمایشگاه و همایش ملی ژئوماتیک
 تهران آبان  بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های 
 سرمایشی و گرمایشی

 تهران آبان 

   

سومین نمایشگاه ساختمان ایران، همزمان با نهمین نمایشگاه بین 
آالت مربوطه، همزمان با المللی تخصصی در و پنجره و ماشین 

 نمایشگاه بین المللی نمای ساختمادومین ن

 تبریز آبان

هشتمین نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی سبک سازی ، 
 مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان و تجهیزات وابسته 

 اصفهان  آذر  1آبان الی  28



 98لیست نمایشگاه های سال 

 

 
 تهران آبان  12الی  9  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 تهران آبان 12الی  9 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی، تجهیزات و 
 صنایع وابسته

)  آذر1 تا آبان 28
 ( اصفهان

 اصفهان 

 قائم شهر آبان نمایشگاه صنعت ساختمان

 یزد آبان نمایشگاه کاشی و سرامیک
 شیراز آبان پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایش و گرمایش

 آمل آذر نمایشگاه صنعت ساختمان 

 تبریز آذر ایران 2ساختمان پانزدهمین نمایشگاه 

 اهواز آذر  هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و 
 کامپوزیت

 تهران آذر 20تا  17

 چابهار آذر  نمایشگاه صنعت ساختمان 

 قم آذر نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
 سیستان و بلوچستان آذر نمایشگاه صنعت ساختمان

 بندرعباس دی ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

 اراک دی نمایشگاه صنعت ساختمان
 قشم دی نمایشگاه صنعت ساختمان

 تهران دی نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیوندهمین 
 تهران دی نهمین نمایشگاه مبلمان اداری

دهمین نمایشگاه بین المللی سیمان، بتن، تکنولوژی های ساخت و 
 ماشین آالت وابسته

 تهران دی

 تهران برج میالد دی هفتمین دوره کنفرانس مهندسی عمران، مدیریت شهری 

 آمل دی مجمع عمومی سالیانه انبوه سازان مسکن
 تهران بهمن 6تا  3 ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

 تهران بهمن یازدهمین نمایشگاه قیرف آسفالت، عایق ها و صنایع وابسته

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و 
 صنایع وابسته 

 تهران بهمن 

دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو و تجدیدپذیرف بهره وری 
و صرفه جوییف همزمان با ششمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، 

 همزمان با شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 تهران اسفند

 تهران اسفند هفتمین نمایشگاه بین المللی امالک و مستغالت

 قزوین اسفند یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و انبوه سازی
 تهران اسفند همایش روز مهندس

   

 


