
 1401در سال اصفهان، مشهد و کیش لیست نمایشگاه های برتر استان های تهران، 

 
 

د از تسهیالت نتوانر میو تأیید ناظ به دفتر مرکز متقاضی حضور در هر یک از نمایشگاه ها پس از تحویل درخواست خود ،فناور واجد شرایط هایواحد -

 د.نمند گرده بهر "حضور در نمایشگاه مرکز رشد واحدهای فناور"حضور در نمایشگاه مطابق با آیین نامه

 محل برگزاری عنوان نمایشگاه برگزاری زمان ردیف

 مرداد ماه 1

 مهیبانک و ب بورس، یالملل نیب شگاهینما نیچهاردهم* 

 آالت وابسته نیو ماش یسلولز یکاغذ، مقوا، فرآورده ها یالملل نیب شگاهینما نیپنجم* 

 آالت وابسته نیماش و زاتیتجه برش و و جوش ،یتراشکار عیصنا یالملل نیب شگاهینما نیاول* 

 صنعت ساختمان یالملل نیب شگاهینما نیودوم ستیب* 

 تهران

 (ی)خدمات شهرینمایشگاه جامع مدیریت شهر* 

 حمل و نقل و ترانزیت ینمایشگاه تخصص* 
 اصفهان

 وابسته عیخودرو ، قطعات و صنا یالملل نیب شگاهینما* 

 ها تیو کامپوز ییایمیچسب و مواد ش ،یصنعت ی، پوششها نیرنگ و رز یتخصص شگاهینما* 

 آالت نیو ماش یمحصوالت بهداشت ،مواد پاک کننده ،ها ندهیشو یتخصص شگاهینما نیهشتم* 

 مشهد

 شهریور ماه 2

 فرش دستباف شگاهینما نیو نهم ستیب* 

 خودرو و خدمات وابسته نیتزئ ت،یتقو یالملل نیب شگاهینما نیدوم *

 وابسته عیو صنا وریدام، ط یالملل نیب شگاهینما نیکمیو ستیب* 

 ریپذ دینو و تجد یها یانرژ یالملل نیب شگاهینما نیدوازدهم* 

 تهران

 یصادرات اتیلبن یو فرآورده ها یان،دامپزشکیور،آبزیصنعت دام،ط یتخصص یالملل نیب شگاهینما* 

 آالت و صنایع وابسته نیماش ،یگر ریخته فوالد، ،یمتالورژ یتخصص یتخصص یالملل نینمایشگاه ب* 
 اصفهان

 نسوز عیو صنا یگر ختهیر ،یآهنگر ،یقالبساز ،یفوالد،متالورژ ،فلزات یالملل نیب شگاهینما نیپانزدهم *

 صنعت مشهد یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب* 

 یصنعت ونیصنعت و اتوماس یالملل نیب شگاهینما* 

 وابسته عیو صنا یشناس نیمعدن , زم یالملل نیب شگاهینما* 

 مشهد

 ماه مهر 3

 پالست رانیا یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم* 

 ریو عشا انیروستائ یها یتوانمند شگاهینما منیپنج* 

 صنعت تهران یالملل نیب شگاهینما نیودوم ستیب* 

 نانو یفن آور شگاهینما نیزدهمیس* 

 وابسته زاتیآالت و تجه نیماش لوله و اتصاالت، یالملل نیب شگاهینما نیهشتم *

 یشیو گرما یشیسرما یها ستمیساختمان و س ساتیتأس یالملل نیب شگاهینما نیکمی و ستیب *

 بحران  تیریمد کار، طیمح ، یآتش نشان ،یمنیبهداشت ا زاتیتجه یالملل نیب شگاهینما نیهفتم* 

 آالت وابسته نیو ماش یبسته بند چاپ، یالملل نیب شگاهینما نیو نهم ستیب* 

 تهران

 یو هتلدار یگردشگر ،صنعتیصنایع دست ینمایشگاه تخصص* 

 وابسته عیصنعت ساختمان و صنا یالملل نیب شگاهینما* 
 اصفهان

 وابسته عیو صنا یمارستانیو ب کینیکل زاتی،تجهیدندانپزشک ،یپزشک یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم *

 یاقتصاد یو رفتارها مهیبورس، بانک، ب یتخصص شگاهینما* 

 نیتوسعه کسب و کار و مشاور یتخصص شگاهینما* 

 مشهد

 تالیجید یو کاال لیموبا یالملل نیب شگاهینما نیاول* 

 یفرصتها یتخصص شگاهیو نما یساز یو خصوص مهیبورس، بانک، ب یالملل نیب شیو هما شگاهینما* 

 کشور یگذار هیسرما

 کیش

 آبان ماه 4

 خودرو یقطعات خودرو، لوازم و مجموعه ها یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم* 

 کیو فوتون زریل یالملل نیب شگاهینما نیچهارم* 

 یکیو تجارت الکترون وتریکامپ ک،یالکترون یالملل نیب شگاهینما نیو ششم ستیب* 

 وابسته عیصنا و یریگیماه ان،یبزآ الت،یش یالملل نیب شگاهینما نیششم* 

 صنعت برق یالملل نیب شگاهینما نیودوم ستیب* 

 تهران
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 وابسته عیو صنا زاتیآالت، تجه نی،ماشیمعدن عیصنا یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم* 

 یصنعت ونیصنعت برق و اتوماس یالملل نیب شگاهینما* 

 وابسته زاتیآالت و تجه نی،ماش ییغذا عیصنا یتخصص شگاهینما* 

 وابسته عیسنگ، معادن و صنا یالملل نیب شگاهینما* 

 اصفهان

 وتریکامپ یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب* 

 دشهر هوشمن یتخصص شگاهینما نیدهم* 

 مسکن،انبوه سازان یالملل نیب شگاهینما نینوزدهم* 

 صنعت ساختمان نینو یهایو فناور یساز یصنعت یالملل نیب شگاهینما نیدوازدهم* 

 یجانب زاتیو تجه ساتیصنعت ساختمان و تاس یالملل نیب شگاهینما* 

 درب و پنجره یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس* 

 آل دهیخانه مدرن و ا یتخصص شگاهینما نیپنجم* 

 مشهد

 صنعت ساختمان یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم* 

 یساز یبانک و خصوص ،بورس یالملل نیب شیو هما شگاهینما نیششم* 

 کشور یگذار هیسرما یفرصت ها یمعرف یتخصص شگاهینما نیازدهمی* 

 رانیفوالد ا یالملل نیب شگاهینما* 

 کیش

 آذر ماه 5

 (یقالب ساز ،یکار نیو ماش یآهنگر ،یمعدن عی)فوالد،صنا یمتالورژ یالملل نیب شگاهینما نینوزدهم* 

 تیو کامپوز یصنعت یپوشش ها ن،یرنگ، رز یالملل نیب شگاهینما نیودوم ستیب *

 ساخت رانیا یشگاهیو مواد آزما زاتیتجه شگاهینما نیدهم* 

 یمارستانیب ساتیو تأس زاتیتجه یساز مارستانیب یالملل نیب شگاهینما نیهفتم* 

 کشور یفناور پژوهش و یدستاوردها شگاهینما نیوسوم ستیب* 

 وابسته عیو صنا یابیبازار غات،یتبل یالملل نیب شگاهینما نیهجدهم* 

 آب و فاضالب ساتیآب و تأس یالملل نیب شگاهینما نیهجدهم* 

 تهران

  (Termotechنمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی )* 

 اصفهان

 یو بسته بند ییغذا عیآالت صنا نیماش یتخصص شگاهینما نیپانزدهم* 

 یچاپ و بسته بند یالملل نیب شگاهینما نیدهم* 

 آالت وابسته نیو ماش یسلولز ی، مقوا و فراورده هاکاغذ یتخصص شگاهینما نیاول* 

 مشهد

 کیش رانیا ییایدر یالملل نیب شگاهینما نیازدهمی* 

 دی ماه 6

 و توسعه کسب و کار زیفرانچا یالملل نیب شگاهینما نیپنجم* 

 شنیکیاپل شگاهینما نیاول* 

 یاریآب نینو یها ستمینهاده ها و س ،یآالت کشاورز نیماش یالملل نیب شگاهینما نیهفتم* 

 ونیو دکوراس یداخل یخانه مدرن، معمار یالملل نیب شگاهینما نیزدهمی*  س

 جابکس رانیا یالملل نیب شگاهیدوره نما نی* ششم

 تهران ایاوراس یاختصاص شگاهینما نی* اول

 تهران یآموزش نینو یهایآموزش و تکنولوژ یالملل نیب شگاهینما نیسوم* 

 تهران

 یلوازم خانگ یالملل نیب شگاهینما نیو سوم ستیب* 

 ی، منسوجات خانگ یریو تصو یصوت یالملل نیب شگاهینما نینوزدهم* 

 یمتیق یفلزات گرانبها ، طال، جواهر ،نقره،ساعت ، سنگ ها یتخصص شگاهینما نیهشتم* 

 فرش دستباف یتخصص شگاهینما نیزدهمیس* 

 مشهد

 شیک یانرژ یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم* 

 اهیگل و گ یتخصص شگاهینما* 
 کیش
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 وابسته عیصنعت ساختمان و صنا یالملل نیب شگاهینما* 

 بهمن ماه 7

 انیو آبز وری، طدام یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم* 

 سیز طیمح یالملل نیب شگاهیدوره نما نیدوازدهم* 

 وابسته زاتیو تجه عیپرواز، صنا ما،یفرودگاه، هواپ یالملل نیب شگاهینما نیهشتم* 

 وابسته عیو صنا یگردشگر یالملل نیب شگاهینما نیپانزدهم* 

 ساخت و ساز یالملل نیب شگاهینما* 

 تهران

 اصفهان صنعت خودرو شگاهینما * 

 انیو آبز وری، طدام یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم* 

 ( ونیزاسیآالت، نهاده هاو مکان نی)ماش یکشاورز یالملل نیب شگاهینما نیهجدهم* 

 وابسته زاتیصنعت آب و فاضالب و تجه یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم* 

 مشهد

 صادرات یها یو توانمند یبازرگان یالملل نیب شگاهینما نیاول* 

 فارس جیخل یمیپتروش عیساخت داخل در شرکت صنا یگذار هیسرما یفرصتها شگاهینما* 

 داریشهر پا شگاهینما* 

 کیش

 اسفند ماه 8

و مواد  ییدارو اهانیگ شده ، یگواه ک،یمحصوالت ارگان میعرضه مستق یتخصص شگاهینما نیچهارم* 

 سالم ییغذا

 مشهد

 کیش فوالد ومیسمپوز رانیفوالد ا یالملل نیب شگاهینما نیچهارم* 

 


