
 ٩۴المللي تبريز در سال نمايشگاه بينبرگزاري تقويم 
 

ف
ي
د
ر

 عنوان نمايشگاه
 برگزاري زمان

 ميالدی شمسی

١ 
آالت و يراق نخستين نمايشگاه تخصصی ماشين

 تبريز -آالت، چرم و کيف و کفش ايران 

 ارديبهشت ٢ – ۴

چهارشنبه تا 

 جمعه

22-24 April, 2015 

٢ 
ي ماشين آالت، مين نمايشگاه بين المللبيست

 تبريز –لوازم و مصالح ساختماني ايران 

٢۵ – ٢٢ 

 ارديبهشت

 شنبه تا جمعهسه

12-15 May, 2015 

٣ 
مين نمايشگاه بين المللی حرارتي، هجده

 تبريز –برودتي و سيستمهاي تهويه ايران 

٢۵ – ٢٢ 

 ارديبهشت

 شنبه تا جمعهسه

12-15 May, 2015 

۴ 
بلمان شهری مين نمايشگاه خدمات و ميازده

 تبريز -ايران 

 خرداد ۵ – ٨

 سه شنبه تا جمعه
26-29 May, 2015 

۵ 

، المللی گل و گياهنمايشگاه بين نهمين

ای ابزار، ادوات باغبانی و تجهيزات گلخانه

 تبريز -ايران 

 خرداد ۵ – ٨

 May, 2015 29-26 سه شنبه تا جمعه

۶ 
 –نمايشگاه فضای سبز ايران  يازدهمين

 تبريز

 خرداد ۵ – ٨

 سه شنبه تا جمعه
26-29 May, 2015 

٧ 

نمايشگاه بين المللي صنايع  دوازدهمين

فوالد، معادن، فلزي، ريخته گري، متالورژي 

 تبريز –و تجهيزات وابسته ايران 

 خرداد ١٩ – ٢٢

 June, 2015 12-09 سه شنبه تا جمعه

٨ 
آالت المللی بزرگ ماشيننمايشگاه بين نهمين

 تبريز -ايران 

 خرداد ١٩ – ٢٢

 سه شنبه تا جمعه
09-12 June, 2015 

٩ 

ابزار، المللي ماشيننمايشگاه بين هفتمين

 –اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق ايران 

 تبريز

 خرداد ١٩ – ٢٢

 June, 2015 12-09 سه شنبه تا جمعه

١٠
نمايشگاه سراسری طرح ضيافت (کاالهای مصرفی 

 رمضان)ماه مبارک

 خرداد ١٩ – ٢۶

سه شنبه تا سه 

 شنبه

09-16 June, 2015 

 نمايشگاه قرآن کريم١١
 تير ٩ – ١٢  

 سه شنبه تا جمعه

30 June – 03 July, 
2015 

١٢

نمايشگاه بين المللي صنعت دام،  سيزدهمين

 -طيور، آبزيان و صنايع وابسته ايران 

 تبريز

 ٢تير الی  ٣٠

 مرداد

سه شنبه تا جمعه

21-24 July, 2015 

١٣

المللی مبلمان بيننمايشگاه  دهميندواز

منزل و اداری، دکوراسيون و معماری داخلی 

 تبريز -ايران 

 ٢تير الی  ٢٩

 مرداد

سه شنبه تا جمعه

20-24 July, 2015 

١۴
دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، هف

تبريز -صنايع و محصوالت پوست و چرم ايران 

 مرداد ٧ – ١٠

چهارشنبه تا 

 شنبه

29 July – 1 August, 
2015 



١۵
نمايشگاه بين المللي صنعت کيف و هفدهمين 

 تبريز -کفش ايران 

 مرداد ٧ – ١٠

چهارشنبه تا 

 شنبه

29 July – 1 August, 
2015 

١۶
المللی تخصصی درب و هفتمين نمايشگاه بين

 تبريز –ايران  آالت مربوطهپنجره و ماشين

 مرداد ٢٧ – ٣٠

 سه شنبه تا جمعه
18-21 August, 2015 

 المللی نمای ساختماناولين نمايشگاه بين١٧
 مرداد ٢٧ – ٣٠

 سه شنبه تا جمعه
18-21 August, 2015 

١٨

المللی ماشين نمايشگاه بين  دوازدهمين

 آالت، يراق آالت و مواد اوليه صنايع چوب

 تبريز –ايران 

 مرداد ٢٧ – ٣٠

 August, 2015 21-18 سه شنبه تا جمعه

١٩
لوازم نمايشگاه بين المللي  و سومين بيست

 تبريز –ايران  خانگی

 شهريور ۵ – ٨
پنجشنبه تا 

 يکشنبه
27-30 August, 2015 

٢٠

المللي آامپيوتر، نمايشگاه بينهجدهمين 

، تجهيزات ماشينهاي اداري ،الكترونيك

 تبريز-ايرانو ادوات موسيقي  ايمنی

 شهريور ۵ – ٨
پنجشنبه تا 

 يکشنبه
27-30 August, 2015 

٢١

نمايشگاه بين المللي سيستمهاي  چهاردهمين

ايران و فيلمبرداری صوتي، تصويري، عكاسي 

 تبريز –

 شهريور ۵ – ٨
پنجشنبه تا 

 يکشنبه
27-30 August, 2015 

٢٢
نمايشگاه بين المللي پزشكي  زدهمينپان

 تبريز -ايران 
 شهريور ١٣ – ١۶

 جمعه تا دوشنبه

04-07 September, 
2015 

٢٣
نمايشگاه بين المللي آرايشی و  سيزدهمين

بهداشتی همزمان با همايش و آالسهاي آموزشي
 تبريز -ايران » پوست و مو«

 شهريور ١٣ – ١۶

 جمعه تا دوشنبه
04-07 September, 

2015 

٢۴
آالت و ماشينالمللی بيننمايشگاه  هشتمين

تجهيزات جانبي توليدات آرايشي و بهداشتي 
 تبريز –ايران 

 شهريور ١٣ – ١۶

 جمعه تا دوشنبه
04-07 September, 

2015 

٢۵

المللی فلزات ازدهمين نمايشگاه بيندو

گرانبها، طال، جواهرات، نقره، سنگهای 

آالت مربوطه ينقيمتی، ساعت، بدليجات و ماش

  تبريز -ايران 

 شهريور ١٣ – ١۶

 ,September 07-04 جمعه تا دوشنبه
2015 

٢۶
هفتمين نمايشگاه انرژی و تجهيزات وابسته 

 تبريز -ايران 

 شهريور ١٣ – ١۶

 جمعه تا دوشنبه

04-07 September, 
2015 

٢٧
نخستين نمايشگاه اقتصادی ايران بعد از 

 ريزتب -ای ايران توافق هسته

 شهريور
 

٢٨

نمايشگاه سراسري آاالهاي  بيست و سومين

 مصرفي پائيزه

  تبريز – ايران

 شهريور ٢٣ – ٣٠

دوشنبه تا 

 دوشنبه

14-21 September, 
2015 

٢٩
نمايشگاه دنياي آودك، نوجوان و  چهاردهمين

 تبريز –ايران  تجهيزات آمك آموزشي

 شهريور ٢٣ – ٣٠

دوشنبه تا 

 دوشنبه

14-21 September, 
2015 

 مشاغل خانگینمايشگاه  سيزدهمين٣٠
 شهريور ٢٣ – ٣٠

دوشنبه تا 

 دوشنبه

14-21 September, 
2015 



٣١
المللي آتاب ايران نمايشگاه بين سيزدهمين

 تبريز –

 مهر ٩ – ١٣

پنجشنبه تا 

 دوشنبه

01 – 05 October, 
2015 

٣٢

دهمين نمايشگاه بين المللي صنعت خودرو نوز

 آيو قطعات يد
 تبريز –ايران 

 مهر ٢١ – ٢۴
سه شنبه تا جمعه

13-16 October, 2015 

٣٣

نمايشگاه بين المللي صنعت حمل  دوازدهمين

 و نقل و خدمات ترانزيت
 تبريز -ايران 

 مهر ٢١ – ٢۴
سه شنبه تا جمعه

13-16 October, 2015 

٣۴

دهمين نمايشگاه بين المللي ماشين شانز

 –اورزي ايران آالت، ادوات و محصوالت آش
 تبريز

 آبان ۵ – ٨

 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

٣۵

دهمين نمايشگاه بين المللي فرآورده شانز

ماشين آالت و صنايع وابسته  ،های غذائی

 تبريز –ايران 

 آبان ۵ – ٨

 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

٣۶
نمايشگاه بين المللي شيريني و شكالت  نهمين

 تبريز –شين آالت مربوطه ايران و ما

 آبان ۵ – ٨

سه شنبه تا جمعه
27-30 October, 2015 

٣٧
ها، المللی نوشيدنیبيننمايشگاه  دومين

 آالتمواد اوليه و ماشين
 تبريز –ايران 

 آبان ۵ – ٨
 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

٣٨

آالت المللي ماشينهمين نمايشگاه بيننوزد

 – ايران صنعت چاپ آشور بندي وتهچاپ و بس

  تبريز

 آبان ۵ – ٨
 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

٣٩

المللي صنعت همين نمايشگاه بينچهارد

 تبليغات و بازاريابی

 زتبري–ايران

 آبان ۵ – ٨

 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

۴٠

شانزدهمين نمايشگاه بين المللی الستيك، 

آالت و تجهيزات وابسته پالستيك، ماشين

 (تبريز پالست)

 آبان ۵ – ٨

 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

۴١

يازدهمين نمايشگاه بين المللی رنگ، رزين 

 و پوششهاي صنعتي

 بريزت -ايران 

 آبان ۵ – ٨

 October, 2015 30-27سه شنبه تا جمعه

 تبريز –ايران  ٢اولين نمايشگاه ساختمان ۴٢
 آبان ١٢ – ١۵

سه شنبه تا جمعه
03-06 November, 

2015 

۴٣
پنجمين نمايشگاه خانه و مبلمان مدرن 

 تبريز –ايران 
 آبان ١٢ – ١۵

سه شنبه تا جمعه
03-06 November, 

2015 

۴۴
ن نمايشگاه فناوريهای نو و پيشرفته سومي

 تبريز-ايران
 آبان ١٢ – ١۵

سه شنبه تا جمعه
03-06 November, 

2015 

۴۵
المللی پروتئين و نخستين نمايشگاه بين

فرآورده های گوشتی حالل نمايندگی کشور 
 آلمان

  آبان

 دومين نمايشگاه يلدا (فروش زمستانه)۴۶
 آذر ٢۵ – ٣٠

چهارشنبه تا 
 دوشنبه

16-21 December, 
2015 

۴٧
 –سومين نمايشگاه نوروزی مبلمان ايران 

 تبريز
 بهمن ١٢ – ١۶

February, 2016 05-01 دوشنبه تا جمعه



۴٨
 –ايران  مد لباس و پوشاکسومين نمايشگاه 

 تبريز

 ٢بهمن الی  ٢۶
 اسفند

دوشنبه تا 
 يکشنبه

15-21 February, 2016

۴٩
هاره نوروز نمايشگاه فروش ب بيست و سومين

 تبريز -ايران   ٩۵

 اسفند ١٧ - ٢۴
دوشنبه تا 

 دوشنبه
07-14 March, 2016 

 مشاغل خانگینمايشگاه  چهاردهمين۵٠
 اسفند ١٧ - ٢۴

دوشنبه تا 
 دوشنبه

07-14 March, 2016 

 
 


