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 عنوان نمايشگاه
 برگزاري زمان

 میالدي شمسی

 اردیبهشت 5 – 8 تبریز - ایران گیاه المللی تخصصی گل وهفدهمین نمایشگاه بین 1
 April, 2023 28 – 25 شنبه تا جمعهسه

 اردیبهشت 5 – 8 تبریز–ایران ایت گلخانهنوزدهمین نمایشگاه تخصصی فضای سبز و تجهیزا 2
 April, 2023 28 – 25 شنبه تا جمعهسه

3 
 آالتی و یراقابزارآالت صنعتی، ساختمان المللی تخصصیاولین نمایشگاه بین

 تبریز –ایران 
 اردیبهشت 7 – 10

 April, 2023 30 – 27 پنجشنبه تا یکشنبه

 اردیبهشت 18 – 22 تبریز –یون خانه ایران هشتمین نمایشگاه تخصصی جهیزیه و دکوراس 4
 May, 2023 12 - 08 شنبه تا جمعهدو

5 
 هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان بیست و

 تبریز – ایران
 خرداد 2 – 5
 May, 2023 26 - 23 شنبه تا جمعهسه

 خرداد 23 – 26 زتبری –آالت ایرانالمللی تخصصی صنعت و ماشینهفدهمین نمایشگاه بین 6
 June, 2023 16 - 13 شنبه تا جمعهسه

7 
المللی تخصصی ماشین آالت، یراق آالت و نمایشگاه بین  هجدهمین

 تبریز –ایران  مواد اولیه صنایع چوب
 خرداد 23 – 26
 June, 2023 16 - 13 شنبه تا جمعهسه

8 
ن صنعتی و ابزار، اتوماسیوالمللی تخصصی ماشینچهاردهمین نمایشگاه بین

 تبریز –ابزار دقیق ایران 
 خرداد 23 – 26
 June, 2023 16 - 13 شنبه تا جمعهسه

9 
 تبریز –ایران  تخصصی صنایع دستینمایشگاه بین المللی 

 «سازمان میراث فرهنگی»
 خرداد 23 – 26
 June, 2023 16 - 13 شنبه تا جمعهسه

10 
د، معادن، فلزی، تخصصی صنایع فوالنمایشگاه بین المللی  بیستمین

 تبریز –گری، متالورژی و تجهیزات وابسته ایران ریخته
 تیر 4 – 7

 یکشنبه تا چهارشنبه
25 - 28 June, 2023 

11 
تخصصی الستیك، پالستیك، مین نمایشگاه بین المللی بیست و یک

 ت وابسته )تبریز پالست(تجهیزاو آالت ماشین
 تیر 4 – 7

 یکشنبه تا چهارشنبه
25 - 28 June, 2023 

12 
المللی تخصصی رنگ، رزین و پوششهای دوازدهمین نمایشگاه بین

 تبریز -صنعتی ایران 
 تیر 4 – 7

 یکشنبه تا چهارشنبه
25 - 28 June, 2023 

13 
صنعت دام و طیور، تخصصی مین نمایشگاه بین المللی بیست و یک

 تبریز -ایران  زیان و صنایع وابستهآب
 تیر 13 – 16

 July, 2023 07 –04 جمعه سه شنبه تا

14 
آالت المللی تخصصی ادوات و ماشینبیست و چهارمین نمایشگاه بین

 تبریز  –کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ایران 
 تیر 13 – 16

 July, 2023 07 –04 سه شنبه تا جمعه

 تیر 13 – 16 تبریز -مین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری ایران شانزده 15
 July, 2023 07 –04 شنبه تا جمعهسه 

16 
سومین نمایشگاه تخصصی پرندگان زینتی، حیوانات خانگی و لوازم 

 تبریز –مصرفی ایران
 تیر 13 – 16

 July, 2023 07 –04 سه شنبه تا جمعه

17 
کیف و کفش  ،چرم تخصصی ملزومات المللیبیننمایشگاه  هشتمین

 تبریز –ایران 
 تیر 22 – 25

 July, 2023 16 –13 کشنبهپنجشنبه تا ی

18 
صنعت کیف و کفش تخصصی نمایشگاه بین المللی بیست و چهارمین 

 تبریز –ایران 
 تیر 22 – 25

 July, 2023 16 –13 پنجشنبه تا یکشنبه

19 
ماشین آالت، صنایع تخصصی مین نمایشگاه بین المللی بیست و چهار

 تبریز –و محصوالت پوست و چرم ایران 
 تیر 22 – 25

 July, 2023 16 –13 پنجشنبه تا یکشنبه

 مرداد 11 – 14 تبریز -ایران پزشکی تخصصی نمایشگاه بین المللی  نوزدهمین 20
 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

 مرداد 11 – 14 تبریز –المللی تخصصی فرش دستبافت ایران پنجمین نمایشگاه بین 21
 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

22 
( Agrofoodالمللی تخصصی محصوالت ارگانیك غذائی )نمایشگاه بین

 تبریز –ایران 
 مرداد 11 – 14

 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

23 
المللی تخصصی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، هفدهمین نمایشگاه بین

« پوست و مو»شی  پاک کننده و سلولزی همزمان با همایش و کالسهای آموز
 تبریز -ایران 

 مرداد 11 – 14
 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

24 
آالت و تجهیزات ماشینالمللی تخصصی بیننمایشگاه  دوازدهمین

 تبریز –جانبی تولیدات آرایشی و بهداشتی ایران 
 مرداد 11 – 14

 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

 مرداد 11 – 14 ی هنر اصفهانجشنواره مل 25
 August, 2023 05 – 02 چهارشنبه تا شنبه 

26 
بیستمین نمایشگاه تخصصی معماری داخلی، مبلمان، دکوراسیون 

 تبریز –ایران 
 مرداد 23 – 27

 August, 2023 18 – 14 دوشنبه تا جمعه

 شهریور 8 – 11 تبریز –ایران تخصصی لوازم خانگی نمایشگاه بین المللی  سی و یکمین 27
 چهارشنبه تا شنبه

30 August - 02 
September, 2023 

28 
حرارتی، برودتی و تخصصی مین نمایشگاه بین المللی بیست و شش

 تبریز –سیستمهای تهویه ایران 
 شهریور 8 – 11

 چهارشنبه تا شنبه
30 August - 02 

September, 2023 
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29 
التحریر بهای آموزشی، کمك آموزشی و لوازمپنجمین نمایشگاه تخصصی کتا

 تبریز -ایران 
 شهریور  26 – 31

 یکشنبه تا جمعه
17 – 22 September, 

2023 

 شهریور  26 – 31 تبریز –ایران  1ششمین نمایشگاه سراسری تجارت عمومی  30
 یکشنبه تا جمعه

17 – 22 September, 
2023 

31 
)فروش و عرضه مستقیم  نمایشگاه سراسری کاالهای مصرفی پائیزه

 تبریز –کاال(  ایران 
 شهریور  26 – 31

 یکشنبه تا جمعه
17 – 22 September, 

2023 

 شهریور  26 – 31 تبریز -ایران تمین نمایشگاه تولیدات خوداشتغالی شه 32
 یکشنبه تا جمعه

17 – 22 September, 
2023 

 شهریور  28 – 31 تبریز –نمایشگاه تخصصی کالف، روکش و مبلمان ایران  33
 سه شنبه تا جمعه

19 – 22 September, 
2023 

34 
و مخابرات  ،صنعت برقتخصصی المللی نمایشگاه بین دوازدهمین

 تبریز –ایران   (انرژیصنایع وابسته )
 مهر 4 – 7

 شنبه تا جمعه سه
26 – 29 September, 

2023 

35 
و فاضالب  ، تاسیسات آب والمللی صنعت آبنمایشگاه بین دوازدهمین

 تبریز –ایران  صنایع وابسته
 مهر 4 – 7

 سه شنبه تا جمعه
26 – 29 September, 

2023 

36 
 تخصصی قطعات یدکی خودروین نمایشگاه بین المللی بیست و هفتم

 تبریز –ایران 
 مهر 4 – 7

 سه شنبه تا جمعه
26 – 29 September, 

2023 

 مهر 12 – 16 تبریز –کتاب ایران تخصصی المللی نمایشگاه بین هیجدهمین 37
 چهارشنبه تا یکشنبه

04 – 08 October, 
2023 

 مهر 18 – 21 تبریز –ایران  بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت خودرو 38
 سه شنبه تا جمعه

10 – 13 October, 
2023 

39 
، و کسب و کار نوین المللی تخصصی فن بازاردومین نمایشگاه بین

 تبریز –ایران « شتابدهنده واستارت آپ»
 آبان 2 – 5

 سه شنبه تا جمعه
24 – 27 October, 

2023 

 آبان 2 – 5 تبریز–المللی انبوه سازی وساخت وساز ایراننمایشگاه تخصصی بین 40
 سه شنبه تا جمعه

24 – 27 October, 
2023 

41 
تخصصی الکامپ، تجارت المللی مین نمایشگاه بینو سو بیست

 تبریز -ایران الکترونیك، اقتصاد دیجیتال و موبایل 
 آبان 2 – 5

 سه شنبه تا جمعه
24 – 27 October, 

2023 

42 
سیستمهای صوتی، تخصصی نمایشگاه بین المللی  نوزدهمین

 تبریز –ایران و فیلمبرداری یری، عکاسی تصو
 آبان 2 – 5

 سه شنبه تا جمعه
24 – 27 October, 

2023 

 آبان 2 – 5 تبریز –نمایشگاه تخصصی چراغهای تزئینی ایران  43
 سه شنبه تا جمعه

24 – 27 October, 
2023 

44 
تخصصی تجهیزات و فناوریهای حفاظتی، نمایشگاه بین المللی  اولین

 تبریز –ایران تش نشانی و اعالن حریق ایمنی، آ
 آبان 2 – 5

 سه شنبه تا جمعه
24 – 27 October, 

2023 

45 
تخصصی طال،جواهر،نقره، گوهرسنگ ها المللی دهمین نمایشگاه بینهف

 تبریز -آالت مربوطه ایرانو ماشین
 آبان 2 – 5

 سه شنبه تا جمعه
24 – 27 October, 

2023 

46 
ماشین  ،گاه بین المللی فرآورده های غذائیمین نمایشبیست و چهار

 تبریز –آالت و صنایع وابسته ایران 
 آبان 10 – 13

 چهارشنبه تا شنبه
01 – 04 November, 

2023 

47 
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت و ماشین آالت  شانزدهمین

 تبریز –مربوطه ایران 
 آبان 10 – 13

 چهارشنبه تا شنبه
01 – 04 November, 

2023 

48 
 آالتها، مواد اولیه و ماشینالمللی نوشیدنیبیننمایشگاه  نهمین
 تبریز –ایران 

 آبان 10 – 13
 چهارشنبه تا شنبه

01 – 04 November, 
2023 

49 
 بندی وآالت چاپ و بستهالمللی ماشینمین نمایشگاه بینبیست و شش

  تبریز – ایران صنعت چاپ کشور
 آبان 10 – 13

 تا شنبه چهارشنبه
01 – 04 November, 

2023 

50 
 المللی صنعت تبلیغات و بازاریابیمین نمایشگاه بینبیست و یک

 زتبری–ایران
 آبان 10 – 13

 چهارشنبه تا شنبه
01 – 04 November, 

2023 

51 
المللی تخصصی کاال، خدمات، تجهیزات دومین نمایشگاه بین

 تبریز –ایران ای فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره
 آبان 10 – 13

 چهارشنبه تا شنبه
01 – 04 November, 

2023 

52 
 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی چوب، خانه و مبلمان مدرن

 تبریز –ایران 
 آبان 22 – 26

 دوشنبه تا جمعه
13 – 17 November, 

2023 

53 
( 2المللی تخصصی ساختمان و تاسیسات )چهارمین نمایشگاه بین

 تبریز -ایران 
 آذر 7 – 10

 سه شنبه تا جمعه
28 November - 01  
December, 2023 

54 
آالت مربوطه درب وپنجره وماشینالمللی تخصصینمایشگاه بینیازدهمین 

 تبریز –ایران
 آذر 7 – 10

 سه شنبه تا جمعه
28 November - 01  
December, 2023 

 آذر 23 – 29 تبریز –نمایشگاه تخصصی هدایا و سوغات ایران  55
 نجشنبه تا چهارشنبهپ

14 – 20  December, 
2023 

 آذر 23 – 29 تبریز –ایران  یلدا حفظ سنتهای ملیتخصصی نمایشگاه  56
 پنجشنبه تا چهارشنبه

14 – 20  December, 
2023 

 آذر 23 – 29 تبریز –ایران  چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کاال 57
 پنجشنبه تا چهارشنبه

14 – 20  December, 
2023 



 1402المللي تبريز در سال تقويم برگزاري نمايشگاه بين

ف
دي

ر
 

 عنوان نمايشگاه
 برگزاري زمان

 میالدي شمسی

58 
آالت المللی استوک )ماشینتخصصی صنعتی بیننمایشگاه نخستین 

 تبریز –ایران  کارکرده( کارخانجات
 دی 12 – 15

 January, 2024 05 – 02 سه شنبه تا جمعه

59 
بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت 

 تبریز –ایران 
 دی 12 – 15

 January, 2024 05 – 02 سه شنبه تا جمعه

 دی 12 – 15 تبریز –ایران « خودرو»سومین نمایشگاه تخصصی اتو شو و آفرود  60
 January, 2024 05 – 02 سه شنبه تا جمعه

 بهمن 10 – 14 تبریز –زدهمین نمایشگاه تخصصی نوروزی مبلمان ایران یا 61
 سه شنبه تا شنبه

30 January - 04 
February, 2024 

62 
لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون تخصصی مین نمایشگاه هشت

 تبریز –ایران  داخلی
 بهمن 10 – 14

 سه شنبه تا شنبه
30 January - 04 
February, 2024 

63 
آالت مربوطه المللی تخصصی صنعت نساجی و ماشینمین نمایشگاه بیندو

 تبریز –ایران 
 بهمن 24 – 27

 سه شنبه تا جمعه
13 – 16 February, 

2024 

64 
 تبریز –المللی پوشاک ایران نمایشگاه تخصصی بین

 آالت خیاطی()پوشاک، پارچه، طراحی لباس و ماشین
 بهمن 24 – 27

 سه شنبه تا جمعه
13 – 16 February, 

2024 

 بهمن 24 – 27 تبریز –ایران المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوشهفتمین نمایشگاه بین 65
 سه شنبه تا جمعه

13 – 16 February, 
2024 

 اسفند 8 – 11 تبریز –نمایشگاه تخصصی حمایت از تولیدات ایرانی ایران  66
 سه شنبه تا جمعه

27 February – 01 
March, 2024 

67 
نمایشگاه تخصصی گل و گیاهان داروئی، سبزیجات و میوه های 

 تبریز –گلخانه ای ایران 
 اسفند 8 – 11

 سه شنبه تا جمعه
27 February – 01 

March, 2024 

 اسفند 8 – 11 تبریز –نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و هدایای ایران  68
 سه شنبه تا جمعه

27 February – 01 
March, 2024 

 اسفند 12 – 18 تبریز -ایران  2شمین نمایشگاه سراسری تجارت عمومی ش 69
 March, 2024 08 – 02 شنبه تا جمعه

 اسفند 19 – 25 تبریز -ایران   1403بهاره نوروز نهمین نمایشگاه سراسری  70
 March, 2024 15 – 09 شنبه تا جمعه

 تبریز  –ران نخستین نمایشگاه اختصاصی مصنوعات چرم و چرم مصنوعی ای 71
 )کیف، کفش و مبلمان چرمی(

 اسفند 19 – 25
 March, 2024 15 – 09 شنبه تا جمعه

استانداری و » تبریز –ایران مین نمایشگاه تولیدات خوداشتغالی نه 72
 «کمیته امداد امام

 اسفند 19 – 25
 March, 2024 15 – 09 شنبه تا جمعه

 اسفند 19 – 25 تبریز  –ایران  کاالی خواب نمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی، سرویس و 73
 March, 2024 15 – 09 شنبه تا جمعه

 


