
 

                    

 

 برگزارکننده سایت محل برگزاری تاری    خ برگزاری عنوان نمایشگاه ردیف

ن الملیل بورس بانک  1 ن  نمایشگاه بی  ن الملیل تهران فروردین 30تا27 بیمهیازدهمی     /WWW.iranfinex.ir/Farsi نمایشگاه بی 

ن الملیل تخصیص شناورای دریایی و دریانوردی 2 ن نمایشگاه بی       تهران   فروردین 27تا  26 اولی 

   /http://isfahanfair.ir اصفهان  اردیبهشت 6نا 4 نمایشگاه حمل و نقل پاک  3

4 
ن همایش ن الملیل علیم  دوازدهمی  ن همایش بی    -میل و نخستی 

ی
فرهنگ

 خلیج فارس
 /http://www.persiangulf-co.ir استان بوشهر  اردیبشهت 10

مرکز گردشگری علیم 
 دانشجویان ایران

ی
 فرهنگ

ن الملیل سنگ، معادن و صنایع وابسته  5 ن نمایشگاه بی     /http://isfahanfair.ir اصفهان  اردیبهشت  14تا  10 چهاردهمی 

ن نمایشگاه صنعت هوا نوردی 6      استان گلستان اردیبهشت  14تا  11 اولی 

ن همایش میل فرهنگ ، گردشگری و هویت شهری  7    http://conf.isc.gov.ir/ctu97 استان کرمان  اردیبهشت  16و  15 سومی 

8 
 الملیلی نفت، گاز، پااليش 

ن ن نمايشگاه بی  وشيیمی بیست وسومی  و پتر
 ايران

ن الملیل تهران اردیبهشت 19ایل16 کت میل نفت ایران www.iran-oilshow.ir نمایشگاه بی   شر

ن الملیل مدیریت کسب و کار  9 ن کنفرانس بی  یز      اردیبشهت  19 دومی   دانشگاه تتر

10 
ن الملیل قطعات،مجموعه ها و صنایع وابسته  ن نمایشگاه بی  چهاردهمی 

 خودرو 
   اصفهان   اردیبهشت 19-22

ن المیل  کت نمایشگاه بی  شر
 اصفهان 

11 
ن الملیل محیط زیست، توسعه پایدار و صنایع  ن نمایشگاه بی  اولی 

 وابسته
یز  اردیبشهت  23تا20    /http://fair2018.com تتر

ن استارت آپ حمل و نقل 12  تهران  اردیبهشت 20 اولی 

https://evand.com/events/tn-
iausr-

sw?utm_campaign=shareboxb
&utm_source=app 

 

97های صنعت حمل و نقل سال لیست نمایشگاه ها و همایش   



 

ن الملیل خودرو  13 ن نمایشگاه بی   هفتمی 
 1اردیهشت تا  29

 خرداد 
کت بانیان امید  /https://banian.ir تهران   شر

ن الملیل حمل و نقل و صنایع رییل تهران 14 ن نمایشگاه بی  ن الملیل تهران تت   1خردادتا 29 ششمی  کت میالد نور /www.iranrailexpo.ir/fa نمایشگاه بی   شر

ن الملیل لجستیک و حمل و نقل صادرایر  15 ن همایش بی  ن الملیل  خرداد  30 دومی  کت م  نمایشگاه بی   نور الد یشر

ن الملیل مهندیس مکانیک، صنایع و هوا و فضا   16 ن همایش بی     /http://mecconf.ir همدان  خرداد  6 اولی 

فت 17 ن الملیل پیشر ن کنفرانس بی   دانشگاه علم و صنعت ایران /WWW.icrare2017.iust.ac.ir تهران    های اخت  در مهندیس راه آهنهفتمی 

ن همایش رقابت پذیری و تحوالت شهری  18 خرداد 28 اولی     http://www.igupa-cfut.ir/fa/  انجمن جغرافیا 

19 
ن الملیل یافته های نوبن عمران ، معماری و صنعت  ن کنفرانس بی  سومی 

ی((ساخت   جلسه موسوی  و رهتر
 /http://ircivilconf.ir/fa دانشگاه تهران  تت   14و  13

انجمن مهندیس راه و 
 ساختمان تهران 

20 
ن نمایشگاه تخصیص پرواز ، پایگاه های پروازی و هوانوردی  اولی 

 تفرییح 
    تت   15تا  12

ن الملیل نوآوری و فناوری  21 ن نمایشگاه بی   تت   16تا  14 هفتمی 
محل دائیم نمایشگاه های 
 تخصیص شهرداری تهران 

http://fa.inotex.com/Load/pa
ges/19 

  

ن الملیل قطعات خودرو 22 ن نمایشگاه بی       تهران  تت   22تا  19 اولی 

ن الملیل توسعه  23 آباد  تت   21و20 صادرات از مست  دریای خزرهمایش بی      بندر امت 

ن الملیل استارت آپ )کسب و کار( 24 ن نمایشگاه بی        تت   22تا  19 اولی 

ن همایش ساخت داخل  25 یف  /http://nclc.sharif.ir تهران  تت   27و  26 اولی    دانشگاه صنعتر شر

ن الملیل آسانسور،  26 ن نمایشگاه بی  ات وابستههفتمی  ن    www.iranliftex.ir   تت   31تا  28 و جهت 

ن نمایشگاه تخصیص مسکن، انبوه سازی ، امالک و مستغالت  27    /http://isfahanfair.ir اصفهان  مرداد  5تا  2 دومی 



 

ن الملیل صنعت ساختمان 28 ن نمایشگاه بی     www.iranconfair.ir   مرداد18تا  15 هجدهمی 

ن الملیل ترانزیت، حمل و نقل بار و مسافر  29 ن نمایشگاه بی    اصفهان  شهریور  اولی 
ن الملیل نمایشگاه  کت بی  شر

 اصفهان 

30 
ن الملیل و نمایشگاه تخصیص جرثقیل لیفتینگ  ن همایش میل،بی  ششمی 

 و صنایع وابسته
   www.phqevents.com هتل اسپیناس تهران  شهریور  15و  14

ن ششم 31  تهران  شهریور  17 عمران و مهندیس یمعمار  یکنفرانس شاش   ی 
http://www.pardisconf.com/A

CC/ 
ن ب سیپرد الملل توسعه  ی 

هزاره دهیا  

 الملیلی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت 32
ن ن نمايشگاه بی  یز شهریور 17تا 14  پانزدهمی       تتر

ن الملیل حمل و نقل  33 ن نمایشگاه بی  ن الملیل تهران  شهریور عمویم و خدمات شهریشانزدهمی  کت آوین افراز  www.avin-co.ir نمایشگاه بی   شر

ن کنفرانس میل مهندیس عمران ومعماری  34  انجمن فناوری  های بویم ایران  /http://c-civil.ir/fa دانشگاه خوارزیم  شهریور  چهارمی 

35 
ن دوم فناور صنعت راه و ساختمان  یهارساختیتوسعه ز  کنگره میل  ی 

 رانیا
 /http://www.iraniantec.ir/fa دانشگاه تهران  شهریور  22

راه  انجمن مهندیس
رانیوساختمان ا  

 الملیل جامع دریایی ایرانیان  36
ن ن نمایشگاه بی  ن ب شگاهینما مهر  5تا  2 دومی    /http://marinebook.ir تهران الملیل ی 

37 
ن ازدهمی ن ب شگاهینما ی  ن ماش الملیل ی  آالت  ی 

 عیو صنا ،قطعاتزیلید ،خودرو ،ساختماین ،معدین ی،راهدار ی،راهساز 
 وابسته

   اصفهان  مهر 10

ن همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران 38  تهران  مهر 12تا10 پنجمی 
http://www.datex.refna.com/

fa/ 
 نشر فن آريا

ن الملیل صنعت تهران 39 ن نمایشگاه بی     www.idro-fairs.com   مهرماه 17تا  14 هجدهمی 

ن ایران  40 ن کنفرانس میل بیر ن ایران  /http://concreteday.ir تهران  مهر  16و 15 دهمی   انجمن بیر

ن سوم 41  /http://confiran24.ir/fa کرمان  مهر 25 یشهر  تیو هو  یفرهنگ، گردشگر  میل شیهما ی 
مهر  پژوهشر  موسسه علیم

ارفع شانیاند  

ن نمایشگاه تخصیص نفت و گاز فرا ساحل  42     مهر  27تا  25 اولی 



 

ن الملیل خودرو 43 ن نمایشگاه بی         ابان 26تا 22 سومی 

44 
ن الملیل قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های  ن نمایشگاه بی  دهمی  ن ست 

 خودرو
   www.idro-fairs.com   آبان 25تا 21

ن الملیل مسکن، شهرسازی و شهرهوشمند  45 ن نمایشگاه بی   همایشگران سام  www.iransmartcity.com مصیل امام خمیتن  آبان  29تا  27 نخستی 

46 
ن الملیل معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره  ن  همایش بی  چهارمی 

  سوم
ز /http://iacut.com/fa تهران آبان  30  دانشگاه التر

 دبت  خانه کنفرانس  /http://www.civil.icnf.ir تهران  آبان  30 یی ایو علوم جغراف یدر عمران معمار  نینو  یها کرد یرو کنفرانس  47

ن اجالس معدن  و صنایع معدین ایران  48    تهران  آذر سومی 

49 
 الملیل سواحل ، بنادر و سازه های دریایی 

ن ن همایش بی  دهمی  ن ست 
(icopmas2018) 

آذر 7تا  5    https://icopmas.pmo.ir تهران  

ن نهم 50 آذر 21تا  20 سازه و فوالد کنفرانس میل  ی   /http://isssconf.ir تهران  
 یفوالد یانجمن سازه ها

رانیا  

ن الملیل حمل و نقل و صنایع وابسته  51 ن نمایشگاه بی  سامهمایشگران  www.irantransexpo.com مصالی امام خمیتن  آذر 27تا  25 سومی   

 الملیل صنایع دریایی و دریانوردی 52
ن ن نمایشگاه بی    /http://www.iranimex.com کیش آذر 28تا  26 بیستمی 

ن همایش صنایع دریایی  53   /http://miciran.ir کیش  آذر 25 بیستمی 

54 
ن آالت راهسازی، راهداری و صنایع  ن اللیل ماشی  ن نمایشگاه بی  دومی 

 وابسته
       دی 2آذر تا  29

 الملیل جامع صنایع دریایی  55
ن ن الملیل تهران  دی  6تا  3 نمایشگاه بی     نمایشگاه بی 

ن الملیل و صنایع وابسته 56 ن نمایشگاه بی         بهمن 6تا 3 دوازدهمی 

57 
ات  ن ن و صنایع و تجهت  ه ی تامی  ن الملیل لجسیتک ، زنجت  نمایشگاه بی 

 وابسته 
ن الملیل  بهمن  16تا  13 کت نمایشگایه میالد نور   نمایشگاه بی   شر



 

وآسفالت ایران 58 ن همایش و نمایشگاه قت     بهمن 26تا23 دهمی 
http://www.iranasphalt10.ir/f

a/ 
  

ن الملیل مهندیس حمل و نقل و ترافیک 59 ن کنفرانس بی     http://ictte.ir/en تهران بهمن 30و  29 هجدهمی 

60 
ن  ن آالت، چهاردهمی  ، ماشی   الملیلی معدن، صنایع معدین

ن نمايشگاه بی 
ات و صنایع وابسته ن  تجهت 

    www.iranconminfair.com   

ن و توزی    ع   61 ه تأمی  ن الملیل لجستيك، زنجت  ن  نمایشگاه بی           ششمی 

         همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند 62

 


