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ٌّش ثبًَاى ایشاى صهیي1
26-29 

فشٍسدیي
وبسآفشیٌی ثبًَاى ، صٌبیع دػشی ٍ  هـبغل خبًگی

 5-1(ضیبفز  )عشضِ هؼشمین وبال 2

اسدیجْـز
هَادغزایی، لجٌیبر، هَاددشٍسئیٌی، ًَؿیذًی ّب

لَاصم خبًگی ثشلی، لَاصم صَسی، سصَیشی، ظشٍف چیٌی، وشیؼشبل، ثلَس، هؼی، هالهیي، خشداد23-19سخصصی لَاصم خبًگی3

روز بسرگداشت احمدبن موسیاًَاع هجلوبى ساحشی، والػیه، اػشیل، هیض غزا خَسی، ػشٍیغ خَاة سیشهب6ُ-3تخصصی مبلمان4

ػَغبر ٍ صٌبیع دػشی سیشهب13ُ-10صٌبیع دػشی ، ػَغبر ٍ ّذایب5

ثشًذّبی  دَؿبن، عشاحی لجبع، هذ ٍ حجبة اػالهی، ویف، وفؾ هصٌَعبر چشهی ٍ هـشمبر هشثَعِ سیشهب20ُ-17سخصصی هذ ٍ دَؿبن، چشم6

اًَاع هَاد ٍ فشاٍسدُ ّبی دالػشیىی، ؿیویبیی، دلیوش، دلی اسیلي، سًگ ٍ سصیي، وبهذَصیز، گشاًَل، چؼت ٍ دَؿؾ ّبی صٌعشیسیشهب27ُ-24دششٍؿیوی، صٌبیع ؿیویبیی، الػشیه ٍ دالػشیه7

لیضیٌگ ٍ فشٍؽ الؼبعی وبال ، سؼْیالر اصدٍاج8
-  سیشهبُ 31

 هشداد هب3ُ

فشٍؽ الؼبعی ولیِ لَاصم هٌضل، اًَاع خَدسٍ ، اًَاع هجلوبى، ؿشوز ّبی خذهبر اصدٍاج، سبالسّب، آسلیِ ّب ، خذهبر گل آسایی هبؿیي عشٍع، آسایـگبّْب، ثیوِ ٍ ؿشوز 

- هَسَس ػیىلز - ّبی لیضیٌگ   ؿشوز ّبی خذهبر هؼبفشسی ، ؿشوز ّبی ثیوِ ، هٌؼَجبر ٍ وبالی خَاة ، لَاصم خبًگی ، سایبًِ ٍسجْیضار اداسی ، سلفي ّوشاُ  

سالروز ازدواج حضرت علی 

و حضرت فاطمه (ع)

روز حمایت از صنایع کوچکصٌبیع خالق- سَاًوٌذیْبی صٌبیع وَچه  

فشاًچبیض، سَػعِ وؼت ٍ وبس

سجلیغبر ، ثبصاسیبثی ٍ صٌبیع ٍاثؼشِ

ثَسع، ثبًه ٍ ثیوِ

فشصز ّبی ػبخز داخل ٍ سًٍك سَلیذ

 هشداد31-27خبًِ هذسى10

ًَاع -اهجلوبى  ٍ صٌبیع چَثی (... چیٌی ،وشیؼشبل ،ثلَس، سفلَى، چذى ، ًمشُ، هالهیي ،ػشاهیه، اػشیل، لَسی، وششی، ػیلَس، لعبثی، آثىبسی ؿذُ ٍ )اًَاع ظشٍف ؿبهل 

- ػجذ- ػغل-ظشٍف ًگْذاسی هَاد غزایی - ادٍیِ داى ٍ ًوىذاى ٍ جبسٍ- چبیخَسی ٍ لَُْ خَسی - وبسد ٍ چبلَ - چٌگبل - لبؿك )ػشٍیغ ّب ٍ اثضاس آؿذضخبًِ ؿبهل 

-دىیج-آثگشهىي-ػوبٍس-ثخبسی-آة ػشدوي-دٌىِ-وَلش- فشیضس - یخچبل فشیضس - یخچبل: ؿبهل ) اًَاع هحصَالر ػشهبیـی ٍ گشهبیؾ  (...  ػیٌه ٍ - ًشدثبى

-ظشفـَیی)اًَاع هبؿیي ّبی ؿَیٌذُ ... ( دی ٍی دی ٍ -سادیَ-ضجظ صَر- سلَیضیَى : ؿبهل)اًَاع هحصَالر صَسی ٍ سصَیشی  (...ّیشش ٍ -ػیلٌذسگبص-ؿَهیٌِ

ػبیش هحصَالر ؿبهل ... ( َّادض ٍ - هبیىشٍٍیَ - هیىشٍفش- ػشخ وي - ثبسثیىیَ - وجبة دض -اجبق گبص) ا اًَاع هحصَالر دخز ٍ دض ؿبهل  (... وٌِْ ؿَس ٍ -لجبػـَیی

11
آثیبسی ٍ آثشػبًی ، - صٌبیع ٍ هبؿیي آالر وـبٍسصی ، ًْبدُ ّب 

دام ٍ عیَس ، آثضیبى ٍ داهذضؿىی

11-14 

ؿْشیَس
ًْبدُ ّب ، هبؿیي آالر وـبٍسصی ، ػیؼشن ّبی آثیبسی ، دام ٍ عیَس ،ؿیالر، دػشگبّْب ٍ سجْیضار هشغذاسی ٍ داهذاسی ٍ آثضی دشٍسی، صٌبیع ٍاثؼشِ

 21-18گل ٍ گیبُ ٍ گیبّبى داسٍیی12

ؿْشیَس

اًَاع گل ٍ گیبُ ، ثزس ، ًْبدُ ، گلذاى ، ٍ ولیِ لَاصم هشسجظ

 31-25(دبییضُ  )عشضِ هؼشمین وبال 13

ؿْشیَس

صٌبیع غزایی ، دَؿبن ، ویف ٍوفؾ، لَاصم الشحشیش

 ؿْشیَس هبُ هحشم28 هشداد لغبیز 30* 

هبُ صفش-  هْش  26 ؿْشیَس  لغبیز 28* 

 هشداد 21-24

هبُ
9

ماه محرم-  شهریور  28  مرداد لغایت 30

ٌّشّبی  –هعوبسی   –ثبصی ّبی سایبًِ ای    –ٌّشّبی سجؼوی  –سجلیغبر   –ًـشیبر هىشَة    –عىبػی  –ًشم افضاس   –سادیَ ٍ سلَیضیَى   –سػبًِ عشاحی ٌّش ٍ فشٌّگ 

عشاحی  –هیشاص فشٌّگی اثٌیِ ٍ   –عشاحی گشافیه   –اًیویـي    –ٌّش ٍ ،سجبسر عشیمِ جبر ٍ صٌبیع دػشی  –عشاحی داخلی   –سجلیغبر فضبی هجبصی    –ًوبیـی 

جزاثیز - هذ داًؾ ٍ اعالعبر، خاللیز ٍ ًَآٍسی، سىٌَلَطی، خاللیز فشدی، هْبسر ٍ اػشعذاد، وؼت ٍوبس خالق، سَلیذ وبال ٍ خذهبر –ثبفز ّبی سبسیخی  –صٌعشی  

سَلیذ - سَاًوٌذی  ثبًه ّب ، ثَسع ٍ ثیوِ  - سجلیغبر ٍ ثبصاسیبثی ولیِ صٌبیع  - سَػعِ وؼت ٍ وبس  - ّبی فشٌّگی، في آٍسی، هیشاص هعٌَی، داسایی ّبی فشٌّگی 

وٌٌذگبى، ػشهبیِ گزاساى صٌبیع هخشلف 

مردادماه

 ماه اول6 - 99تقویم  نمایشگاههای سال 

 خرداد ماه مبارک رمضان3 اردیبهشت لغایت 6- اردیبهشت 

خردادماه

تیرماه
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روز دانش آموزلَاصم خبًگی ثشلی، لَاصم صَسی، سصَیشی، ظشٍف چیٌی، وشیؼشبل، ثلَس، هؼی، هالهیي، آثبى16-13لَاصم خبًگی14

 آثبى23-20 سبػیؼبر، اًشطی ػشهبیـی ٍ گشهبیـی ثب ثْشُ ٍسی الشصبدی15
سَْیِ هغجَع ٍ ػیؼشن ّبی ػشهبیـی ٍ گشهبیـی، ثَیلش ّبی فَالدی ٍ اًشطی سجذیذ دزیش ، الىششٍ دوخ ٍ ثَػشش دوخ آثشػبًی، آثگشهىي ّبی ثشلی  ٍ خَسؿیذی، 

سفلَى هبیع فَسع

سثَوبح آصاد ایشاى

( fitex )ػالهز ٍ سٌبػت اًذام 

ٍسصؽ ، سجْیضار ٍسصؿی

هصبلح ػبخشوبًی، دسة ٍ دٌجشُ، آػبًؼَس ٍ دلِ ثشلی ٍ ًشدُ، ًوب ٍ هحَعِ ػبصی، ؿشوشْبی فٌی ٍ هٌْذػی، صٌعز ثشق ٍ سٍؿٌبیی، آة ٍ فبضالة، سجْیضار هٌْذػی آرس7-4صٌعز ػبخشوبى17

 آذر وفات حضرت معصومه5فشؽ دػشجبف اػشبى لن آرس15-11فشؽ دػشجبفز لن18

 آرس21-18 دًیبی ًَصاد، وَدن، ثبصی ٍ اػجبة ثبصی19
ػیؼوًَی وَدن، ػشٍیغ چَة اسبق وَدن، وفؾ ٍ دَؿبن ًَصاد ٍ وَدن، ثبصیْبی فىشی ٍ آهَصؿی، اػجبة ثبصی، آسلیِ وَدن، سجْیضار آهَصؿی ٍ ووه آهَصؿی، 

وشبة، سجْیضار هْذ وَدن ّب، سٍاًـٌبػی ٍ ثْذاؿز

اعالعبر ٍ اسسجبعبر، ایٌششًز، ػخز افضاس ٍ ًشم افضاس، هَثبیل، وبهذیَسش، سػبًِ ّبی دیجیشبل آرس28-25الىبهخ20

(َّد ٍ ػیٌه ٍ فش ٍ گبص سٍهیضی)سخصصی چیٌی ، ثلَس ، وشیؼشبل،  لَاصم ثشلی سیض آؿذضخبًِ ٍ صٌبیع ٍاثؼشِ وبثیٌز ٍ سجْیضار آؿذضخبًِ دی5-2چیٌی ٍ ثلَس، سجْیضار آؿذضخب21ًِ

آسد ، ًبى ٍ صٌبیع ٍاثؼشِصٌعز آسد ٍ ًبى

ؿیشیٌی ، ؿىالر ، ػَّبى ، اًَاع لَُْؿیشیٌی ٍ ؿىالر، ػَّبى، لَُْ

...دوَساػیَى داخلی ، ًَسدشداصی ، هجلوبى اداسی ، هیض ٍ صٌذلی ، گبص ، فش ،  ٍیششیي ، دشدُ ٍ : ولیِ لَاصم اعن اص سجْیضار ّشلذاسی ، سػشَساى، فؼز فَد، وبفی ؿبح

هجلؼی، چشم هصٌَعی ٍ فَم، ، صیشُ ٍ لبلت ػبصی، هبؿیي آالر ٍ صٌبیع ٍاثؼشِ-ٍسصؿی - صٌذل ٍ دهذبیی، وفؾ عجی دی26-23 سخصصی وفؾ، صٌذل ٍ صٌبیع ٍاثؼش23ِ

هجلوبى ٍ صٌبیع چَثی24
 دی لغبیز 29

 ثْوي3
اًَاع هجلوبى ساحشی، والػیه، اػشیل، هیض غزا خَسی، ػشٍیغ خَاة

فشؽ هبؿیٌی، سبثلَ ٍ سبثلَ فشؽ، لَػشش ٍ چشاغ ّبی سضئیٌی، آیٌِ ٍ ؿوعذاى، هَوز، وفذَؽ، دیَاس دَؽ، دشدُ، گل ّبی سضئیٌی، وبغز دیَاسی ، دیَاس دَؽ ثْوي10-7فشؽ  هبؿیٌی، لَػشش، دوَساػیَى داخلی25

گشدؿگشی ٍ صٌبیع دػشی26

 ػبصهبًْبی ػیبحشی ٍ گشدؿگشی؛ اسحبدیِ ّب ٍ اًجوي ّب؛ هٌبعك آصاد سجبسی ٍ هٌبعك ٍیظُ گشدؿگشی؛ ػبصهبًْب ٍ هَػؼبر هشسجظ ثب حفظ آثبس ثبػشبًی ٍ هیشاص فشٌّگی 

؛ آهَصؿگبّْبی هشسجظ ٍ داًـگبُ ّب، ؿشوشْبی ػشهبیِ گزاسی؛ ثبًىْب ٍ ثیوِ ّب؛ ثبًىذاسی الىششًٍیىی؛ خذهبر گشدؿگشی الىششًٍیىی؛ ّشلْب ٍ دّىذُ ّبی 

 •گشدؿگشی ػالهز؛ •دبیبًِ ّبی هؼبفشثشی؛ •خغَط َّایی ، دسیبیی، صهیٌی ٍ سیلی؛   •آطاًؼْب ٍ ؿشوشْبی خذهبر هؼبفشسی؛ • صٌبیع دػشی ٍ ٌّشی؛D68+سَسیؼشی؛

اًَاع خَدسٍّبی والػیه ، لَاصم ٍ لغعبرخَدسٍّبی والػیه27

 ثْوي24-22لیش، آػفبلز، عبیمْب ٍ هبؿیي آالر- هعذى ٍ هبؿیي آالر ٍاثؼشِ 28
صٌبیع ٍ فشاٍسدُ ّبی هعذًی، هبؿیي آالر هعذًی ٍ ساّؼبصی، ػٌگْبی لیوشی ٍ ًیوِ لیوشی ٍ سضئیٌی، اوشـبف ٍ اػشخشاج، هٌْذػیي هـبٍس ، هعبدى ، لیش ، آػفبلز ٍ 

صٌبیع ٍاثؼشِ

 ام میالد امام محمدباقر24

جْیضیِ عشٍع29
 ثْوي 28

 اػفٌذ1لغبیز 

-دىیج-آثگشهىي-ػوبٍس-ثخبسی-آة ػشدوي-دٌىِ-وَلش- فشیضس - یخچبل فشیضس - یخچبل: ؿبهل  )اًَاع هحصَالر ػشهبیـی ٍ گشهبیؾ -هجلوبى  ٍ صٌبیع چَثی

-ظشفـَیی)اًَاع هبؿیي ّبی ؿَیٌذُ ... ( دی ٍی دی ٍ -سادیَ-ضجظ صَر- سلَیضیَى : ؿبهل)اًَاع هحصَالر صَسی ٍ سصَیشی  (...ّیشش ٍ -ػیلٌذسگبص-ؿَهیٌِ

... ( چیٌی ،وشیؼشبل ،ثلَس، سفلَى، چذى ، ًمشُ، هالهیي ،ػشاهیه، اػشیل، لَسی، وششی، ػیلَس، لعبثی، آثىبسی ؿذُ ٍ )اًَاع ظشٍف ؿبهل  (... وٌِْ ؿَس ٍ -لجبػـَیی

 ام والدت حضرت علی6صٌبیع غزایی ٍ خـىجبس، دَؿبن ، ویف ٍوفؾ اػفٌذ12-6(ثْبسُ  )عشضِ هؼشمین وبال 30

سَاًوٌذیْبی ػبصهبى صًذاًْب ، وویشِ اهذاد اهبم خویٌی، ّالل احوش ، ثْضیؼشی، اهَسخیشیِ ّب ، ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد اػفٌذ18-14ًوبیـگبُ هحصَالر ثٌگبّْبی هشدم ًْبد ٍ خیشیِ ّب31

 ثْوي14-17

دی ماه

 دی9-12

بهمه ماه

اسفندماه

22

آبان ماه

لَاصم ٍ سجْیضار ٍسصؿی، دَؿبن ٍ ٍ وفؾ ٍسصؿی، هىول ّبی غزایی ٍ سجْیضار دضؿىی، دػشگبّْبی ثذًؼبصی، ولیٌیه ّبی خذهبر ٍسصؿی ، دَػز ٍ هَ آثبى1627-30

آذرماه

 ماه دوم6 - 99تقویم  نمایشگاههای سال 

 ام ماه صفر26تا - مهرماه 



اًَاع گل ّبی سضئیٌی ٍ آدبسسوبًی، ػَغبر ٍ ّذایب اػفٌذ23-20گل ٍ گیبُ، ػَغبر ٍ ّذایب32


