 مدیریت فناوری های هوشمند شهری، صنعت ساختمان و صنایع وابسته ؛ اقتصاد شهری
 خرداد12  الی12

Building Industry and related Industries; Urban Economics; Urban Smart
Technology Management
11-14 June 2019

 پزشکی و دندانپزشکی، سلولزی و پاک کننده –دارویی، شوینده، آرایشی بهداشتی
82  خرداد12  الی12
Cosmetics, detergents, cellulose and cleaner-medicine, medicine and dentistry
18-21 June 2019

 چرم و صنایع وابسته، کیف و کفش
Bags and shoes, leather and related industries
18-21 June 2019
 دام و طیور و محیط زیست، کشاورزی
Agriculture, livestock and poultry and the environment

لوستر و مبلمان

82  مهر28 الی21

Furniture and chandeliers
07-11 October 2019
گردشگری و هتلداری

Hotel and tourism
08-11 October 2019

نانو فناوری و انرژی

82 آبان12 الی12

Energy and Nanotechnology
23-26 October 2019

گل وگیاه وسوغات وهدایا
 آبان21  الی8
Flowers and plants and souvenirs and gifts
6-10 october 2019
) عروس جهیزیه و آشپزخانه صنایع(خانه مدرن، تجهیزات و فناوری

82  ابان12 الی12
Kitchen industry and bride dowry, technology and equipment (modern home)

12-15 November 2019
اورآسیا کشورهای اقتصادی همکاری

82 اذر2 الی1
Agriculture, livestock and poultry and the environment
26-29 November 2019
 صنایع وابسته،  بسته بندی و نوشیدنی، صنایع غذایی
82  آذر21  الی21
Food industry, packaging and drinks, affiliated industries
03-06 December 2019
قطعات و صنایع وابسته،خودرو
 آذر11  الی21
Automotive،parts and related industries
19-22 Novaber 2019

 شیرینی،  شکالت، وابسته صنایع و اسنک
82  آذر21  الی21
Sweets, chocolate, snacks and related industries
03-06 December 2019
 کامپیوتر، مخابرات صنایع ؛ کامپیوتری بازیهای و افزار نرم تجارت
82 دی6 الی1
Computer, software trade and computer games; telecommunications industry
23-26 Jane 2019

تفریحی و ایرانی کاالی و اقوام
82 دی21 الی21
Iranian Relics and Recreation
30Jane-02 Feb. 2019

هوافضا

82  بهمن21 الی21
Aerospace
30 jane-021Feb 2019

 صنایع وابسته و کشتی سازی،  پتروشیمی،  پاالیش،  گاز، نفت

82  اسفند11 بهمن الی11
Oil, gas, refining, petrochemical, related industries and shipbuilding
19-22Feb 2019

 گیاه و گل، دستی صنایع و هدایا و سوغات

Flowers and plants, souvenirs and gifts and handicrafts
18  اسفند21  الی21
03-06mar 2019

