
 
 
 

  

 و تعرفه فضای نمایشگاهی جدول گرید نمایشگاهها

 گرید عنوان ردیف

 C سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 1

همین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمهیازد 2  B 

بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشكی سومین نمایشگاه 3  C 

 C (Iran Green )اولین نمایشگاه بین المللی ایران سبز  4

 C اولین نمایشگاه اشتغال، کاریابی داخلی و بین المللی و حمایت از مشاغل داخلی 5

ماشین آالت وابستهبیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و  6  B 

 +A بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 7

 A هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو 8

 A بیست و یكمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشكی، دندانپرشكی، داروئی و آزمایشگاهی 9

صنایع و تجهیزات وابستهششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی،  11  B 

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته پنجمینبیست و  11  

 

A 

 B همین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخرنزدشا 12

بهداشتی نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی پنجمینبیست و  13  A 

41  C (WOOD WORKING) اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب 

همین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشن االت و تجهیزات مربوطهد 15  B 

یجانب تجهیزات و قطعات ها، نقاله باالبرها، ،یبرق پله آسانسور، المللی بین نمایشگاه هفتمین 16  C 

مین نمایشگاه بین المللی الكترونیک، کامپیوتر و تجارت الكترونیک )الكامپ(چهاربیست و  17  A 

81 مربوطه آالت نیماش و یسلولز یها فرآورده مقوا، کاغذ، یالملل نیب یتخصص شگاهینما نیاول   C 



 
 
 

  

همین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختماندهج 19  A 

نوزاد و کودکمین نمایشگاه بین المللی مادر، نه 21  C 

 A  )هافكس( مین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزلهفتبیست و  21

 C نمایشگاه فرش دستباف مینهفت بیست و  22

 C مین نمایشگاه ملی صنایع دستینهبیست و  23

 B مین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابستهده 24

 A دهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابستههف 25

 C وابسته عیصنا و اتیلبن قهوه، ،یچا ها،یدنینوش یالملل نیب شگاهینما نینهم 26

دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسكویت، شیرینی و شكالت ایرانهف 27  A 

انزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهریش 28  B 

2118 زدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالستدوا 29  A 

المللی جامع صنایع دریایی ایراندومین نمایشگاه بین  31  C 

دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالبچهار 31  

 

B 

دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی)تلكام(نوز 32  A 

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهرانجه 33  

 

A 

 C  (Sportex 2018)یورزش زاتیتجه و ورزش یالملل نیب شگاهینما نیهفدهم 34

همین نمایشگاه بین المللی فناوری نانویاز 35  

 

C 

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی دهمینهف 36  A 

مین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابستهپنج 37  C 

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برقجه 38  A 

 (IRAN CONMINE 2018)تجهیزات و صنایع وابسته  معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، دهمین نمایشگاه بین المللیچهار 39

 

 

C 

 B خودرو یها مجموعه و لوازم خودرو، قطعات یالملل نیب شگاهینما زدهمینیس 41

ومین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابستهس 41  C 

http://www.iranfair.com/fa/fair-events.html#licdiv8
http://www.iranfair.com/fa/fair-events.html#licdiv8
http://www.iranfair.com/fa/fair-events.html#licdiv8


 
 
 

  

ومین نمایشگاه بین  المللی شیالت، آبزیان و صنایع وابستهس 42  C 

دهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگیجه 43  A 

زدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و ناندوا 44  C 

محصوالت نساجیمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای گلدوزی و چهاربیست و  45  B 

مین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایرانشش 46  C 

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری(پانز 47  

 

B 

 C دهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشورنوز 48

ماشین آالت وابستهاه بین المللی چاپ، بسته بندی و مین نمایشگپنجبیست و  49  

 

A 

مین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات بیمارستانیچهار 51  C 

مین نمایشگاه بین المللی امالک و مستغالتشش 51  C 

دهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابستهپانز 52  

 

 

B 

و فروشگاههای زنجیره ایفروشگاهی زدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات دوا 53  C 

مین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداریشته 54  

 

B 

ونیدکوراس و یداخل یمعمار مدرن، خانه یالملل نیب شگاهینما نهمین 55  B 

 C اولین نمایشگاه بین المللی کاالی نسوز و صنایع وابسته 56

دهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیتجه 57  

 

B 

صنایع وابستهنمایشگاه بین المللی گردشگری و  زدهمیندوا 58  

 

B 

 C وابسته زاتیتجه و عیصنا ن،یتام رهیزنج و کیلجست شگاهینما نیچهارم 59

 A همین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابستهد 61

 A دهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابستههف 61

 C وابسته آالت نیماش و قهایعا آسفالت، ر،یق یالملل نیب شگاهینما نیدهم 62

دهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیستجه 63  B 

ه وری و صرفه جوییبهری انرژی های نو، تجدید پذیر، همین نمایشگاه بین المللیازد 64  C 



 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

یکشاورز ساخت ریز یهایتكنولوژ شگاهینما نیاول 65  C 

 C اولین نمایشگاه بین المللی صنعت چینی، بلور، کریستال، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 66

ژنراتور، موتورهای دوار، خدمات و فن آوریهای وابسته بین المللی توربین،نمایشگاه  یندوم 67  C 



 
 
 

  

بر اساس گريد نمايشگاه و سالن نمايشگاهي    تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي  

 

گرید 

 نمایشگاه

 

 ریالی/ ارزی

 

 موقعيت سالن

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  

توسط شركت سهامی نمایشگاه به 

 مترمربع  -مجریان برگزاری 

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  

برگزاری به مشاركت توسط مجریان  

كنندگان داخلی  به تفكيك  موقعيت 

جانمائی  بدون تجهيزات استاندارد / 

 مترمربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  توسط 

مجریان برگزاری به مشاركت كنندگان 

داخلی  به تفكيك  موقعيت جانمائی با 

 تجهيزات استاندارد / مترمربع

 

 
C 

 

 

 ریالی

 ریال 000/050/1 ریال 000/050 ریال 000/550    6 – 7  – 3و  9 -83 - 83  - 83  - 44 شامل:   Aسالنهاي گروه

 ریال 000/000/1 ریال 000/000 ریال 000/500      34و  33 – 77 – 44 – 43 شامل: Bسالنهاي گروه 

 ریال 000/000 ریال 000/000 ریال 000/000    37و  38 – 34و33  – 73و  76سری  -A83   :شامل  C سالنهاي گروه

 ریال 000/050 ریال 000/050 ریال 000/050    3 - 7 – 33 – 39 – 74 – 73 – 77 شامل: Dسالنهاي گروه 

 --------- ریال 000/000 ریال 000/050 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 یورو100 یورو 100 یورو 105 نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها ارزی

 --------- یورو 110 یورو 00 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 

 

 
B 

 

 

 ریالی

 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000    6 – 7  – 3و  9 -83 - 83  - 83  - 44 شامل:   Aسالنهاي گروه

 ریال 000/150/1 ریال 000/050 ریال 000/050      34و  33 – 77 – 44 – 43 شامل: Bسالنهاي گروه 

 ریال 000/050/1 ریال 000/050 ریال 000/550    37و  38 – 34و33  – 73و  76سری  -A83   :شامل  Cسالنهاي گروه 

 ریال 000/000/1 ریال 000/000 ریال 000/500    3 - 7 – 33 – 39 – 74 – 73 – 77 شامل: Dسالنهاي گروه 

 -------- ریال 000/500 ریال 000/050 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 یورو 015 یورو 005 یورو 100 نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها ارزی

 -------- یورو 105 یورو 105 فضاي باز محوطه نمایشگاه 
 

 

 



 
 
 

  

بر اساس گريد نمايشگاه و سالن نمايشگاهي   تعرفه واگذاري فضاي نمايشگاهي  

 

گرید 

 نمایشگاه

 

ریالی/ 

 ارزی

 

 سالن موقعيت

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  

توسط شركت سهامی نمایشگاه به 

 مترمربع  -مجریان برگزاری 

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  

توسط مجریان  برگزاری به مشاركت 

كنندگان داخلی  به تفكيك  موقعيت 

جانمائی  بدون تجهيزات استاندارد / 

 مترمربع

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی  

وسط مجریان برگزاری به مشاركت ت

كنندگان داخلی  به تفكيك  موقعيت 

جانمائی با تجهيزات استاندارد / 

 مترمربع

 

 
A 

 

 

 ریالی

 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000    6 – 7  – 3و  9 -83 - 83  - 83  - 44 شامل:   Aسالنهاي گروه

 ریال 000/050/1 ریال 000/150/1 ریال 000/050      34و  33 – 77 – 44 – 43 شامل: Bسالنهاي گروه 

 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000    37و  38 – 34و33  – 73و  76سری  -A83   :شامل  Cسالنهاي گروه 

 ریال 000/100/1 ریال 000/000 ریال 000/000    3 - 7 – 33 – 39 – 74 – 73 – 77 شامل: Dسالنهاي گروه 

 -------- ریال 000/000 ریال 000/050 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 یورو000 یورو 000 یورو 005 نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها ارزی

 -------- یورو 155 یورو 105 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 

 

 
A+ 

 

 

 ریالی

 ریال 000/500/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1    6 – 7  – 3و  9 -83 - 83  - 83  - 44 شامل:   Aسالنهاي گروه

 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000      34و  33 – 77 – 44 – 43 شامل: B سالنهاي گروه

 ریال 000/000/1 ریال 000/100/1 ریال 000/000    37و  38 – 34و33  – 73و  76سری  -A83   :شامل  Cسالنهاي گروه 

 ریال 000/000/1 ریال 000/000/1 ریال 000/000    3 - 7 – 33 – 39 – 74 – 73 – 77 شامل: Dسالنهاي گروه 

 -------- ریال 000/000 ریال 000/550 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

 یورو 055 یورو 005 یورو 010 نرخ تعرفه ارزي در كليه سالنها ارزی

 -------- یورو 005 یورو 105 فضاي باز محوطه نمایشگاه 

ارزی 

نمایشگاه 

 نفت

 یورو 000 یورو 000 یورو 000 كليه سالنهاي نمایشگاهي

 -------- یورو 005 یورو 000 فضاي باز محوطه نمایشگاه

 

 


