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 هب انم خدا 

 نمایشگاه های بین المللی دبیقویم ت

 0202ماهه اول  6

 

 نمایشگاه کنفرانس و       نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

 داروسازی و صنعت و تکنولوژی دارویی        کلید واژه:

 Duphatـ دوفات      عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 زنجیره صنعت داروسازی  انواع محصولاتعرضه      موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    برگزاری: محل

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 /https://duphat.ae     آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 January  2023  10-12دی  ماه    ـ      22لغایت   20   زمان برگزاری شمسی میلادی:

فرد در ارائه زنجیره صنعت داروسازی از مواد اولیه تا تولید رویدادی منحصر به          توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

امین دور برگزاری  05در  ،سال گذشتهکشور  57هزار شرکت کننده از  02و ایجاد رابطه با بیش از  کنندگان و توزیع کنندگان

 است.میلیارد درهم بوده  7.5این نمایشگاه معاملات تجاری صورت گرفته بالغ بر 

 فراخوان نمایشگاه:اری اطلاعیه ذبارگ 
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 و کنفرانسنمایشگاه       نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

   امنیت و ایمنی        کلید واژه:

 Intersecـ      اینترسک     عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

    عرضه انواع محصولات ایمنی و امنیت    موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 با همکاری مرکز تجارت جهانی دبی فرانکفورت شرکت مسه   نندگان:برگزار ک

 https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html      آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 January  2023  92-92دی  ماه    ـ      02لغایت   02   زمان برگزاری شمسی میلادی:

 آتش اطلاعات، امنیت تجاری، امنیت با مرتبط محصولاتاین نمایشگاه انواع در    توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

و کارگاه آموزشی  شخصی و مرزی امنیت همچنین و پلیس داخلی، امنیت ایمنی، و بهداشت نجات، و نشانی

 .آخرین قوانین و مقررات عرضه می شود

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 
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 نمایشگاه و کنفرانس      گاه:نوع رویداد همایش ـ نمایش

 عرب هلث ـ سلامت عرب       کلید واژه:

 Arab Healthـ  عرب هلث          عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 آخرین دستاوردهای حوزه پزشکی ـ علوم پزشکی    موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 https://www.arabhealthonline.com/en/Home.html      آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 January    - 0  February  2023 22بهمن  ماه    ـ      92لغایت   92   زمان برگزاری شمسی میلادی:

 مراقبت متخصصان گردهمایی بزرگترین عرب سلامت کنفرانس و نمایشگاه   توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

 دارد و آخرین دست آوردها،سال قدمت  84 که کنفرانس آن آفریقا شمال و خاورمیانه در بهداشتی های

به  پروتزها، و جراحی در پیشرفت و صرفه به مقرون مصرف یکبار وسایل تا پیشرفته تصویربرداری تجهیزات

 .نمایش گذاشته می شود

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 
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 و کنفرانس نمایشگاه      رویداد همایش ـ نمایشگاه:نوع 

 دندانپزشکی         کلید واژه:

 AEEDE ـ       ایدک      عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 نمایشگاه و کنفرانس دندانپزشکی عرب      موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 /https://aeedc.com      آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 February  2023  2 - 2بهمن  ماه    ـ        02لغایت   91   زمان برگزاری شمسی میلادی:

 عرب دندانپزشکی نمایشگاه و امارات دندانپزشکی المللی بین کنفرانس    توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

(AEEDC Dubai )سال 02 طی دندانپزشکی زمینه درجهانی  سالانه علمی کنفرانس و شگاهنمای بزرگترین 

 آوری فن یادگیری و کار و کسب ایجاد برای را دندان و دهان بخش خریداران و کنندگان تامین گذشته،

 "نوآوری و انتقال آموزش" موضوع با 0202 سال دوره آن سومین و بیستو  آورد می هم گرد جدید های

 فعالیت میزبان امسال گرد هم جمع می آورد و را دندانپزشکی متخصصان ترین برجسته روز هسدر  و برگزار

 دبی AEEDC صورت و فک المللی بین کنفرانس و دبی AEEDC ارتودنسی المللی بین کنفرانس های

 از بیشطراحی و اجرا خواهد شد و  پیشرفته تخصصی آموزشی های دوره کنفرانس، ازو پیش  بود خواهد

 .را ارائه می دهند کنندگان شرکت به ارزشمند عملی تجربیات آفریقا شمال و خاورمیانهبرتر  برند 8222



5 

 

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 

 

 

 نمایشگاه و کنفرانس      نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

 مدلب       کلید واژه:

 MEDLABـ  مدلب          عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 آخرین دستاوردهای حوزه پزشکی ـ علوم پزشکی    موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 https://www.medlabme.com/en/home.html      آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 February  2023  6-2ـ     بهمن  ماه     02لغایت   92   زمان برگزاری شمسی میلادی:

این رویداد بستری ایده آل برای آزمایشگاههای پزشکی در منطقه خاورمیانه     توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

و جهان محسوب می شود و با اشتراک گذاری تجربیات، اتصال و ایجاد روابط به پیشرفت فن آوری و 

و دومین دوره آن برگزار و ضمن گردآوری تولید بیست  0202پایداری در این حوزه کمک می کند. سال 

کنندگان و تأمین کنندگان در کنفرانس مربوطه سرمایه گذاران و شرکت کنندگان از فرصت های پیش رو 

 میلیون دلار بوده است. 504بهره برداری خواهند نمود، گردش مالی دوره قبلی این نمایشگاه 

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 
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 نمایشگاه و کنفرانس      نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

 بریک بالک       کلید واژه:

 breakbulkـ  بریک بالک          عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 حمل و نقل و لجستیک پروژه ها     موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 یمرکز تجارت جهانی دب     برگزار کنندگان:

 https://middleeast.breakbulk.com/Home       آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 February  2023  92-92بهمن  ماه    ـ      02لغایت   02   زمان برگزاری شمسی میلادی:

 نقل و حمل بخش درفعالین  Breakbulk تخصصی نمایشگاه و کنفرانس    توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

 از هایی هیئت حضور باآتی آن دو روزه با  نشست .کند می متصل هم به را پروژه لجستیک و فله کالای

 و تدارکات مهندسی، بزرگ های شرکت و خصوصی بخش از گاز و نفت های شرکت دولتی، های وزارتخانه

 دجدی های مشارکت ایجاد و تجاری روابط برقراری دروازهو  شود می برگزار جهان از سراسر ساز و ساخت

 بین عوامل و کنندگان تولید پروژه، صاحبان ملاقات و گیرندگان تصمیم ترین برجسته و متخصص هزاران

 های جهانی می باشد. پروژه المللی

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 
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 نمایشگاه       نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

 جواهرات و سنگ های قیمتی         کلید واژه:

  JGTـ   جت دبی           رویداد فارسی ـ انگلیسی: عنوان

 جواهرات ـ سنگ های قیمتی و تکنولوژی     موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 /https://www.jgtdubaijewelleryshow.com        آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 February  2023  12-14بهمن  ماه    ـ      25لغایت   23   زاری شمسی میلادی:زمان برگ

آخرین نوآوری، فن آوری تولیدات، بسته بندی  روز سه در نمایشگاهاین    توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

 تملاقاتجهیزات و ماشین آلات مرتبط با جواهرات را به نمایش می گذارد و محل مناسبی برای تعامل و 

 .است خلاق استعدادهای و برندها طراحان، بعدی نسل و کارشناسان ،تأثیرگذاران بازیگران، ترینبرجسته

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 گلفود :  کلید واژه

  Gulfood   گلفود : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

  پردازش آلات ماشین هتل، خدمات و لوازم غذا، خدمات و تبرید تجهیزات هتل، آشامیدنی، و اییغذ مواد : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.gulfood.comآدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5822بهمن  04الی  FEB 2023   * 08 24-20 زمان برگزاری شمسی میلادی:

و نمایش طعم های جهانی  بزرگترین رویداد تجاری در حوزه خوراکی و مهمانداری Gulfood:  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

 بهره افزایش برای انسانی منابع از بهینه استفاده و بودجه با متناسب خام مواد یافتن انرژی، وری بهره و هدف آن افزایشبوده 

 کشور برگزار خواهد شد.  502شرکت از  8222با حضور بیش از  نمایشگاه این که بیست و هشتمین دور است یسودآور و وری

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 و کنفرانسنمایشگاه       نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه:

 آی اف اکس        کلید واژه:

 IFX      عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 همکاری های جهانی در حوزه فین تک ـ خدمات مالی     موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 /https://ifxexpo.com/dubai2022     آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 February  2023  22-24ماه    ـ       اسفند 5لغایت   3   زمان برگزاری شمسی میلادی:

تجارت آنلاین ـ خدمات مالی و فین تک به منظور شبکه سازی،  این نمایشگاه در حوزه   توضیحات و اطلاعات تکمیلی:

رشد کسب و کار و مشارکت بوده و با توجه به میزبانی دبی از مدیران سطح بالا و برجسته ای از شرکت های معتبر سراسر 

 کدیگر متصل خواهند شدجهان به ی

 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ 
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 و همایش نمایشگاه      نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه: 

 دبی درما          کلید واژه:

  Dubai Derma       عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی:

 بت های پوستبزرگترین همایش جهانی در حوزه مراق      موضوع:

 مرکز تجارت جهانی دبی    محل برگزاری:

 مرکز تجارت جهانی دبی     برگزار کنندگان:

 /https://dubaiderma.com         آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:

 9229اسفند  90لغایت   March  2023  *92  2-9لغایت  ماه    ـ        زمان برگزاری شمسی میلادی:

 شبه و آفریقا شمال خاورمیانه، در پوست از مراقبت علمی گردهمایی بزرگترین ات تکمیلی:توضیحات و اطلاع

 از مراقبت پوست، های زمینه در ها نوآوری و علمی اطلاعات آخرین نمایش برای پیشرو بستری ،هند قاره

 ت،پوس از مراقبت متخصص و متخصص هزاراندوم آن با حضور و بیستمی باشد که دور  لیزر و پوست

 هم گرد جهان سراسر و منطقه از گیرندگان تصمیم و تاجران جراحان، برجسته، سخنرانان صنعت، رهبران

 تبلیغ و نمایش برای هاشرکت ویژه انجمن و تخصصی نمایشگاه کنفرانس، این با همزمان .آورد می

 ارائه نظیربی ایشبکه و یادگیری هایفرصت همچنین و پوست از مراقبت تجهیزات و محصولات جدیدترین

 و عرب زیبایی و پوست آکادمی عرب، پوست متخصصان انجمن همکاری با رویداد این .برگزار می شود شده

 شود می برگزار فارس خلیج پوست متخصصان انجمن
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 اطلاعیه فراخوان نمایشگاه: اریذبارگ

 

 

 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 پیماطراحی داخلی هوا :  کلید واژه

 AIME      : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 آخرین فن آوری های طراحی داخلی هواپیما و محصولات هوایی   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.aime.aero آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

  5825اسفند ماه  March 2023   *52 – 55 2-1 ی میلادی:زمان برگزاری شمس

 نمایشگاه ،آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه در هواپیما کابین داخلی طراحی رویداد بزرگترین :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

 هایفرصت جدید، یهافناوری هانی،ج محصولات خاورمیانه، هواپیما اساسی تعمیرات و تعمیر نگهداری، و تعمیر کنفرانس و

که  پایداری و اتصال پرواز، در سرگرمی هایسیستم فناوری، کابین، جدید مفاهیم جمله از رایگان بحث جلسات و ایشبکه

 در را خود محصولات آخرین داران غرفه و دارد مسافر تجربه بر ای ویژه تمرکزین دور این نمایشگاه سیزدهمبرگزار خواهد شد. 

 تحلیل به تا کنند شرکت مصاحبه و گفتگو گفتگو، جلسات در توانند می همچنین کنندگان شرکت .دهند یم ارائه زمینه این

 ایویژه هایبسته همچنین .کنند کشف هواپیما کابین زمینه در جدید های نوآوری و دهند گوش صنعت کارشناسان های

 خرید سالن به دسترسی و اسکان شامل که جهانی، خرید برنامه و هواپیماییهای  برنامه جمله از کنندگان،شرکت برای

 ..... وجود دارد. و هواپیمایی،
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 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه  اریذبارگ

 

 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 صنایع چوب   :  کلید واژه

 Woodshowوود شو ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 اشین آلات چوب عرضه آخرین فن آوری م   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.dubaiwoodshow.com آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  54لغایت  March 2023 *  *52 9-7 زمان برگزاری شمسی میلادی:

بین المللی ماشین آلات چوب، محصولات و فن آوری های نوآورانه پردازش چوب، با  نمایشگاه :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

توجه به رونق بازار ساخت و ساز مبلمان در خاورمیانه برگزار می شود و نشست های مشترکی از سوی شرکت های بخش 

 چوب و ماشین آلات نجاری در حاشیه آن تنظیم شده است.

 :گاهاطلاعیه فراخوان نمایش اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 انرژی  :  کلید واژه

 Energy Dubaiانرژی دبی ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 ارائه آخرین پیشرفت ها و محصولات عرصه انرژی  : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 https://www.middleeast-energy.com/en/home.html سمی نمایشگاه ـ همایش:  آدرس ر

  5825اسفند ماه  54لغایت  March 2023  *52 9-7 زمان برگزاری شمسی میلادی:

نمایشگاه انرژی خاورمیانه خریداران و فروشندگان سراسر جهان را به یکدیگر متصل نموده و  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

ین محصولات و فنآوری ها در زمینه انرژی بخصوص انرژی پاک، را ارائه می نماید. مصرف و مدیریت انرژی راه حل های آخر

نمایشگاه می هوشمند، منابع انرژی تجدید پذیر و پاک بعنوان رکن اصلی و ضروری آینده پایدار و دیجتیال از اولویت های این 

جدید انرژی موضوعات کلیدی کنفرانس و نمایشگاه انرژی  میه گذاری و نظظهور، فرصت های سرماباشد و روندهای نو

 خاورمیانه را تشکیل می دهد.

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 پلیس  :  کلید واژه

  World police summitاجلاس و نمایشگاه جهانی پلیس ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 آخرین پیشرفت های فنی، استراتژی پلیس و امنیت   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.worldpolicesummit.com آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  54لغایت  March 2023 * 52 9-7  زمان برگزاری شمسی میلادی:

برای بررسی چالش های برگزار و بستری  0202دومین دوره اجلاس جهانی پلیس در سال  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

نیروی های پلیس و آخرین پیشرفت های فنی، استراتژی و نوآوری در زمینه اجرای قانون و امنیت بوده و به نیروهای پلیس و 

آخرین فن آوری خدمات در این بخش ارائه می شود و  همچنین .بین المللی اجازه تبادل نظر می دهدشرکت های 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات پیشرو جهانی و منطقه ای محصولات پیشگیری و کشف جرم، امنیت ملی، مبارزه با 

 دهند.تروریسم، پزشکی قانونی، نوآوری پلیس، جرایم سایبری و .... را ارائه می 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 نمایشگاه جهانی هنر دبی   :  کلید واژه

 world art dubaiهنر جهانی دبی  ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

  ارائه آثار هنرمندان، مجموعه داران و طراحان داخلی  : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: ریمحل برگزا

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.worldartdubai.com آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  05لغایت  March 2023 * 54 12-9 زمان برگزاری شمسی میلادی:

به منظور ارائه اثار هنری متنوع و خلاقانه نقاشی ـ  نهمین دوره نمایشگاه هنر جهانی دبی :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

 چاپ ـ مجستمه ـ عکس ـ گرافیک و جلسات گفتگوی هنری ، کارگاه های اجرای زنده هنری برگزار می شود

  :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 کاستوم شو          :  کلید واژه

 Custom Showکاستوم شو ـ    : وان رویداد فارسی ـ انگلیسیعن

 اتومبیل و دوچرخه   :موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://customshowemirates.net   آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 *    March 2023 13-10    زمان برگزاری شمسی میلادی:

بزرگترین نمایشگاه تخصصی اتومبیل و دوچرخه خاورمیانه که تولید کنندگان ـ تأمین    :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

و را در حوزه های طراحی ـ ایمنی ـ تعمیرات ـ خدمات پس از فروش ـ تأمین قطعات و رکننده و خرده فروشان حوزه خود

  .وز ترین فن آوری های این حوزه به نمایش گذاشته خواهد شدتزییات خودرو گرد هم می آورد و به ر

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 چرم   :  کلید واژه

 APLF Dubaiای پی ال اف دبی ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 تجارت چرم    : موضوع

 ارت جهانی دبیمرکز تج: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.aplf.com آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  08لغایت  March 2023 *  *00 15-13 زمان برگزاری شمسی میلادی:

که سابقًا درهنگ کنگ برگزار می نمایشگاه چرم آسیا قدیمی ترین نمایشگاه چرم در جهان  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

که نیاز اولیه بازارهای کیف ـ  مایشگاهناین  .خواهد بود 0202به دبی منتقل شد و دومین تجربه آن در سال  0200شد از سال 

 .کفش محصولات چرمی ـ مبلمان  ـ طراحی داخلی می باشد آخرین تکنولوژی و فن آوری به روز را عرضه می کند

 :وان نمایشگاهاطلاعیه فراخ اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 دیهاد   :  کلید واژه

 dihadدیهاد ـ    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 امداد و بشر دوستانه خدمات  : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://dihad.org ایش:  آدرس رسمی نمایشگاه ـ هم

 5825اسفند ماه  08لغایت  March 2023 *  *00 15-13 زمان برگزاری شمسی میلادی:

نوزدهمین کنفرانس و نمایشگاه دیهاد با موضوع انرژی و امداد، بستری مناسب برای ارائه  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

بخش های دولتی برای کمک و گسترش فعالیت و کمک های بشر  دهندگان خدمات امدادی بوده و پل ارتباطی موسسات و

دوستانه می باشد که شرکت کنندگانی از بنیادهای خیریه ـ ارگان های دولتی ـ آژانس های بین المللی که ارائه دهنده 

 .خدمات به جوامع و کشورهای آسیب دیده از بحران ها و بلایای طبیعی می باشد در آن حضور خواهند داشت

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 شرایط اضطراری ـ اورژانس ـ بلایا    :  کلید واژه

 IECM    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 مدیریت شرایط اضطرارا و بلایا   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  ر کنندگانبرگزا

 /https://iecm.ae  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  08لغایت  March 2023 * *00 15-13 زمان برگزاری شمسی میلادی:

امداد و  چهاردهمین دور کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت اضطراری و بلایا با هدف  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

برگزار و توسعه آن با شرکت نمایندگانی از تیم های جستجو و نجات، سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، بخش های خصوصی 

مانند طوفان ـ خشکسالی ـ انفجار ـ سیل  ـ بیماری های واگیر انواع محصولات و روش های نوآورانه مقابله با شرایط اضطراری 

 ظر قرار خواهد گرفت و در حاشیه آن سخنرانی هایی نیز تنظیم و اجرا می گردد.عرضه و مورد تبادل نو ... 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 تفریح و پارک     :  کلید واژه

 Deal 2023ـ     0202دیل    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 ازی، سرگرمی و مراکز تفریحیتجهیزات ب   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.dealmiddleeastshow.com  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 5825اسفند ماه  07لغایت  March 2023 * *02 16-14 زمان برگزاری شمسی میلادی:

برگزاری این رویداد نقش کلیدی در شکل گیری و توسعه بخش سرگرمی در خاورمیانه و   :  تکمیلی توضیحات و اطلاعات

شمال آفریقا داشته و سه دهه است آخرین فن آوری های حوزه تفریح و سرگرمی را از برندهای بزرگ و کوچک در حوزه 

طیف گسترده ای مراجعین و نمایندگان شرکت ها همچنین  .سرگرمی، بازی، سخت افزار، هدایا، سوغات و ..... ارائه می دهد

 می باشد.

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 سفر عربی     :  کلید واژه

 Arabian travel marketبازار سفر عربی  ـ     : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 گری توریسم و گردش   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 https://www.wtm.com/atm/en-gb.html  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 * May  2023 4-1 زمان برگزاری شمسی میلادی:

 02ریسم داخلی و بین المللی است که نمایشگاه سفر عربی رویدادی جهانی در صنعت تو  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

 فرصت این خروجی و ورودی گردشگری کارشناسان به برگزار خواهد شد 0202سال سابقه دارد و سیمن دور آن که در سال 

 خطوط توریستی، های ، جاذبه محبوب مقاصد شرکت و نوازیمهمان و اقامت بخش در هانام بزرگترین کنار در دهد می را

 .نوآورانه ارائه دهند قالب فناوریهوایی را در 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 پوشاک و نساجی       :  کلید واژه

 internation alapparel and textile fair     -:  نمایشگاه پوشاک و نساجی عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 ضه آخرین فن آوری و محصولات پوشاک و نساجی عر   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /http://www.internationalapparelandtextilefair.com  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

      * May 2023 3-1 زمان برگزاری شمسی میلادی:

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک و نساجی آخرین فن آوری عرصه مد، پوشاک، کیف  :  عات تکمیلیتوضیحات و اطلا

روز ترین تجهیزات و لوازم جانبی این صنعت را شامل می شود و به تولید هدستی، کفش، لوازم جانبی پوشاک، بهترین و ب

را ارائه میدهد و رویدادی منحصر به فرد برای ارتباط با  کنندگان و نمایندگان آنها فرصت بی نظیر عرضه و نمایش محصولات

  خریداران در منطقه می باشد

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 امنیت  فرودگاه  :  کلید واژه

 Airport Show    نمایشگاه فرودگاه ـ : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 گاهی رودری های فلیه امور و آخرین نوآوک    : ضوعمو

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

  /https://www.theairportshow.com آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

       * May 2023 11-9 زمان برگزاری شمسی میلادی:

 امنیت نمایشگاه ،ATC مجمعبیست و دومین نمایشگاه فرودگاه شامل سه رویداد مشترک:     :توضیحات و اطلاعات تکمیلی

می باشد و نقش کلیدی در توسعه زیر ساخت های فرودگاهی و مشارکت  فرودگاه رهبران جهانی مجمع و خاورمیانه فرودگاه

یت ترافیک هوایی، راهکارهای خدمات زمینی در تحول عملیاتی از جمله محصولات بیومتریک فرودگاه، امنیت پیشرفته، مدیر

 دارد. 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 جی تکس ایمپکت      :  کلید واژه

 giteximpact   : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 د در اقتصاد بر پایه سازگاهری محیط زیست و آب وهوانوآوری و تکنولوژی های جدی    : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://giteximpact.com  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 MAY   0202 50-52 *              زمان برگزاری شمسی میلادی:

بعنوان بزرگترین کنفرانس و نمایشگاه فن آوری چند  GITEX IMPACTاولین نمایشگاه   : یلیتوضیحات و اطلاعات تکم

کارات چندجانبه در حوزه آب و هوا، تأمین مالی سبز، مدل های کسب و کار ابتکنولوژی و نوآوری ها  از جمله جانبه جهانی ت

ولتی و خصوصی به نمایش می گذارد. این نمایشگاه پایدار، سرمایه گذاری محیط زیست، اجتماعی را با مشارکت بخش های د

می باشد، همچنین در خلال نمایشگاه چالش  ESGبه دنبال متحد کردن تلاش ها و ایده های نو به منظور دستیابی به اهداف 

اهداف  ، نقش کار آفرینی اجتماعی، تأثیر رکود برESGانند نوآوری های اقتصاد، نظارت بر مقررات پیچیده مها و فرصت ها 

ESG  .را مورد بحث و بررسی قرار می دهد 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  وع رویداد همایش ـ نمایشگاهن

 شهر هوشمند آینده شهر سازی       :  کلید واژه

 Future Urbanism Smart City:   عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 ریزی توسعه و سرمایه گذاری شهرهای آینده زیر ساخت و برنامه    : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.futureurbanism.ae  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 * MAY 2023 12-10        زمان برگزاری شمسی میلادی:

نی ینمایشگاه برترین انجمن جهانی و منبع یابی در حوزه آینده شهرهای جهان و شهرنشاین  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

بوده و درخصوص زیر ساخت ها، برنامه ریزی شهری، توسعه، سرمایه گذاری و فن آوری های شهرهای نوآور فردا دستاوردهایی 

 را ارائه می دهد.

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  یش ـ نمایشگاهنوع رویداد هما

 INTEGRATE    :  کلید واژه

 INTEGRATE    : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 نوآوری های پخش، رسانه  و راه های یکپارچه سازی    : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.integrateme.com  مایش:  آدرس رسمی نمایشگاه ـ ه

 MAY 2023 18-16                       زمان برگزاری شمسی میلادی:

، ارتباطات، سرگرمی، و وزه تکنولوژی رسانه ایحمنبع یابی مهم در  Integrateنمایشگاه    :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

 آوری های جدید این صنعت را به نمایش می گذارد..... می باشد که راهکارهای تقویت کسب کار و نو

 :اری اطلاعیه فراخوان نمایشگاهذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

       : دیجیتال  و ماهواره  کابسات کلید واژه

 CABSATکابسات ـ   : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 اهواره و رسانه و ارائه محتوا آخرین فن آوری و نوآوری حوزه م   : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.cabsat.com  آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 *    may 2023 18-16  زمان برگزاری شمسی میلادی:

ولید محتوا، ماهواره، سرگرمی، و رسانه را در خاورمیانه و شمال کابسات کارشناسان حوزه ت  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

ی را فراهم ناسآفریقا گرد هم جمع نموده و فرصت ارزشمند برای ارائه آخرین فن آوری و نوآوری های این حوزه و نظرات کارش

 می آورد. 

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 هنمایشگا :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 ورق کاغذ      :  کلید واژه

 PAPER ARABIAپیپر عربیا )ورق کاغذ عربی( ـ   : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 برجسته ترین محصولات و فن آوری های نوین صنعت کاغذ     : موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.paperarabia.com  همایش:   آدرس رسمی نمایشگاه ـ

 *    may 2023 18-16    زمان برگزاری شمسی میلادی:

در زمینه تولید کاغذ، دستمال  0225از سال بزرگترین رویداد تجاری بخش کاغذ خاورمیانه   :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

محوریت محیط زیست و سلامت ارائه می دهند و شرکت های متعددی  روز ترین محصولات را باهکاغذی، مقوا می باشد که ب

 در حوزه مواد شیمایی کاغذ، مبدلها مثل برش وتیغه، ماشین های پوشش و ساخت مقوا در آن مشارکت خواهند داشت.

 :اطلاعیه فراخوان نمایشگاه اریذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 ـ دریایی  Seatrade         :  کلید واژه

 Seatrade:   عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 نمایشگاه و کنفرانس دریایی و لجستیک    :موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 https://www.seatrademaritime-middleeast.com/en/home.html آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش: 

 *    may 2023 18-16    زمان برگزاری شمسی میلادی:

دو سال اخیر برگزار می شود و مالکان این نمایشگاه و کنفرانس دریایی و حمل و نقل   :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

ذکور و کلیه شرکت هایی کشتی، کارخانه های کشتی سازی ، اپراتورهای بندری، نمایندگان دولت ها و متخصصین صنعت م

که خدمات دریایی و یا تجهیزات آن را ارائه می دهند آخرین فن آوری و نوآوری ها را ارائه می دهند. این رویداد در هفته 

 دریانوردی امارات و زیر نظر وزارت نیرو و زیر ساخت انجام می شود.

 :اری اطلاعیه فراخوان نمایشگاهذبارگ
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 نمایشگاه :  مایشگاهنوع رویداد همایش ـ ن

 seamless         :  کلید واژه

 seamless   : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 ـ فین تک ـ تراکنش  پرداخت یکپارچه   :موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 www.terrapinn.com/exhibition/seamless-middle-east   آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 *    may 2023 24-23    زمان برگزاری شمسی میلادی:

ساله دارد و آخرین فن آوری های فن آوری های پرداخت، مالی، بانک  02این رویداد قدمت    :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

برند برتر و نوآورترین  722دهد و میزبان بیش از داری، تجارت الکترونیک، کارت های اعتباری، شناسایی و ... را ارائه می

 استارت آپ های منطقه می باشد

 :اری اطلاعیه فراخوان نمایشگاهذبارگ



31 

 

 

 

 

 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 INDEX         :  کلید واژه

 INDEX   : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 خلی طراحی و دکوراسیون دا   :موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://www.indexexhibition.com   آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 *    may 2023 25-23    زمان برگزاری شمسی میلادی:

 22یزات و طراحی داخلی منطقه می باشد که از ایندکس پیشرو ترین نمایشگاه تجاری تجه  :  توضیحات و اطلاعات تکمیلی

سال قبل تا کنون برگزار شده و همزمان با این نمایشگاه سه رویداد مشابه نمایشگاه هتل ـ اوقات فراغت ـ فضای کاری نیز برپا 

ی و .... نیز ارائه خواهد بود. آخرین نوآوری ها در حوزه طراحی داخلی، معماری و ... همچنین امکان خرید مبلمان ـ لوازم جانب

 می گردد و در پایان به برترین طراحی ها جوایزی اهدا می شود.

 :اری اطلاعیه فراخوان نمایشگاهذبارگ
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 نمایشگاه :  نوع رویداد همایش ـ نمایشگاه

 سیگار الکترونیکی          :  کلید واژه

 - VAPE SHOW 2023ویپ شو         : عنوان رویداد فارسی ـ انگلیسی

 سیگار الکترونیکی و محصولات وابسته دخانی   :موضوع

 مرکز تجارت جهانی دبی: محل برگزاری

 مرکز تجارت جهانی دبی:  برگزار کنندگان

 /https://worldvapeshow.com   آدرس رسمی نمایشگاه ـ همایش:  

 *    JUNE  2023 23-21    زمان برگزاری شمسی میلادی:

راه اندازی شد  برای سومین سال در  0250نمایشگاه جهانی سیگار الکترونیکی که از سال   :  یتوضیحات و اطلاعات تکمیل

امارات برگزار میشود و تولید کنندگان و تأمین کنندگان این محصول را به هزاران خرده فروش ـ عمده فروش ـ تورزیع کننده 

ی ـ دستگاه های سیگار ـ مایعات مربوطه ـ دستگاههای جهانی عرضه می کند و انواع محصولات مانند سیگارهای الکترونیک

میلیارد دلار در آمد داشته باشد گرد هم  540.28بیش از  0222تولیدی و قلیان ها را که پیش بینی می شود بازار آن تا  سال 

 می آورد.

 :اری اطلاعیه فراخوان نمایشگاهذبارگ
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