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شرح رویداد

برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ٔٛظعٔ ٝذِٚباض دشاٚٚ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت تعا٘ٚی  3962ظا٘یا
ظٛرٖ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت فضای برتر آروا
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ  ٚبٙیاد ّٔی ٔذِ ٚباض
برٌساری ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض تٛظط ؼروت ٕ٘ایؽٍاٞی ویٕیا
تجارت آش٘ذ

زمبن

محل برگساری

مسئول  /دبیر

2تیر ِغایت ٔ 8رداد 93

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

تیر ِغایت ؼٟریٛر 93

یٛظف آباد  ْ -وال٘تری

زٞرا یاراحٕذی

ٟٔر 93

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

آباٖ 93

افغا٘عتاٖٞ-رات

ٟٔیٗ ٌرٌیج

ِ18غایت  24آباٖ 93

اظتاٖ اِبرز

ٔحٕذرضا ؼٟراْ ٘یا

ب ٚ ٕٟٗاظفٙذ 93

تروی-ٝاظتا٘بَٛ

اظفٙذ 93

ٔحُ دائٕی ٕ٘ایؽٍاٟٞای بیٗ إِّّی
تٟراٖ

بٕ٘ ٝایٙذٌی وٛرٚغ عؽرت
خٛاٜ
ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

٘یٕ ٝد ْٚاظفٙذ 93

فرٍٙٞعرای خاٚراٖ

ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

خرداد  ٚتیر 94

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

ؼٟریٛرٔا94 ٜ

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی

ٔحُ دائٕی ٕ٘ایؽٍاٟٞای بیٗ إِّّی

11

ظٔٛیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜبیٗ إِّّی پٛؼان ایراٖ

ِ13غایت 16ؼٟریٛر 94

12

ظٔٛیٗ ٕ٘ایؽٍأ ٜحصٛالت واربردی پٛؼان ویف  ٚوفػ

ؼٟریٛر 94

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٟٔر 94

ازٔیر  -ترویٝ

ٟٔر ٔا94 ٜ

دا٘ؽىذٙٞ ٜر ٔ ٚعٕاری ٚاحذ تٟراٖ ٔروس

خٛغ پٛؼاٖ رادیٗ

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ وال ٜجٛی ر٘جبر

اظتاٖ فارض

ٔحٕذ زریٗ والٜ
فٟیٕ ٝپٙا ٜآرر٘-صیری

13

ٕ٘ایؽٍا ٜتٛإ٘ٙذی ٞای صٙعت پٛؼان ٔ ٚذ ِ ٚباض ایرا٘ی
اظالٔی

تٟراٖ

عّی ٔرادی
ٔحٕذ ٔراد ٕٞتی
ٌرٔ ٜٚتخصصیٗ ایراٖ -ایٕاٖ
ٔصذری

14

جؽٛٙار ٜعىاظی ٔذ ِ ٚباض

15

٘خعتیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜعرض ٝپٛؼان ٚرزؼی

16

ٕ٘ایؽٍا ٜعىاظی ٔذ ِ ٚباض ایرا٘ی

ظٔ ٝا ٜپاییس 94

17

جؽٛٙار ٜایٙتر٘تی عىاظی پٛؼػ ٔردْ ایراٖ

ظٔ ٝا ٜپاییس 94

ظایت ٔذ آ٘الیٗ

18

ٕ٘ایؽٍا ٜظبه جذیذ ٔذ ایرا٘ی اظالٔی

 17اِی  19آرر

اظتا٘ب - َٛترویٝ

ٌرٔ ٜٚذ ظازاٖ ٟٔ -ذی ٔحبعّی

19

ٕ٘ایؽٍأ ٜذ  ٚپٛؼان تعٙیٓ

12اِی  18دی 94

بٛظتاٖ ٌفتٍٛ

ؼٟرداری تٟراٖ

 21اِی  24فرٚردیٗ -- 1394بٝ
ٔرداد ٛٔ 95و َٛؼذ

تبریخ صدور مجوز

20

جؽٛٙار ٜبجٞ ٝای خٛرؼیذ (ٚیص ٜوٛدواٖ ٔعّ)َٛ

 15اظفٙذ ٔاٜ

ظاِٗ حجاب

21

ٕ٘ایؽٍا٘ ٜخ،پارچ،ٝاِیاف  ٚپٛؼان ایرا٘ی اظالٔی

اظفٙذ 94

ٔصّی أاْ خٕیٙی

22

ٕ٘ایؽٍا ٜحجٓ ٌرایی در ٔذ

 18دی 94

فرٍٙٞعرای ٘یاٚراٖ

ٔذراطٛر ایرا٘یٔ -حٕذ ظّیٕی

23

ٕ٘ایؽٍا ٜطراح ایرا٘یٔ-ذ ایرا٘ی

 18اِی  23ب94ٕٟٗ

صٛفیا -بّغارظتاٖ

ٔحبٛب ٝتٛوّی

24

ٕ٘ایؽٍاٞ ٜؽت ظاَ دفاع ٔمذض

ب94 ٕٟٗ

فرٍٙٞعرای ٘یاٚراٖ

ٔیٙا افرٚزی

اظفٙذ 94

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ب94 ٕٟٗ

ٔصّی أاْ خٕیٙی

27

ٕ٘ایؽٍا ٜپٛؼان ٔذارض

 22اِی  25تیرٔاٜ

بٛظتاٖ ٌفتٍٛ

28

ٕ٘ایؽٍا ٜپٛؼان با عٛٙاٖ ٔذ ویػ

 16اِی  20اردیبٟؽت

جسیر ٜویػ

29

دٔٚیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜحجٓ ٌرایی در ٔذ با عٛٙاٖ ٔذٌٚرافی

 16اِی  21خردادٔاٜ

فرٍٙٞعرای ا٘ذیؽٝ

30

٘خعتیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜعرض ٝپٛؼان ٚرزؼی

25

26

ظٔٛیٗ ٕ٘ایؽٍأ ٜحصٛالت واربردی پٛؼان  ٚؼبه
ز٘ذٌی ایرا٘ی اظالٔی
یازدٕٞیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜعفاف  ٚحجاب  ٚپٛؼان ایرا٘ی
اظالٔیٌٞٛ-ر زیبایی

ظروار خا٘ٓ ٟٔٙاز آرٔیٗ
ؼروت ٕ٘ا تجارت ٔحتؽٓ-
حٕیذ رضا ٘یه طبع

ویٕیا تجارت آش٘ذٔ-حٕذ ٔراد
ٕٞتی
ویٕیا تجارت آش٘ذٔ-حٕذ ٔراد
ٕٞتی
ؼروت ٕٞایؽٍراٖ ظاْ -
غالٔرضا رضائیاٖ
ؼروت ٘مؽی ٝٙپٛد وٛیر -
عٕاداِذیٗ ٌالب
ٔٛظعٔ ٝذراطٛر ایرا٘یٔ -حٕذ
ظّیٕی

94/12/24
94/12/26
از ٔا ٔجٛز ٍ٘رفت

 2اِی ٔ 5رداد 95

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ واالجٛی ر٘جبر

94/5/5

 20اِی  30ؼٟریٛر 95

ٔصّی أاْ خٕیٙی

ٔحٕذ واالجٛی ر٘جبر

95/4/12

32

ٕ٘ایؽٍاٞ ٜفتٔ ٝذ ایرا٘ی اظالٔی

ؼٟریٛر 95

وؽٛر تروی - ٝاظتا٘بَٛ

غالٔرضا رضائیاٖ  ٚبٕ٘ ٝایٙذٌی

95/4/12

33

ٕ٘ایؽٍا ٜپٛؼان با عٛٙاٖ ایراٖ ٔذ

 29تیر اِی ٔ 1ردادٔاٜ

ٔجٕٛع ٝفرٍٙٞی تالغ

34

چٟارٔیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜبیٗ إِّّی پٛؼان ایراٖ

 13اِی 16ؼٟریٛر 95

ٕ٘ایؽٍا ٜبیٗ إِّّی تٟراٖ

 22اِی  29دی ٔا95 ٜ

بٛظتاٖ ٌفتٍٛ

36

ٕ٘ایؽٍأ ٜذ ِ ٚباض ایرا٘ی اظالٔی

 21اِی  23تیرٔاٜ

ٔحٕٛد آباد

راضی ٝاصغر ٘صاد  ٚؼمایك أیر ٘یا

37

بر٘إٔ٘ ٝایػ ِباض ٞای آئیٗ ٞای ظٙتی  ٚالٛاْ ایرا٘ی

ٟٔ 7ر95

برج آزادی

فاطٕٔ ٝبیٙی ٟٔٛار

95/6/31

38

ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض با عٛٙاٖ ٘ٛآٚراٖ پٛؼان ترٔٝ

 17اِی ٟٔ 23رٔا95 ٜ

ٔحُ ٔٛظع ٝطراحاٖ ٔذ

اِٙاز حذیذی

95/7/6

39

ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض ٔؽاغُ

 25اِی  29دی ٔاٜ

دا٘ؽٍا ٜاِسٞرا

ّٔٛن خادٔی

95/9/16

40

جؽٛٙار ٜعىاظی ٔذ ِ ٚباض

 6اِی  8ب95 ٕٟٗ

دا٘ؽٍا ٜاِسٞرا

خٛغ پٛؼاٖ رادیٗٔ -حٕٛدی

95/9/30

41

جؽٛٙار ٜخّیج فارض

 28آرر تا  5دی ٔا95 ٜ

برج آزادی

42

رٚیذاد وار آفریٙی ٔذ  ٚته

 8اِی  10دی ٔا95 ٜ

پاالدیْٛ

31

ٕ٘ایؽٍا ٜپٛؼانِٛ،ازْ اِتحریر،ویف  ٚوفػ با عٛٙاٖ عطر
ٟٔر

ؼروت ٕٞایؽٍراٖ ظاْ -
وٛرٚغ عؽرت خٛاٜ

35

چٟارٔیٗ جؽٛٙارٔ ٜذ  ٚپٛؼػ اظالٔی ایرا٘ی با عٛٙاٖ
جؽٛٙار ٜتعٙیٓ

ٌرٔ ٜٚذ ظازاٖ ٟٔ -ذی ٔحبعّی
ؼروت ظأع پاد ٘ٛیٗ -عّی
ٔرادی
ادار ٜوُ أٛر با٘ٛاٖ ؼٟرداری
تٟراٖ-خا٘ٓ جذی

ا٘جٕٗ طراحاٖ ِباض -خا٘ٓ پان
بیٗ
ٟٔذی ٔعصٔٛی

95/4/12
95/4/12
95/6/20

95/10/1
95/10/4

ٔٛظعٛ٘ ٝیٗ فىراٖ پٛؼا٘یه-

43

ٔعابم ٝبسري خٛغ پٛغ

ظٔ ٝا ٝٞزٔعتاٖ 95

_

44

ٕ٘ایؽٍا ٜپٛؼان ٔردا٘ٝ

 7دی ٔا95 ٜ

ٌاِری آریا٘ا

ّٔیىا آرری

45

ٕ٘ایؽٍاِ ٜباض ٙٞری با عٛٙاٖ ٌ٘ٛرایی(ٔفٟٔٛی)

 8اِی  14ب95 ٕٟٗ

ٌاِری ظبحاٖ

ظارا بر٘ذٜ

95/11/6

46

ٕ٘ایؽٍأٟ ٜربا٘ٚ ٛیص ٜبا٘ٛاٖ

 25اِی  2اظفٙذ

ظایت ٕ٘ایؽٍاٞی ٌّؽٟر

ٔحعٗ أجذیاٖ

95/11/12

47

دٔٚیٗ دٚر ٜرٚیذاد ٔذ  ٚته

 25اِی ٔ 27ردادٔاٜ

ٞتُ اظپیٙاض پاالض

ٟٔذی ٔعصٔٛی ظٙذا٘ی

96/5/20

 25اِیٔ 27ردادٔاٜ

ٔصّی أاْ خٕیٙی

49

ٕ٘ایؽٍأ ٜذ ِ ٚباض اظتراِیا

 19 ٚ 12ؼٟریٛر

ّٔبٛرٖ  ٚظیذ٘ی اظتراِیا

50

ٔعابم ٝطراحی ِباض تیٓ تیرٚوٕاٖ

آباٖ ٔا96 ٜ

تاالر ٚحذت

48

ٕ٘ایؽٍا ٜتخصصی صٙایع تٛإ٘ٙذی ٞای صادراتی ویف ٚ
وفػ  ٚچرْ ٔاؼیٗ آالت  ٚصٙایع ٚابعتٝ

ٔحٕذ فتحی

ؼروت صٙعت داتیط -آلای
رظ َٛآرر آق لّعٝ
ؼروت بیٗ إِّّی جؽٛٙارٞ ٜا-
آلای ظعیذ ٔحٕذزاد ٜاوبری
خا٘ٓ ٔریٓ اِعادات خرْ درٜ
خّذی

95/10/18

96/5/24
96/5/22
96/4/21

51

جؽٛٙارٔ ٜذ ِ ٚباض ٔذا٘ٚ(ٝیص ٜآلایاٖ)

 14اِی  17آرر ٔا96 ٜ

ٞتُ ل - ٛرأعر

خا٘ٓ آرز ٚآلا ٔحٕذی

96/5/30

52

جؽٛٙار ٜبا طراحاٖ

 1آرر اِی  31دی ٔا96ٜ

ٔجٕٛع ٝفرٚؼٍاٟٞای ٔاً٘

فٛاد ٔعتٕذ

96/6/5

53

بازار ٔذ ایرا٘ی اظالٔی

 15اِی  17آرر

ٞتُ اظپیٙاض پاالض

ظپٟر زرٚاٖ

96/6/26

54

جؽٛٙار ٜعىاظی ٔذ ِ ٚباض

 24اِی  30آباٖ96

خا٘ٙٞ ٝرٔٙذاٖ ایراٖ

55

جؽٛٙارٔ ٜذ ِ ٚباض ور(ٚوادر پرٚازی)

 28ب ٕٟٗاِی  5اظفٙذ96

ٞتُ ٕٞا تٟراٖ

56

تٙذیط بر٘ذ ٞای برتر ٔذ ِ ٚباض ایراٖ

د ٝٞفجر

برج ٔیالد

57

تٙذیط بر٘ذٞای برتر ِباض ٔؽاغُ

د ٝٞفجر

برج ٔیالد

58

ؼؽٕیٗ ٕ٘ایؽٍا ٜبیٗ إِّّی پٛؼان ایراٖ

 15اِی  18ؼٟریٛر

ٕ٘ایؽٍا ٜبیٗ إِّّی تٟراٖ

59

اِٚیٗ جؽٛٙارّٔ ٜی ٔذِ ٚباض زاٌرض

 5اردیبٟؽت 97

برٚجرد -تاالر ارْ

60

ٌردٕٞایی طراحاٖ  ٚتِٛیذوٙٙذٌاٖ ٔا٘تٛ

 9اِی  12آباٖ

تٟراٖ

61

ٔعابم ٝطراحی ِباض با عٛٙاٖ ٔذ آفریٗ

 9/30اِی 10/3

پاظاش ٟٔذیط خاٚراٖ

62

اِٚیٗ جؽٛٙارِ ٜباض آظٕا٘ی

 15اِی  30اردیبٟؽت 97

ٔصّی أاْ خٕیٙی

63

اٍلیي ًوایؽگاُ تار ٍ پَد ًعاجی

 25الی  29دی هاُ

هصلی تْراى

ٔٛظع ٝلمٛٙض -آلای یٛظف
خسایی
ٔٛظع ٝلمٛٙض -آلای یٛظف
خسایی
ؼروت دایاٖ ایذٛ٘ ٜیٗ تجارت-
آلای ٔحعٗ أجذیاٖ
ؼروت دایاٖ ایذٛ٘ ٜیٗ تجارت-
آلای ٔحعٗ أجذیاٖ
ؼروت ظأع پاد ٘ٛیٗ -عّی
ٔرادی
ٔروس عّٕی واربردی زاٌرض
برٚجرد -خا٘ٓ صذیم ٝجٛإ٘رد
ؼروت ٔذرٖ اظپرت -عّی
خّیُ پٛر
ٔٛظع ٝطراحاٖ ته پٛغ
رائیىا -خا٘ٓ ظٕی ٝعّی بخؽی
فضُ اِ ٝبٙاء
آقای هْذی یکتا ٍ آقای رضا
پرٍیي

96/7/17
96/7/17
96/7/17
96/7/17
96/7/17
96/8/13
96/8/8
96/8/20
96/8/16
96/8/10

64

اظتارت آج ّفتِ هذ یسد

 1الی  7تْوي 96

یسدّ --تل ارگ

پَریا درخؽاًی

96/8/16

65

ًوایؽگاُ از طرح تا دٍخت

دی هاُ 96

تْراى -تاؽ هَزُ ٌّر ّای ایراًی

تٌَْد جَاّرپَر

96/9/29

66

ًوایؽگاُ زًاى ٍ کَدک ٍ دٍرُ آهَزؼی طراحی لثاض

 21الی  25دی هاُ

ترکیِ  -داًؽگاُ آیذیي

67

جؽٌَارُ لثاض هؽاغلَ لثاض فرم ایراى-ققٌَض

ؼْریَر 97

ظالي ّوایػ داًؽگاُ ؼْیذ تْؽتی

68

ًوایؽگاُ کیف کفػ ٍ پَؼاک تا ػٌَاى قؽن هذ

 5الی 9تْوي هاُ

جسیرُ قؽن

69

تَر ترگساری کارگاُ آهَزؼی در حَزُ لثاض ؼة

 4الی  7تْوي هاُ

کؽَر ػواى

70

جؽٌَارُ ػرضِ هحصَالت ػفاف ٍ حجاب

 28/10الی 11/3

فرٍؼگاُ تاًَی هقذض

71

ؼؽویي جؽٌَارُ هحصَالت کارتردی

 2الی 11اظفٌذ هاُ

فرٌّگعرای خاٍراى ٍ هصلی

ػصر گفتگَی قلن -آقای
غفَریاى فر
هَظعِ حیا-آقای هْذی جَادی
ؼرکت ػصر جذیذ ایراًیاى-
اتراّیوی
هَظعِ طرح آفریٌاى فاطر-
خاًن خرم درُ
هسٍى تاًَی هقذض -خاًن
رحیوی گرکاًی
ّوایؽگراى ظام-غالهرضا
رضائیاى

96/10/6
96/10/13
96/10/20
96/10/20
96/11/1
96/10/24

72

رًٍوایی هجلِ ٍاچار

 29اظفٌذ هاُ

ّذیػ هال

حعیي قرتاًی

96/10/12

73

گردّوایی فؼاالى ػفاف ٍ حجاب

 3الی 5تْوي هاُ

خاًِ هذ ًَرا حجاب

ًرگط تاهذاد

96/11/4

74

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تا ػٌَاى الجَرد

 5الی 7تْوي هاُ

ًگارخاًِ ظرًٍاز در ؼْر ؼیراز

ّاًیِ هؼظوی

96/11/4

75

ًوایؽگاُ لثاظی تِ ظثک ایراى تاظتاى

 26تْوي هاُ

هرکس فرٌّگی رایسى

هحوذ رضا ظؼذی -هَظعِ آى

96/11/8

76

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض کَّعتاى

 18تا  25اظفٌذ هاُ

هجوَػِ فرٌّگی کَّعتاى

ظپْر خذاتٌذُ ؼارک

96/11/21

77

گردّوایی ًَرٍزی طراحاى پَؼاک ایراًی

 19الی 21اظفٌذ هاُ

گالری اریاًا

اهیر ػواد العالم اظکَئی

96/11/21

78

گردّوایی طراحاى پَؼاک ًقرُ

 16الی  18اظفٌذ هاُ

رٍیال پارک

کَؼا جوؽیذپَر

96/11/21

79

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض دًیا

 2الی 5اظفٌذ هاُ

ّذیػ هال

دًیا زاّذی درُ ؼَری

96/11/21

80

ًوایؽگاُ هذ ٍلثاض تا ػٌَاى طْرٍٍى تپَؼین

 4اظفٌذ هاُ

حوام ًَاب-هٌطقِ 12

تیتا تْراهی قصر

96/11/

81

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ؼایعتِ هْر

 3الی 11اظفٌذ هاُ

تثریس-هَظعِ فرٌّگی  29تْوي

لیال ؼایعتِ هْر

96/12/2

82

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض رٍشُ

 4الی 5اظفٌذ هاُ

ّتل صفائیِ یسد

آًیتا ظؼیذی

96/12/2

83

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض کاتَک

 3الی  4اظفٌذ هاُ

ّتل داد  -یسد

پریعا رحین پَر

96/12/2

84

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تْارُ

 15الی  23اظفٌذ هاُ

خاًِ هذ دیاهاًتِ

خاًن ظْیال تْکام

96/12/4

85

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تاج

 10الی  14اظفٌذ هاُ

رؼت-فرٍؼگاُ دٍؼط

ًگیي حاجی ػثذالؼظین ًراقی

96/12/4

86

ًوایؽگاُ طراحاى لثاض اظالهی

 16الی  18اظفٌذ هاُ

تاؽ ّتل پارظیاى

ظیذُ اًاؼیذ حعیٌی

96/12/4

87

ّوایػ ٍ ًوایؽگاُ طراحاى هذ ایراى ًَیي

 8 ٍ 7اظفٌذ هاُ

ّتل پارظیاى

هَظعِ فخر اًذیؽِ لَتَض-
تتَل زهاًی ًیا

96/12/4

88

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض پارظیاى

 7اظفٌذ هاُ

ّتل صفائیِ یسد

خاًن زّرا حعیٌی حعیي آتادی

96/12/7

89

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ٍ زیَرآالت

 18الی 28اظفٌذ هاُ

ًگارخاًِ ظرًٍاز در ؼْر ؼیراز

ّعتی خالذی

96/12/21

90

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تِ ًگار

 18الی  22اظفٌذ هاُ

ًگارخاًِ تِ ًگار-تثریس

ّاًیِ ػذٍاًی-هْعا هٌفردپَر

96/12/21

91

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض دیثا

 9الی  11اظفٌذ96

ّتل پردیعاى هؽْذ

ٍحیذ هحوَدی

96/12/21

92

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض دًیا

 15الی 17اردیثْؽت 97

ّتل تسرگ ؼیراز

دًیا زاّذی درُ ؼَری

96/12/21

93

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض جاهؼِ

 9الی  18اظفٌذ هاُ

ّتل آظواى اصفْاى

ٍلی ًصر اصفْاًی

96/12/21

94

جؽٌَارُ هذ ٍ لثاض ًصف جْاى

 25الی  30اردیثْؽت 97

ظیتی ظٌتر اصفْاى

ٍلی ًصر اصفْاًی

96/12/21

95

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ؼیواء

 16الی  18اظفٌذ هاُ

ّتل تسرگ ؼْر

هرضیِ ظاحل

96/12/15

96

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ؼارک

 16الی  21اظفٌذ

تْراى  -ظؼادت آتاد

هَظعِ تٌیاى ًَآٍری ؼارک-
ؼاّذ گراًوایِ پَر

96/12/16

97

گردّوایی طراحاى لثاض ًقرُ

 19الی 21اردیثْؽت97

هجتوغ دایاهٌذ

کَؼا جوؽیذپَر

97/2/5

98

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض پالزا

 12الی 14اردیثْؽت 97

هرکس خریذ دیلواى -رؼت

ظپیذُ هحوذ کرتاظی

97/2/5

99

ًوایؽگاُ ٍ ّوایػ تیي الوللی هذ آریاًا

آتاى 97

جسیرُ کیػ

ؼرکت تْثَد داًػ غرب

97/2/5

100

رٍیذاد طراحاى هذ ٍ لثاض دیثا

 5الی  8تیر 97

آٍاى ظٌتر

فائسُ ظادات ػلَی

97/2/5

101

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض رٍشُ

 28 ٍ 27اردیثْؽت 97

ّتل صفائیِ یسد

آًیتا ظؼیذی

97/2/5

102

گردّوایی طراحاى پَؼاک ؼارک

 15الی  31اردیثْؽت

هَظعِ ؼارک

ؼاّذ گراًوایِ پَر

97/2/5

103

ًوایؽگاُ ٌّر خط تر تارٍ پَد

 15الی  20ؼْریَر97

تاؽ هَزُ ٌّر ایراًی

ظیذ ػلی ظَْریاى

97/3/23

104

ًوایؽگاُ پَؼاک زهعتاًِ

 21الی  30آرر

تَظتاى گفتگَ

ؼرکت ّوایؽگراى ظام

97/3/23

105

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض جؽي اردی تْؽت حجرُ

 19الی  22اردیثْؽت

ٍلٌجک-خ ّؽترٍدی

هیترا توجیذی

97/2/19

106

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض اظالهی

 20الی  21اردیثْؽت

هؽْذ هقذض

آًاؼیذ حعیٌی

97/2/17

107

ًوایؽگاُ لثاض اجتواع ٍیصُ داًؽجَیاى

 14الی 18هْر هاُ

ًگارخاًِ آٍیٌی اظتاى قن

 21الی  30تیرهاُ

ظالي ًصاد فالح کرج

108

ًوایؽگاُ لثاض اقَام ٍ حوایت از تَلیذ کٌٌذگاى پَؼاک
داخلی

داًؽکذُ فٌی ٍ حرفِ ای دختراى
قن
اظتاًذاری الثرز ٍ اهَر تاًَاى
ریاظت جوَْری

97/3/23
97/2/24

109

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ظرًٍاز

 26الی  2تیرهاُ

گالری ظرًٍاز -ؼیراز-

خاًن ّعتی خالذی

97/3/22

110

گردّوایی طراحاى ترتر لثاض ٍ زیَر آالت ایراًی اظالهی

 13الی  15تیرهاُ 97

کاخ ًیاٍراى

فرؼتِ حاجی غالهی

97/3/23

111

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تاتعتاًی

 21خرداد الی  4تیرهاُ

هسٍى دیاهاًتِ

ظْیال تْگام

97/3/19

112

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ًیوِ ؼْریَر

 15الی  22ؼْریَ 97

هعؼَد حاجی خاًی

97/4/25

113

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض هذ ایراًی

 21الی  23تیرهاُ

هجوَػِ فرٌّگی ٍرزؼی اًقالب

ؼیَا ظیَاریس

97/3/27

114

ّوایػ ٍ ًوایؽگاُ تیي الوللی هؼوار ٍ هذ اهرٍز

 2ٍ1آرر هاُ 97

ظالي اجالض ظراى

خ هطْری-رٍترٍی خ پاکعتاى-کَچِ
پرٍؼتات-ج2

هحوذ ػلی حق ؼٌاض-هَظعِ
هؼوار ٍ هذ اهرٍز

97/3/27

115

اٍلیي جؽٌَارُ ایٌترًتی هذ ٍ لثاض ظی پال

 21الی  29آتاى هاُ

کاخ ًیاٍراى

هَظعِ چیاهذ -خاتَى ؼْثازی

97/3/27

116

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض هحضر

 1تیر هاُ 97

ّتل پارظیاى اٍیي

فاطوِ زراػت پیؽِ

97/3/28

117

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ّیثا

 21الی  23تیرهاُ

ّتل پارظیاى اٍیي

ظیذُ اًاؼیذ حعیٌی

97/3/27

118

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض اکلیل

 29الی  1تیر

هجتوغ تجاری هایعا

هیالد ّوتی

97/3/28

119

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض پالزا

 3الی  5هرداد هاُ

ظالي اجتواػات ترج کَُ ًَر

ظپیذُ هحوذ کرتاظی

97/4/24

120

گردّوایی طراحاى پَؼاک ًقرُ

 20الی 22تیر هاُ97

تلَار اًذرزگَج13

کَؼا جوؽیذپَر

97/4/10

121

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض زًذگی تا طرح اهرٍز

 13الی  15تیرهاُ 97

ّتل پارظیاى اٍیي

ًارًیي رحواى خَاُ

97/4/10

122

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تاتعتاًِ ٍ هتؼلقات لثاض

 20تیر الی  4هرداد هاُ

ظْیال تْگام

97/4/19

زػفراًیِ،تلَار تْسادی ،خ هاکَیی
پَر،پالک40

123

ًوایؽگاُ تاتعتاًِ پَؼاک

 3الی  7هرداد هاُ

تَظتاى گفتگَ

ؼرکت ّوایؽگراى ظام-
غالهرضا رضائیاى

1397/4/27

124

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض کاتَک

 24الی  27هرداد هاُ

ّتل داد یسد

پریعا رحین پَر

97/4/30

125

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض جؽي اهرداد حجرُ

 2الی  5هردادهاُ

ٍلٌجک-خ ّؽترٍدی-کَچِ-2پالک2

هیترا توجیذی

97/4/31

126

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض اکلیل

 13الی  15ؼْریَر 97

ّتل پارظیاى کرهاًؽاُ

هیالد ّوتی

97/4/31

127

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض خلؼت

 5هرداد 97

هجتوغ اٍاى ظٌتر

ػعل العادات ًاصرالذیي

97/5/2

128

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض دًیا

 14الی 16هرداد

ّتل تسرگ ؼیراز

دًیا زاّذی درُ ؼَری

97/4/30

129

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تریتا

 18الی 21هرداد هاُ97

خ فرؼتِ -آقاتسرگی-خ رضایی -کَچِ

هَظعِ ٌّری دًیای ٌّر تریتا-

فرد-ج3/1

تٌْاز تذیي ظؼیذی

130

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض از طراحی تا دٍخت

 11الی  13هرداد هاُ

خ فرؼتِ -کَچِ تختی -تي تعت اٍل-

97/5/3

آقای تٌَْد جَاّرپَر

97/5/7

131

ًوایؽگاُ هذ زرد

 23الی  25هرداد هاُ

هجتوغ فرٌّگی ٍرزؼی ًٍک

ّلیا خسائلی

1397/5/14

132

ًوایؽگاُ طرحی ًَ ،رٍیؽی ًَ ،پَؼؽی ًَ

 24الی  26هرداد هاُ

تاؽ هَزُ ٌّر ایراًی

ظیذ ػلی ظَْریاى

1397/5/24

133

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تاتعتاًِ

 17هرداد الی  17ؼْریَر

هسٍى دیاهاًتِ

ظْیال تْکام

1397/5/22

134

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض

 25الی  27هردادهاُ

ّتل َّیسُ

هْری غٌچی

1397/5/22

135

ًوایؽگاُ طراحاى ترتر لثاض ٍ زیَر آالت ایراًی اظالهی

 26الی  28هرداد هاُ

ّتل اظتقالل تْراى

فرؼتِ حاجی غالهی

97/5/21

136

ًوایؽگاُ هذ ٍ ظاهیت

 25الی  26هردادهاُ

هجتوغ فرٌّگی رایسى

هْذی هؼصَهی

96/5/21

137

ًوایؽگاُ هذٍ لثاض تِ ًگار

 23هرداد الی  3ؼْریَر

ؼیرازً -گارخاًِ تِ ًگار

ظَداتِ ایراى پَر

1397/5/20

138

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض فردات

 5الی  9ؼْریَر هاُ

هجوَػِ ظام ظٌتر

ؼْریار فرزاًِ فر

1397/5/28

139

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض از طراحی تا دٍخت

 11الی  13هرداد هاُ

فرؼتِ -کَچِ تختی ،تي تعت اٍل -ج1

تٌَْد جَاّرپَر

1397/5/7

140

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ّاًیل

 30هرداد هاُ

ّتل پارظیاى آزادی

ػلیرضا اکثری

97/5/29

141

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض تْراى آتلیِ

 30هرداد الی  31ؼْریَر

الْیِ خیاتاى یکن ،خ گلٌَغ ،ج ،6طثقِ1

افعاًِ فرخ ظیری

1397/5/28

142

ًوایؽگاُ طراحاى هذ ایراًی

 18الی  20هْر هاُ

ّتل پارظیاى اٍیي

خاًن فائسُ ظادات ػلَی

1397/6/14

143

ًوایؽگاُ هذ ایراًی

 7الی  9ؼْریَر

هجوَػِ فرٌّگی ٍرزؼی اًقالب

ؼیَا ظیَاریس

1397/6/6

144

ًوایؽگاُ زًذگی تا طرح اهرٍز

 14الی  16ؼْریَر هاُ

ّتل پارظیاى اٍیي

ًارًیي رحواى خَاُ

1397/6/5

145

ًوایؽگاُ هذ ٍ لثاض ّیثا

 1الی  2ؼْریَر

ّتل پارظیاى اٍیي

ظیذُ اًاؼیذ حعیٌی

1397/6+/13

پالک1

146

147

148

149

150

151

152

153

طراحاى زیَر آالت دظت ظاز ایراًی

 14الی  16ؼْریَر هاُ

هجوَػِ فرٌّگی ٍرزؼی اًقالب

اهیر فرزام کرین خاًی

1397/6/14

