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بسمه تعالی

تقویم رویدادهای نمایشگاهی جمهوری قزاقستان در سال ۲۰۲۳ 

تارنما تاریخ  و محل برگزاری حوزه فعالیت عنوان رویداد

۱ تا ۲ مارس سیستمهای امنیتی قزاقستان
www.kss-expo.kz آستانه – آستانه اکسپو

نمایشگاه و کنفرانس در حوزه امنیت Kazakhstan Security 
Systems

.۱

۱ تا ۲ مارس بیزنس تکنالوجیز اکسپو
www.btexpo.kz آستانه – آستانه اکسپو

تنها نمایشگاه فناوری در حوزه کسب و 
کار Business Technologies Expo

.۲

۱ تا ۲ مارس ساختمان هوشمند
www.ibexpo.kz آستانه – آستانه اکسپو

آخرین تجهیزات و فناوریها برای 
ساختمانهای هوشمند Intelligent Building Expo

.۳

۱ تا ۲ مارس دفتر کار مدرن
www.moexpo.kz استانه – آستانه اکسپو

فناوری و تجهیزات دفتر کار مدرن
Modern Office

.۴

۱۲ الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ نمایشگاه نفت و گاز آتیرائو
https://oil-gas.kz/en

آتیرائو – مرکز نمایشگاهی
نفت و گاز

Atyrau Oil&GasExhibition
.۵

۱۲ الی ۱۴ آوریل ۲۰۲۳
نمایشگاه ساختمانسازی و دکواسیون 

داخلی منطقهای خزر
 https://atyraubuild.kz/en

آتیرائو – مرکز نمایشگاهی
ساختمان و دکوراسیون داخلی Caspian Regional 

Building&Interiors 
Exhibition

.۶

۱۹ الی ۲۱ آوریل ۲۰۲۳
نمایشگاه بینالمللی گردشگری و سفر 

قزاقستان
https://kitf.kz/en

آلماتی – مرکز آتاکنت
گردشگری Kazakhstan International 

Exhibition 
“Tourism&Travel”

.۷

www.fgv-expo.kz ۲۰ تا ۲۲ آوریل گل و گیاه، باغداری و فضای سبز گل و گیاه، باغ و دهکده .۸

http://www.kss-expo.kz/
http://www.btexpo.kz/
http://www.ibexpo.kz/
http://www.moexpo.kz/
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https://kitf.kz/en
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آستانه – آستانه اکسپو Flora, Garden, Village

۱۰ تا ۱۲ مه نمایشگاه ماشینآالت قزاقستان
www.kmfexpo.kz 

استانه – آستانه اکسپو
نمایشگاه تخصصی صنایع ماشین و 

کارهای فلزی Kazakhstan Machinery Fair
.۹

۱۷ الی ۱۹ مه ۲۰۲۳ نمایشگاه بینالمللی بهداشت قزاقستان
 https://kihe.kz/en

آلماتی
پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارو Kazakhstan International 

Exhibition “Healthcare” – 
KIHE

.۱۰

۱۷ الی ۱۹ مه ۲۰۲۳ سکورکس
 https://securex.kz/en

آلماتی – مرکز آتاکنت
دهمین نمایشگاه بینالمللی حفاظت، 
امنیت، نجات و آتشنشانی قزاقستان SECUREX

.۱۱

۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۲۳ آستانه بیلد

https://astanabuild.kz/en 
آستانه

بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی 
ساختمان و دکوراسیون داخلی

23rd Kazakhstan 
International Building & 

Interiors Exhibition

.۱۲

۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۲۳
یازدهمین نمایشگاه و همایش ایمنی و 

بهداشت کار قزاقستان

www.kiosh.kz 
آستانه

ایمنی و بهداشت کار 11th Kazakhstan 
International Occupational 

Safety and Health 
Conference and Exhibition

.۱۳

۲۴ تا ۲۶ مه ۲۰۲۳
دهمین نمایشگاه انرژی، تجهیزات برق 

و ماشینسازی 

www.powerexpoastana.kz 
آستانه

برق، تجهیزات و ماشینآالت مربوطه  10th Kazakhstan 
International Energy, 

Electrical equipment and 
Machine building Exhibition

.۱۴

www.interfoodastana.kz ۳۱ مه تا ۲ ژوئن ۲۰۲۳ غذا، نوشیدنی، بستهبندی و تجهیزات
بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی 

محصوالت غذایی، نوشیدنی،  .۱۵

http://www.kmfexpo.kz/
https://kihe.kz/en
https://securex.kz/en
https://astanabuild.kz/en
http://www.kiosh.kz/
http://www.powerexpoastana.kz/
http://www.interfoodastana.kz/
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بستهبندی و تجهیزات صنایع غذایی

آستانه

23rd Kazakhstan 
International Exhibition 

Foodstuffs, drinks, 
packaging and Equipment 

for Food Industry

۱۴ تا ۱۶ ژوئن
مبلمان، طراحی داخلی و کارهای 

چوبی
www.fiw.kz 

آلماتی – مرکز آتاکنت

مبلمان، طراحی داخلی و کارهای 
چوبی Furniture, Interior and 

Woodworking

.۱۶

۱۵ و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳
هشتمین کنگره بینالمللی معدن و 

متالورژی آستانه
www.amm.kz

آستانه
کنگره معدن و متالورژی XIII International mining 

and metallurgy Congress
Astana Mining & Metallurgy

.۱۷

۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۳
پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع 
گرمایش منزل و صنعتی، تامین آب، 
بهداشتی و تهویه مطبوع قزاقستان

www.aquatherm-almaty.kz 

آلماتی

سرمایش و گرمایش و آبرسانی 15th International Exhibition 
for Domestic and Industrial 

Heating, Water Supply, 
Sanitary, Air-Conditioning, 

Ventilation

.۱۸

۶ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۳
بیست و نهمین نمایشگاه 

ساختمانسازی و طراحی داخلی 
قزاقستان – کازبیلد

www.kazbuild.kz

آلماتی

ساختمان و طراحی داخلی

29th Kazakhstan 

.۱۹

http://www.fiw.kz/
http://www.amm.kz/
http://www.aquatherm-almaty.kz/
http://www.kazbuild.kz/
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International Building & 
Interiors Exhibition

۲۰ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ معادن و فلزات آسیای مرکزی

www.mining-metals.kz 
آلماتی

بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی 
اکتشافات و تجهیزات معدنی آسیای 

میانه

28th Central Asian 
International Mining 
Exploration & Mining 
Equipment Exhibition

.۲۰

۲۰ تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ Kazcomak  – ۲۰۲۳ کازکوماک
2023

www.kazcomak.kz
آلماتی

نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی جاده و 
ساخت و ساز سنگین و ماشینآالت 

قزاقستان

19th Kazakhstan 
International Road and 

Heavy Construction, 
Communal Machinery 

Exhibition

.۲۱

۴ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۳ تراول اکسپو

www.travelexpo.kz
آستانه

شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و سفر 
قزاقستان

16th Kazakhstan 
International Tourism 

Exhibition

.۲۲

۴ تا ۶ اکتبر ترانسلوجستیکا
www.translogistica.kz 

آلماتی
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی 

حمل و نقل و پشتیبانی قزاقستان Translogistica Kazakhstan 
2023

.۲۳

۱۷ تا ۱۹ اکتبر پاوراکسپو آلماتی
www.powerexpo.kz 

آلماتی
بیست و یکمین نمایشگاه انرژی و 

تجهیزات و ماشینآالت برق PowerExpo Almaty
.۲۴

۲۵ تا ۲۷ اکتبر آستانه زدوروویه ۲۰۲۳
www.astanazdorovie.kz

آستانه
نوزدهمین نمایشگاه بهداشت قزاقستان

Astana Zdorovie
.۲۵

۲۵ تا ۲۷ اکتبر فارماتک قزاقستان ۲۰۲۳
www.pharmatechexpo.kz

آستانه

دومین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات، 
مواد و فناوریهای صنایع دارویی 

PharmaTech Kazakhstan 
.۲۶

http://www.mining-metals.kz/
http://www.kazcomak.kz/
http://www.travelexpo.kz/
http://www.translogistica.kz/
http://www.powerexpo.kz/
http://www.astanazdorovie.kz/
http://www.pharmatechexpo.kz/


سفارت جمهوری اسالمی ایران - آستانه

Page 5 of 5

تارنما تاریخ  و محل برگزاری حوزه فعالیت عنوان رویداد
قزاقستان 2023

۱ تا ۳ نوامبر اگروورد قزاقستان ۲۰۲۳
www.agroworld.kz

آلماتی
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی 

آسیای میانه  Agroworld Qazaqstan 2023
.۲۷

۱ تا ۳ نوامبر کلدچین قزاقستان ۲۰۲۳
www.coldchain.kz

آلماتی
هفتمین نمایشگاه صنایع انبارداری، 

حمل و نقل و خدمات یخچالی ColdChain Qazaqstan 2023
.۲۸

۱ تا ۳ نوامبر فوداکسپو قزاقستان ۲۰۲۳
www.foodexpo.kz

آلماتی
بیست و پنجمین نمایشگاه صنایع غذایی 

آسیای میانه FoodExpo Qazaqstan 2023
.۲۹

۱ تا ۳ نوامبر  هورکس قزاقستان ۲۰۲۳
www.horexexpo.kz

آلماتی

هجدهمین نمایشگاه بینالمللی 
هتلداری، رستورانداری و سوپرمارکت 

آسیای میانه HoRex Qazaqstan 2023
.۳۰

۱ تا ۳ نوامبر کازپک قزاقستان ۲۰۲۳
www.qazpack.kz 

آلماتی
بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنایع 

بستهبندی و لیبل  QazPack 2023
.۳۱

تهیهکننده: سیدمحمد حسینی

کارشناس اقتصادی سفارت ج. ا. ایران – آستانه

۱۴۰۱/۰۸/۱۷
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