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  9102سال در  ترکمنستان -لیست نمایشگاه ها ،کنفرانس ها 

 مجری برگزاری تاریخ و محل برگزاری عنوان نمایشگاه ردیف

مناسبت روز کارمندان  به  کنفرانس بین المللی 1

 دیپلمات ترکمنستان

 فوریه  11

 شهر عشق آباد 
 وزارت امور خارجه ترکمنستان

پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی کاال وخدمات  2

 صادراتی ایران

مارس6-4  

 عشق آباد
 اتاق بازرگانی ،صنایع  

نمایشگاه و کنفرانس اعضای اتحادیه صنعتگران و  3

بازرگانان ترکمنستان به مناسبت یازدهمین سالگرد 

 بازرگانان ترکمنستانتاسیس اتحادیه صنعتگران و 

 

 مارس 11-11

 عشق آباد

اتحادیه صنعتگران و بازرگانان 

 ترکمنستان

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی  4

 "2112 -تجارت و خدمات "

 آوریل 11-11

 شهر عشق آباد 

 

و روابط اقتصادی خارجی بازرگانی وزارت 

 کاال و مواد اولیه ترکمنستان، بورس،

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

یازدهمین  نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی  5

اسب ترکمن ،نهمین اجالس بین المللی اتحادیه 

 اسب آخال تکه  

 آوریل  21-24

 عشق آباد 
 اتحادیه دولتی اسب ترکمن ،

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان 

 می 22-23 ن کنفرانس بین المللی گاز ترکمنستاندهمی 6

 منطقه آوازه
 کنسرن دولتی ترکمن گاز

 –عشق آباد » هجدهمین نمایشگاه بین المللی  1

 «شهر سفید 

 می  25-23

 عشق آباد 
شهرداری عشق آباد ، اتاق بازرگانی و 

 صنایع ترکمنستان

نمایشگاه بین المللی فرش و محصوالت نساجی  1

  "جهانی برندفرش ترکمنستان و نساجی "

کارشناسان انجمن جهانی  بیست ویکمین نشست 

  نساجی عتروز صنمناسبت به -ترکمنستان فرش 

 می  21-26

 عشق آباد 
 

 زارت صنایع نساجی ترکمنستان،و

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

 ژوئن  5 جهانی محیط زیستکنفرانس روز  2

 منطقه آوازه
اداره دولتی حفاظت از محیط زیست و 

 منابع زمینی ترکمنستان

علوم،تکنیک ها و  »کنفرانس علمی بین المللی  11

 «فناوری و نو آوری های دوره دولت برقرار

 ژوئن 13-12

 عشق آباد 
 آکادمی علوم ترکمنستان

  showآتو موتور نمایشگاه بین المللی  11

 "2112 -ترکمن دنیای 

 جوالی5-3

 عشق آباد 
 وزارت حمل و نقل جاده ای ترکمنستان،

 ترکمنستان کشوروزارت 

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان
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 – سالمت»نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی  12

2112» 

 جوالی 22-21

 عشق آباد 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

 بازرگانی و صنایع ترکمنستان، اتاق 

فن آوری های نوین کشورهای نمایشگاه بین المللی  13

 روز خزر  مصادف با، ساحلیخزر

آگوست منطقه  13-12

 آوازه 
اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان وزارت 

 امور خارجه ترکمنستان

« 2112 –ساختمان ترکمن »نمایشگاه بین المللی  14

 «توسعه صنعت ساختمان ترکمنستان»و کنفرانس

 آگوست 31-21

 شهر عشق آباد   
وزارت ساختمان و معماری 

ترکمنستان،کنسرن دولتی آفتویوالری، 

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

روند توسعه » وکنفرانس المللی بین نمایشگاه 15

 «صنعت انرژی ترکمنستان

 سپتامبر  14-12

 عشق آباد 
وزارت انرژی ترکمنستان، اتاق بازرگانی و 

 صنایع ترکمنستان

نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی به مناسبت بیست  16

 و هشتمین سالگرد استقالل ترکمنستان

خط مشی های کلی توسعه "کنفرانس علمی 

 "اقتصادی ترکمنستان-اجتماعی

 سپتامبر 22-21

 شهر عشق آباد   
اتاق بازرگانی و صنایع ،وزارت اقتصاد 

 ودارایی وزارتخانه ها و ادارات دولتی 

 سپتامبر 25 بیست و دومین کنفرانس انجمن ترکمنهای جهان 11

 شهر عشق آباد  
 ترکمنهای جهان انجمن بشردوستانه

مسافرت و »نمایشگاه و کنفرانس بین المللی  11

 «گردشگری

 اکتبر  11-2

 منطقه آوازه
کمیته دولتی گردشگریی ترکمنستان، 

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی  12

مخابرات،ارتباطات،فناوری اطالعات و تجهیزات 

 «2112 –ترکمن تِل »رسانه ای 

 اکتبر 12-11

 شهر عشق آباد  
 وزارت ارتباطات ترکمنستان،

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان 

بیست و چهارمین  نمایشگاه  و کنفرانس بین  21

 2112 –المللی نفت و گاز ترکمنستان 

 اکتبر 24-22

 عشق آباد 
کنسرن دولتی نفت ترکمن ، اتاق 

 بازرگانی و صنایع ترکمنستان

سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی کتاب و کنفرانس  21

مسیری برای  –کتاب »علمی محصوالت چاپی 

 «همکاری و توسعه

 نوامبر  6-5

 شهر عشق آباد 
 خدمات انتشاراتی دولتی ترکمن، 

 اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان

و  آموزش» نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی  22

 «دولت برقرارورزش در دوره بختیار 

 نوامبر  13-12

 شهر عشق آباد 
وزارت آموزش ترکمنستان ، اداره دولتی 

ورزش ترکمنستان ، اتاق بازرگانی و 

 صنایع ترکمنستان

23 

 

در دوره هنر تئاتر  » سومین جشنواره بین المللی

 «دولت برقرار

 نوامبر 21-16

 شهر عشق آباد 
 وزارت فرهنگ ترکمنستان 
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