




 پیام هذیرعاهل شرکت ًوایشگاُ ّای تیي الوللی شْرآفتاب

 دکتز عباس تقدسی نژاد

تیونینگ، کمپینگ، مصرفی، تخصصی لوازم جانبی و نمایشگاه 
ّااذ  باا  آفننروا و آپشنن ، مومو نند ووایوکنناک ک  ننی  

، صیشا ایاي  خَدسٍ طشاح سیضی ٍ تذاسک دیذُ شذُ استسف سشی س صی 
 .بِ خَد سا داسدبیشو س هخظَص حَصُ عالقوٌذاى 

فشطت بَجَد آهذُ سبب اشتغ لضایی جَاً ى شذُ ٍ هی تَاًذ دس حَصُ 
ًو یشاا ُ  ایي دس دٍسُ ًخست .  ط دسات تَلیذات ایشاًی هَثش ٍاقع شَد

تاال  های کٌٌاذ دس    اص تَلیذکٌٌذگ ى خاَدسٍ  بَدین کِ بشخی ش ّذ 
ایي هَضَع . هعشفی کٌٌذبِ هشتشی ّ  سا طَل سًٍذ خط تَلیذ آپشي 

هَیذ آى است کِ دسآیٌذُ هی تَاًین ش ّذ کیفیت بیشتش خَدسٍّا ی  
 .سف سشی دس کشَس ب شین

اهشٍصُ بحث خَدسٍّ ی سف سشی تباذی  باِ یار فشٌّاه شاذُ کاِ       
ٍ فشطات  ًو یشا ُ صهیٌِ ایي . هی تَاًین دس ایي حَصُ بشًذس صی کٌین

ت  بِ کور ایذُ ّ ی خالق ًِ دس آیٌذُ ًو یشا ُ بضسگتاشی   خَبی است
 .بَجَد آٍسین



رئیس ستاد ترگساریپیام هذیرعاهل هَسسِ ترًاهِ سازاى هیْي ٍ   

 دکتز علیزضا چیذری

دس دًی ی هذسى اهشٍص کِ اًس ى فٌ ٍسی سا بشای بذست آٍسدى صًذگی ساحت تاش  
بِ خذهت دسآٍسدُ، ًی صّ ی ًَظَْسی پذیذاس شذُ اًذ کِ پ سخ بِ آًْ  تٌْا  دس  

 .گشٍ ّوسَیی ب  سشذ جْ ًی است
اص سَی دیاش ظشفیت ٍ استعذاد بسی س ب الی کشَس دس طٌعت سف سشای سا صی   

بِ ًحَی کِ با  قععیات های تاَاى گفات باشای       . خَدسٍ بِ ٍضَح هشَْد است
 .بشخی اص ع شق ى ایي طٌف، خَدسٍ بِ هث بِ عضَی اص خ ًَادُ آًْ  شذُ است

ساات د بشگااضاسی ساا ه ًذّی ٍ ًناان دادى سٍیااذادّ ی پشاکٌااذُ دس ق لااب ّااذ  
طی دٍسُ ًخست ش یذ بِ ایي تشتیب . ابع د بیي الوللی استب  ًو یشا ّی عنین 

طااٌعت تیًَیٌااه باا  سع یاات -حااَصُ ٌّااشًو یشااا ّی دس بااشای ًخسااتیي باا س 
 .شذاست ًذاسدّ ی ًو یشا ّی دس هک ًی ک هالً هجْض بشگضاس 

ًاَاقض،  ک ساتی ّا  ٍ   هظون است ضوي احظ ء طی دٍسُ ج سی ست د بشگضاسی 
حو یت اکثش اشخ ص حقیقی ٍ حقَقی هَثش دس طٌف سا جزب کشدُ ٍ بِ ّویي 

 .سا استق  بخشذًو یشا ُ ٍاسعِ سعح کوی ٍ کیفی 



 فْرست هطالة

 ًوایشگاُهعرفی 

 ترًاهِ ّای جاًثی

 سایر اطالعات



در یک ًگاًُوایشگاُ   

کمپیىر   فیرفيد      مصرفیی  تیًویىر   تخصصی لًازم یذکی ي ومایشگاٌ ديمیه : عىًان•

 سیکلتفپشه  خًدريَای کالسیک ي مًتًر 

 March 8-5  2023هصادف با  1401اسفٌذ 17تا 14بزگشاری سهاى •
 18:00الی  10:00ساعات باسدیذ •
 شْزآفتابدائوی ًوایشگاُ ّای بیي الوللی هحل  -تْزاى: هكاى بزگشاری•
 هَسسِ بزًاهِ ساساى هیْي: بزگشاركٌٌذُ•
 02128429550: اداری ٍ پشتیباًی•
 09023235293 - 02191035069: ٍاحذ باسرگاًی•
 www.barsam.org: پایگاُ ایٌتزًتی•
 info@barsam.org: پست الكتزًٍیكی•



 آشنایی با محل بزگزاری
مجمًعررٍ بررگرت تررفیه فیتررا   شررُف 

 ومایشگاَی پایتخت
هجوَعِ ًوایشگگاّی شگْز آفتگاب بگِ هسگاحت      

ٍ بِ ( رُ)در ًشدیكی هزقذ اهام خویٌی ّكتار 138
ِ ی كوی اس فزٍدگاُ اهام قزار  هسیز اتَباى در فاصل

 .استاحذاث شذُ قن -تْزاى

دستزسی آساى با ٍسایل ًقلیِ شخصی ٍ عوَهی، 
، ٍجگَد  (فاقگذ سگتَى  )سالي ّای هجْش ٍ ٍسگی   

سیزساخت ّای تخصصی بزای بزگشاری ًوایشگاُ 
ّای صٌعتی ٍ در ًْایت فضای باس گسگتزدُ ایگي   
هجوَعِ را بِ خَاستگاُ هٌاسبی بگزای بزگگشاری   

 .رٍیذادّای خَدرٍیی كشَر تبذیل كزدُ است



 تیًَیٌگ ٍ خَدسٍّای سفاسضی

 خَدسٍ ٍ هَتَسّای کالسیک

 ٍسایل ًقلیِ خذهاتی

 آفشٍد ٍ لَاصم کوپیٌگ

 گاساًتی، تؼویشات ٍ ًگْذاسی

 ساّذاسیتشافیک ٍ 

 هحَرّای اصلی



1گرٍُ کاالیی   

 طَت ٍ تظَیش اتَهبی •
 سدی ب ٍ دصدگیش•
سیستن ّ ی ساّبشی ٍ ًن ست •

 تظَیشی
 ًشم افضاس ّ  ٍ اپلیکشي ّ ی هشتبط•
 کالچ اتَه تیر ٍ کشٍص کٌتشل•
 بذًِ، سًه ٍ پَلیش•
 ب طشی ٍ هٌبع تغزیِ•
 سیٌه ٍ الستیر•
 کور فٌش ٍ تٌنین استف ع •



2گرٍُ کاالیی   

 چشاغ ٍ سٍشٌ یی•
سَخت، سٍاًک سّ  ٍ اًَاع هکو  •

 سٍغي هَتَس
 شَیٌذُ ّ  ٍ ٍاکس ّ •
 ّ  ٍ سیستن تَْیِخَشبَکٌٌذُ •
 لَاصم یذکی ٍ قعع ت•
 ٍ تجْیضات اض فی خَدسٍیخچ ل •
 سپش ٍ فالپ•
 تَدٍصی ٍ کفپَ •
 طٌذلی ٍ سٍکش•
 شیشِ ّ ی دٍدی ٍ ضذاشعِ•



3گرٍُ کاالیی   

 هشاکض هع یٌِ فٌی•
 هشاکض لیضیٌه ٍ هع هالت•
 هجالت ٍ ًششی ت تخظظی•
 ششکت ّ ی هش ٍس تبلیغ ت ٍ اطالع سس ًی•
آهَصشا ُ ّ  ٍ هشاکض آهَص  هْ ست ّ ی فٌی  •

 ٍ حشفِ ای
هَسس ت فع ل دس صهیٌِ است ًذاسدّ ی داخلی  •

 ٍ بیي الوللی
 ب ًر ّ ، بیوِ ّ  ٍ هَسس ت ه لی ٍ اعتب سی•
 تج س ٍ ب صسگ ً ى•
تشخیض ک ساى هعتبش ٍ دست اًذسک ساى اهَس  •

 گوشکی
 هَسس ت ثبتی ٍ حقَقی•



4گرٍُ کاالیی   

 هک ًیضُپ سکیٌه •
 ایوٌیکالُ ٍ البسِ •
 شبیِ س صّ  ٍ س یش ابضاس کور آهَصشی•
 اتَهبی  ّ ی کٌتشلی•
 جعبِ ابضاس ٍ کور ّ ی اٍلیِ•
 ک سٍا  ّ  ٍ تعویشگ ُ ّ •
 گ ساًتی ٍ خذه ت پس اص فشٍ •
 ٍ اهذاد سی سبشّ  خَدسٍ •
 خَدسٍ ٍ هَتَسسیکلت ّ ی کالسیر•
 بشٍى ج دُ ایخَدسٍ ٍ تجْیضات •
ٍس ی  ًقلیِ اهذادی ٍ تجْیض شذُ بشای  •

 هظ س  خ ص



 ترًاهِ ّای جاًثی



 آئـیـي افتـتـاحیـِ

هَیاذ اتف قا ت هثبات    ّواَاسُ  یر ششٍع خاَب  
 .پیش سٍ است

دس دٍسُ دٍم خاَد   IRANTUN2023ًو یشا ُ 
مننوی  یکشنننبد یوز  10:30 ننا   ساس 
با  حضاَس هاذیشاى ٍ هسانَلیي      1401ا فند 14

اسشذ س صه ى ّا ی هاشتبط دس هحا  شاْشآفت ب     
 .تْشاى بعَس سسوی ک س خَد سا آغ ص خَاّذ کشد

پَشش خبشی گساتشدُ آیایي افتت حیاِ با سدیاش     
سا بِ ج هعاِ ّاذ  یاا دآٍسی    ًو یشا ُ بشگضاسی 

هی کٌذ ت  دس طَست تو یا  باِ ب صدیاذ، بتَاًٌاذ     
 .بشً هِ سیضی الصم سا اًج م دٌّذ



 رًٍوایی از آخریي سیستن ّای صَتـی ٍ تصَیری خَدرٍ

اص چٌذیي ه ُ قب  بشًذّ ی هعتبش تا هیي کٌٌاذُ   
سیستن ّ ی طَتی ٍ تظَیشی هشغَل باِ آها دُ   
س صی خَدسٍّ ی خَد بشای ًوا یش عواَهی دس   

دسااتا ُ  20ّااش سٍص تعااذاد . ّسااتٌذًو یشااا ُ 
خَدسٍ هجْضشذُ بِ سیستوْ ی طَتی سٌایي ٍ 
حشفِ ای ب  اًج م عولی ت طذاگیشی بِ سق بات با    
یکذیاش پشداختِ ٍ عالقِ هٌذاى بی شو س باِ ایاي   

 .بخش سا شافت صدُ هی ًو یٌذ
یوز برگنسایک از  نا      4طی کر ایي بشً هِ 

خَاّاذ  اجاشاء  دس بخاش ٍیا ُ    17:00الی  14:00
 .شذ



 ...(تست درایـَ، درگ، دریـفت، دًٍـات،)حرکات ًـوایشی 

اص بخااش ّاا ی بساای س جاازاب ٍ پشطشفااذاس 
پیست حشک ت ًو یشی است کاِ  ًو یشا ُ 

 14:00طی چهای یوز برگسایک از  ا   
عولیاا ت تساات دسایااَ، دس ،  17:00الننی 

 .اًج م هی شَد... دسیفت، دًٍ ت ٍ 
ّوچٌیي ست د اجشایی دس تذاسک بشگاضاسی  
هس بقِ اتَهبیا  ّا ی کٌتشلای دس شایفت     

 .طبح ایي بخش است



 ّوایـش سـافاری ٍ آفـرٍد

یوز اوم  14:00الی  11:00 ا   ایي ّو یش اص 
ا فند  15موی  اوشنبد )نمایشگاه برگسایک 

خَدسٍ  2000ب  حضَس ٍ هش سکت بیش اص ( 1401
هٌ سب س صی شذُ جْت هظ س  بشٍى ج دُ ای، 
دس هحَطِ ٍی ُ اطشا  س لي اطلی اجشاء خَاّاذ  

 .شذ
عالقِ هٌذاى بِ هش سکت دس ایي بخش هی تَاًٌذ 
اطالع ت تکویلی سا اص ست د بشگضاسی ٍ یا  کا ًَى   

ایااشاى دسی فاات  . ا. جْاا ًاشدی ٍ اتااَهبیلشاًی   
 .ًو یٌذ



 رالی خاًَادگی آفتاب تا آفتاب

بوٌنَس تشٍیج فشٌّه ساًٌذگی طحیح ٍ ق ًَى هٌذ ّوضه ى ب  سٍص 
بشً هِ سالی خ ًَادگی تذاسک دیذُ شذُ کاِ طبا    ًو یشا ُ سَم 

پیش بیٌی ّ ی طَست گشفتِ خ ًَادُ ّا  های تَاًٌاذ با  خاَدسٍ      
 .شخظی خَد دس آى هش سکت داشتِ ب شٌذ

ششٍع کشدُ ٍ پاس  ًو یشا ُ هش سکت کٌٌذگ ى اص هح  بشگضاسی 
اص عبَس ایستا ُ ّ ی دس ًنش گشفتِ شذُ ش ه  داًشاا ُ شا ّذ ٍ   
حشم هعْش دس هضاسشْذای بْشت صّاشا شا خِ گلای سا ًثا س سٍح     
پشفتااَح ایااي عضیااضاى کااشدُ ٍ دس ًْ یاات بااِ هحاا  شااْشآفت ب  

 .ب صخَاٌّذ گشت
دس طَل هسیش عولکشد خَدسٍّ ی تَسط گشت ّ ی هحساَس ٍ  
ً هحسَس کٌتشل شذُ ٍ ًوشاتی بِ آً ى اختظ ص های ی باذ کاِ    

 .هالک اًتخ ب ًفشات بشتش  خَاّذ بَد
 16 د شننبد منوی    یوز  14:00تا  11:00از  ا   ایي بشً هِ 
 . اجشاء خَاّذ شذ 1401ا فند 



 تاریخی شذُ ٍ ّوایش تسرگ خَدرٍّای ٍرزشی، تقَیت 

بضسگتشیي گشدّن ًو یشا ُ ه ًٌذ دٍسُ گزشتِ دس سٍص پ ی ًی 
خَدسٍ کِ ّش یار   5000آیی خَدسٍیی کشَس ش ه  حذٍد 

بِ ًحَی خ ص ٍ سف سشی ّستٌذ دس پ سکیٌه جٌب س لي 
 .حضَس خَاٌّذ ی فتًو یشا ُ هح  بشگضاسی 

ایي خَدسٍّ  اص سشاسش کشَس بِ ساوت شاْشآفت ب حشکات    
کشدُ ٍ ّش یر اص است ى ّ  بٌا  باِ حجان فع لیات خاَیش      

الصم . سْوی اص ایي سٍیذاد سا بِ خَد اختظ ص هبای دٌّاذ  
رکش است خَدسٍّ ی ح ضش دس ایي ّو یش طشف ً ًو یشی بِ 

بَدُ ٍ هج ص بِ اًجا م حشکا ت ًو یشای یا  تسات سیساتن       
 .طَتی ًوی ب شٌذ

چهایشنبد موی  یوز  14:00تا  11:00از  ا   ایي بشً هِ 
 . اجشاء خَاّذ شذ 1401ا فند  17



 آئـیـي اختـتاهیـِ

اص هشا سکت کلیاِ   هشاساوی  ًو یشا ُ طی پس اص پ ی ى ک س 
 .غشفِ داساى تَسط اّذاء لَح تقذیش خَاّذ شذ

ّوچٌیي ب  هشَست شَسای ساّبشدی ٍ اشاخ ص ت ثیشگازاس   
بخش ّ ی صیاش تٌاذیس   ًو یشا ُ دس طٌف، بِ بشتشیي ّ ی 
 :ی دبَد تقذین هی گشدد

 ّوک سی ب  ست د بشگضاسی•
 غشفِ آسایی•
 خالقیت ٍ ًَآٍسی•
 تَلیذ هلی•
 حو یت هعٌَی•
 فٌ ٍسیعلن ٍ •



 سایر اطالعات



 تاریخ ّای هْن

 1401تْوي  20 ثثت ًامآخشیي هْلت 

 1401تْوي  25 آخشیي هْلت تکویل فشم کتاب ٍ غشفِ داساى

 1401اسفٌذ  1 غشف خَدساصهؼشفی پیواًکاس آخشیي هْلت 

 1401اسفٌذ  11 تحَیل صهیي تشای ساخت غشف خَدساص

 1401اسفٌذ  13 تحَیل غشفِ تشای چیذهاى غشف پیص ساختِ

 1401اسفٌذ  13 (20:00ساػت )آخشیي هْلت تکویل غشفِ 

 1401اسفٌذ  14  (11:30ساػت)افتتاح سسوی 

 1401اسفٌذ  17 (18:00ساػت )خاتوِ 

 1401اسفٌذ  18 (19:00ساػت )آخشیي هْلت جْت تخلیِ غشفِ 



ًوایشگاُجذٍل زهاًثٌذی   

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 

اراى  آئیي افتتاحیِ سٍص ًخست
 خثشی کٌفشاًس ظْش

 صذاگیشی ٍ تست سیستن ّای صَتی
اراى 
 خَدسٍ حشکات ًوایطی هغشب

 سٍص دٍم
اراى 
 ظْش
 

 صذاگیشی ٍ تست سیستن ّای صَتی
اراى 
 حشکات ًوایطی خَدسٍ هغشب

 سٍص سَم
اراى 
 ظْش
 

 صذاگیشی ٍ تست سیستن ّای صَتی
اراى 
 هغشب

 
 حشکات ًوایطی خَدسٍ

اراى  چْاسم سٍص
 ظْش

 صذاگیشی ٍ تست سیستن ّای صَتی
اراى 
 هغشب

 
 حشکات ًوایطی خَدسٍ

 کاسگاُ آهَصضی

 کاسگاُ آهَصضی

 کاسگاُ آهَصضی

 ّوایص تضسگ خَدسٍّای ٍسصضی، سفاسضی، تاسیخی ٍ هسافشتی

 کاسگاُ آهَصضی

 کاسگاُ آهَصضی کاسگاُ آهَصضی



 چرا  تایـذ هشارکت داشتِ تاشیذ؟

 .افضایص سطح آگاّی ٍ استقاء اسصش تشًذ ضوا•
 .ایجاد سٍاتط جذیذ ٍ تَسؼِ تاصاس•
 .اطالع سساًی ٍ تثلیغات هحیطی گستشدُ•
 .ًفش هتخصص 500پیص تیٌی تاصدیذ سٍصاًِ حذٍد •
 .ًفش اقطاس ػوَهی 4000پیص تیٌی تاصدیذ سٍصاًِ حذٍد •
 .حضَس دس کٌاس تشًذّای تشتش خَدسٍ ٍ صٌایغ ٍاتستِ•
 .تؼشفِ حوایتی ٍ اجاسُ تْاء تسیاس هٌاسة فضای ًوایطگاّی•



تازدیذ کٌیذ؟ًوایشگاُ چرا  تایـذ از   

 .اطالع اص آخشیي دست آٍسدّا ٍ فٌاٍسی ّا•
 .تٌَع تی ًظیش گشٍُ ّای کاالیی حاضش دس ًوایطگاُ•
 .خذهات، اتضاس، تجْیضات ٍ هَاد جذیذ سا پیذا کٌیذ•
 داًص فٌی خَد سا اص طشیق سویٌاسّای آهَصضی،•
 .گفتگَّای تجاسی ٍ پاًل ّای صٌؼتی افضایص دّیذ•
 .سَاالت خَد سا دس هحیطی سٍ دس سٍ تا کاسضٌاساى دس هیاى تگزاسیذ•
 .تا چالص ّا ٍ فشصت ّای جذیذ دس صٌؼت تیًَیٌگ تِ سٍص تاضیذ•



SUBSCRIBE NOW 

IRANTUN2023 

 ّن اکٌَى ثثت ًام کٌیذ

 :ًظزات خَد را با تین بزگشاری در هیاى بگذاریذ
02128429550 
02191035069 www.BARSAM.org 

بفای کسب اطالعات بیشتف ي مشارکت در بخش َای مختلف 
 :پایگاٌ ایىتفوتی زیف مفاجعٍ یفماییذومایشگاٌ بٍ 

http://www.barsam.org/


@slidemodel 

http://slidemodel.com 

:بزگشاركٌٌذُ  


