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 های فروش نشریات خانه کتاب در تهران. نمایندگی1

 تلفن نشانی کتابفروشی ردیف

 22635961-22411466 بازارچه کتاب ،انقالبتهران، خ  اختران 1

 88469632-88599148 خان نرسیده به پل کریم خانکریمتهران، خ  اساطیر 2

 22623894-22429656 فروردین 16انقالب بعد از خ  تهران، آگاه 3

 22493256 انقالب فخررازیتهران، خ  پارت 4

 22421996 انقالب ابتدای دانشگاهتهران، خ  توس 5

 88563566-88563562 خانخ کریمتهران،  ثالث 6

 22664436-22999931 پاساژ فروزنده ،انقالب ، ختهران شناسانجامعه 7

 88866289-88695668 ک نوربخش ،زرتشتن، خ تهرا چاپار 8

 88696622 میرزای شیرازی ،خان نبشزیر پل کریم ،تهران چشمه 9

 22421666-22413866 خ ابوریحان ،انقالبتهران، خ  حكمت 11

 88986363 شهرک قدس )شهرک غرب(تهران،  سیناشهر کتاب ابن 11

 66166858-66166829 الف شمالی ،محمودیهتهران، خ  شهر کتاب الف 12

 88335686 خ بخارست ، شهید بهشتی تهران، خ شهر کتاب بخارست 13

 88636629 خ خرمشهر، تهران شهر کتاب خرمشهر 14

 33668666 میدان بریانک چنارشهر کتاب هفت 15

 66898169-66683626 چهاراه کامرانیه ،کامرانیهتهران،  شهرکتاب باهنر 16

 33965114 میدان بهمنان، تهر شهرکتاب بهمن 17

 66669966-66612268 پاساژ تندیس ،تجریشتهران،  شهرکتاب تجریش 18

 44688249-44686669 فلكه دوم صادقیهتهران،  شهرکتاب گلدیس 19

 88432699-88498688 شریعتی نبش کالتهتهران،  کتاب مرکزی شهر 21

 66318484-66394695 میدان ملت ،مجدیه شمالیتهران، خ  کتاب ملت شهر 21

 66655866-66693514 میدان هالل احمرتهران،  حوضشهرکتاب هفت 22

 22492559-22489918 فروردین 16انقالب نبشتهران، خ  طهوری 23

 22423263 موسسه خانه کتاب، 1989پ  ،انقالب ، ختهران خانه کتاب فروشگاه 24

 88858435 خان زند خ کریمتهران،  فرهنگ وهنر گویا 25

 88621595-88625628 نرسیده به میدان فلسطین ،تهران مرجع 26

 22496645 انقالب بعد از ابوریحانتهران، خ  مولی 27

 88646646 عصرجنب میدان ولیتهران،  نسل نواندیش 28

 22468139 خ دانشگاه تهران،  نیلوفر 29

 22421995 بازارچه کتاب ،خ انقالب ،تهران یساولی 31



 هاخانه کتاب در شهرستان اتیفروش نشر یهایگدنینما. 6
 تلفن نشانی کتابفروشی ردیف

 96156542438 65واحد  ،تجاری دوم،مجتمع زیتون ،تپارامون ،شیراز هاشمی شیراز 1

 5-5566969-9211 کیان پارس ،اهواز محام اهواز 2

 96151169862 ()ع میدان امام حسین ،چهار باغ ،اصفهان فرهنگسرای اصفهان 3

 96161589295 جنب خوابگاه قدس ،میدان دانشجو، شیراز م شیرازئقا 4

 96141561428 خیابان مدنی  ابتدای ،چهارراه سیروس حامد ارومیه 5

 96133968336 چهارراه دکترا ،مشهد امام مشهد 6

 92555514413 نرسیده به میدان امام ،خ علوی ،آبادخرم آبادشهر کتاب خرم 7

 94153361283 رو به روی ساختمان پزشكان ،خ ارک ،تبریز حامد تبریز  8

 96145966562 نرسیده به آبرسان ،خ امام، تبریز شهر کتاب تبریز 9

 91156516565 خ شریعتی  ،جنب مخابرات ،خ شریعتی ،بابل شهر کتاب بابل  11

 961952549646 اول خ پزشكان ،آبادمعالی، شیراز شهر کتاب شیراز 11

خ سید ، خ امام خمینی ،نرسیده به میدان شهدا، ساوه شهر کتاب ساوه 12

 ابورضا

98246653669 

 95156663616 خ آمادگاه ،اصفهان شهر کتاب نگارستان 13

 91134666359 اهللخ شیخ فضل ،تنكابن شهر کتاب تنكابن 14

 96166365896 چهارراه شهدا )بیمارستان فاطمی(  ،قم خانه کتاب قم 15

 16633314415 جنب بانک پاسارگاد ، نرسیده به میدان امام ،خ علویآباد، خرم آبادشهر کتاب خرم 16

بازار امام  ،موقوفه مدنیان، فلكه سوم، پارسکیان ،اهواز محام اهواز  17

 رضا

92155566969 

 98568636828 روی بانک ملی هروب، چهارراه گلستان کرمانشاه، کرمانشاه کتاب شهر 18

طبقه ، مجتمع تجاری کردستان، خ پاسدارانسنندج،  چیستا سنندج  19

 136 واحد، همكف

98655686136 

 98158631561 خ پاستور  ،همدان همدان زمینخانه کتاب ایران 21

 91555669968 جنب بانک ملت  ،خ امام خمینی ،رشت فرازمند رشت  21

کتب  ،عصرطبقه زیرین مسجد ولی، باغ فردوس ،سمنان سمنانکتب دانشگاهی اشراق  22

 اهی اشراق گدانش

96555559568 

 96655349399 خ بعثت  ،روی استانداریهروب ،خ سنگی ،بوشهر بوشهربانک کتاب  23

 96155388635 151 ، پنرسیده به قنادی گلها ،خ مطهری ،گنبد کاووس شهر کتاب گنبد 24

مجتمع تجاری ، چهارراه حافظ، بلوار امام ،رشهشاهین شهرشاهینکتاب پژوهش  35

 معینی 

95143649128 

 96455665631 31پ  ، 1خ شهدای  ،یاسوج شهر کتاب یاسوج  36

کتابفروشی پژوهشگران  37

 چالوس

 91136644168 نواب صفوی  ،کوروش ، خشهریور 16خ  ،چالوس

 91146694592  14قبل از الله ، متری 12خ  ،شهرقائم شهرسرزمین کتاب قائم 38

 96256643664 خ امام موسی صدر شمالی ، چهارراه سازمان ،بندرعباس بندرعباس کتابسرای سروش 39



 93455448656 جنب بانک ملت ، خ خیام، زاهدان زاهدانکتابسرای رحمانی  41

 95856631265 جنب کتابخانه مولوی  ،خ مولوی، شهرکرد شهرکرددنیای کتاب  41

 96151653466 ک مسجد جامع ، خ شهید بهشتی، رفسنجان رفسنجانی المهدی کتابفروش 42

 95133461214 پاساژ قرمز ، خ شهید رجایی ،کاشان شهر کتاب کاشان  43

 96185419821 شعبه مرکزی ، خ والیت ،ایالم ایالمکتابفروشی دانشگاه  44

 96166624551 خ تختی ، شهریور 16میدان ، دماوند دماوندکتابشهر ایران  45

، خ مفتح، مسجد جامع شهرک رضی فرهنگیان ،ورامین ورامین کتابفروشی قلم 46

 66 پ

96163618425 

 96166316491 چهارراه شهدا ،قم بوستان کتاب قم 47

 96166428366 جنب اماکن ،چهارراه شهدا ،قم کتاب و مطبوعات شهر قم 48

 95133422666 خرداد 13میدان کاشان،  ساربوک کاشان 49

 96185419821 کتابفروشی دانشگاه شعبه مرکزی  ،خ والیت ،ایالم کتابفروشی دانشگاه ایالم 51

 98556663236 خ هالل احمر  ،اهلل کاشانیمیدان آیت، کرمانشاه هکرمانشا کتابفروشی رستمی 51

 16132217112 خ نادری ،اهواز رشد اهواز 52

فروشگاه کتابشهر  ،تختی خ ،شهریور 16میدان  ،دماوند کتابشهر دماوند 53

 ایران 

96166624551 

 


