
شرکت توزیع کنندة مجلۀ معمار:  
نشرگستر:  

آقاي حق پرست 
(تهران و شهرستان، تلفن: 61933152) 

   تهران
انتشارات اول و آخر 

میدان انقالب، ابتداي خیابان آزادي، کوچه 
شهید جنتی، کوچه فرسار، پالك 3، واحد 

منفی 1،   آقاي پویا ریاضی خواه
تلفن:  66127083- 09121333634

انتشارات پرهام
انقالب، اول خیابان فروردین، پالك 297

تلفن: 66468235
انتشارات پیام

ابتداي 12 فروردین، پالك 316، واحد 2
تلفن: 66409531

انتشارات فدك ایساتیس
انقالب، خیابان شهید منیري جاوید، بین 

لبافی نژاد و جمهوري، پالك 10، آقاي مجید 
زرویی

تلفن: 66481096
دانشگاه شهید بهشتی (دانشکدة 

معماري)
میدان ولنجک، دانشکدة معماري و 

شهرسازي، آقاي یاري
تلفن:  29902875 - 09354189472

سراي باسمه
خیابان ایرانشهر، پارك ایرانشهر، خانۀ  

هنرمندان
تلفن: 88343604
شهر کتاب آرین

میرداماد، بین نفت و شمس تبریزي، 
ساختمان آرین

تلفن: 22222757 - 22224048
شهر کتاب ابن سینا

شهرك قدس (غرب)، خیابان خوردین، 
تقاطع پونک باختري و ایران زمین - 

فرهنگسراي ابن سینا
تلفن: 88089595-88089594

شهر کتاب الف
ولنجک، انتهاي خیابان الف، بعد از میدان 

مقدسی، نبش کوچه 3
تلفن: 22179860
شهر کتاب الماس

اقدسیه، بلوار ارتش، بلوار نیروي زمینی، 
مجتمع تجاري الماس، طبقۀ دوم

تلفن: 22981091-3
شهر کتاب باهنر (نشر کارنامه)

نیاوران، چهارراه کامرانیه، پالك 137
تلفن:22285969-70 

شهرکتاب تجریش
میدان تجریش، خیابان جعفري، مجتمع 
تجاري تندیس، طبقه منفی 2 واحد 27

تلفن: 22716628-22720029
شهر کتاب شهید بهشتی

خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر، نبش 
کوچۀ سوم، پالك 8

تلفن: 88553989 - 88723286
شهر کتاب فرشته

تجریش، خیابان دربندي، بعد از چهارراه 
تختی، پالك 43

تلفن: 22394639
شهر کتاب مرکزي

خیابان شریعتی، باالتر از مطهري، نبش 
کوچۀ کالته، خانم امجد

تلفن:  88456900
شهر کتاب نیاوران

انتهاي خیابان پاسداران، ضلع جنوبی پارك 
نیاوران، آقاي عصار

تلفن: 22832801-2
کتاب شمس

خیابان شریعتی، باالتر از پل رومی، خیابان 
موسی وند، نبش خداداد

تلفن: 22678704-22688971
کتابفروشی بوکلند

ولنجک، انتهاي خیابان، میدان مقدسی، 
میدان الف، مرکز خرید پاالدیوم، طبقه 3

تلفن: 22667714
کتابفروشی تهان

انقالب، ابتداي کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، 
بن بست دولت شاهی، پالك 5، زنگ 1 

تلفن: 66403208
کتابفروشی دارینوش

شریعتی، قلهک، جنب سینما فرهنگ، 
شمارة 1692

تلفن: 22000400
کتابفروشی ساعی

خیابان ولی عصر، نرسیده به پارك ساعی، 
پالك 2173

تلفن: 88728016
کتابفروشی سیماي دانش

انقالب، ابتداي خیابان 12 فروردین، پالك 320  
تلفن: 66461514-66460545

کتابفروشی فرهنگ
بلوار کشاورز، نرسیده به فلسطین،  نبش 

برادران مظفر
تلفن: 88941673

کتابفروشی فکر نو
انقالب، ابتداي خیابان دانشگاه، پالك 176

تلفن: 66416100
کتابفروشی هفت حوض

نارمک، ضلع غربی میدان هفت حوض

تلفن: 77925412-77920400
کتاب الرستان

مطهري، ابتداي خیابان الرستان، شمارة 128
تلفن: 88899365

مرکز معماري ایران
خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از مطهري، 

کوچۀ دهم، پالك 18
تلفن:  88717591-88717333

نشر چشمه
خیابان کریمخان، نبش میرزاي شیرازي، 

پالك 161
تلفن: 88907766

نشر رود
خیابان کریمخان، نبش میرزاي شیرازي

تلفن: 88902227

  شهرستان ها 

آمل، فروشگاه بزرگ شهر کتاب
خیابان هراز، نبش آفتاب چهلم، آقاي آزاد

تلفن: 43283850 - 44241155
اراك، شرکت آفرینش مهراز مرکزي

دروازه تهران، مجتمع تجاري پارس، طبقۀ 
دوم، سالن B، واحد 28/1، خانم حسنی

تلفن: 33237009
اردبیل، کتابفروشی ماهان

میدان قدس، به طرف ججین، نبش مسجد 
قدس، خانم سولماز رحیم زادة اردبیلی

تلفن:  33239268
ارومیه، سازمان نظام مهندسی

خیابان عمار، خیابان حج، سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی، 

خانم شهناز عنبري
تلفن: 33477694-9 ، 33447090

ارومیه، فروشگاه پاپیروس
خیابان شهید بهشتی، روبروي شرکت غله، 

پالك 203 ، آقاي نوري 
تلفن: 32246799 - 32248499

اصفهان، انتشارات مهرگان
میدان انقالب، خیابان چهارباغ عباسی، 

ابتداي خیابان سیدعلی خان، آقاي فتاحی
تلفن: 32221019

اصفهان، کتابفروشی ایرانیان
خیابان چهارباغ عباسی، ابتداي خیابان 

سیدعلی خان، آقاي کریمی
تلفن: 32222807

اصفهان، کتاب مرکزي اصفهان
خیابان چهارباغ عباسی، ابتداي خیابان 

سیدعلی خان،  آقاي سجاد
تلفن: 32223725-32220900
اهواز، نمایشگاه کتاب رشد

خیابان حافظ، بین مجاهدین و سلمان 
فارسی 

تلفن: 32216345-32217001
بابل، شهر کتاب بابل

میدان حمزه کال، ابتداي خیابان شریعتی، 
آقاي سلیمانی

تلفن:4-32312373 و 09193721086
بروجرد، شهر کتاب

میدان شهدا، خیابان فاطمی، پالك 51
تلفن:  42511401

بروجرد، فروشگاه پالت
خیابان بهار، پاساژ هنرور، طبقۀ همکف، 

آقاي هوشنگ فاریابی
تلفن: 42530352 - 42537933
بوکان، کتابکدة تخصصی مانیال

خیابان بهرام وند، بین کوچۀ  کاج یک و دو،  
آقاي سلیمان مام عبداهللا

تلفن: 46242630
تبریز،  آموزشی الف

خیابان ولی عصر،  خیابان رازي شرقی،  پالك 
8، آقاي احمدي

تلفن: 33312029
تربت حیدریه، گروه مهندسی فراسازه

خیابان جنت، بین جنت 1 و 3، آقاي 
فتحعلی زاده

تلفن: 52232073
جهرم، لوازم هنري پردیس

بلوار جانبازان، نبش کوچۀ 23، آقاي 
فیروزفرد

تلفن:  54340716 - 54441374
چالوس، مطبوعاتی آهنگربان

خیابان امام، نبش خیابان طاولی، آقاي 
آهنگربان

تلفن: 52228609
خرم آباد، فروشگاه امیران

خیابان شهداي غربی،  شمارة 510، آقاي فتاح
تلفن: 33313187 

درود، نظام مهندسی
خیابان 90متري، بلوار صنعت،  جنب مسجد 

امام حسن عسگري، آقاي برومند
تلفن: 43235299

رشت، مجتمع فرهنگی مهران
خیابان سعدي، جنب بانک مسکن، روبه روي 

کلیسا، آقاي پوررضا و وارسته
تلفن: 33244488، 33246665

زنجان، آموزشگاه خانۀ معماري عمران
سعدي وسط، روبروي مجتمع تجاري شهر 

راز، جنب بانک تجارت، آقاي اسمخانی
تلفن: 33366156

زنجان، خانه معمار رسام
اعتمادیه، خیابان یازده وسط، آقاي حمید 

غدیري
تلفن: 33464159 - 09125415240

زنجان، شهر کتاب
چهارراه سعدي، روبه روي بانک پاسارگاد، 

نمایندگی هاي فروش مجلۀ معمارنمایندگی هاي فروش مجلۀ معمار



ابتداي کوچۀ باقري، پالك 3، آقاي فرجیان
تلفن: 33324481-2

زنجان، فروشگاه رسام
شهرك کارمندان، فاز دوم، خیابان سوم، 

آقاي غدیري
تلفن: 33459010- 09125415240
سبزوار، آکادمی تخصصی معماري

خیابان کاشفی، روبروي قنادي گل سرخ، 
آقاي مختاري فرد

تلفن: 44242913
سبزوار، سازمان نظام مهندسی

خیابان داورزنی، نبش داورزنی 7،  خانم 
قاري زاده

تلفن: 44222451-15
سنندج، کتابسراي قلم

خیابان پاسداران، مجتمع تجاري کردستان، 
طبقۀ اول، واحد 290، آقاي سلیمی

تلفن: 09183805548-33243552
سنندج، کتابفروشی چیستا

خیابان پاسداران، مجتمع تجاري کردستان، 
طبقۀ همکف، پالك 159، آقاي نیک روزي

تلفن: 33287195 - 09303047781
شاهرود، مطبوعات آقائی

خیابان ثبت قدیم، پاساژ قائم، آقاي آقائی
تلفن:  32238221- 09121732392

شهرکرد، فروشگاه ابزار هنر
خیابان 12 محرم، روبروي مجتمع امام 

صادق، آقاي نادعلی
تلفن: 32263433

شهریار، دفتر فنی نسیم
میدان امام خمینی، ابتداي خیابان انقالب، 
جنب داروخانه محبی (مادر سابق)، آقاي 

ابراهیم دستنال
تلفن: 65222905

شیراز، کتابفروشی فرهنگ و هنر
شیراز، چهارراه زند، ابتداي خیابان رودکی، 

آقاي اسکندري
تلفن: 32339272-32338200
شیراز، کتابفروشی ارمغان هنر

چهارراه زند، خیابان رودکی، ساختمان رضا، 
آقاي فرجام

تلفن: 32332194
شیراز، فروشگاه هنر ایران

شهر صدرا،  بلوار دانش، نبش خیابان دلگشا، 
آقاي یزدان مصالئی

تلفن: 09178547805- 36412931
قزوین، انجمن صنفی مهندسین معمار 

استان قزوین
خیابان نوروزیان،  بعد از حکمت 17،  پالك 
50،  طبقۀ  دوم، آقاي محمدرضا نوروزیان

تلفن:  33660011
قزوین، مؤسسۀ نیکان

چهارراه فلسطین، جنب رنگ فروشی جمالی، 

خانم امینی
تلفن: 33334060

قم، دفتر فنی پیمان
بلوار امین، نبش کوچۀ 35، آقاي حالجیان

تلفن: 32916145
کرج، دفتر فنی کرگدن

خیابان درختی، روبه روي نمایشگاه بهمن، 
باالي نانوائی، آقاي محمدقلی

تلفن:  33526695
کرمان، کتابفروشی شهر فرهنگ

خیابان هزار و یک شب، حدفاصل کوچۀ 5 و 
7، فروشگاه شهر فرهنگ، آقاي ابراهیمی

تلفن:  9- 32477598 - 09133989368 
کرمانشاه، فروشگاه پاپیروس

خیابان کاشانی، مجتمع حافظ، طبقه دوم، 
آقاي بیدهندي

تلفن: 37288268
کرمانشاه،  کتابفروشی حافظ

خیابان دبیر اعظم،  پاساژ حافظ، طبقۀ آخر، 
آقاي زنگنه

تلفن: 37277426
کرمانشاه، کتابفروشی مدیریت

خیابان دبیراعظم، پاساژ سروش، طبقۀ سوم، 
آقاي حسامی

تلفن: 37229595
کیش، کتابفروشی دانشگاه

شهرك میرمهنا، ابتداي نیایش، دانشگاه 
پردیس بین المللی کیش، آقاي افشارپور 

تلفن: 09347695507- 4434541
گرگان، آقاي جعفر جاللی

خیابان امام، آفتاب 20، کتابفروشی جاللی
تلفن: 32222127

الرستان، لوازم معماري اوس معمار
شهر جدید فلکه طاووس، 30 متري گراش، 

نبش بلوك 2، آقاي مهربانی
تلفن: 09177824616-52242871

مراغه، کتابفروشی بیژن
میدان خواجه نصیرالدین طوسی، پالك 19، 

آقاي بهرنگ بیژن
تلفن: 09127011946- 32222078

مراغه، نمایشگاه کتاب فدك 
خیابان قدس، اول شیخ تاجی، زیرزمین 

چاپ مهرگان، آقاي مشمول
تلفن: 32236646

مشهد، کتابفروشی کسري
بلوار سجاد، نرسیده به چهارراه بزرگمهر، 

جنب بانک ملی، پاساژ پردیس، طبقۀ منهاي 
یک، آقاي یزدانیان

تلفن:  37640951- 37613647-
09156978085

مشهد، کتابفروشی و لوازم التحریر 
الهدي

بلوار سجاد، بین چهاراره بهار و بزرگمهر، 

روبه روي بانک ملی، پاساژ الله، آقاي 
اسماعیل پور

تلفن: 37614005
مشهد، کیوسک مطبوعاتى آقاى کابلى

میدان احمدآباد، بلوار مالصدرا، نبش 
مالصدراى چهار، آقاى کابلى

تلفن: 38447282 - 09153176373
نور، فروشگاه انگاره

خیابان امام، جنب درمانگاه شهید رجایی، 
آقاي کاظمیان

تلفن: 44522526 - 44520871
همدان، کتابفروشی ایران زمین

خیابان پاستور، آقاي نصیري
تلفن: 38283947

همدان، کتابفروشی وینزور
میدان دانشگاه، ابتداي بین النهرین، آقاي 

جلیلیان
تلفن: 38256469 - 38251260    
یزد، لوازم مهندسی و هنري وستا

خیابان کاشانی، بلوار امام جعفر صادق، جنب 
پیتزا مثلث، آقاي موحدي

تلفن: 36285000
یزد، کتاب مرکزي فدك

ابتداي خیابان فرخی، جنب مجتمع ستاره، 
آقاي مجیدرضا زرویی

تلفن: 36268822

 کیوسک هاي مطبوعاتی شهرستان ها

آبادن، آقاي نادر چوبدار
تلفن: 32226658-09166333087

آمل، آقاي رجایی
تلفن: 32228459-09116275350

اردبیل، آقاي رضا مؤذنی
تلفن: 09144523623- 32235418

اصفهان، آقاي شفیعی
تلفن: 36294059- 09131161110

اراك، آقاي داراب بیات
تلفن: 09181612722-32239345

ارومیه، خانم رضوان آیرملو
تلفن: 32243413 - 09144414498

اهواز، آقاي باسردویی
تلفن: 09163139756-33323664

ایالم، آقاي ملک زاده
تلفن: 09183418313 - 33348064

بابل، آقاي زاهدي
تلفن: 432315754- 09111120165

بجنورد، آقاي علی صمدي
تلفن: 42232025- 09155843960
بندرعباس، آقاي مهران محمدى

تلفن: 09171590360
بوشهر، آقاي اقبال مجرد

تلفن: 35554550-09177722433

بیرجند، خانم لبیب
تلفن: 32221620 - 09156664233

تبریز، آقاي حسن رضى زاده
تلفن: 35533793- 09141618261

خرم آباد، آقاي نجفوند
تلفن: 34205109- 09161619906

رشت، آقاي علی رشیدي
تلفن: 36664771 - 09122969285

زاهدان، آقاي شکوهی فر
تلفن: 33238722 - 09151417559

زنجان، آقاي عطایى
تلفن: 33560822- 09121413700

ساري، آقاي محمدي
تلفن: 33258753 - 09119524183

سبزوار، آقاي رضا قدیریان
تلفن: 32231423 - 09155716673

سمنان، خانم محبوبه مؤمن
تلفن: 33349581 - 09197439200

سنندج، خانم اخالقی 
تلفن: 33288585- 09183736561

شاهرود، آقاي حسن یزدانی
09121731721 -32240522

شهرکرد، آقاي بابانژاد
تلفن: 09132833221- 32258028

شیراز، آقاي حق گو
تلفن: 32333726 - 09171176184

قائمشهر، آقاي تقوي
تلفن: 42248026 - 09119251569

قزوین، آقاي قلی زاده
تلفن: 09127841813 - 33568540

قم، آقاي کاظمی
09121521481-37742038

کاشان، آقاي صدري
تلفن: 09131637987-34450606 

کرج، آقاي علی عسگري
تلفن: 16- 32753415 - 09123154706

کرمان، آقاي عباس محسنی
تلفن: 12- 32527913 - 09131401444

کرمانشاه، آقاي کاوه رستمی
تلفن: 09124351878 - 34249750

گرگان، آقاي امامی
تلفن: 32347792 - 09126224465

مشهد، خانم خاوریان
تلفن: 33449906- 09155018652

ورامین، آقاي حیدري
تلفن: 66269603 - 09121446822

همدان، آقاي مدي
تلفن: 09188113421-38255333
یاسوج، آقاي صادق حسین زاده

تلفن: 32231170 - 09171430982
یزد، آقاي محمدرضا ابهت

تلفن: 09133526094 -3 - 36229322


