
شركت توزيع كنندة مجلة معمار:  
نشرگستر:  

آقاي حق پرست 
)تهران و شهرستان، تلفن: 54081152( 

   تهران
انتشارات اول و آخر 

ميدان انقالب، ابتداي خيابان آزادي، كوچه 
شهيد جنتي، كوچه فرسار، پالك 3، واحد 

منفي 1،   آقاي پويا رياضي خواه
تلفن:  66127083- 09121333634

انتشارات پرهام
انقالب، اول خيابان فروردين، پالك 297

تلفن: 66468235
انتشارات پيام

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

انتشارات فدك ايساتيس
انقالب، خيابان شهيد منيري جاويد، بين 

لبافي نژاد و جمهوري، پالك 10، آقاي مجيد 
زرويي

تلفن: 66481096
انتشارات ويژه نشر 

خيابان انقالب، خيابان نجات الهی، كوچه 
هواپيمايی، پالك 1
تلفن: 88910429

دانشگاه شهيد بهشتي )دانشكدة 
معماري(

ميدان ولنجك، دانشكدۀ معماري و 
شهرسازي، آقاي ياري

تلفن:  29902875 - 09354189472
سراي باسمه

خيابان ايرانشهر، پارك ايرانشهر، خانة  
هنرمندان

تلفن: 88343604
شهر كتاب آرين

ميرداماد، بين نفت و شمس تبريزي، 
ساختمان آرين

تلفن: 22222757 - 22224048
شهر كتاب ابن سينا

شهرك قدس )غرب(، خيابان خوردين، 
تقاطع پونك باختري و ايران زمين - 

فرهنگسراي ابن سينا
تلفن: 88089595-88089594

شهر كتاب الف
ولنجك، انتهاي خيابان الف، بعد از ميدان 

مقدسي، نبش كوچه 3
تلفن: 22179860

شهر كتاب الماس
اقدسيه، بلوار ارتش، بلوار نيروي زميني، 

مجتمع تجاري الماس، طبقة دوم
تلفن: 22981091-3

شهر كتاب باهنر )نشر كارنامه(

نياوران، چهارراه كامرانيه، پالك 137
تلفن:22285969-70 

شهركتاب بوستان
ميدان پونك، مجتمع تجاری بوستان ، 

شماره 193
تلفن: 44499187

شهركتاب تجريش
ميدان تجريش، خيابان جعفري، مجتمع 
تجاري تنديس، طبقه منفي 2 واحد 27

تلفن: 22716628-22720029
شهر كتاب شهيد بهشتي

خيابان بهشتي، خيابان احمد قصير، نبش 
كوچة سوم، پالك 8

تلفن: 88553989 - 88723286
شهر كتاب فرشته

تجريش، خيابان دربندي، بعد از چهارراه 
تختي، پالك 43

تلفن: 22394639
شهر كتاب مركزي

خيابان شريعتي، باالتر از مطهري، نبش 
كوچة كالته، خانم امجد

تلفن:  88456900
كتاب شمس

خيابان شريعتي، باالتر از پل رومي، خيابان 
موسي وند، نبش خداداد

تلفن: 22678704-22688971
كتابفروشی افراكتاب

خيابان وليعصر، روبروی پارك ملت
تلفن: 22015757

كتابفروشي بوكلند
ولنجك، انتهاي خيابان، ميدان مقدسي، 
ميدان الف، مركز خريد پاالديوم، طبقه 3

تلفن: 22667714
كتابفروشی پاگرد

شهرك غرب، ميدان صنعت  ،  روبروی مركز 
خريد ميالد نور، كانون معماران نوين

تلفن: 88075268
كتابفروشی داستان

پاسداران، خيابان ناطق نوری ،  ميدان قبا
تلفن: 22877360

كتابفروشي ساعي
خيابان ولي عصر، نرسيده به پارك ساعي، 

پالك 2173
تلفن: 88728016

كتابفروشي سيماي دانش
انقالب، ابتداي خيابان 12 فروردين، پالك 320  

تلفن: 66461514-66460545
كتابفروشي فرهنگ

بلوار كشاورز، نرسيده به فلسطين،  نبش 
برادران مظفر

تلفن: 88941673
كتابفروشي فكر نو

انقالب، ابتداي خيابان دانشگاه، پالك 176
تلفن: 66416100

كتابفروشی مرجع

فلسطين جنوبی ، قبل از ميدان فلسطين، 
نبش كوچه نوبخت
تلفن: 88961303

كتابفروشي هفت حوض
نارمك، ضلع غربي ميدان هفت حوض

تلفن: 77925412-77920400
كتاب الرستان

مطهري، ابتداي خيابان الرستان، شمارۀ 128
تلفن: 88899365

نشر چشمه
خيابان كريمخان، نبش ميرزاي شيرازي، 

پالك 161
تلفن: 88907766
نشر چشمه آرن

شهرك غرب، فرحزادی، خيابان حافظی، 
مجتمع آرن، طبقه 2

تلفن: 75935455
نشرچشمه كوروش

اتوبان حكيم غرب، ستاری شمالی، مجتمع 
كوروش،  طبقه 5

تلفن: 22971988
نشر رود

خيابان كريمخان، نبش ميرزاي شيرازي
تلفن: 88902227

نشر شهر
گيشا، خيابان عليالی، بوستان گفتگو 

تلفن:  88286071

  شهرستان ها 

آمل، فروشگاه بزرگ شهر كتاب
خيابان هراز، نبش آفتاب چهلم، آقاي آزاد

تلفن: 43283850 - 44241155
اراك، شركت آفرينش مهراز مركزي

دروازه تهران، مجتمع تجاري پارس، طبقة 
دوم، سالن B، واحد 28/1، خانم حسني

تلفن: 33237009
اردبيل، كتابفروشي ماهان

ميدان قدس، به طرف ججين، نبش مسجد 
قدس، خانم سولماز رحيم زادۀ اردبيلي

تلفن:  33239268
اروميه، سازمان نظام مهندسي

خيابان عمار، خيابان حج، سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي، 

خانم شهناز عنبري
تلفن: 33477694-9 ، 33447090

اروميه، فروشگاه پاپيروس
خيابان شهيد بهشتي، روبروي شركت غله، 

پالك 203 ، آقاي نوري 
تلفن: 32246799 - 32248499

اصفهان، انتشارات مهرگان
ميدان انقالب، خيابان چهارباغ عباسي، 

ابتداي خيابان سيدعلي خان، آقاي فتاحي
تلفن: 32221019

اصفهان، كتابفروشي ايرانيان

خيابان چهارباغ عباسي، ابتداي خيابان 
سيدعلي خان، آقاي كريمي

تلفن: 32222807
اصفهان، كتاب مركزي اصفهان

خيابان چهارباغ عباسي، ابتداي خيابان 
سيدعلي خان،  آقاي سجاد

تلفن: 32223725-32220900
اهواز، نمايشگاه كتاب رشد

خيابان حافظ، بين مجاهدين و سلمان 
فارسي 

تلفن: 32216345-32217001
بابل، شهر كتاب بابل

ميدان حمزه كال، ابتداي خيابان شريعتي، 
آقاي سليماني

تلفن:4-32312373 و 09193721086
بروجرد، شهر كتاب

ميدان شهدا، خيابان فاطمي، پالك 51
تلفن:  42511401

بروجرد، فروشگاه پالت
خيابان بهار، پاساژ هنرور، طبقة همكف، 

آقاي هوشنگ فاريابي
تلفن: 42530352 - 42537933
بوكان، كتابكدة تخصصي مانيال

خيابان بهرام وند، بين كوچة  كاج يك و دو،  
آقاي سليمان مام عبداهلل

تلفن: 46242630
تبريز،  آموزشي الف

خيابان ولي عصر،  خيابان رازي شرقي،  پالك 
8، آقاي احمدي

تلفن: 33312029
تربت حيدريه، گروه مهندسي فراسازه

خيابان جنت، بين جنت 1 و 3، آقاي 
فتحعلي زاده

تلفن: 52232073
جهرم، لوازم هنري پرديس

بلوار جانبازان، نبش كوچة 23، آقاي 
فيروزفرد

تلفن:  54340716 - 54441374
چالوس، مطبوعاتي آهنگربان

خيابان امام، نبش خيابان طاولي، آقاي 
آهنگربان

تلفن: 52228609
خرم آباد، فروشگاه اميران

خيابان شهداي غربي،  شمارۀ 510، آقاي فتاح
تلفن: 33313187 

درود، نظام مهندسي
خيابان 90متري، بلوار صنعت،  جنب مسجد 

امام حسن عسگري، آقاي برومند
تلفن: 43235299

رشت، مجتمع فرهنگي مهران
خيابان سعدي، جنب بانك مسكن، روبه روي 

كليسا، آقاي پوررضا و وارسته
تلفن: 33244488، 33246665

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

نمايندگي هاي فروش مجلة معمارنمايندگي هاي فروش مجلة معمار



راز، جنب بانك تجارت، آقاي اسمخاني
تلفن: 33366156

زنجان، خانه معمار رسام
اعتماديه، خيابان يازده وسط، آقاي حميد 

غديري
تلفن: 33464159 - 09125415240

زنجان، شهر كتاب
چهارراه سعدي، روبه روي بانك پاسارگاد، 

ابتداي كوچة باقري، پالك 3، آقاي فرجيان
تلفن: 33324481-2

زنجان، فروشگاه رسام
شهرك كارمندان، فاز دوم، خيابان سوم، 

آقاي غديري
تلفن: 33459010- 09125415240
سبزوار، آكادمي تخصصي معماري

خيابان كاشفي، روبروي قنادي گل سرخ، 
آقاي مختاري فرد

تلفن: 44242913
سبزوار، سازمان نظام مهندسي

خيابان داورزني، نبش داورزني 7،  خانم 
قاري زاده

تلفن: 44222451-15
سنندج، كتابسراي قلم

خيابان پاسداران، مجتمع تجاري كردستان، 
طبقة اول، واحد 290، آقاي سليمي

تلفن: 09183805548-33243552
سنندج، كتابفروشي چيستا

خيابان پاسداران، مجتمع تجاري كردستان، 
طبقة همكف، پالك 159، آقاي نيك روزي

تلفن: 33287195 - 09303047781
شاهرود، مطبوعات آقائي

خيابان ثبت قديم، پاساژ قائم، آقاي آقائي
تلفن:  32238221- 09121732392

شهركرد، فروشگاه ابزار هنر
خيابان 12 محرم، روبروي مجتمع امام 

صادق، آقاي نادعلي
تلفن: 32263433

شهريار، دفتر فني نسيم
ميدان امام خميني، ابتداي خيابان انقالب، 
جنب داروخانه محبي )مادر سابق(، آقاي 

ابراهيم دستنال
تلفن: 65222905

شيراز، كتابفروشي فرهنگ و هنر
شيراز، چهارراه زند، ابتداي خيابان رودكي، 

آقاي اسكندري
تلفن: 32339272-32338200

شيراز، كتابفروشي ارمغان هنر
چهارراه زند، خيابان رودكي، ساختمان رضا، 

آقاي فرجام
تلفن: 32332194

شيراز، فروشگاه هنر ايران
شهر صدرا،  بلوار دانش، نبش خيابان دلگشا، 

آقاي يزدان مصالئي
تلفن: 09178547805- 36412931

قزوين، انجمن صنفي مهندسين معمار 

استان قزوين
خيابان نوروزيان،  بعد از حكمت 17،  پالك 

50،  طبقة  دوم، آقاي محمدرضا نوروزيان
تلفن:  33660011

قزوين، مؤسسة نيكان
چهارراه فلسطين، جنب رنگ فروشي جمالي، 

خانم اميني
تلفن: 33334060

قم، دفتر فني پيمان
بلوار امين، نبش كوچة 35، آقاي حالجيان

تلفن: 32916145
كرج، دفتر فني كرگدن

خيابان درختي، روبه روي نمايشگاه بهمن، 
باالي نانوائي، آقاي محمدقلي

تلفن:  33526695
كرمان، كتابفروشي شهر فرهنگ

خيابان هزار و يك شب، حدفاصل كوچة 5 و 
7، فروشگاه شهر فرهنگ، آقاي ابراهيمي

تلفن:  9- 32477598 - 09133989368 
كرمانشاه، فروشگاه پاپيروس

خيابان كاشاني، مجتمع حافظ، طبقه دوم، 
آقاي بيدهندي

تلفن: 37288268
كرمانشاه،  كتابفروشي حافظ

خيابان دبير اعظم،  پاساژ حافظ، طبقة آخر، 
آقاي زنگنه

تلفن: 37277426
كرمانشاه، كتابفروشي مديريت

خيابان دبيراعظم، پاساژ سروش، طبقة سوم، 
آقاي حسامي

تلفن: 37229595
كيش، كتابفروشي دانشگاه

شهرك ميرمهنا، ابتداي نيايش، دانشگاه 
پرديس بين المللي كيش، آقاي افشارپور 

تلفن: 09347695507- 4434541
گرگان، آقاي جعفر جاللي

خيابان امام، آفتاب 20، كتابفروشي جاللي
تلفن: 32222127

الرستان، لوازم معماري اوس معمار
شهر جديد فلكه طاووس، 30 متري گراش، 

نبش بلوك 2، آقاي مهرباني
تلفن: 09177824616-52242871

مراغه، كتابفروشي بيژن
ميدان خواجه نصيرالدين طوسي، پالك 19، 

آقاي بهرنگ بيژن
تلفن: 09127011946- 32222078

مراغه، نمايشگاه كتاب فدك 
خيابان قدس، اول شيخ تاجي، زيرزمين 

چاپ مهرگان، آقاي مشمول
تلفن: 32236646

مشهد، كتابفروشي و لوازم التحرير 
الهدي

بلوار سجاد، بين چهاراره بهار و بزرگمهر، 
روبه روي بانك ملي، پاساژ الله، آقاي 

اسماعيل پور

تلفن: 37614005
مشهد، كتابفروشي ميالن افزار

بلوار سجاد، نرسيده به چهارراه بزرگمهر، 
پاساژ پرديس، طبقه منفی يك، مهندس 

ميالنی زاده 
تلفن:  37670807-38404485

مشهد، كيوسک مطبوعاتی آقای كابلی
ميدان احمدآباد، بلوار مالصدرا، نبش 

مالصدرای چهار، آقای كابلی
تلفن: 38447282 - 09153176373

نور، فروشگاه انگاره
خيابان امام، جنب درمانگاه شهيد رجايي، 

آقاي كاظميان
تلفن: 44522526 - 44520871
همدان، كتابفروشي ايران زمين

خيابان پاستور، آقاي نصيري
تلفن: 38283947

همدان، كتابفروشي وينزور
ميدان دانشگاه، ابتداي بين النهرين، آقاي 

جليليان
تلفن: 38256469 - 38251260    
يزد، لوازم مهندسي و هنري وستا

خيابان كاشاني، بلوار امام جعفر صادق، جنب 
پيتزا مثلث، آقاي موحدي

تلفن: 36285000
يزد، كتاب مركزي فدك

ابتداي خيابان فرخي، جنب مجتمع ستاره، 
آقاي مجيدرضا زرويي

تلفن: 36268822

 كيوسک هاي مطبوعاتي شهرستان ها

آبادن، آقاي نادر چوبدار
تلفن: 32226658-09166333087

آمل، آقاي رجايي
تلفن: 32228459-09116275350

اردبيل، آقاي رضا مؤذني
تلفن: 09144523623- 32235418

اصفهان، آقاي شفيعي
تلفن: 36294059- 09131161110

اراك، آقاي داراب بيات
تلفن: 09181612722-32239345

اروميه، خانم رضوان آيرملو
تلفن: 32243413 - 09144414498

اهواز، آقاي باسردويي
تلفن: 09163139756-33323664

ايالم، آقاي ملک زاده
تلفن: 09183418313 - 33348064

بابل، آقاي زاهدي
تلفن: 432315754- 09111120165

بجنورد، آقاي علي صمدي
تلفن: 42232025- 09155843960

بندرعباس، آقاي مهران محمدی
تلفن: 09171590360

بوشهر، آقاي اقبال مجرد

تلفن: 35554550-09177722433
بيرجند، خانم لبيب

تلفن: 32221620 - 09156664233
تبريز، آقاي حسن رضی زاده

تلفن: 35533793- 09141618261
خرم آباد، آقاي نجفوند

تلفن: 34205109- 09161619906
رشت، آقاي علي رشيدي

تلفن: 36664771 - 09122969285
زاهدان، آقاي شكوهي فر

تلفن: 33238722 - 09151417559
زنجان، آقاي عطايی

تلفن: 33560822- 09121413700
ساري، آقاي محمدي

تلفن: 33258753 - 09119524183
سبزوار، آقاي رضا قديريان

تلفن: 32231423 - 09155716673
سمنان، خانم محبوبه مؤمن

تلفن: 33349581 - 09197439200
سنندج، خانم اخالقي 

تلفن: 33288585- 09183736561
شاهرود، آقاي حسن يزداني

09121731721 -32240522
شهركرد، آقاي بابانژاد

تلفن: 09132833221- 32258028
شيراز، آقاي حق گو

تلفن: 32333726 - 09171176184
قائمشهر، آقاي تقوي

تلفن: 42248026 - 09119251569
قزوين، آقاي قلي زاده

تلفن: 09127841813 - 33568540
قم، آقاي كاظمي

09121521481-37742038
كاشان، آقاي صدري

تلفن: 09131637987-34450606 
كرج، آقاي علي عسگري

تلفن: 16- 32753415 - 09123154706
كرمان، آقاي عباس محسني

تلفن: 12- 32527913 - 09131401444
كرمانشاه، آقاي كاوه رستمي

تلفن: 09124351878 - 34249750
گرگان، آقاي امامي

تلفن: 32347792 - 09126224465
مشهد، خانم خاوريان

تلفن: 33449906- 09155018652
ورامين، آقاي حيدري

تلفن: 66269603 - 09121446822
همدان، آقاي مدي

تلفن: 09188113421-38255333
ياسوج، آقاي صادق حسين زاده

تلفن: 32231170 - 09171430982
يزد، آقاي محمدرضا ابهت

تلفن: 09133526094 -3 - 36229322


