برخی از مراکز فروش کتابهای تألیفی
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تهران
فروشگاه انتشارات جنگل1

تهران
فروشگاه انتشارات جنگل2

تهران
کتابفروشی راه رشد

تهران

اصفهان
فروشگاه انتشارات جنگل1

اصفهان
فروشگاه انتشارات جنگل2

اصفهان
فروشگاه انتشارات جنگل3

قم
فروشگاه انتخاب

رشت
فروشگاه انتشارات جنگل

تبریز
کتابفروشی آفتاب

تبریز
کتابفروشی فروزش

تبریز
کتابفروشی زبان آکادمیک

مشهد
کتابفروشی فرزانه

مشهد
زبانکده آفاق

مشهد
کتابفروشی پردیس

اهواز
کتابفروشی رشد

اهواز
خانه کتاب زبان

در سراسر کشور

میدان انقالب ،خیابان انقالب ،خیابان  12فروردین ،خیابان
لبافینژاد ،نرسیده به منیری جاوید تلفن66496208 :
میدان انقالب ،خ انقالب ،خ  12فروردین ،جنب ساختمان تعزیرات
تلفن66175082 :
خیابان انقالب ،بین خیابان  12فروردین و اردیبهشت

کلیۀ کتابفروشیهای زبان میدان انقالب
خانه اصفهان ،فلکه نگهبانی ،خیابان خلیفه سلطانی ،گاز سابق،
روبروی تقاطع دوم تلفن33205067 :
خیابان چهارباغ باال ،چهارراه نظر تلفن36291178 :

خیابان آمادگاه ،روبروی هتل عباسی تلفن32239466 :
چهارراه شهدا ،خیابان معلم غربی ،انتهای کوی  ،20ساختمان مهر
خیابان سعدی ،مقابل بازار روز ،نبش خیابان شهید نوری تلفن:
33265110
خیابان شریعتی جنوبی ،جنب بانک ملی ،زیرزمین
خ امام ،نرسیده به چهارراه آبرسان ،روبروی کوی بزرگمهر
فلکه دانشگاه ،برج بلور
خ سعدی ،پاساژ مهتاب ،ط همکف ،پ 28
احمدآباد ،اول مالصدرا ،پاساژ پردیس
میدان آزادی ،دانشگاه فردوسی ،جنب دانشکده علوم اداری و
اقتصاد
خ حافظ ،بین سیروس و نادری
گلستان ،کوی سعدی ،خیابان اصلی ،بین تربت و کاشان
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اهواز
کتابفروشی شرق

شیراز
کتابفروشی مدرن

شیراز
کتابفروشی مرکزی

کرمانشاه
کتابفروشی سروش

کرمانشاه
کتابفروشی اندیشه

کرمانشاه
کتابفروشی سروش نو

کرمانشاه
کتابفروشی شهر زبان

کرج
کتابفروشی یاس

کرج
کتابفروشی بهمن

گرگان
کتابفروشی جنگل

گرگان
کتابفروشی فرهنگ

کرمان
کتابفروشی شهر زبان

کرمان
کتابفروشی تابش

خرم آباد
کتابفروشی دنیای زبان

بروجرد
کتابفروشی پارسی

همدان
کتابفروشی جهان دانش

بابل
کتابفروشی گویش

خ حافظ شمالی ،بین نادری و سیروس ،پ 333

خیابان مالصدرا ،ساختمان آناهیتا
چهارراه مالصدرا ،ابتدای خیابان رحمتآباد
میدان آزادی ،خ پست شهید قندی
خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش ،طبقۀ همکف
خیابان دبیر اعظم ،پاساژ سروش ،طبقه دوم ،دست راست
چهارراه سنگر ،بهطرف الهیه ،سمت چپ
چهل و پنج متری گلشهر ،خیابان درختی ،بعد از بانک تجارت،
طبقه پایین شهر کتاب سروش
چهار راه طالقانی ،میدان حصارک ،فلکۀ اول گوهردشت ،میدان
آزادگان
میدان شهرداری ،پاساژ شیرنگی
خیابان خمینی ،آفتاب 20
خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به چهارراه طهماسب آباد ،قبل از
فروشگاه خانه و کاشانه ،مجتمع ارغوان
ابتدای بهشتی ،جنب اتوگالری سام
چهارراه فرهنگ ،بهسمت میدان تختی
میدان شهدا ،پاساژ آینه
میدان امام ،ابتدای خیابان شریعتی
خ هفده شهریور ،جنب سینما انقالب
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ارومیه
کتابکدۀ برگ سبز

سمنان
کتابفروشی اشراق

شاهرود
کتابفروشی معین

یزد
کتابفروشی فدک

یزد
کتابفروشی چشمک

بندرعباس
کتابفروشی پنج استاد

سنندج
کتابفروشی کالم

مریوان
کتابفروشی اندیشه

چالوس
کتابفروشی پویا

ایالم
کتابفروشی رشد

بجنورد
کتابفروشی فرزین

بیرجند
کتابفروشی خوارزمی

نیریز
کتابفروشی کالج

ارومیه ،خیام جنوبی ،پاساژ ارک ،زیرزمین

بلوار ولیعصر ،جنب مسجد ولیعصر
خیابان 22بهمن ،جنب ساختمان پزشکی بابایی
میدان باغ ملی ،ابتدای خیابان فرخی
میدان آزادی ،روبروی شهرداری یزد
بلوار دانشگاه
خیابان پاسداران ،به سمت میدان آزادی
خیابان جمهوری ،پاساژ عدالت ،طبقه دوم
خیابان  17شهریور ،نبش خیابان فرهنگ ،پاساژ قائم
خیابان والیت ،باالتر از مسجد والی
میدان شهید ،پاساژ الدن
میدان ابوذر ،بلوار مدرس ،مدرس  ،2پالک  ،100ساختمان
خوارزمی
خیابان قدس ،پاساژ زحلی ،طبقه دوم
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