
 سراسر کشور در وندیمهرداد زنگیه استاد تألیفی هایکتاب اکز فروشمر برخی از

1 
 تهران

 1فروشگاه انتشارات جنگل
 یابانخ ین،فرورد 12 یابانانقالب، خ یابانانقالب، خ یدانم

 66496208تلفن:  یدجاو یریبه من یدهنرس ،نژادیلباف

2 
 تهران

2روشگاه انتشارات جنگلف  
 فروردین، جنب ساختمان تعزیرات 12 ان انقالب، خ انقالب، خمید

 66175082 تلفن:

3 
 تهران

 کتابفروشی راه رشد

 اردیبهشت ین وفرورد 12 یابانخ بین انقالب، خیابان

66965070 

 های زبان میدان انقالبوشیکتابفر کلیۀ                                        تهران 4

5 
 اصفهان

1جنگلفروشگاه انتشارات   
  فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، گاز سابق، خانه اصفهان،

 0۳1-۳۳205067 روبروی تقاطع دوم

۶ 
 اصفهان

2فروشگاه انتشارات جنگل  
  ۳6291178ر تلفن خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظ 

۷ 
 اصفهان

3فروشگاه انتشارات جنگل  
 ۳22۳9466 خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی

۸ 
 قم

 فروشگاه انتخاب

 ، ساختمان مهر20انتهای کوی ، معلم غربیخیابان چهارراه شهدا، 

025۳78۳9477 

۹ 
 رشت

 فروشگاه انتشارات جنگل

  خیابان سعدی، مقابل بازار روز، نبش خیابان شهید نوری

۳۳265110 

10 
 تبریز

 کتابفروشی آفتاب
 ۳5562049 خیابان شریعتی جنوبی، جنب بانک ملی، زیرزمین

11 
 تبریز

 کتابفروشی زبان آکادمیک 

  ، درب کنار تلویزیون برجفلکه دانشگاه، برج بلور

041۳۳251266 

12 
 تبریز

 کتابفروشی فروزش
  روبروی کوی بزرگمهر ،نرسیده به چهارراه آبرسان ،خ امام

۳۳۳62929 

13 
 تبریز

عالمهکتابفروشی   
 041۳۳۳41669ابتدای خ دانشگاه فلکه دانشگاه، خ امام، 

14 
 مشهد

گانکتابفروشی فرزان  
 2۸خ سعدی، پاساژ مهتاب، ط همکف، پ 

051۳225۳192 

51  
 مشهد

کده آفاقزبان  
 051۳8402699 احمدآباد، اول مالصدرا، پاساژ پردیس 

  



۶1  
 مشهد

خاطرهکده زبان  
 2۷، پ خ سعدی، پاساژ مهتاب، ط همکف

051۳2210904 

۷1  
 مشهد

آریاکده زبان  
 051۳84164۳8 احمدآباد، اول مالصدرا، پاساژ پردیس

۸1  
 مشهد

خراسانکده زبان  
  نیریزامیر، طبقۀ ، پاساژ احمدآبادآباد، اول میدان تقی

051۳84۳9۳66 

۹1  
 مشهد

 کتابفروشی پردیس
میدان آزادی، دانشگاه فردوسی، جنب دانشکده علوم اداری و 

 051۳88۳۳727 اقتصاد

20 
 اهواز

 خانه کتاب زبان

  تربت و کاشان ینب ی،اصل یابانخ ی،سعد یکو ،گلستان

06133212029 

12  
 اهواز

 کتابفروشی شرق

  333پ  ،بین نادری و سیروس ،خ حافظ شمالی

06132230۵۵۴ 

22  
 اهواز

 کتابفروشی رشد
 061۳2217002 بین سیروس و نادری ،خ حافظ

32  
ازشیر  

 کتابفروشی مدرن
 36۴7386۴ آناهیتا ساختمان را،ن مالصدباخیا

42  
 شیراز

شیراز پخش کتاب  
  4ن ش سنگی، روبروی پادگا فلکه نرسیده به ،بلوار بعثت 

07136۴80609 

52  
 شیراز

یرکزکتابفروشی م  
 07136269826 آبادرحمتابتدای خیابان  ،مالصدرا چهارراه 

۶2  
 کرمانشاه

 کتابفروشی اندیشه
 37271113 خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقۀ همکف 

۷2  
 کرمانشاه

 کتابفروشی سروش نو

  ، دست راست، پاساژ سروش، طبقه دوماعظم یردبخیابان 

3723۴1۵9 

۸2  
نشاهکرما  

 کتابفروشی شهر زبان
 الهیه، سمت چپ طرفبهچهارراه سنگر، 

۹2  
 کرج

یاسکتابفروشی   
بان درختی، بعد از بانک تجارت، طبقه ا، خیرمتری گلشه وپنجچهل

 0933۴30۵2۴8 شهر کتاب سروش پایینِ

30 
 کرج

 کتابفروشی بهمن
 میدان گوهردشت، اول فلکه حصارک، میدان ،طالقانی چهارراه

 آزادگان

  



31 
 گرگان

 کتابفروشی جنگل
 0173222۵376 یدان شهرداری، پاساژ شیرنگیم

32 
 گرگان

 کتابفروشی فرهنگ
 322۴۵769تلفن:  20آفتاب  خیابان خمینی،

33 
 ساری

 کتابفروشی پیک زبان
 پاساژ تقوی، طبقۀ همکف ،فرهنگخیابان 

011۳۳۳11906 

34 
 ساری

 کتابفروشی امیرکبیر
ساختمان  ،آباد دومآباد، کوچۀ فرحمیدان خزر، ابتدای بلوار فرح

 011۳۳210841امیرکبیر، طبقۀ زیرین 

35 
 ساری

 کتابفروشی خانه زبان
 نرسیده به قارن ،انقالبخیابان 

011۳۳۳02266 

3۶ 
 بابل

 کتابفروشی گویش
 جنب سینما انقالب ،خ هفده شهریور

3۷ 
 چالوس

پویاکتابفروشی   
 قائمپاساژ  شهریور، نبش خیابان فرهنگ، 1۷خیابان 

0912198۴367 

3۸ 
 سمنان

 کتابفروشی اشراق
 02۴83333302 عصرجنب مسجد ولی ،عصربلوار ولی

3۹ 
 سمنان

ارسطوکتابفروشی   
 02۴83333302 عصرجنب مسجد ولی ،عصربلوار ولی

40 
 شاهرود

 کتابفروشی معین
 اباییجنب ساختمان پزشکی ب ،بهمن 22خیابان

41 
 کاشان

)ساربوک( کاشان کتابخانه   
 روبروی جهاد کشاورزی کاشانی، اهللتیآخیابان 

0۳155466920 

 ارومیه 42
پاپیروسکتابفروشی   

 044۳2246799روی ادارۀ غله برو ،خیابان امینی

43 
 ارومیه

 کتابکدۀ برگ سبز
 ینزیرزم پاساژ ارک، خیام جنوبی،ارومیه، 

44 
 اردبیل

حکیمکتابفروشی   
ینی مخیابان مصطفی خ نبش شریعتی، میدان

09149574919 



45 
 اردبیل

 کتابفروشی شریعتی
 جنب مجتمع ارس اپتیک شریعتی، میدان

045۳۳24۳1۳8 

4۶ 
 زنجان

سهروردیکتابفروشی   

قبل از تقاطع زینبیه، جنب کتابخانۀ  خ سعدی،، انقالبمیدان  

 02۴333386۵9 یسهرورد

4۷ 
نجانز  

 زنجان کتابشهر 

  روبروی بانک پاسارگاد،، سعدی چهارراه به نرسیده سعدی، یابانخ

 02۴3332۴۴81 یرابتدای کوچۀ باق

4۸ 
راکا  

 کتابفروشی فرزین
 طبقۀ دوم اول خیابان محسنی، مجتمع تجاری تمدن،

086۳2248215 

4۹ 
مدانه  

 کتابفروشی جهان دانش
 08132۵1290۵ ابتدای خیابان شریعتی، میدان امام 

50 
 بروجرد

فرزینکتابفروشی   
 میدان آزادی، پاساژ حافظ

51 
روجردب  

 کتابفروشی پارسی
 066۴261۴711 میدان شهدا، پاساژ آینه

52 
نندجس  

 کتابفروشی دانشمند

، کتابفروشی 151راه ادب، مجتمع تجاری کردستان، واحد سه

 087۳۳284۳51دانشمند 

53 
نندجس  

 کتابفروشی کالم
 به سمت میدان آزادی ،خیابان پاسداران

087۳۳2404۳2 

54 
نندجس  

 کتابفروشی پنجره
روبروی سینما بهمن، مجتمع  فردوسی،خیابان آزادی،  میدان

 087۳۳224619تجاری سهند 

55 
ریوانم  

 کتابفروشی اندیشه
 طبقه دوم ،پاساژ عدالت ،خیابان جمهوری 

یالما 5۶  
 کتابفروشی رشد

 باالتر از مسجد والیخیابان والیت، 

5۷ 
اسوجی  

المللنیبزبان کتابفروشی   
  1بعد از هجرت  سردار جنگل شمالی، فلکۀ ساعت،

07۴3323۴787 

5۸ 
هرکردش  

آفتابکتابفروشی   
شانی سابق نآتش حد فاصل چهارراه دامپزشکی و بلوار حافظ،

03833336616 

5۹ 
هرکردش  

چکاوککتابفروشی   
 0383222167۴جهانگردی  مهمانسرا روبروی ،خیابان باهنر



۶0 
 یزد

 کتابفروشی فدک
 03۵3622۵۴91 ابتدای خیابان فرخی ،میدان باغ ملی

۶1 
زدی  

چشمککتابفروشی   
 03۵36261770میدان آزادی، روبروی شهرداری یزد 

۶2 
ریزین  

 کتابفروشی کالج
 طبقه دوم ،پاساژ زحلی ،خیابان قدس

۶3 
رمانک  

 کتابفروشی شهر زبان
 قبل از ،به چهارراه طهماسب آباد یدهنرس ی،بهشت یدشه یابانخ

 03۴32۴۵۴69۵ نمجتمع ارغواشانه، فروشگاه خانه و کا

۶4 
رمانک  

تابشکتابفروشی   
 03۴3223۵۵98 سام یاتو گالرجنب  ابتدای بهشتی،

۶5 
 رمانک

 آزادیکتاب بانک 
 داخل دانشگاه شهید باهنر کرمان

۶۶ 
ندرعباسب  

دفیس خطکتابفروشی   
 چهارراه مرادی، به سمت قدس، روبروی داروخانۀ مشیر

0917۳686909 

۶۷ 
ندرعباسب  

 کتابفروشی پنج استاد
 بلوار دانشگاه

076۳۳679۳17 

۶۸ 
وشهرب  

رای بوشهرکتابس  
 077۳141علی دلواری، جنب اداره پست بوشهر رییس یابانخ

۶۹ 
 زاهدان

 کتابفروشی گنجینه
 25خیابان دانشگاه، دانشگاه 

054۳۳447400 

۷0 
 بجنورد

 کتابفروشی فرزین
 0۵83272119۴ شهید، پاساژ الدنان مید

یرجندب ۷1  
 کتابفروشی خوارزمی

ساختمان  ،100پالک  ،2مدرس  ،بلوار مدرس ،میدان ابوذر

 056۳2222221 خوارزمی
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