
 

 69-69سال تحصيلی  ليست مراکز پخش کتابدرسی در

 تلفن آدرس مدیر توزیع کننده کد

 8پالک  –طبقه زیرزمین  –مجتمع ناشران  -خیابان معلم  محمد رضا مشایی مشایی 1

 11پالک  –طبقه همکف  –پاساژ قدس –خیابان ارم 
73311173 

  111واحد  –طبقه اول  –مجتمع ناشران  -خیابان معلم  علی فائزی پور مطبوعات دینی 7

 مجتمع تجاری پردیسان –بلوار مسلم  -خیابان امام حسین )ع(  –پردیسان 

73317813 

77888788 

 73311877 31پالک  –طبقه همکف زیر  –پاساژ قدس  –خیابان ارم  محسن مومن بالغت 7

4
 73311331 773پالک  –جنب بانک مهر اقتصاد  –خیابان ارم  رحیم محمدی تبار روحانی 

 ساختمان ناشران -جنب پاساژ قدس  –خیابان ارم  سید نصیرجزایری دارالکتاب 3
 1پالک  –طبقه زیرزمین  –مجتمع ناشران   –خیابان معلم 

73817173 

6
 78811783 1پالک  – متری طالب  11 ابتدای –متری سوم خرداد  71 مرتضی فرجی جوان 

7
 73377331 83پالک  –طبقه همکف باال  –پاساژ قدس  –خیابان ارم  سید محمد سیدی آینده درخشان 

8
 73317711 33پالک  –طبقه همکف پایین  –پاساژ قدس  –خیابان ارم  سید حیدر موسوی انوارالهدی 

 18پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  سید حسن برقعی نصایح 3

 18پالگ  –پاساژ قدس  –خیابان ارم 

71131 

73311731 

 سید محمد رضا جاللی نژاد مصطفی 18
 طبقه فوقانی –جنب حرم مطهر  –خیابان ارم 

 11پالک  -طبقه زیرزمین  –مجتمع ناشران  –خیایان معلم 

73311317 

73817187 

 78878118 7نبش کوچه  –متری زاد 78 -میدان توحید  سید مرتضی مجدپور مجد 11

 73318313 3پالک  – 13کوچه  –صفائیه  عزیزا.. هاشمی عصمت 17

 88پالک  –پاساژ قدس  –خیابان ارم  سید محمد روحانی )روحانی( معلم 17

 73پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشرن  –خیابان معلم 

73817117 

73817117 

 73311173 7پالک  – 3کوچه  –خیابان ارم  فاطمه شیخ زین الدین شهیدین زین الدین 11

 جنب مسجد امام حسن عسگری )ع( –خیابان آستانه  سید حسین صحفی صحفی 13

 طبقه دوم –مجتمع ناشران  –خیابان معلم 

73373138 

73817188 

 73311171 77پالک  – طبقه همکف –مجتمع ناشران  –قم  هادی صادقی کتاب طه 11

 78871818 زیرزمین - 33پالک  –متری زاد 78 –میدان توحید  حسن محمد کربالیی لوازم التحریر محمد 13

 73811371 طبقه همکف –مجتمع ناشران  -خیابان معلم  ناصر بابامحمدی اسوه 18

 73817188 18پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  حبیب پرهیزکار خیریه بارانانجمن  13

 17پالک  -پاساژ قدس –ارم خیابان  علیرضا لکزایی مجلسی 78

 1پالک –طبقه زیرزمین  –مجتمع ناشران –خیابان معلم 

73317783 

73817711 

 78878313 7نبش کوچه  –خیابان جواد االئمه  –نیروگاه  محمد حسین علی نژاد گل نرگس 71

 78838331 میدان امینی بیات  -ابتدای بلوار شاهد -نیروگاه  ابوالفضل آقا زیارتی تندیس 77

 78831188 جنب مسجد المهدی-بلوار کشاورز جنوی –نیروگاه  علی نجفی گل سرخ 77

 73318881 خیابان حضرتی –میدان آستانه  عبدا.. عالمه عالمه 71

 71183333 33پالک  -چمران جنوبی  –متری شهید بهشتی 78 حبیب بختیاری زاده بختیاری 73

 77378883 181پالک  – 78و  71بین کوچه  –متری صدوق  13 سید حسین حسینی شیدا 71

 71113837 783پالک  –مقابل مسجد ولیعصر  –متری کیوانفر  78 حسین عباسی ولیعصر 73

 71187883 131پالک  – 17و  18بین کوچه  –تولید دارو  عباس باصری نمونه 78



 

 69-69سال تحصيلی  يست مراکز پخش کتابدرسی درل

 تلفن آدرس مدیر توزیع کننده کد

 78873333 11پالک  –بهمن  77خیابان  –خیابان امامزاده ابراهیم  عباس جوکار طباطبایی 73

 73781811 1717پالک – 31و  37بین کوچه  –خیابان آذر  محمد فردویی ونوس 78

 73817138 77پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  محمد جعفر تجلی جلوه کمال 13

 77383333 1پالک  -شهید کرمی – 13نبش کوچه  –بلوار امین  سید محمد حسین سید صبور افق 13

 73311111 33پالک  –طبقه همکف زیر  –پاساژ قدس  –خیابان ارم  محمد حسین داودی نام آوران 11

 71113333 فلکه شهرداری –بلوار نواب  –میدان آزادگان  حسین محمدی مهدی 14

 73311118 317پالک  –3طبقه  –مجتمع ناشران  -خیابان معلم  امیر کاشفی نگاه کیمیا 13

 73311738 13نبش کوچه  –مقابل دبیرستان امام صادق )ع(  –خیابان معلم  احسان بیگدلی آذری دارالعلم 16

 73388381 18پالک  –بین خیابان شمشاد و اطلس  –خیابان فرهنگ  – 7فرهنگیان  رحمت ا.. احمدی فرهنگ 17

 73877318 188واحد   -طبقه اول  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  اصغر عبداللهی سنابل 18

 73377113 71پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  سید محمد موالنا دارالفکر 13

 73311131 17پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  مرتضی حضوری حضور 44

 77838818 18نبش کوچه  –بلوار الغدیر  سعید قاسمی کتابک 43

 73317837 11واحد  –طبقه زیرزمین  –مجتمع ناشران  عباس عباس زاده شاکر 43

 73818811 183واحد  – 1طبقه   –مجتمع ناشران  حمید خلیلی شهید کاظمی 41

 78878188 73نبش کوچه  –خیابان امامزاده ابراهیم  محمد علی عبداللهی  نشاط 44

 73317731 737پال ک  –نرسیده به پاساژ قدس  –خیابان ارم  سید حسین صحفی ارم 43

 73773831 13پالک  – 7روبروی کوچه  –ابتدای محالتی  –میدان پلیس  حسین امیری خو پارس گلشن 46

 73311331 178پالک  –طبقه اول  –مجتمع ناشران  -خیابان معلم  حسین قوامیان کومه 47

 71131788 37پالک  – 7کوچه  –متری شیرودی  11 –خیابان انصارالحسین  وحید وفایی شکوفه 48

 73313173 188پالک -روبروی پاساژ الغدیر–بین بانک ملی مرکز و ملت –میابان ارخ محمد تقی مال مرکزی 43

 73381133 17پالک  -خیابان هالل احمر –دی  13خیابان  محمد صادق یزدان پناه )یزدان پناه( کوثر 34

 78833138 11جنب کوچه  –کشاورز جنوبی  –نیروگاه  منصور منصوری ماهان 33

 73371881 نبش کوچه شهید ملک زادگان – 71کوی  –متری عمار یاسر  33 حسین سعادتمند سعادت 33

 73778117 788پالک  – 11کوچه نبش  –زاویه  محسن حیدری )حیدری(کوثر  31

 73878118 نبش کوچه صدر –متری صدوق  3 سید حسین صدر صدر 34

 77883187 نبش ابوذر شرقی  –یزدانشهر  ماشاا.. اسالمی معلم ) اسالمی ( 33

 77831118 بازارچه شهرک – 3نبش ولیعصر –شهرک قدس  رضا خنیاگر بازارچه شهرک 36

 78831381 13نبش کوچه  –خیایان امامزاده ابراهیم  حسین شیخ حسنی دانشجو 37

 78888783 7نبش کوچه  –متری مالک اشتر  78 –خیابان توحید  ابراهیم صمدی پور صمدی 38

 77888773 7نبش فردوس  –شهرک سلمان  –میدان دانیال  محسن مقدمی راد مقدم 33



 

 69-69سال تحصيلی  کتابدرسی درليست مراکز پخش 

 تلفن آدرس مدیر توزیع کننده کد

 78831713 77و  71بین کوچه  -بلوار شاهد شرقی –نیروگاه  بهرام نجفی نجفی 64

 71337178 73پالک  -18و  8بین کوچه   -توانیر –انتهای شهرک مهدیه  –متری مدرس  13 عباس حیدری یاسین 63

 78888813 37پالک  –متری سواران  78 – 71توحید –نیروگاه  رضویسید ابوالفضل  سادات 63

 78313771 17و  18بین کوچه  –شمالی متری سوم خرداد  71 علیرضا محمد سحاب حافظ 61

 71381113 711جنب پالک  –متری مدنی  11 –متری شهید بهشتی  78انتهای  سید حمزه حسینی حسینی 64

 77881883 73پالک  –ابتدای خیابان بقیه اهلل  -یزدانشهر والییسید حسن  کوثر )والیی( 63

 71171737 77پالک  – 1کوچه  -تولیددارو –خیابان امام  منصور وکیلی نیایش 66

 71187137 131پالک  -متری امیر المومنین )ع( 18 –متری شهید بهشتی  78 محمد اسدی یاسین 67

 73318178 118پالک  – 37و  31بین کوچه  –بعد از فلکه جهاد  –دی  13خیابان  حسین گلیار گلواژه 68

 73787311 11نبش کوچه  –خیابان شهید کلهری  محمد اسماعیل غفاری آذرخش 63

 محمدنقدی هجرت 74

 

 73817377 18پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم 

 71178337 188پالک  –متری امیر المومنین )ع(  18 –متر شهید بهشتی  78 غالمحسین مقیمی امینلوازم التحریر  73

 78871838 137پالک  -جنب بانک تجارت  – 11نبش کوچه   –نیروگاه  جعفر دیوبند نقشینه 73

 77383113 فردوس نبش -متری مفتح جنوبی 78 –متری امام حسین )ع(  78 -متری صدوق  13 عباس فالطونی سعدی 71

 77831171 جنب امالک اسکان – 1کوچه  –معصوم )ع(  11خیابان  –صفاشهر  امیر حسین میرقاسمی کاتب 74

 78877188 7پالک  - 71کوی  –متری آیت ا.. کاشانی 71خیابان  –نیروگاه  احمد رجبی دهه فجر 73

 73388333 علیجنب درب امامزاده شاه سید  -میدان شهید صادقی -خرداد 13بلوار  اکرم ریاحی زرین 76

 71111338 مقابل بیمارستان گلپایگانی محمد مهدی عطایی کتابسرای مهدی 77

 71113738 روبروی حسینیه حضرت ولیعصر)عج( -میثم جنوبی –متری مدرس  13 حسین قربان زاده هلیا 78

 77388111 173پالک  -الغدیرمجتمع  –خیابان ذوالفقار  –شهرک شهید زین الدین  سید علی اکبر طباطبایی علمدار 73

 73318331 بانک صادرات جنب  –چهار راه شهداء  سید مصطفی شریفی شریفی 84

 77381331 جنب مسجد فاطمه الزهراء )س( -13فرعی  -بلوار شهید کریمی –بنیاد  محسن مسلمی پاپیروس 83

 78813818 جنب  دبیرستان فردوسی  –بهمن  77خ  -خیابان امامزاده ابراهیم  صدقعلی ذوالفقاری شفق 83

 71778177 روبروی دانشگاه پیام نور –خیابان امام خمینی  –شهر جعفریه  حسین غریب مبین 81

 78811838  8و  1بین کوچه  –جنب مسجد عبداللهی  –خیابان امامزاده ابراهیم  محمد رضا یزدی اصل بهمن 77 84

 71777113 جنب بانک ملت –)ع(  بلوار حضرت ابوالفضل –کهک  منصور ابرقویی پیروزی 83

 71777187 773پالک  –مغازه های آستانه  –بلوار امام خمینی  –شهر جعفریه  هادی رهنما رهنما 86

 78817783 روبروی مسجد ولیعصر)عج(  – 77نبش کوچه  -77توحید –نیروگاه  اورجعلی اسماعیل زاده علی 87

 78833183 18جنب کوچه  –متری امام حسن )ع(  17 –متری جواد االئمه  18 مینو قائم پور 7بابک  88

 73373771 ابتدای بلوار سمیه –چهارراه سجادیه  –خیابان انقالب  سید رضا جاللی نژاد جاللی 83

 77777378 جنب فروشگاه شهروند -روبروی بانک ملت  –شهر قنوات  هادی دهقان دهقان 34



 

 69-69سال تحصيلی  ليست مراکز پخش کتابدرسی در

 تلفن آدرس مدیر توزیع کننده کد

 71183173 جنب داروخانه اسکندریان –ابتدای خیابان امام  –میدان سعیدی  محمد علی نیکنامیان پارس 33

 78837131 183پالک   – 77نبش کوچه   -متری ولیعصرعج  11 –شیخ آباد  داوود شوندی پرتو دانش 33

 73817338 -3 17پالک  –طبقه همکف زیر  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  صادق تیرناز عاشورا 31

 73878817 77بعد از کوچه   –متری هنرستان (  78بلوار بسیج ) روح ا.. شریف زاده شریف 34

33 
 71383881 18نبش کوچه  –متری خیام جنوبی  11 محسن باصری 7نمونه 

 73777713 13نبش کبیری   -بلوار شهید کبیری   -شهر قائم  علی کرمی آبرنگ 36

 73381373 چهار راه چمران – 71کوچه  –خیابان آذر  ابراهیم مرادیان امین 37

 78331171 181پالک  -11و17بین کوچه  -طالب متری 11 -خ  سوم خرداد –خ امامزاده ابراهیم  محرم علی اهلل وردی غزل 38

 71133133 383پالک  – 77جنب کوچه  –شهرک امام حسن )ع(  میکائیل دبستانی جام جم 33

 73331137 77نبش کوچه  -متری امام حسن مجتبی )ع( 17انتهای کوچه  – 71کوچه  –خیابان آذر  رضا اکبرزاده مروارید 344

 77831378 روبروی فروشگاه ایثار –خیابان کرامت  –خیابان جمهوری  امراله طاهری طاهر 343

 77881111 111پالک  –متری امام حسین )ع(  11انتهای  –متری سواران  78  -نیروگاه  اله رضا آقا محمدی آقا محمدی 343

 78818883 18پالک  –طبقه زیر  –پاساژ معصومیه  –خیابان امامزاده ابراهیم  ابوالفضل رضایی دانش 341

 73373738 پاساژ سعدی  –پامنار  –خیابان آذر  احمد حیدری نیلوفر 344

 78813137 31پالک  – 71کوچه  –خیابان سوم خرداد  علی اکبر داودی )داوودی( معلم 343

 71178113 718پالک  – 13جنب کوچه  –خیابان خاکفرج  علیرضا گلرنگی مقدم رویا 346

 73783131 33پالک  –چهار راه شهید خبازلو  –متری منبع آب  3 –خیابان آذر  مهدی اصالنی صدف 347

 73313833  18مقابل کوچه  –دی  13خیابان  حسین هدایت جو هدایت 348

 77787838 13بازار همشهری  –بلوار سلمان  –پردیسان  مهدی هاشم آقایی یلدا 343

 78873888 17پالک  –متری جواد االئمه  18خیابان  –نیروگاه  فواد شهسواری صفا 334

 78813313 7فرعی  – 1کوچه   - 78کوچه  -متری موسوی 71 –(امین آبادیادگار امام )  –نیروگاه روح ا.. محمدی دهکده 333

 78387187 جنب امامزاده جعفر )ع( –بعد از فلکه معصومیه  –خیابان امامزاده ابراهیم  علیرضا دهقان نصیری قلمستان 333

 73377333 773پالک  –طبقه دوم  –مجتمع ناشران  –خیابان معلم  علی حاج تقی ارمغان طوبی 331

 73873387 11روبروی کوچه  –خیابان انقالب  سید جواد سید طاهر حسینی یاس 334

 73318811 117پالک  –متری عباس آباد  11 –خیابان سمیه  محمد قربانپور طوبای محبت 333

 73333883 13پالک  – 73کوچه  –خرداد  13بلوار  مجتبی ولیخانی ولیخانی  336

 73387871 مقابل مسجد موسی بن جعفر )ع( –)شهداء(  18کوچه  –بلوار شهید محالتی  علی ولیخانی هستی 337

 73318313 38پالک  –طبقه همکف باال  –پاساژ قدس   –خیابان ارم  محید میرمحمدی مُند 338

 73817313 71پالک  –طبقه همکف  –مجتمع ناشران   –خیابان معلم  نجاح طایی زاده دارالهدی الحیاء التراث 333

 71181131 31روبروی کوچه  –نرسیده به میدان سعیدی   –خیابان امام  سید روح ا.. موسوی عماد 334

 83171378888 1پالک   – 13کوچه   –خیابان دانیال نبی  –متری امام حسین )ع(  78انتهای  علی صادقی تبار گلستان صادقیه 333

 77813831 17جنب کوچه   –خیابان شهیدان یوسفی  –پردیسان  شهرام فر یک دو سه 333

 77881873 188پالک  – 8و  1بین کوچه  –یزدانشهر  محمد افراخته بقیه ا.. 331

 

 


