
تلفن آدرس نام شهر نام استان نام مشتري ردیف
041-33362929 نرسیده به چهارراه آبرسان - رو بروي کوي بزرگمهر   تبریز آذربایجان شرقی انتشارات فروزش    1
044-32254640 خیابان دانش 2 - ساختمان تایماز ارومیه آذربایجان غربی خانه کتاب 2
031-32225717 خیابان امادگاه - روبروي هتل عباسی اصفهان اصفهان شهر کتاب نگارستان 3
031-32216040 خیابان  آمادگاه - روبروي هتل عباسی - طبقه  پائین  اصفهان اصفهان انتشارات  بهروز   4
031-32224201 خیابان سید علی خان - کوي فتح آباد - پالك 118 اصفهان اصفهان پخش کتاب چرخابی   5
031-36642095
031-36635110

خیابان شیخ صدوق شمالی - ابتداي خیابان شیخ مفید اصفهان اصفهان کتابسراي پدرام   6

031-32226445 خیابان  فلسطین -  ساختمان نوید اصفهان اصفهان نشر نوشته    7
031-55995 میدان 15 خرداد - ابتداي خیابان طالقانی - جنب بانک کوثر - داخل کوچه کاشان اصفهان کتابفروشی ساربوك   8

026-32228079
026-32237389

خیابان شهید بهشتی - خیابان فاطمیه - پالك 93 کرج البرز کتابفروشی فجر 9

026-33652054 بین فلکه 4 و 5 - ساختمان شهر کتاب فردیس البرز شهر کتاب 10
 026-33420855 بلوار 20 شهرداري مهرشهر البرز شهر کتاب 11
021-56262760 ابتداي خیابان محمد باقر - مجتمع تجاري کوثر - واحد 35 اسالمشهر تهران فروشگاه کتابانه   12
021-22607342 شریعتی - پایین تر از پل صدر - پالك 1671 تهران تهران شهر کتاب فرشته   13
021-66402579
021-66413998

خیابان  انقالب  - مقابل  دانشگاه  تهران -  پالك  1346 تهران تهران انتشارات گوتنبرگ    14

021-44499187
021-44498040

اشرفی اصفهانی - میدان پونک - مجتمع تجاري بوستان تهران تهران شهر کتاب  بوستان  15

 021-88080330
021-55428901

میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان مرادي - نرسیده به هالل احمر تهران تهران شهر کتاب   ابن سینا   16

021-66487024 خیابان انقالب - مقابل سینما بهمن - جنب بانک صادرات - پالك 1484 تهران تهران نمایشگاه کتاب کودك 17
021-44043090 فلکه دوم صادقیه - آیت اهللا کاشانی - ابتداي رامین شمالی تهران تهران کتابفروشی کتابشهر ایران   18
021-66973478
021-66973710

خیابان انقالب - خیابان دانشگاه - نبش خیابان ژاندارمري - پالك 158 تهران تهران فروشگاه کتاب فاطمی 19

021-22878726 خ شریعتی - بعد از حسینیه ارشاد - نبش کوچه بهشت آسا تهران تهران فروشگاه بهشت ترنجستان   20
021-22087149
021-22062626

سعادت آباد - میدان کاج - پاساژ کسري - شماره 9 تهران تهران کتابسراي کلک   21

021-88408288 شریعتی - خیابان استاد مطهري - نبش کوچه کالته تهران تهران فروشگاه مرکزي شهر کتاب   22
021-66951427 خیابان انقالب تهران تهران پخش نوین 93   23
021-66412342 خیابان انقالب - پاساژ فروزنده تهران تهران قائم 24
021-62267071 ورامین شهرك رضی فرهنگیان  تهران فروشگاه قلم    25
051-32233910 خیابان کامیاب - پالك 290 مشهد خراسان رضوي پخش کتاب پردازان   26
051-37652006
051-18520455

میدان بیمارستان امام رضا - ابتداي خیابان رازي مشهد خراسان رضوي
انتشارات به نشر
(آستان مقدس)

27

051-32237519 خیابان سعدي - پاساژ پردیس 2 - طبقه منهاي یک مشهد خراسان رضوي کتابفروشی کیوان 28
051-38482426 خیابان ابن سینا - بین ابن سینا 4 و 6 - مقابل سه راه بیات مشهد خراسان رضوي پردیس کتاب 29
061-12216345 خیابان حافظ  - بین سیروس  و نادري اهواز خوزستان نمایشگاه کتاب  رشد   30
024-33324481 میدان انقالب -  ابتداي خیابان سعدي زنجان زنجان شهر کتاب 31
0912-1321003 خیابان آزادي - نرسیده به آموزش و پرورش زاهدان سیستان و بلوچستان کافه کتاب حکیم   32

071-36293121-6 خیابان قصر دشت - آسیاب قوامی - روبروي سازمان انتقال خون شیراز فارس کتابفروشی بانک کتاب   33
0917-8048027 رحمت آباد - کوچه 45 - پالك 89 شیراز فارس کتابفروشی ماهک 34
071-32344849 مشیر فاطمی - ابتداي معدل شیراز فارس کتابفروشی دنیاي خرد   35

071-32347849
خیابان مالصدرا - ابتداي خیابان حکیمی - روبروي داروخانه دکتر روستا -

مجتمع تجاري حکیمی
شیراز فارس کتابسرا آفتاب گردان   36

لیست نمایندگى هاى انتشارات فاطمى
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028-33333287
028-33348930

خیام شمالی - روبروي بانک تجارت  قزوین قزوین کتابفروشی آریاکتاب  37

025-37733030
025-37741726

خیابان صفاییه (شهدا) - مجتمع تجاري صفاییه - طبقه سوم قم قم دنیاي کتاب 38

087-34264567 خیابان طالقانی - مجموعه فرهنگی آینده بانه کردستان مجموعه فرهنگی آینده 39
087-33287455 خیابان  پاسداران  - پاساژ شاهو - طبقه  همکف  سنندج کردستان کتابفروشی فرهنگ (ژنا)   40
034-42261289 سیرجان - خیابان احمد کافی سیرجان کرمان کتابفروشی پژواك   41
034-32469500 میدان آزادي - خیابان بهشتی کرمان کرمان احمدي   42
083-37286317
083-37234987

خیابان دبیراعظم -  پاساژ سروش  - طبقه  دوم  کرمانشاه کرمانشاه کتابفروشی کتاب دانش    43

013-33235575 خیابان  امام  خمینی رشت گیالن کتابفروشی مژده    44
013-33362044 فلکه گاز - ابتداي خیابان  نامجو   رشت گیالن انتشارات وارسته    45
013-33519964
013-33519967

فاز 2 معلم - میدان سرگل - ابتداي بلوار شمسی پور رشت گیالن کتاب و تحریر مهران   46

013-33232670 میدان شهرداري - ابتداي خیابان امام خمینی - روبروي فروشگاه گیالن اسپرت رشت گیالن مرکز فرهنگی آسمان   47
066-42629550 خ  شهدا - پاساژ آئینه  - طبقه پائین  بروجرد لرستان کتابفروشی والیت    48
011-32197782 چهارسوق   بابل مازندران کتابفروشی حمدي   49
011-35363297 خیابان پاسداران بابلسر مازندران شهر کتاب 50
011-32221807 خیابان  انقالب -  جنب  بانک  صادرات -  کوچه  بوستان  ساري مازندران کتابسراي مدرسه    51
011-33241372 خیابان پیام نور - چهارراه بهمن / فدك ساري مازندران شهر کتاب 52

076-33740330
رسالت شمالی - سیزده هکتاري - چهارراه پردیس - شهرك پرواز -

کوچه آبان 5 - ساختمان 2 - سمت چپ - طبقه6
بندرعباس هرمزگان آموزشگاه ریاضیات خیام   53

081-32517595 میدان امام - ابتداي خیابان شریعتی - نمایشگاه کتاب همدان همدان کتابفروشی جهان دانش   54
035-36280172 خیابان کاشانی - خیابان قریشی - پ9 یزد یزد انتشارات کودکان   55
035-37267969 شهید صدوقی شمالی - جنب فرهنگسراي شهرداري یزد یزد کتابسراي ملک 56

لیست نمایندگى هاى انتشارات فاطمى
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