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فيزيك مفهومي يك دورة كامل آموزش فيزيك است كه در چهار جلد 
تنظيم شده است. در اين دورة چهار جلدي تأكيد اصلي بر مفاهيم و 
سرشت پديده هاي فيزيك است كه در زندگي روزمره با آنها روبه رو 

مي شويم و در آن از فرمول هاي رياضي خبري نيست. كتاب عالوه بر 
مطالب درسي شامل پرسش ها، تمرين ها، مسئله ها و طرح هايي در 

پايان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن را مي سنجد. 
نكته هاي جالب هر مبحث، كاربردها و فناوري هاي جديد در 

جعبه هايي كوچك در كنار مطالب آورده شده اند. 
     مخاطبان كتاب دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و 

عالقه مندان به فيزيك هستند كه مي خواهند نگرش خود 
به جهان اطراف را بهبود بخشند و آموزش فيزيك را 

به صورت فعاليتي لذت بخش در آورند.

www.fatemi.ir
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جلد اول : مکانیک

فیزیک مفهومیفیزیک مفهومی
ویرایش دهم

بها  6800 تومان

شاِبک  964-318-516-9 -978

فيزيك مفهومي يك دورة كامل آموزش فيزيك است كه در چهار جلد 
تنظيم شده است. در اين دورة چهار جلدي تأكيد اصلي بر مفاهيم و 
سرشت پديده هاي فيزيك است كه در زندگي روزمره با آنها روبه رو 

مي شويم و در آن از فرمول هاي رياضي خبري نيست. كتاب عالوه بر 
مطالب درسي شامل پرسش ها، تمرين ها، مسئله ها و طرح هايي در 

پايان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن را مي سنجد. 
نكته هاي جالب هر مبحث، كاربردها و فناوري هاي جديد در 

جعبه هايي كوچك در كنار مطالب آورده شده اند. 
     مخاطبان كتاب دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و 

عالقه مندان به فيزيك هستند كه مي خواهند نگرش خود 
به جهان اطراف را بهبود بخشند و آموزش فيزيك را 

به صورت فعاليتي لذت بخش در آورند.

www.fatemi.ir
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جلد دوم: ویژگی های ماده، گرما، صوت

فیزیک مفهومیفیزیک مفهومی
ویرایش دهم
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بها  6600 تومان

شاِبک  964-318-525-1 -978

فيزيك مفهومي يك دورة كامل آموزش فيزيك است كه در چهار جلد 
تنظيم شده است. در اين دورة چهار جلدي تأكيد اصلي بر مفاهيم و 
سرشت پديده هاي فيزيك است كه در زندگي روزمره با آنها روبه رو 

مي شويم و در آن از فرمول هاي رياضي خبري نيست. كتاب عالوه بر 
مطالب درسي شامل پرسش ها، تمرين ها، مسئله ها و طرح هايي در 

پايان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن را مي سنجد. 
نكته هاي جالب هر مبحث، كاربردها و فناوري هاي جديد در 

جعبه هايي كوچك در كنار مطالب آورده شده اند. 
     مخاطبان كتاب دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و 

عالقه مندان به فيزيك هستند كه مي خواهند نگرش خود 
به جهان اطراف را بهبود بخشند و آموزش فيزيك را 

به صورت فعاليتي لذت بخش در آورند.

www.fatemi.ir
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جلد سوم: الکتریسیته و مغناطیس، نور

فیزیک مفهومیفیزیک مفهومی
ویرایش دهم

بها  7500 تومان

شاِبک  964-318-545-9 -978
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فيزيك مفهومي يك دورة كامل آموزش فيزيك است كه در چهار جلد 
تنظيم شده است. در اين دورة چهار جلدي تأكيد اصلي بر مفاهيم و 
سرشت پديده هاي فيزيك است كه در زندگي روزمره با آنها روبه رو 

مي شويم و در آن از فرمول هاي رياضي خبري نيست. كتاب عالوه بر 
مطالب درسي شامل پرسش ها، تمرين ها، مسئله ها و طرح هايي در 

پايان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن را مي سنجد. 
نكته هاي جالب هر مبحث، كاربردها و فناوري هاي جديد در 

جعبه هايي كوچك در كنار مطالب آورده شده اند. 
     مخاطبان كتاب دانش آموزان، معلمان، دانشجويان و 

عالقه مندان به فيزيك هستند كه مي خواهند نگرش خود 
به جهان اطراف را بهبود بخشند و آموزش فيزيك را 

به صورت فعاليتي لذت بخش در آورند.

www.fatemi.ir
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جلد چهارم: فیزیک اتمی و هسته ای

فیزیک مفهومیفیزیک مفهومی
ویرایش دهم

ی
ته ا

هس
 و 

می
 ات

ک
یزی

: ف
رم

ها
 چ

لد
ج

بها  4500 تومان

شاِبک  964-318-555-8 -978

  مجموعه کتاب های آموزش فیزیک  

 Principles of  Physics مجموعة »فیزیك پایه« ترجمه ای است از ویرایش سوم كتاب
كه در چهار جلد در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. در این دورة جامع از فیزیك، بر 
مفاهیم و ماهیت پدیده های فیزیكی تكیه شده و از فرمول های ریاضی پیچیده اجتناب 
شده است. از ویژگی های مهم كتاب، وجود پرسش ها و مسائل فراوانی است كه جنبة 
كیفی و آموزشی دارند و برای پاسخ دادن به آن ها، تنها به دست آوردن یك عدد 

كفایت نمی كند؛ بلكه مستلزم فهم عمیق مفاهیم فیزیكی است.

مجموعة »فیزیك مفهومي« یك دورة كامل آموزش فیزیك است كه در چهار جلد 
تنظیم شده است. در این دورة چهار جلدي تأكید اصلي بر مفاهیم و سرشت پدیده هاي 
فیزیكی است كه در زندگي روزمره با آن ها روبه رو مي شویم و در آن از فرمول هاي 
ریاضي خبري نیست. كتاب عالوه بر مطالب درسي شامل پرسش ها، تمرین ها، مسئله ها 
و طرح هایي در پایان هر فصل است كه درك خوانندگان از مطالب آن را مي سنجد. 

هدف اصلی این کتاب ارائة مفاهیم بنیادی و اصول فیزیک به صورت روشن و منطقی، 
همچنین تقویت شناخت خوانندگان از این اصول و مفاهیم با ارائة گسترة وسیعی از 
کاربردهای جالب و هیجان انگیز در دنیای واقعی است. همچنین با ذکر مثال های 
جالب از نقش فیزیک در دیگر رشته ها، تالش در جهت ایجاد انگیزه در خوانندگان 
صورت گرفته است.  جلد سوم )الکتریسیته، مغناطیس و نور( و جلد چهارم )فیزیک 

اتمی و هسته ای( به زودی منتشر خواهد شد.

فیزیك پایه )4 جلد( 
تألیف: فرانك ج. بلت

ترجمه: مهران اخباریفر، محمد خرمی، ناصر مقبلی

فیزیك مفهومی )4 جلد( 
تألیف: پل جی. هیوئیت

ترجمه:  منیژه رهبر

مبانی فیزیک )4 جلد( 
تألیف: ریموند سروی

ترجمه:  منیژه رهبر 

معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب

معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب

معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب
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ـ عمومی فیزیک     کتاب های علمی 

 آگاهی چیست؟ آیا ذهن از مغز مجزاست یا فرایندی حاصل از آن است؟ این 
پرسش ها میچیو کاکو را برآن داشت تا با نوشتن کتاب خواندنی »آیندۀ ذهن«، ما را 
به سفری اعجاب انگیز ببرد و پرده از اسرار آگاهی، تله پاتی، تله کینسیس، هیپنوتیزم 
و خواب دیدن بردارد. همچنین به پیشرفت در هوش مصنوعی و ارسال کانکتوم های 
مغزی مان با لیزر به سیارات دیگر و شناسایی ذهن بیگانگان بپردازد. اختیار و آگاهی 

را از دیدگاهی کوانتومی مورد کنکاش قرار می دهد. 

 )MIT( والتر لوین اختر فیزیکدان هلندی و استاد ممتاز انستیتوی فناوری ماساچوست
که درس های بسیار جذاب او افراد بسیاری را به فیزیک عالقه مند کرده است، در 
این کتاب خوانندگان را به سفری سرگرم کننده، جذاب و بدیع در دنیای فیزیک 
می برد. لوین بر این باور است که تمام علوم، حتی فیزیک نظری، در نهایت تجربی 

هستند و بنابراین عالقة شدیدی به مشاهده، اندازه گیری، و گردآوری داده ها دارد. 

آینده ذهن 
تألیف: میچیو کاکو

ترجمه:  مانی منوچهری

به خاطر فیزیک  
تألیف: والتر لوین، وارن گلداستاین

ترجمه: منیژه رهبر

ریاضیات و فیزیک  
تألیف: یوری منین

ترجمه:  محمد علی جعفری

ترجمة  مانی منوچهری

داستانی نقل می کنند از اینکه ریاضیدانی سرشناس چطور درس منطق سال دوم 
دانشگاه را با این نطق آغاز کرده بود: »منطق، علِم قوانیِن تفکر است. حاال باید به شما 

بگویم که علم چیست، قانون چیست و تفکر چیست.«
موضوع کتاب، پیوند ریاضیات با فیزیک است. آیا فیزیکدانان از ریاضیات تنها به 

منزلة زبان سود می جویند یا نقش ریاضیات بیش از این هاست.

معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب







شابک:٣-٩٣٠-٣١٨-٩٦٤-٩٧٨

نور, امواج و فيزيک نوين

سؤال هاى  فیزیک،  ناب  مسئله هاى  مجموعه ى  در 
مطرح  شده در مرحله ى اول المپیاد فیزیک ایران به همراه 
سؤال هاى متعدد و متنوع دیگر به صورت طبقه بندى شده آمده 
است. این مجموعه تالش مى کند تا با در اختیارگذاشتن مسئله هاى 
گوناگون شاخه هاى مختلف علم فیزیک، از سؤال هاى نسبتاً ساده تا سؤال هاى 
ترکیبى و خالقانه، عالقه مندان را براى شرکت در المپیاد فیزیک آماده کند.
در این کتاب ها پاسخ تشریحى مسئله ها به گونه اى تهیه شده اند که بسیارى از 
دانش آموزان بتوانند بدون نیاز به معلم نیز از این کتاب ها بهره ببرند و سطح 
علمى خود را ارتقا دهند. مطالعه ى این کتاب ها براى عالقه مندان به شرکت در 
المپیاد فیزیک، دانش آموزان، دبیران و سایر دوستداران علم فیزیک مفید است.

کتاب های اين مجموعه
 مکانيک

 الکتر يسيته, مغناطيس و مدارهای الکتريکی
 سياالت و ترموديناميک

 نور , امواج و فيزيک نوين
 آزمون های جامع

نخبگان جوان و
استعداد هاى برتر

این کتاب شامل 510 سؤال است که با طبقه بندی موضوعی و تقریبا از ساده به سخت 
مرتب شده است، تا به مرور، دانش آموزان درک عمیق تری پیدا کنند. در این کتاب  
پاسخ تشریحی مسئله ها به گونه ای تهیه شده اند که بسیاری از دانش آموزان بتوانند 
بدون نیاز به معلم نیز از این کتاب ها بهره ببرند و سطح علمی خود را ارتقا دهند. 
مطالعة این کتاب  برای عالقه مندان به شرکت در المپیاد فیزیک، دانش آموزان، 

دبیران و سایر دوستداران علم فیزیک مفید است.

این کتاب شامل 255 سؤال است که با طبقه بندی موضوعی و تقریبا از ساده به 
سخت مرتب شده است، تا به مرور، دانش آموزان درک عمیق تری پیدا کنند. حدود 
نیمی از سؤال ها از آزمون مرحلة اول تا بیست و ششم )البته در صورت لزوم با اندکی 
تغییر برای هماهنگی با شیوة طرح سؤال در آزمون های سال های اخیر( و نیم دیگر به 
صورت تألیفی یا از منابع معتبر دیگر مانند سؤال های کنکور، کتاب های معتبر جهانی 

و... آورده شده است.

مكانيك 
تألیف: سید احمد رضا حسینی

نور، امواج و فیزیک نوین
تألیف: سید احمد رضا حسینی

معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب
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شابک:٢-٨٩٦-٣١٨-٩٦٤-٩٧٨

سياالت و ترموديناميک

سؤال هاى  فیزیک،  ناب  مسئله هاى  مجموعه ى  در 
مطرح  شده در مرحله ى اول المپیاد فیزیک ایران به همراه 
سؤال هاى متعدد و متنوع دیگر به صورت طبقه بندى شده آمده 
است. این مجموعه تالش مى کند تا با در اختیارگذاشتن مسئله هاى 
گوناگون شاخه هاى مختلف علم فیزیک، از سؤال هاى نسبتاً ساده تا سؤال هاى 
ترکیبى و خالقانه، عالقه مندان را براى شرکت در المپیاد فیزیک آماده کند.
در این کتاب ها پاسخ تشریحى مسئله ها به گونه اى تهیه شده اند که بسیارى از 
دانش آموزان بتوانند بدون نیاز به معلم نیز از این کتاب ها بهره ببرند و سطح 
علمى خود را ارتقا دهند. مطالعه ى این کتاب ها براى عالقه مندان به شرکت در 
المپیاد فیزیک، دانش آموزان، دبیران و سایر دوستداران علم فیزیک مفید است.

کتاب های اين مجموعه
 مکانيک

 الکتر يسيته, مغناطيس و مدارهای الکتريکی
 سياالت و ترموديناميک

 نور , امواج و فيزيک نوين
 آزمون های جامع

نخبگان جوان و
استعداد هاى برتر

شابک:٥-٩٤٩-٣١٨-٩٦٤-٩٧٨

آزمون های جامع

سؤال هاى  فیزیک،  ناب  مسئله هاى  مجموعه ى  در 
مطرح  شده در مرحله ى اول المپیاد فیزیک ایران به همراه 
سؤال هاى متعدد و متنوع دیگر به صورت طبقه بندى شده آمده 
است. این مجموعه تالش مى کند تا با در اختیارگذاشتن مسئله هاى 
گوناگون شاخه هاى مختلف علم فیزیک، از سؤال هاى نسبتاً ساده تا سؤال هاى 
ترکیبى و خالقانه، عالقه مندان را براى شرکت در المپیاد فیزیک آماده کند.
در این کتاب ها پاسخ تشریحى مسئله ها به گونه اى تهیه شده اند که بسیارى از 
دانش آموزان بتوانند بدون نیاز به معلم نیز از این کتاب ها بهره ببرند و سطح 
علمى خود را ارتقا دهند. مطالعه ى این کتاب ها براى عالقه مندان به شرکت در 
المپیاد فیزیک، دانش آموزان، دبیران و سایر دوستداران علم فیزیک مفید است.

کتاب های اين مجموعه
 مکانيک

 الکتر يسيته, مغناطيس و مدارهای الکتريکی
 سياالت و ترموديناميک

 نور , امواج و فيزيک نوين
 آزمون های جامع

نخبگان جوان و
استعداد هاى برتر

مع
 جا

ای
ن ه

زمو
آ

این کتاب شامل 300 سؤال است که با طبقه بندی موضوعی و تقریبا از ساده به 
سخت مرتب شده است، تا به مرور، دانش آموزان درک عمیق تری پیدا کنند. مزیت 
این کتاب نسبت به کتاب مسئله های الکتریسیته، مغناطیس و موج، حذف مسئله های 
کوتاه و افزودن سؤال های آن به فصل آخر کتاب است. در ضمن فصل بندی کتاب 
تغییر کرده و برخی فصل های بزرگ به چند بخش تقسیم شده اند و متناسب با این 

تغییرات، چینش سؤال ها بهبود یافته است.

این کتاب شامل 260 سؤال است که با طبقه بندی موضوعی و تقریبا از ساده به سخت 
مرتب شده است، تا به مرور، دانش آموزان درک عمیق تری پیدا کنند. مخاطبان اصلی 
این کتاب دانش آموزان مستعد و عالقه مند به شرکت در آزمون مرحلة اول اند، 
ولی به دلیل تنوع سؤال ها از نظر میزان دشواری، مطالعة این کتاب و این مجموعه 
برای عالقه مندان به شرکت در آزمون مرحلة دوم المپیاد فیزیک، دانش آموزان 
غیرالمپیادی عالقه مند به درک مفهومی و عمیق تر فیزیک، دبیران محترم و حتی 

دانشجویان سال اول دورۀ کارشناسی رشتة فیزیک هم مفید است.

این کتاب شامل 3 آزمون تألیفی و 4 آزمون مرحلة اول المپیاد فیزیک ایران از دورة 
27ام تا30 ام )سال 92 تا 95( است. پس از آنکه دانش آموز با مطالعة 4 کتاب 
پیشین این مجموعه به تسلط الزم در حل مسائل همة مباحث رسید، در پایان برای 
محک زدن آموخته های خود و نیز تمرین بیشتر و تجربة شرایط آزمون، می تواند 
از خود امتحان بگیرد. توصیه می شود برای این آزمون ها، تمام شرایط یک آزمون 

رعایت شود.

الکتریسیته،  مغناطیس و مدارهای الکتریکی        
تألیف: سید احمد رضا حسینی

سیاالت و ترمودینامیک 
تألیف: سید احمد رضا حسینی

آزمون های جامع
تألیف: سید احمد رضا حسینی
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مجموعة مفاهیم پایه در علوم تجربی که در 29 جلد منتشر شده است، مجموعة کم نظیری است که نه تنها مطابق با رویکردهای نوین در آموزش 
علوم نوشته شده، بلکه به ویژگی ها و سلیقه های نوجوانان امروز در خواندن کتاب و فرایند یادگیری نیز توجه داشته است.

منظومۀ شمسی
تألیف: لورین هوپینگ ِاگان

ترجمه: حسین دانشفر

اکتشاف های فضایی
تألیف: ج. بال، د. فرانک، ج. هوُرن، 

س. لوئیس، د. ِوِبر، ک. ویلسدون، 
ش. یتس

ترجمه:  منیژه رهبر

کیهان
تألیف: ج. بال، ل. کراوز، م. 

پترسون، ک. کینگ، گ. راهام
ترجمه: مهران اخباریفر

ماّده
تألیف: ج. بال، س. کوری، ر. دوک، 

د. فرانک، چ. استیفل، د. ِوِبر،ک. 
ویلسدون، د. ِوگا، ش. یتس

ترجمه: شهال مهدوی

الکتریسیته
تألیف: ر. ِچوات، ج. بال

ترجمه: طاهره رستگار

انرژی هسته ای
تألیف: ج. بال، م. بورگان، ن. کوهن، 

و. ِالِدر، س. کوری
ترجمه: شاهده سعیدی

صوت
تألیف: ج. بال، ج. سیوواکو، ب. 

دویل، ر. گرینشتاین، ر. رزوال، ج. 
هوُرن، س. اینگرام، م. ِپتِرسون

ترجمه: محمود سالک

گرما
تألیف: ج. دنبرگ، ک.فیلی، ج. 

بال، س. کوری، ک. کینگ، س. 
لوئیس، م. پترسون، ا. پرکوس ، ج. 

سکورِزلی
ترجمه: محمود سالک

مغناطیس
تألیف: آدام رانکین

ترجمه: شاهده سعیدی

نور
تألیف: د. فرانک، د. ِوِبر، ب. دویل، 
ج. بال، ج. سیوواکو، ل. کراوز، س. 

لوئیس
ترجمه: شاهده سعیدی

نیروها و گرانش
تألیف: ر. راسول، ا. پرکوس، س. 
اینگرام، د. ِوگا، ج. هوُرن، ر. دوک

ترجمه:  ناصر مقبلی

  مجموعه کتاب های مفاهیم پایه در علوم تجربی  
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معرفی 
شدة دبیرخانة 

کتاب های آموزشی 
رشد به  عنوان
 کتاب مناسب









تلفنآدرسنام کتاب فروشینام شهر
66961728خیابان انقالب، خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری فاطمیتهران
66412342خیابان انقالب، پاساژ فروزندهقائمتهران
88970462خیابان فاطمی، روبه روی هتل اللهنشر مرکزتهران
66405385خیابان انقالب،  بین خیابان اردیبهشت و فروردین صانعيتهران
66487024خیابان انقالب، جنب بانك صادرات، پالك 1484كتاب كودك تهران
44043090فلكة دوم صادقیه، خیابان آیت اهلل كاشاني، ابتداي خیابان رامین شماليكتابشهر ایرانتهران
22062626سعادت آباد، میدان کاج، پاساژ کسری، شمارة 9کلکتهران
66413998خیابان انقالب، مقابل دانشگاه تهران، پالك 1346گوتنبرگ تهران
66941483ستارخان، مقابل نمازی سوم، نبش کوچة اکبریان آذرمفیدتهران
88797274میدان ونک، خیابان پردیس، نبش کار و تجارت، پالک 338 شهر کتاب ونک تهران
22550473پاسداران،  بین گلستان 3 و 4، جنب ساندویچ ویدا، پالک 25/2نقشتهران
88796993خیابان ونك، خیابان كار و تجارت، پالك 25  نگارش ونکتهران
22878726خیابان شریعتی، بعد از حسینیه ارشاد،  نبش کوچة آسا  بهشت ترنجستانتهران
44280019ستارخان، مابین اتوبان و برق آلستوم، پالک 670نورتهران
88925869پایین تر از میدان ولیعصر،  شمارة 637 هاشمي تهران
88832038خیابان كریم خان، روبه روي داروخانة سیزده آبان، پالك 78یساولي تهران
77692020نارمک ، خیابان گلستان ، مقابل داروخانة شهریار، پالک 151بانک کتاب جهانشاهیتهران
33071060خیابان پیروزی، خیابان پرستار، میدان 13 آبان، پالک 28محمدتهران
33163068خیابان پیروزی، خیابان پرستار، پالک281برترتهران
77473014تهران نو، میدان امامت، خیابان امامت، پالک 84نشر و پخش فریدتهران
77704436خیابان دماوند، چهارراه تهران پارس، جنب ترمینال شرق، پالک 28شهرکتاب شرقتهران
88423839بزرگراه رسالت، بعد از استاد حسن بنا، خیابان شهید همایی، 16 متری اولشهرکتاب مجیدیهتهران
77043018تهران پارس، شهرک امید، مجتمع تجاری امید، جنب بانک پارسیانشهر کتاب امیدتهران
77884169تهران پارس، بین فلکة دوم و سوم، نبش خیابان 184 شرقی، پالک 263شهر کتاب تهران پارستهران
2245430میدان شهدا، پاساژ اتحاد، طبقة دوماندیشهاراک
2228004خیابان مخابرات، طبقة پایین ادارة پستگزینة درستاراک

2242667خیابان خیام جنوبي، پاساژ اركظرافتارومیه
2211339امام حسین، باغ گل دسته، درب شرقي بازار هنر فرهنگیاناصفهان
2216040خیابان آمادگاه، روبه روي هتل عباسي، طبقة پایینبهروز اصفهان
36635110خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای خیابان شیخ مفیدپدراماصفهان
32121335دروازه دولت، خیابان باب الرحمه، ارگ عظیم جهان نما سمپاداصفهان
2227832خیابان سید علي خان، كوي فتح آباد، پالك 118 گلفام اصفهان
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فهرست مراکز فروش و نمایندگی های انتشارات فاطمی
تلفنآدرسنام کتاب فروشینام شهر
2226445خیابان فلسطین، ساختمان نویدنوشتهاصفهان
43336310خیابان ولیعصر شمالی، خیابان شهید بابایی، پالک14مهرگانالیگودرز

2216345خیابان حافظ، بین سیروس و نادريرشداهواز
2227782خیابان چهارسوق حمدي بابل

5250103خیابان پاسداران، روبه روي آموزش و پرورش دانشگاه بابلسر
34264567خیابان بیمارستان، جنب پاساژ مولوي كردكتاب آیندهبانه

2248060مابین چهارراه امیریه و مخابرات، كوچة شهید رنجبر شهر دانشبجنورد
4231229خیابان شهید چمران، پاساژ نادر،  پالك 59راهیان دانشبرازجان
2629550خیابان شهدا، پاساژ آینهوالیتبروجرد
4224221ابتداي بلوار سعدياندیشهبروجن
2222221خیابان مدرس، نبش مدرس )2(، ساختمان خوارزميخوارزميبیرجند
5561961خیابان امام، روبه روي سه راه طالقانيشا یستهتبریز
3362929نرسیده به چهارراه آبرسان، روبه روي كوي بزرگمهر فروزش تبریز
3301467خیابان ولیعصر، نرسیده به فلكة بازارفروزش3تبریز
5324438بلوار امام خمینی، پاساژ دوستخواه، طبقة اولکالجچابهار

2213834بین میدان شهدا و چهارراه فرهنگنشروقلمخرم آباد
35246829 پاساژ مطبخان، طبقة اولمهرگاندامغان
2223637خیابان امام خمینيمژده رشت
2244488ابتداي خیابان سعديمهرانرشت
3232644فلكة گاز، ابتداي خیابان نامجو وارسته رشت

5239755میدان شهدا ، پاساژ صادقي خورشید شبرفسنجان
3224481میدان انقالب، ابتداي خیابان سعديشهرکتاب زنجان
2221807خیابان انقالب،  كوچة بوستانمدرسهساري
2229296خیابان فرهنگ،  سه راه ایران پورمعارفساري
2274440خیابان امام، جنب سپاه پاسداراننوروزيسنندج
2254676خیابان مولويمهدي موعود)ع(شهركرد
09177125949شیراز، خیابان رودکیارمغان هنرشیراز
6294605بلوار مطهري جدید، مجتمع نسترنبانك  كتابشیراز
6277338فلكة نمازي، اول خیابان مالصدرامحمدي شیراز
6285595خیابان مالصدرا، چهارراه مالصدرامركزيشیراز
6265032میدان ارم، دانشگاه شیراز، ابتدای ورودیانتشارات دانشگاهشیراز

2229397خیابان امام خمیني، چهارراه امام خمینيكتاب مبینفردوس



تلفنآدرسنام کتاب فروشینام شهر
3333287خیابان خیام شمالي، روبه روي بانك تجارتآریاكتابقزوین

7748767خیابان ارم، پاساژ قدس، پالك 90میرمحمديقم
7830375خیابان ارم، روبه روي پاساژ قدسیادگارقم
2262912چهارراه طالقاني شمالي، جنب فروشگاه هامونبهمن 1كرج
32228079خیابان  شهید بهشتی، خیابان فاطمیهفجر كرجكرج
36502303فردیس، فلکة 5، خیابان 51 غربیفرهنگكرج

32469500خیابان بهشتیبانک کتاب آزادیكرمان
7234987دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقة دومكتابدانش كرمانشاه

7231099خیابان خواجه نصیر جنوبي، جنب ادارة فرمانداري، پالك 22ریرامراغه
2210500میدان بیمارستان امام رضا، ابتداي خیابان رازيبه نشرمشهد
8524878خیابان 17شهریور، خیابان عنصري غربي دارالفنونمشهد
2252908خیابان سعدي، پاساژ مهتاب، طبقة همكفدانیال دامونمشهد
2212224خیابان امام، جنب ادارة كل آموزش و پرورشضریح آفتابمشهد
2241456خیابان سعدی، پاساژ مهتاب، طبقة 2-مانامشهد
2211770خیابان فردوسي شماليدانشنیشابور
36267071مسجد جامع شهرك رضي فرهنگیان، خیابان مفتح، پالك 29كتابفروشي قلمورامین
2517595میدان امام، ابتداي خیابان شریعتيجهان دانشهمدان

6261770میدان آزادي، روبه روي شهرداريچشمكیزد
36264479خیابان شهید چمران، روبه روی بانک صادراتفرهنگیزد
36285172خیابان کاشانی، خیابان قریشی، پالک 9کودکان یزدیزد

کتاب های در دست انتشار

مبانی فیزیک/سروی )جلد سوم(/ ترجمه:  منیژه رهبر

مبانی فیزیک/سروی )جلد چهارم(/ ترجمه:  منیژه رهبر

مسئله های پیکارجوی نجوم/ تألیف نیما چرتاب سلطانی و علی چگینی

نیوتن چه کسی بود؟/ تألیف ژانت ب. پاسکال/ ترجمه:  آرش ظهوریان پردل

گالیله چه کسی بود؟/ تألیف پاتریشیا برنان دموث/ ترجمه:  آرش ظهوریان پردل
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خرید اینترنتی
شما می توانید با مراجعه به سایت انتشارات 

فاطمی به نشانی www.fatemi.ir  و خرید 
آنالین، از 10 درصد تخفیف برخوردار شوید. 
امکان ارسال به سه روش پیک )در تهران(، 
پست سفارشی و پست پیشتاز وجود دارد. 

ضمناً پرداخت مبلغ فاکتور هنگام تحویل 
سفارش نیز ممکن است. 

مراجعه به فروشگاه کتاب فاطمی
نشانی: تهران، خیابان انقالب، 

خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری
تلفن: 66973478 ـ 66961728  

نمابر: 66973710
ساعت کار فروشگاه : شنبه تا پنج شنبه : 8:30 - 19

مراجعه به نمایندگی  های فروش
انتشارات فاطمی در تهران و سایر 

شهرهای ایران نمایندۀ فروش دارد. 
با مراجعه به کتابفروشی محل اقامت 

خود می  توانید کتاب  های انتشارات 
فاطمی را تهیه کنید. برای اطالع از 

نمایندگی  های انتشارات فاطمی و 
مراکز فروش در شهر خودتان، لطفاً 

به سایت انتشارات فاطمی مراجعه 
کنید یا با واحد فروش و بازاریابی 

تماس بگیرید. 
خرید از طریق تلفن 

شما می توانید از شنبه تا پنج شنبه، از 
ساعت 8:30 تا 19 با فروشگاه کتاب فاطمی 
تماس بگیرید و کتاب های مورد نظر خود 

را سفارش دهید. ارسال کتاب ها در 
تهران از طریق پیک حداکثر تا 48 ساعت 
و در شهرستان ها از طریق پست پیشتاز 

یا  سفارشی انجام می شود.

10 درصد تخفیف 
برای خرید از سایت و فروشگاه کتاب فاطمی

شیوه های  خرید
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