لیست مراکزی که برای تهیه
کتاب های نشر مازیار میتوانید به
آنها مراجعه کنید
الزم به ذکر است مسلماً کتابفروشی ها و شهرکتابهای بیشتری در سراسر ایران
کتابها را توزیع میکنند که میتوانید جهت تکمیل این فهرست به پشتیبانان در
تلگرام ،واتساپ و یا اینستاگرام پیام دهید.
instagram: @mazyarpub
Telegram / whatsapp: 09353141220

فهرست
•آمل:
شهرکتاب :آدرس  :خیابان هراز ،نبش آفتاب چهلم 01144241155
•اصفهان:
کافه کتاب مرکزی4 :باغ عباسی  -ابتدای سید علیخان 03132225673
جاویدان4 :باغ عباسی  -مجتمع تجاری چهارباغ  -طبقه زیرین 03132200761
کتابفروشی فرشچیان :خیابان توحید شمالی  -مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان
09132196680

شهرکتابهای اصفهان:
ارگ جهان نما 32121101
چهارباغ باال جنب باشگاه کارگران36630745
نظرغربی جنب بانک کارآفرین36290725
آمادگاه32225717
شرق:عالمه امینی شرقی مجتمع پارسیان۴
•ارومیه
دانشکده ،روبروی هواپیمایی هما ،کافه کتاب ارومیه 09123833054
•اهواز:
مهام :اهواز.کیانپارس.بازارامام رضا ۳۳۳۷۹۰۷۰,۳-۰۶۱
سی بوک اهواز
رشد :چندین شعب در اهواز (نادری و زیتون) 3 - 32217000
•اردبیل
خیابان امام خمینی  -کتابفروشی بهروز 04533246623
•بابلسر:
شهرکتاب بابلسر 01135291381 :تا 3

•بروجرد:
کتاب فارسی :خیابان شهدا  -پاساژ آینه 06642614711
•بندر انزلی:
میرزایی :خیابان مطهری  -روبروی خانه معلم  -کتابفروشی میرزایی شعبه 2
09111840795

•تبریز:
کتابفروشی حامد :خیابان ارک جدید  -نرسیده به تقاطع مقصودیه  -روبروی
ساختمان درمانگر 04135543795
خانه کتاب دهخدا :تبریز  -خیابان طالقانی  -نرسیده به هفده شهریور 04135560601
ِ
کتاب َسروستان 04133343284
تبریز ،چهارراه آبرسان ،جنب بانک مهر اقتصاد ،
•تنکابن:
خیابان ورزش  -شهرکتاب تنکابن 01154229530 - 40
•تهران:
کتابفروشی بهجت :خیابان ولیعصر 88967176
شمس :خیابان شریعتی  -باالتر از پل رومی  -خیابان موسیوند -نبش بن بست
خداداد
شهرکتاب ونک :خیابان ولیعصر  -خیابان پردیس  -نبش کوچه کار و تجارت -
پالک 88797274 - 5 21
آدینه بوک :خیابان شهید بهشتی  -نرسیده به بزرگراه مدرس  -پالک  - 251طبقه
همکف شرقی 02188546435
آوند :قیطریه  -خیابان روشنایی  -خیابان شهاب  -نبش خیابان روشندان  -پالک
22395229 25

کیهان :خیابان انقالب  -بین فخررازی و دانشگاه  -پالک 1210

66403479

گوتنبرگ (جاویدان خرد) :خیابان انقالب  -مقابل دانشگاه 66402579

جیحون :خیابان انقالب  -مقابل دانشگاه  -پالک 1292

افراکتاب :ولیعصر ،روبروی پارک ملت ،برج ملت  -طبقه همکف 22015757

خوارزمی :خیابان انقالب  -بین خیابان دوازده فروردین و فخررازی ۶۶۴۰۶۲۷۳

مولی :خیابان انقالب ،چهارراه ابوریحان ،شماره  ،1158انتشارات مولی ۶۶۴۰۹۲۴۳

صانعی :خیابان انقالب ،نرسیده به خیابان دوازده فروردین 66481822

شهرکتاب ساعی :خیابان ولیعصر  -ضلع جنوبی پارک ساعی  -پالک 2173

88728016

علمی و فرهنگی :خیابان انقالب ،روبروی درب اصلی دانشگاه تهران ۶۶۴۰۰۷۸۶
پرهام :تهران ،خیابان انقالب ،ابتدای خیابان دوازده فروردین ،پالک ۲۹۷

دیدآور :خيابان انقالب ،بعد از خيابان  12فروردين ،شماره  1304تلفن66954748 :

•چابهار:
کتابفروشی برنا :منطقه آزاد  -مجتمع چابهار  -واحد 09354578459 118
•چالوس :کتابفروشی پژوهشگران
•خرم آباد:
شهرکتاب خرم آباد :خیابان علوی  -نرسیده به میدان امام  -جنب بانک پاسارگاد
066333337405

•رشت:
فرازمند :خیابان امام  -جنب پاساژ ساالر 01333220098
طاعتی :خیابان علم الهدی  -پالک 01333222627 11
•ساری:
فروشگاه کتاب نشر وارش ساری 01133323579
شهرکتاب ساری :مجتمع هیراد سنتر 42215308
شهرکتاب ساری  :ساری .خیابان پیامنور
•سنندج:
کتاب هفت :خیابان پاسداران  -مجتمع صدف  -طبقه زیرهمکف  -واحد 23
( 09180606051چیاکو منصوری)
کتاب شهر :مجتمع تجاری کردستان ،واحد 33227613 - 33289894 294
•شیراز:
بهار :چهارراه پارامونت  -مجتمع زیتون  -تجاری سوم  -واحد 07132346458 23
هیربد :خیابان معالی آباد  -پاساژ نغمه 07136249783
قائم :فلکه دانشجو ،جنب خوابگاه مقدس 36263595
ایرانیان مجتمع ستاره فارس شیراز

•قشم:
قشم ،سیتی سنتر ( 2درب سمت سینما دریا)  -الین  - Fپالک  - 563کتاب شباویز
07635211666

•قم:
شهرکتاب قم :ساالریه ،فلکه میثم ،ابتدای کوی ارغوان 02532945712
خانه کتاب قم  02537837011و 12
دنیای کتاب :خیابان شهدا (صفائیه)  -جنب آموزش و پرورش  -مجتمع تجاری
صفائیه  -طبقه سوم
•کاشان:
خیابان باباافضل ،کوی مسجد جامع ،گذر باباولی  -کتابخانه صبوری کاشان
031555463636

•کرمانشاه:
چهارراه نوبهار  -نبش کوی 08338439240 105
•کرج
گوهردشت،خیابان اصلی نبش ششم شرقی  -کتابفروشی پارکر
•الهیجان:
خیابان شهید بهشتی  -خیابان نیما  -روبروی دبستان شهید صدوقی 01342242673
•مراغه:
کتابفروشی ریرا :خیابان خواجه نصیرالدین طوسی  -جنب اداره فرمانداری
04137231099

•مشهد:
کتابفروشی فلسطین :نبش چهارراه دکترا 38480384 - 38430616
پردیس
امام
آبان :میدان تقیآباد  -ابتدای دانشگاه 09151079062 - 05138433157
•همدان:
خانه کتاب ایران زمین :خیابان پاستور فروشگاه کتاب ایران زمین 38262954
کتابفروشی جاودان خرد :احمد آباد  -بین 05138434527 9-7

میدان دانشگاه (جهاد)  ،جنب موسسه کوثر  -شهر کتاب همدان ۰۸۱۳۸۲۴۶۹۹۹

•یزد:
بلوار صدوقی  -جنب بانک مهر  -کتابفروشی آگاه یزد 03537250367

www.mazyarpub.ir
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مجموعـة کتاب کوچـه

