
































































































































ه� مع�ری ۴۰. بهار ۱۳۹۵ ۲۵۰



فـرم اشرتاک و سفـارش خرید انـتشارات ه� مع�ری قرن

۲۰٪  تــخـفیـف خـریـد حــضوری از دفـــرت هــ� معــمــاری

آدرس مؤسسه: تهران، مفتح ش�لی، پایین  تر از مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پالک ۱، طبقه  ی همکف، واحد ۶                   تلفکس: ۸۸۳۴۲۹۶۰-۸۸۳۴۲۹۶۱       

فــرم اشرتاک و سفـارش خرید

نام:   نام خانوادگی / نام مؤسسه :  با ارسال کپی فیش واریزی به ش�ره  ی  

مورخ:  به مبلغ:  درخواست خرید ردیف   های   را دارم.

نشانی:   

تلفن:  کد پستی:  پست الکرتونیک: 

لطفاً جمع مبلغ سفارش را به حساب جاری سپهر به ش�ر ه  ی (۰۱۰۱۵۶۵۸۷۲۰۰۴) بانک صادرات شعبه  ی سورنا، به نام مؤسسه  ی ه� مع�ری قرن (قابل پرداخت در 

Íامی شعب این بانک) واریز کرده و فرم خرید و کپی فیش واریزی را به آدرس aoapub@ymail.com ایمیل یا به ش�ره  ی ۸۸۳۴۲۹۶۱ - ۸۸۳۴۲۹۶۰  فکس و یا به آدرس 

تهران، صندوق پستی ۸۴۹۱-۱۵۸۷۵ ارسال Îایید.  

aoapub@ymail.com

کتاب   های مع�ری و طراحی داخلی

۳. رنگ مدرن (کاربرد رنگ در مع�ری داخلی) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۴. دفاتر کار خانگی (خلق یک مکان کارامد) 

۵. فضای هیربیدی (فرم   های جدید در مع�ری دیجیتال)     

۶. قوانین ساخت  وساز شهری (مطابق با آخرین ضوابط شهرسازی) 

۷. مع�ری معارص ایران، امیر بانی  مسعود [چاپ پنجم، ویراست دوم] 

۸. مع�ری غرب، امیر بانی  مسعود (ریشه  ها و مفاهیم) [چاپ ششم] 

۹. هزار سال مع�ری جهان [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۰. نورپردازی بی  نقص (در طراحی فضا های مسکونی) 

۱۱. چرا مع�ری مهم است؟ 

۱۲. رسوده  های خاک (درآمدی بر فلسفه ی مع�ری خاک) پویا خزائل 

۱۰۰/۰۰۰ ریال 

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۲۸۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰۰/۰۰۰ ریال

۱۸۰/۰۰۰ ریال

رسی کتاب   های مشاهیر مع�ری جهان

۲۱. تادائو آندو [چاپ دوم]    

۲۲. سانتیاگو کاالتراوا [چاپ دوم]

۲۳. میس وان در روهه [ویراست دوم] 

۲۴. مارسل برویر 

۲۵. فرانک لوید رایت [چاپ سوم]  

۲۶. ارو سارینـن  

۲۷. ماریـو بوّتــا 

رسی کتاب   های اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی

۱۳. طراحی کتابخانه در ایران و جهان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی کتابخانه  ها از کالسیک تا معارص) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۴. طراحی فضا های تجاری (اصول و مبانی مع�ری) 

۱۵. طراحی بی�رستان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی) [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۶. طراحی موزه در ایران و جهان (اصول و مبانی مع�ری و طراحی داخلی) [چاپ سوم] 

   ۱۷. طراحی فضا های فرهنگی در ایران و جهان (همراه با CD پالن  ها و مقاطع) 

۷۲۰/۰۰۰ ریال

۱/۲۲۰/۰۰۰ ریال

۳۸۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۳۰۰/۰۰۰ ریال

۶۴۰/۰۰۰ ریال

۳۲۰/۰۰۰ ریال

۱۲۵/۰۰۰ ریال

۲۱۵/۰۰۰ ریال

۱۸۰/۰۰۰ ریال

۶۰۰/۰۰۰ ریال

۳۸۰/۰۰۰ ریال

۵۶۰/۰۰۰ ریال 

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۳۵۰/۰۰۰ ریال

۲۰۰/۰۰۰ ریال

۱. اشرتاک یک ساله  ی فصلنامه  ی ه� مع�ری (۴ ش�ره  ی سال ۱۳۹۵) 

۲. ش�ره   های موجود فصلنامه  ی ه� مع�ری (۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰) 

رسی کتاب   های مشاهیر مع�ری ایران

۱۸. تار و پود و هنوز... رسگذشت من و مع�ری ما، علی  اکرب صارمی [چاپ دوم، ویراست دوم] 

۱۹. کامران دیبا و مع�ری انسان  دوستانه  

۲۰. هوشنگ سیحون؛ مع�ر، نقاش، ه�مند (جلد نفیس) 

۳۲۰/۰۰۰ ریال

۵۰۰/۰۰۰ ریال

۴/۲۵۰/۰۰۰ ریال



ه� مع�ری ۴۰. بهار ۱۳۹۵ ۲۵۲

Âایندگی   های فروش ه� مع�ری

تهــران
انتشارات اول و آخر؛ شهید مخربی، خیابان عدل جنوبی، کوچه  ی شهید کاظمی،

پالک ۲۲، تلفن: ۴۴۴۵۷۶۳۷

افرا کتاب؛ روبروی پارک ملت، برج ملت، نبش کوچه  ی صداقت، 

تلفن: ۲۲۰۱۵۷۵۷  

باغ؛ خیابان ولیعرص، روبروی پمپ بنزین باغ فردوس، پالک ۱۷۰۴،

تلفن: ۲۲۷۱۸۵۵۵

بیان سلیس؛ خیابان ولیعرص،  باالتر از پارک وی، کوچه  ی ساالر، تلفن: ۲۲۶۶۶۰۵۹

پرهام؛ انقالب، خیابان ۱۲ فروردین، پالک ۲۱۲، تلفن: ۶۶۴۶۸۲۳۵

پنجره؛ سهروردی ش�لی، میدان شهید قندی، پالک ۲۱، تلفن: ۸۸۵۱۱۰۶۰

پیام؛ انقالب، خیابان ۱۲ فروردین، پالک ۱۱، طبقه  ی ۲، تلفن: ۶۶۴۶۸۳۵۱

چاپ نسیم؛ شهریار، خیابان ولیعرص، میدان امام، ابتدای خیابان انقالب، جنب 

داروخانه  ی محبی (مادر)، تلفن: ۰۹۳۵۲۸۲۹۶۵۰-۶۵۲۲۲۹۰۵

رسای باسمه؛ خیابان ایرانشهر، باغ ه�، ساخت�ن خانه  ی ه�مندان،  

تلفن: ۸۸۳۴۳۶۰۴

دارینوش؛ خیابان رشیعتی، جنب سین� فرهنگ، پالک  ۱۶۹۲، تلفن: ۲۲۰۰۰۴۰۰ 

سازمان نظام مهندسی استان تهران؛ شهرک غرب، خیابان ایران زمین، 

خیابان مهستان، پالک ۱۷۶، طبقه  ی همکف، تلفن: ۸۸۰۷۸۳۴۲

رساچه  ی گفت  وگو؛ خیابان ایرانشهر، باغ ه�، ساخت�ن خانه  ی ه�مندان، 

تلفن: ۸۸۳۱۳۲۶۹

سی�ی دانش؛ انقالب، ابتدای ۱۲فروردین، تلفن: ۶۶۴۶۱۵۱۴-۶۶۴۶۰۵۴۵

فروشگاه فرهنگ؛ ولی عرص، ابتدای بلوار کشاورز، نبش کوچه  ی صبا، 

تلفن: ۸۸۹۳۶۸۴۲-۸۸۹۷۱۰۹۸

فرهنگرسای نیاوران؛ نیاوران، روبروی پارک، ضلع جنوبی، تلفن: ۲۶۱۳۱۳۳۳

فکر نو؛ انقالب، خیابان دانشگاه، پالک ۱۷۶، تلفن: ۶۶۴۱۶۱۰۰

ماه مهر؛ آفریقا، باالتر از ظفر، خیابان نیلوفر، پالک ۹ تلفن: ۲۲۰۱۳۱۷۸

کتاب شمس؛ رشیعتی، باالتر از پل رومی، خیابان موسیوند، نبش خداداد،

تلفن: ۲۲۶۷۸۷۰۴، ۲۲۶۸۸۹۷۱

کتابفروشی الرستان؛ مطهری، ابتدای الرستان، تلفن: ۸۸۸۹۹۳۶۵

نرش مرکز؛ خیابان فاطمی، خیابان باباطاهر، پالک ۸، تلفن: ۸۸۹۶۹۸۴۸

شهر کتاب  ها
ابن سینا؛ شهرک غرب، خیابان خوردین، تقاطع پونک باخرتی و ایران زمین،  

تلفن: ۸۸۰۸۹۵۹۵

آرین؛ میرداماد، بین نفت و شمس تربیزی، برج آرین، تلفن: ۲۲۲۲۴۰۴۸

ساعی؛ خیابان ولی عرص، پایین  تر از پارک ساعی، تلفن: ۸۸۷۱۸۲۰۰

باه�؛ نیاوران، چهارراه کامرانیه، پالک ۴۲۶، تلفن: ۲۲۲۸۵۹۶۹

مرکزی؛ خیابان رشیعتی، باالتر از خیابان مطهری، نبش کوچه  ی کالته؛ 

تلفن: ۸۸۴۰۹۷۹۰-۸۸۴۰۸۲۸۸

سپید؛ فلکه اول تهرانپارس، مرکز خرید سپید، تلفن: ۷۷۸۷۰۳۷۸

نیاوران؛ پاسداران، ضلع جنوبی پارک نیاوران، تلفن:۲۲۸۳۲۸۰۱-۲

فرشته؛ میدان تجریش، خیابان دربندی، نرسیده به دکرت حسابی، پالک ۳۲، 

تلفن: ۲۲۳۹۴۶۳۹

دانشگاه  ها
شهید بهشتی؛ دانشکده  ی مع�ری شهرسازی، آقای یاری، تلفن: ۲۹۹۰۲۸۷۵

شهرستان  ها 
اردبیل

کتاب ماهان؛ میدان قدس، خیابان مطهری، نرسیده به پل استخر، تلفن: ۰۹۱۴۱۵۵۲۸۴۳

ارومیه 

سازمان نظام مهندسی؛ خیابان کاشان غربی، روبروی اداره ی امور اقتصاد و دارایی، 

جنب داروخانه پاستور، طبقه  ی اول، خانم پور مجیدی، تلفن: ۳۴۵۸۸۹۱

فروشگاه ماکت  سازی عطا؛ خیابان شیخ تپه، روبروی پارک شقایق، تلفن: ۳۳۷۸۱۵۵

اصفهان

کتاب مرکزی؛ چهار باغ عباسی، ابتدای سید علی خان، جنب مسجدالهادی، 

تلفن: ۲۲۲۰۹۰۰

کتاب فروشی مهرگان؛ چهار باغ، ابتدای خیابان سیدعلی خوان، آقای فتاحی،  

تلفن: ۲۲۱۳۷۵۱-۲۲۲۱۰۱۹

کمند؛ خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، تلفن: ۲۲۲۳۷۵۱

سازمان نظام مهندسی؛ اتوبان چمران، جنب معاونت شهرسازی شهرداری، 

آقای کریمی، تلفن : ۴۵۹۳۴۱۷

کتاب فروشی پژوهش؛ شاهین شهر، بلوار امام، پاساژ معینی، تلفن: ۵۲۴۷۲۹۹

آمل

کتابفروشی ژاندارک؛ سبزه میدان، نرسیده به پاساژ مقصودنیا، تلفن: ۲۲۲۱۰۱۵

شهر کتاب آمل؛ خیابان هراز، نبش آفتاب چهلم، تلفن: ۳۲۸۳۸۵۰

اهواز 

کتابفروشی رشد؛ خیابان حافظ، بین مجاهدین و سل�ن فارسی، تلفن: ۲۲۱۶۳۴۵

پیک افتخار؛ خیابان فردوسی، بین کیکاووس و بختیاری، پالک ۱۴۴، تلفن: ۲۲۲۱۴۹۸

ایالم

خدمات مهندسی تیراژه؛ خیابان آیت  اñ حیدری، کوچه  ی جنب بانک اقتصاد نوین، 

تلفن: ۰۹۱۸۸۴۰۱۰۹۰

بابل 

کتاب رسای بابل؛ خیابان مدرس، کوچه  ی هجدهم (رضاب پوری)، تلفن: ۳۲۳۸۳۰۶

کتاب واژه؛ خیابان رشیعتی، روبروی دانشگاه نوشیروانی، تلفن: ۳۲۳۲۶۸۴

برازجان

خیابان بی�رستان، سه راه فراهانچی، خیابان امامت، تلفن: ۴۲۲۳۷۲۸

بوکان 

کتاب کده  ی تخصصی مانیال، خیابان شهید بهرام  وند، تلفن: ۶۲۴۲۶۳۰

تربیز 

دفرت خدمات کامپیوتری صادق زاده؛ کوی ولیعرص، فلکه  ی بزرگ بازار شهر شب، 

طبقه  ی دوم، پالک ۳۷ و ۳۸، تلفن: ۳۳۲۳۲۰۱

www.aoa.ir

مراکز پخش
پخش آزادپی�؛ آقای کشاورز، ۶۶۹۶۱۲۵۹

پخش شهریاری؛ آقای شهریاری، ۰۹۳۵۸۹۴۴۰۴۶- ۶۶۴۱۴۸۶۰ 

پخش دانشگاه ی تهران؛ رضا علی لو، ۰۹۱۲۶۳۶۴۹۸۴- ۶۶۹۵۴۱۷۴

پخش کشمیری؛ داریوش کشمیری، ۴۴۶۰۴۹۹۸-۰۹۱۲۱۳۰۶۶۳۹

پخش کلهر؛ آقای سمیعی  فرد، ۶۶۹۷۳۰۳۳

پخش نظام  امللک؛ خانم آذرپور، ۶۶۴۰۰۱۶۰



تنکابن

ظهیریان؛ جنب پل چشمه کیله، Îایندگی روزنامه جمهوری و جام جم،

تلفن: ۴۲۲۶۸۲۳

خرم آباد

امیران؛ خیابان شهدای غربی، پالک ۵۱۰، تلفن: ۲۲۱۳۱۸۷

رامرس

حیدری؛ روبروی بی�رستان شهید رجایی، تلفن: ۵۲۲۳۰۷۷

رشت

مجتمع فرهنگی مهران؛ خیابان سعدی، جنب بانک مسکن، تلفن: ۲۲۴۴۴۸۸ 

شهر کتاب رشت؛ رشت، خیابان گلسار، بلوار توحید، پالک ۳۲، تلفن: ۷۲۳۵۷۰۴

زاهدان

دلرسای شیدا؛ خیابان مصطفی خمینی، روبروی پاساژ طاها، تلفن: ۳۲۲۷۰۰۲

زنجان

شهر کتاب زنجان؛ میدان انقالب، ابتدای سعدی، ساخت�ن پاستور، طبقه  ی 

همکف، تلفن: ۳۲۲۴۴۸۱ 

ساری

شهر کتاب ساری؛ خیابان فرهنگ، روبروی باشگاه فرهنگیان،  

تلفن: ۲۲۲۴۶۲۵

سبزوار

سازمان نظام مهندسی؛ میدان نجارآباد، ۳۰ مرتی مطهری، تلفن: ۲۶۵۳۵۸۸

سنندج

کتابرسای قلم؛ پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، طبقه  ی اول، واحد ۲۹۰

تلفن: ۰۹۱۸۳۸۰۵۵۴۸

کتابفروشی چیستا؛ خیابان پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، طبقه ی همکف، 

واحد ۱۵۹، تلفن: ۰۹۳۰۳۰۴۷۷۸۱-۳۳۲۸۷۱۹۵

شهرکرد

ابزار ه� دانشکده؛ خیابان ۱۲ محرم، روبروی مجتمع امام صادق، آقای نادعلی، 

تلفن: ۰۹۱۳۳۸۱۵۴۸۷-۲۲۴۴۸۸۹

شهریار

خانم حسین  زاده، تلفن: ۰۹۱۲۷۶۸۵۶۵۸

شیراز

سازمان نظام مهندسی فارس؛ بلوار ستارخان، خیابان Îازی، انتهای کوچه  ی ۵،

تلفن: ۶۴۸۸۰۹۴

شهر کتاب شیراز؛ خیابان مالصدرا، نبش معدل، تلفن : ۲۳۱۹۲۳۴-۲۳۱۸۰۴۹

کتاب ه� ایران؛ خیابان صورتگر، حد فاصل چهارراه هدایت و معدل، ساخت�ن 

جام  جم، طبقه  ی همکف،  تلفن:۲۳۵۵۵۷۰ - ۰۹۱۷۷۱۷۸۰۲۵

مرکز پخش کتاب ایران؛ خیابان زند، انتهای کوچه دژبان، آقای شفیعی،  

تلفن: ۲۳۰۶۹۰۷

ارمغان ه�؛ ابتدای خیابان رودکی، ساخت�ن رضا، تلفن: ۲۳۳۲۱۹۴

کرج

فروشگاه مرکزی مبل�ن هارمونی؛ میدان سپاه، بلوار رسداران، پایین  تر از دارایی، 

روبروی بانک تجارت، ساخت�ن هارمونی، تلفن: ۲۷۳۷۰۳۰

فروشگاه شهر کتاب کرج؛ شهید بهشتی، بعد از زیرگذر طالقانی، بین هالل احمر 

و دارایی، ساخت�ن امیران، تلفن: ۴۴۹۳۹۷۶

aoapub@ymail.com

کرمان

شهر فرهنگ؛ خیابان هزار و یک شب، تلفن: ۲۴۷۷۵۹۹

کرمانشاه

کتاب رسای حافظ؛ میدان شهرداری، تلفن: ۷۲۲۷۹۲۴

کتاب فروشی مدیریت؛ خیابان دبیر اعظم، پاساژ رسوش، طبقه  ی سوم 

تلفن: ۷۲۸۰۸۷۲

گرگان 

کتاب فروشی جاللی؛ خیابان امام، آفتاب ۲۰، تلفن: ۲۲۲۲۱۲۷

اله یجان

فروشگاه فرزین؛ خیابان امام خمینی، جنب بیمه  ی آسیا، تلفن: ۳۲۲۷۶۱۲

مازندران

شهر کتاب رویان؛ رویان، جنب مؤسسه  ی آموزش عالی مازیار،

تلفن: ۶۲۲۱۹۲۹

مشهد

کتابفروشی سپهری؛ خیابان دانشگاه، بازار دانشگاه،  تلفن: ۸۴۴۵۴۷۱

آقای طالبیان؛ بلوار سجاد، چهار راه بهار، پاساژ بار ثابا، طبقه  ی دوم، 

تلفن: ۷۶۴۱۳۷۲

آقای کابلی؛ میدان احمدآباد، بین مالصدرای ۲و۴، کیوسک مطبوعاتی، 

تلفن: ۸۴۴۷۲۸۲

کتاب الهدی؛ بلوار سجاد، بین بهار و بزرگمهر، روبروی بانک ملی، انتهای 

پاساژ الله، تلفن: ۷۶۱۴۰۰۵

مهراز هشت؛ بلوار وکیل  آباد، هفت  تیر۱، پالک ۳۱، تلفن: ۸۶۷۱۶۲۵

کتابفروشی میالن افزار؛ بلوار سجاد، پاساژ پردیس، تلفن: ۷۶۷۰۸۷-

۰۹۱۲۳۱۵۶۸۸۶

خیابان دانشگاه، بازار کتاب گلستان، غرفه  ی ۳۰، ۰۹۱۵۵۰۴۱۳۱۱-۸۴۰۴۴۸۵

مهاباد

فروشگاه مارکف؛ مهاباد، خیابان جمهوری اسالمی، جنب بانک ملی،

تلفن: ۲۲۳۹۹۲۴

نور

فروشگاه انگاره؛ خیابان امام، جنب درمانگاه رجایی، تلفن: ۶۲۲۲۵۲۶

همدان

کتاب فروشی ایران زمین؛ آرامگاه بوعلی، خیابان پاستور، آقای نصیری رشف،

تلفن: ۸۲۶۲۹۵۴

کتاب فروشی وینزور؛ میدان دانشگاه، ابتدای بین  النهرین، جنب کامپیوتر 

هوشمند، تلفن: ۸۲۵۶۴۶۹

کتاب فروشی برگ؛ آرامگاه بوعلی، پاساژ املاس، تلفن: ۲۵۳۱۹۶۲

یزد

کتاب فروشی وستا؛ بلوار امام صادق، جنب پیتزا مثلث، تلفن: ۶۲۸۵۰۰۰

سازمان نظام مهندسی؛ تلفن: ۸۲۶۰۸۰۱

طاها؛ میدان مارکار، جنب کفش ملی، لوازم فنی مهندسی طاها، تلفن: 

۶۲۶۶۵۰۰

شهر کتاب یزد؛ میدان آزادی، ابتدای خیابان فرخی، تلفن: ۶۲۷۱۵۳۸

رستاک (کتاب کده)؛ صفاییه، انتهای بازارچه  ی اطلسی، طبقه  ی زیرین، بانک 

آینده، تلفن: ۸۲۴۳۸۰۴

مدیریت Âایندگی ها و توزیع رسارسی فصلنامه ی ه� مع�ری:
پخش نرش گسرت (محمدعلی حق پرست) ۰۲۱۶۱۹۳۳۱۵۲






