
 

 

 

 

 چاپ صنعت از حمايت و توسعه انجمن
 ۳۳۹۰۱۵۸۷ :تلفن

 ۳۳۹۷۳۲۲۱ :فکس
info@pida.ir : ايميل 
www.pida.ir : سايت 

 -ظهيراالسالم خ-اسالمي جمهوري خيابان :نشاني
 2واحد – ۱۵ پالک– ديلمان کوچه

 چاپ    صنعت صادرکنندگان اتحاديه 
 ۸۸۸۹۵۸۱۹ :تلفن

 ۸۸۹۱۹۳۴۷ :فکس
info@ipieu.com : ايميل 
www.ipieu.com : سايت 

 خيابان اللهي، نجات استاد خيابان تهران، :نشاني
 طبقه جديد، ۴۶ پالک محمدي،

 فرهنگي مفاخر و آثار انجمن
 55374531تلفن : 

 ۵۵۳۷۴۵۳۰ :دورنگار
 خيابان بهادر، امير )ع( پل وليعصر خيابان تهران،:نشاني  
 ۱۰۰ شماره بشيري، سرگرد
 1334-163 :پستي صندوق

 توفيق( اصغر علي)  استاندارد نشان دارندگان انجمن
 تلفن -۸۸۷۳۸۴۴۱

 فاكس -۸۸۷۳۸۴۴۱
info@iranadna.com : ايميل 
www.iranadna.com : سايت 

 كوچه -شمالي سهروردي خيابان -تهران :نشاني
 ۵ واحد -دوم طبقه - ۱۶ پالك -توپچي

 ايران عمومي روابط انجمن
 ۸۲۸۹۱۱۰۱ :تلفن

 ۲۶۲۰۳۵۵۵ :فکس
www.prsir.org : سايت 

 پارک چهاراه از باالتر ، وليعصر خيابان تهران، :نشاني
 ۱۴ پالک فرشته(،  فياضي) شهيد خيابان ، وي

 خباز( حسن سيد )ايران صنايع كيفيت بهبود و توسعه انجمن
 ۸۸۵۳۷۳۹۴ :تلفن

 ۸۸۵۱۵۵۳۳ :فاكس
 كوچه -خندان سيد از تر پايين -شريعتي خيابان :نشاني

 ۳ واحد-۹ طبقه -۶ پالك -بسطامي

  ايران رزين و رنگ کنندگان توليد انجمن
 ۲۲۰۴۷۱۹۹ :تلفن

 ۲۲۰۴۷۱۰۱ :فکس
parmai@tavana.net : ايميل 

www.parmai.com: سايت 
 شرقي، ارمغان ، ( جردن ) آفريقا خيابان تهران، :نشاني
 6طبقه  ، ۱۴ شماره

  ايران وري بهره انجمن
 ۸۸۳۳۶۱۶۶  :تلفن

 ۸۸۶۳۴۲۶۰ :فکس
info@irpa.ir : ايميل 

WWW.IRPA.IR : سايت 
 بنزين پمپ جنب چمران، بزرگراه تهران، :نشاني
 سوم طبقه ،۴ پالک هشتم، کوچه گيشا،

  انرژي مصرف سازي بهينه انجمن
  ۲۲۸۸۲۵۵۰  :تلفن 
 ۲۲۸۸۲۵۵۰  :فکس

info@iranecs.com : ايميل 
www.iranecs.com : سايت 

 خيابان- كتابي ميدان- شريعتي خيابان- تهران :نشاني
 سوم طبقه -يك پالك - دايانا كوچه - مجتبايي خيابان - جلفا

 مهتدي( فريد)  ايران صنعتي تجهيزات سازندگان انجمن
 ۸۸۷۶۹۲۶۱ :تلفن

 ۸۸۷۴۴۹۵۸ :فاكس
info@satsa.ir : ايميل 
www.satsa.ir : سايت 

 -سهروردي به نرسيده -بهشتي شهيد خيابان :نشاني
 اول طبقه - ۹۵ شماره

 انجمن ها و سنديکاها در ايران



 

 

  خارجي و ايراني مشترك هاي گذاري سرمايه انجمن
 سليمي حسين سيد
 ۸۸۸۱۰۵۳۱ :  تلفن

 ۸۸۸۱۰۵۳۲ :فاكس
 ۲۵۴ شماره– فرصت خيابان نبش - طالقاني خيابان :نشاني

 ايران ديجيتال چاپ انجمن
 ۸۸۸۱۰۹۲۰ :تلفن

www.irandpa.ir : سايت 
 كوچه -فجر خيابان -مطهري خيابان -تهران :نشاني
 سوم طبقه - ۳۸ پالك -حجت

  ايران خبره حسابداران انجمن
 ۸۸۸۹۳۹۶۷ :تلفن

 ۸۸۸۹۹۷۲۲ :فکس
www.iranianica.com : سايت 

 ۱۰۸ شماره– الهي نجات استاد خيابان -تهران :نشاني

  ايران پليمر انجمن
 ۴۴۵۸۰۰۸۷ :تلفن

 ۴۴۵۸۰۰۸۷ :فکس 
ips@ippi.ac.ir: ايميل 

www.ipsir.org : سايت 
 چهارم طبقه ،۵ شماره ساختمان نياوران، ميدان شمالي ضلع تهران،:نشاني

  ايران بازاريابي تحقيقات انجمن
 ۲۲۰۴۶۹۲۹ :تلفن

 ۲۲۰۴۶۹۳۰ :فکس
info@imra.ir: ايميل 
www.imra.ir: سايت 

 بزرگراه ابتداي – وي پارک راه چهار – تهران :نشاني
  ۷ پالک – جنوب مدرس

 صنعتي اتوماسيون هاي شرکت انجمن
 ۸۸۶۱۷۵۶۳  :تلفن

 ۸۸۶۱۳۸۵۹ :فکس
info@aiaciran.org : ايميل 
www.aiaciran.org : سايت 

 از تر پايين جنوبي، شيراز خيابان -تهران :نشاني
 دوم واحد ، ۱۲ پالك رضوان، كوچه همت، بزرگراه

 ايران شيمي انجمن
www.ics-ir.org : سايت 

  ايران خوردگي انجمن
 ۸۸۳۲۱۱۹۹ :تلفن

 ۸۸۳۲۰۲۵۲ :فکس
www.ica.ir : سايت 

 – انقالب خيابان – فردوسي ميدان - تهران :نشاني
 سازمان – ۲۷ پالک – موسوي عباس شهيد خيابان

 ۲۲۱ اتاق-دوم طبقه – ايران صنعتي و علمي شهاي پژوه

  تاسيسات صنعت انجمن
 مصلحي الهلل فض
 ۸۸۸۰۰۲۰۸ :تلفن

 ۸۸۸۰۹۹۱۷ :فاكس
info@ishrai.com : ايميل 
www.ishrai.com : سايت 

 -الهي نجات استاد خيابان -انقالب خيابان :نشاني
  106واحد -سوم طبقه -۶ پالك -مراغه كوچه

  ايران مهندسي و فني خدمات صادركنندگان انجمن
           ۸۸۳۷۰۸۳۸ :تلفن   

 ۸۸۳۷۳۵۶۵ :فاكس 
info@icca-ir.com : ايميل 
www.iccair.com : سايت 

 حسن خيابان-فرحزاد بلوار ابتداي -قدس شهرك :نشاني
 3شماره  -دوم خيابان -سيف

  ايران عکاسان انجمن
info@akasaneiran.com : ايميل 
www.akasaneiran.com : سايت 

  ايران صنعتي طراحان انجمن
www.iidi.ir : سايت 



 

 

 پروپيلن كيسه دكنندگان تولي صنفي انجمن
 جباري كبير محمدباقر

 ۲۲۰۴۸۶۸۱ :تلفن
 ۲۲۰۵۳۰۱۲ :فاكس
 ۲۰ پالك – گلشهر بلوار -آفريقا خيابان :نشاني
  ۲ طبقه

 خوشگرد( عباس) ايران بهداشتي سلولزي صنايع انجمن
 ۸۸۷۲۱۸۴۸ :تلفن

 ۸۸۷۲۴۹۰۶ :فاكس
iahci@iahci.ir : ايميل 
www.iahci.ir : سايت 

 نبج - ۲۲ و ۲۰ خيابان بين -آباد يوسف خيابان :نشاني
 سوم طبقه - ۱۹۲ پالك -گردونه آژانس

 حسيني( محمد )سيد ايران غذايي صنايع انجمن
 ۲۲۷۰۲۶۸۲ :تلفن

 ۲۲۳۶۴۱۸۳ :فاكس
info@iranfoodnews.com : ايميل 
www.iranfoodnews.com : سايت 

 غربي سرو خيابان -كاج ميدان از باالتر - آباد سعادت :نشاني
  ۱۰ پالك -شبنم انتهاي -يكم خيابان -مرواريد خيابان

 ايران صنعتي و تبليغاتي عکاسان انجمن
 ۰۹۱۲۲۰۷۸۵۷۶ -۰۹۳۲۹۴۲۴۹۶۷ :تلفن

info@iranaipa.com : ايميل 
www.iranaipa.com : سايت 

 دکتر ،خيابان شمالي سهروردي خيابان ، تهران :نشاني
 اول طبقه ، ۴۰ ،پالک قندي

  ايران مطبوعاتي عکاسان انجمن
 ۸۸۳۱۰۴۶۴ :تلفن

info@iranphotojournalists.com : ايميل 
www.iranphotojournalists.com : سايت 

 شمالي فرصت انتهاي – طالقاني تهران،خيابان :نشاني
 ايران هنرمندان خانه – هنر باغ –

 زاده( احمدي )حسين تهران بار نقل و حمل صنفي انجمن
 ۸۸۷۴۶۳۰۶تلفن : 
 ۸۸۷۵۹۵۳۰  :فاكس

info@eatctehran.com : ايميل 
www.eatctehran.com : سايت 

 -سهروردي چهارراه از بعد -بهشتي شهيد خيابان :نشاني
 3طبقه  – ۵۷ پالك -فر كاووسي شهيد نبش

 ايران گالوانيزه صنايع انجمن
 رهنما هللا نصر
  ۸۸۹۷۰۴۴۹ :تلفن

 ۸۸۹۵۹۵۴۸ :فاكس
info@igia.info : ايميل 
www.igia.info : سايت 

پالك  -فاطمي كوچه -باباطاهر خيابان -فاطمي خيابان :نشاني
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  ايران رساني اطالع و کتابداري علمي انجمن
  ۸۸۶۴۴۰۰۱ :تلفن

 ۸۸۶۴۴۰۸۷ :فکس
www.ilisa.org.ir : سايت 

 شرق( به غرب )محور حقاني بزرگراه - تهران :نشاني
 سمت بريدگي اولين - ميرداماد مترو ايستگاه از بعد

 كتابخانه و اسناد سازمان – ملي كتابخانه بلوار - راست
  ملي

 ايران تصويرگران هنري فرهنگي انجمن
 مخابرات، وزارت روبروي شريعتي، خيابان تهران،

 ۸۳۸ پالك جهاد، كوچه نبش
 88763779: تلفن

  ايران نگاران روزنامه صنفي انجمن
www.aoij.org سايت:     



 

 

  ايران نساجي صنايع انجمن
 ۶۶۷۰۵۷۷۰ :تلفن

 ۶۶۷۰۵۴۵۰ :فاكس
info@aiti.org.ir : ايميل 
www.aiti.org.ir : سايت 

 وچهك– الهي نجات استاد مقابل – انقالب خيابان :نشاني
 5طبقه  – ۱۸ پالك – كندوان

  المللي بين نقل و حمل هاي شركت صنفي انجمن
 ۸۸۸۲۲۹۰۴ :تلفن

 ۸۸۸۲۲۶۸۳ :فاكس
ita_db@itair.com : ايميل 

www.itair.ir : سايت 
 يابانخ – شمالي مفتح دكتر – تير هفت ميدان :نشاني

 96پالك  – پور ماليري

  عمومي روابط متخصصان انجمن
  ۶۶۴۳۴۰۱۴ تلفکس :

info@prsa.ir : ايميل 
www.prsa.ir   وب سايت:

 انجمن کتابخانه هاي ديجيتالي اسالمي 
info@idla.ir ايميل :     

  پالستيك همگن صنايع انجمن
 ميرحيدري حسن سيد
  ۸۸۷۱۶۳۱۴ :تلفن

info@assoplast.com : ايميل 
www.assoplast.com : سايت 

 4طبقه -۸ پالك -وزرا ۲۵ خيابان -آرژانتين ميدان :نشاني

  تبليغاتي هايت شرک صنفي انجمن
 ۸۸۷۱۹۱۱۵ :تلفن

 ۸۸۷۱۹۱۱۵ :فکس
info@iaaa.ir : ايميل 
www.iaaa.ir : سايت 

 – شقاقي فتحي خيابان– وليعصر خيابان -تهران :نشاني
 13واحد  -اول طبقه -۴ شماره ساختمان

  ايران زيست محيط متخصصان انجمن
 ۴۴۸۴۸۴۴۳ :تلفن

 ۴۴۸۴۸۴۴۳ :فکس
irsen@irsen.org : ايميل 

www.irsen.org : سايت 
 خيابان– اقتصادي بلوار – آبشناسان اتوبان -تهران :نشاني
 شماره – آفتاب خيابان زيتون

 شكالت و شيريني بيسكويت، صنايع صنفي انجمن
 اي مغازه جمشيد

 ۸۸۷۵۳۴۳۶  :تلفن
 ۸۸۷۶۹۹۶۵ :فاكس

www.iranianacm.com : سايت 
 -نوبخت كوچه -آپادانا خيابان -بهشتي خيابان :نشاني
  8واحد -۳ طبقه - ۲۰ پالك

  دقيق ابزار كنترل مهندسين انجمن
 ۸۸۸۱۳۰۰۲ :تلفن

 ۸۸۳۲۴۹۷۹ :فاكس
info@isice.ir : ايميل 
www.isice.ir : سايت 

 ۲۷ شماره -فرصت خيابان -فردوسي ميدان :نشاني -
 طبقه دوم -ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان

  صنايع مديران انجمن
 ۸۸۸۲۵۳۸۵ :تلفن

 ۸۸۸۴۲۷۵۳ :فکس
www.amsiran.com : سايت   

 روبروي – مطهري استاد خيابان - تهران :نشاني
 سوم طبقه – ۲۴۸ پالک -ميرعماد



 

 

  ورق و كارتن صنايع مديران انجمن
 ۶۶۰۶۶۸۲۲  :تلفن

 ۶۶۰۳۷۴۹۷ :فاكس
info@ccim.ir : ايميل 
www.ccim.ir : سايت 

 آزادي به نرسيده -امام يادگار جنوب به شمال :نشاني
 -خودرو ايران مركزي تعميرگاه روبروي -تيموري بلوار 

 155پالك 

 ايران رزين و رنگ توليدكنندگان سنديكاي
 امامي اعتماد ايرج
 ۲۲۰۴۷۱۹۵ :تلفن

 ۲۲۰۴۷۱۰۱ :فاكس
parmai@tavana.net : ايميل 

www.parmai.com :  سايت  
  ۱۳ پالك -شرقي ارمغان خيابان - آفريقا خيابان :نشاني

  ايران اطالعات آوري فن توليدكنندگان سنديكاي
 ۸۸۹۳۷۶۶۰ :تلفن

 ۸۸۹۳۷۶۵۸ :فاكس
info@iitms.ir : ايميل 
www.iitms.ir : سايت 

 نبش جنوبي، آبان خيابان زند، كريمخان خيابان :نشاني
 3پالك  رودسر، خيابان

 و آرايشي بهداشتي ههاي فرآورد واردكنندگان انجمن
 ايران عطريات

 ۲۲۹۰۹۲۸۵  :تلفن
 ۲۲۹۰۸۷۱۸ :فاكس

info@iactp.ir : ايميل 
www.iactp.ir : سايت 

 طبقه ۴۱ پالك حصاري شهيد خيابان ميرداماد بلوار :نشاني
  اول

 بندي بسته و چاپ صنعت آالت ماشين واردكنندگان انجمن

 ۸۸۱۴۰۷۷۲ :تلفن
 ۸۸۱۴۰۷۷۱ :فاكس
 سابق( فجر)جم خيابان -مطهري خيابان -تهران :نشاني

 15واحد  -۳ پالك -غفاري خيابان 

 سيروس( محمد )كاوه ايران مديريت نجمن
 ۸۸۸۳۵۲۷۸ :فاكس              ۸۸۸۲۴۸۸۶ :تلفن

info@iranmanagement.org : ايميل 
www.iranmanagement.org : سايت 

 ايرانشهر خيابان روبروي -زند خان كريم خيابان :نشاني
 6طبقه  -۱ پالك -عسجدي كوچه نبش 

  ايران پروژه مديريت انجمن
 ۸۸۸۴۸۴۸۹ :فاکس      ۸۸۸۴۸۴۹۱  :تلفن

www.ipma.ir : سايت 
 مفتح تقاطع از بعد - مطهري شهيد خيابان -تهران:نشاني
 سوم طبقه ، ۱۸۶ شماره

 مرد( آزاد )احمد ايران كنسرو صنايع سنديكاي
 ۶۶۰۵۶۱۲۰  :تلفن

 ۶۶۰۵۶۱۱۹ :فاكس
 صنعتي دانشگاه روبروي -آزادي خيابان :نشاني
 2واحد  – ۱۸ پالك -اسدالهي كوچه -شريف

  ايران گرافيك شبكه
 154/1 واحد -يك فاز -ستارخان سنتي بازار : نشاني

 ۴۴۲۶۲۴۷۱ :تلفاكس
mail@graphiciran.net : ايميل 
www.graphiciran.net : سايت 

  تهران دانشگاه فناوري و علم پارك
 خيابان -شمالي كارگر خيابان انتهاي -تهران :نشاني
 )شانزدهم( مقدم فرشي شهيد
 ۸۸۳۳۴۷۰۰- ۸۸۲۲۰۶۱۳  :تلفن

 ۸۸۲۲۰۵۸۶ :فاكس



 

 

  محيط تبليغاتي تهاي شرک تعاوني شرکت
 ۲۲۸۸۴۹۵۷   :تلفن و فاکس

www.mohit.ir : سايت 
 ۱ شماره– زمرديان خيابان نبش -پاسداران خيابان :نشاني

 19واحد   -۵ طبقه 

  ايران كيفيت مديريت انجمن
 ۸۸۷۱۲۱۸۲ :فاكس            ۸۸۷۲۵۹۴۴ :تلفن

 www.iranqms.com :سايت 
info@iranqms.com :ايميل 

 ابن خيابان -اسدآبادي الدين جمال سيد خيابان :نشاني
 طبقه -۴ پالك -۹ و ۷ خيابان بين -سينا

  ايران انساني منابع مديريت انجمن
 ۸۸۶۰۴۳۴۸ :تلفن

 ۸۸۶۰۴۳۴۹ :فاكس
info@hrmsociety.ir : ايميل 
www.hrmsociety.ir : سايت 

 -ايرانشناسي خيابان -جنوبي بهايي شيخ خيابان :نشاني
 نهم خيابان -والفجر شهرك

  ايران گرافيك طراحان صنفي انجمن
 ۷۷۶۲۷۱۶۱  :تلفن

 ۷۷۶۲۷۱۶۱ :فاكس
info@graphiciran.com : ايميل 
www.graphiciran.com : سايت 

 خيابان يانتها - شيراز بهار خيابان - تهران :نشاني
 2ان ساختم – جوهرچي خيابان نبش - خداپرست شهيد

  صنايع مهندسي انجمن
www.iie.ir : سايت 

  ايران نساجي متخصصين جامعه
 ۶۶۴۰۰۸۴۰ :تلفاكس
 نبش فروردين، ۱۲ خيابان انقالب، خيابان تهران،
 ۶ واحد ۱۰۴ پالك نظري، كوچه

  نانو فناوري توسعه ستاد
 گلها كوچه هللا، حبيب خيابان ، ستارخان خيابان

 ۶۱۰۰۲۲۲۲ : فاكس              ۶۱۰۰۲۰ : تلفن
setad@nano.ir : ايميل 

 ۱۰۰۰۶۱۰۰ : پيامك

  چاپ صنعت كاريابي
 هروي روب ظهيراالسالم، خيابان بهارستان، ميدان تهران،

 يك، پالك علمشاه، بست بن صفي، كوچه سقاخانه،
 دوم زنگ
 ۳۳۹۰۷۵۶۷ :تلفن

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
 نها( سازما و ادارت )دفاتر،

 تبليغات و انتشارات اداره
 ۳۸۵۱-۲۴۲۲ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 الملك، كمال خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم اسالمي،طبقه ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان

 وزارتي حوزه
 عمومي روابط و وزارتي حوزه كل مدير
  ۳۳۹۶۶۰۰۳ :تلفن
 ۳۳۹۶۶۰۰۹ :نگار دور

 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 و چهارم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 پنجم



 

 

 وزير دفتر
 ۳۸۵۱-۲۲۴۸ :تلفن
 ۳۳۹۶۶۰۰۷ :نگار دور

 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 و چهارم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 پنجم

 فرهنگي مراكز امور به رسيدگي هيأت دبيرخانه
 هيأت دبير
 ۳۸۵۱-۲۹۱۳ و ۱۴ :تلفن

 ۳۳۹۲۱۰۷۰ :دورنگار
 بن بست ظهيراالسالم خيابان بهارستان ميدان :نشاني

 خاورميانه

 هيأت دبير معاون
 ۳۸۵۱-۲۹۱۳ و ۱۴ :تلفن

 ۳۳۹۲۱۰۷۰ :دورنگار
 بن بست ظهيراالسالم، خيابان – بهارستان ميدان  :نشاني

 خاورميانه

 عمومي ها روابط هماهنگي واحد
 ۳۸۵۱-۲۴۲۲ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 مردمي ارتباطات واحد
 ۳۸۵۱-۲۴۱۵ و ۳۳۹۶۶۰۵۶ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 ملك،لامال ك خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان

 كل مدير عمومي روابط
     ۳۳۹۶۶۰۵۱  :تلفن   

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان
 دوم

 عمومي روابط معاون
 38512389  :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 كتابخواني و كتاب امور كل اداره
 كل مدير
 ۳۳۹۶۶۱۵۰  :تلفن

 ۳۱۳۵ :دورنگار -۳۸۵۱
 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 كل مدير معاون
 ۳۸۵۱-۳۰۱۵ :تلفن

 ۳۸۵۱-۳۱۳۵ :دورنگار
 ساختمان الملك، ل كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 دبيرخانه
 38513129  :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 الملك، كمال خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان
 دوم

 ديني هاي تياقل اداره ولئمس
 3851-۲۴۶۸ :تلفن   3851- ۳۱۳۵ :دورنگار

 ساختمان اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 دوم طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي

 اخبار و اطالعات اداره
 3851-۲۸۸۶ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان
 دوم



 

 

 فرهنگي تهاي فعالي و مجامع دفتر
 كل مدير
  ۳۳۹۱۴۰۵۵و ۳۳۹۸۲۰۰۰ :تلفن

 ۳۳۹۰۵۳۱۸ :دورنگار
 خيابان ظهيراالسالم، خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 25پالك  آزاديخواه، اميد شهيد

 انساني نيروي آموزش و ريزي برنامه مركز
 مركز رييس
 ۳۳۱۱۶۵۶۲ :تلفن

 ۳۳۹۲۱۰۷۰ :دورنگار
 بستن ب ظهيراالسالم، خيابان – بهارستان ميدان :نشاني

 خاورميانه

 اجرايي معاون
 3851-۲۹۱۳ و ۱۴ :تلفن

 ۳۳۹۲۱۰۷۰ :دورنگار
 نبست ب ظهيراالسالم، خيابان – بهارستان ميدان :نشاني

 خاورميانه

 مطالعات و پژوهش اداره
 3851-۲۶۷۵ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۰۵۹ :دورنگار
 اللملك، كما خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان
 دوم

 سال كتاب جهاني جايزه دبيرخانه ولئمس
 ۸۸۳۱۸۶۵۵ :تلفن

 ۸۸۳۱۸۶۵۵ :دورنگار
 مقام قائم خيابان -تير هفت ميدان :نشاني

 سوم طبقه ۹ پالك فجر، ساختمان فجر، خيابان فراهاني، ،

 فرهنگي مسابقات
  ۳۳۹۱۴۰۵۵ :تلفن

 ۳۳۹۰۵۳۱۸ :دورنگار
 خيابان ظهيراالسالم، خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 25پالك  آزاديخواه، اميد شهيد

 دفتر معاون
 3851-۲۶۳۵ :تلفن

 ۳۳۹۶۶۱۵۸ :دورنگار
 الملك، كمال خيابان -بهارستان ميدان :نشاني

 اول طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان

 تهاي فعالي ترويج و توسعه هماهنگي، مركز
 كشور قرآني

 مديركل
 ۶۶۷۱۴۲۳۲ :تلفن

 ۶۶۷۶۰۳۵۵ :دورنگار
 40پالك  فر، هاشمي خيابان -خارك خيابان :نشاني

 فرهنگي هاي فعاليت توسعه و ريزي برنامه دفتر
 كل مدير
 ۸۸۳۱۸۶۵۸ :تلفن

 ۸۸۳۱۸۶۶۳ :دورنگار
 فراهاني، مقام قائم خيابان -تير هفت ميدان :نشاني
 سوم طبقه ،۹ پالك فجر، ساختمان فجر، خيابان

 موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي كتاب
 مديرعامل

 ۶۶۴۱۵۲۰۶تلفن: 
 ۶۶۴۱۵۴۹۸دورنگار: 

پالك  بين صباي جنوبي و فلسطين، -نشاني: خيابان انقالب
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 موسسه مالي امور
 ۶۶۴۱۵۱۸۳ :تلفن

 ۶۶۴۱۵۴۹۸ :دورنگار
  پالك فلسطين، و جنوبي صباي بين -انقالب خيابان :نشاني

11 

 معاصر هنرهاي موزه و تجسمي امور دفتر
 كل مدير
 ۶۶۷۰۶۵۸۲ :تلفن

 ۶۶۷۰۶۵۸۲ :دورنگار
 جنب استادشهريار، خيابان -حافظ خيابان :نشاني

 تاالروحدت



 

 

 هنري تهاي فعالي توسعه و آموزش دفتر
 كل مدير
 ۶۶۷۳۱۵۶۰ :تلفن

 ۶۶۷۱۴۰۴۲ :دورنگار
 حافظ، خيابان كالج، راه چهار -انقالب خيابان :نشاني

 ۱۱ پالك احمر، هالل بن بست 

 معاون
 ۸۸۳۱۸۶۵۸ :تلفن -۸۸۳۱۸۶۶۳

 ۸۸۳۱۸۶۶۳ :دورنگار
 فراهاني، مقام قائم خيابان -تير هفت ميدان :نشاني
 سوم طبقه ،۹ پالك فجر، ساختمان فجر، خيابان

 چاپ امور دفتر
 دفتر سرپرست
 ۳۳۹۶۶۱۵۸  :تلفن         ۳۳۹۶۶۱۵۹  :دورنگار

 الملك، كمال خيابان -بهارستان ميدان :نشاني
 اول طبقه اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت مركزي ساختمان

 كتاب خانه موسسه
 مديرعامل

   ۶۶۴۹۶۹۶۶  :تلفن
 ۶۶۴۱۵۳۶۰ :دورنگار

 فلسطين،پالك و جنوبي صباي بين -انقالب خيابان :نشاني
11 

 اجرايي مشاور
 ۸۸۷۴۰۹۶۱ و۳ :تلفن

 ۸۸۷۴۱۶۶۰ :دورنگار
 هشتم، خيابان -فراهاني مقام قائم خيابان :نشاني
  8و  ۶ پالك

 رساني اطالع و مطبوعاتي امور معاونت
 وزير معاون

 ۸۸۷۴۱۲۲۲ :تلفن
 ۸۸۷۴۱۶۶۰ :دورنگار

 هشتم، خيابان -فراهاني مقام قائم خيابان :نشاني
 8و  ۶ پالك

 داخلي هاي خبرگزاري و مطبوعات امور
 كل مدير
 ۸۸۷۴۱۶۶۱ :تلفن

 ۸۸۷۴۴۵۷۷ :دورنگار
 ۸ و ۶ پالك هشتم، خيابان -فراهاني ممقام قائ خيابان :نشاني

 عمومي روابط ولئمس
 ۸۸۷۳۳۷۷۷ :تلفن

 ۸۸۷۴۱۶۶۰ :دورنگار
 هشتم، خيابان -فراهاني مقام قائم خيابان :نشاني
 8و  ۶ پالك

 رساني اطالع و تبليغات دفتر
 يمیكر عليرضا :تبليغات كل مدير
 ۸۸۰۰۷۹۹۵ :اداره تلفن   ۸۸۰۰۷۹۹۱ :كل اداره تلفن

 ۸۸۰۰۶۶۷۰ :فاكس
 مالمير كوروش :دولت تبليغات مدير

 اجرايي معاون
 ۸۸۷۴۵۸۸۸ :دورنگار ۸۸۷۴۵۹۰۰ :تلفن

و  ۶ پالك هشتم، خيابان -فراهاني ممقام قائ خيابان :نشاني
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 فرهنگي معاون
 ۸۸۷۳۶۸۳۷ :تلفن

 ۸۸۷۴۵۸۸۸ :دورنگار
 ۸ و ۶ پالك هشتم، خيابان -فراهاني ممقام قائ خيابان :نشاني

 كشور عمومي ههاي كتابخان امناي هيأت دبيرخانه
 دبيركل

 ۸۸۹۳۶۸۶۹ :تلفن
 ۸۸۹۳۷۰۰۷ :دورنگار

 كوچه جنوبي، فلسطين خيابان كشاورز، بلوار :نشاني
 ۳ پالك ذاكري،



 

 

 كشور نهاي انجم و هها كتابخان امور معاون
 ۸۸۹۳۷۵۹۵ :تلفن

 ۸۸۹۳۷۰۰۷ :دورنگار
 كوچه جنوبي، فلسطين خيابان كشاورز، بلوار :نشاني

 33پالك  ذاكري،

 كشور هاي عمومي روابط هماهنگي اداره
 قهرشي علي :رييس

 ۸۸۰۰۷۳۷۵ :اداره تلفن
 انخياب – تهران :عرساني اطال و تبليغات دفتر نشاني
 روبروي -اعتمادزاده شهيد خيابان -غربي فاطمي
 ۱۲۱ ساختمان -ارتش ۵۰۱ بيمارستان درب

www.iranpressfestival.com 

 معاون
   ۸۸۷۵۱۷۵۴  :تلفن

 ۸۸۷۵۷۸۴۵ :دورنگار
 8و  ۶ پالك هشتم، خيابان -فراهاني ممقام قائ خيابان :نشاني

 خارجي هاي رسانه
 كل مدير

 ۸۸۷۵۷۸۴۵ :دورنگار
 ۸۸۷۵۱۷۵۴  :تلفن 

 ۶ پالك هشتم، خيابان -فراهاني ممقام قائ خيابان :نشاني
 ۸ و

 اسالمي جمهوري خبرگزاري سازمان
 مديرعامل

 ۸۸۹۰۷۰۵۵ :تلفن
 ۸۸۹۰۵۰۶۸ :دورنگار

 دوراهي مقابل عصر، ولي ميدان از باالتر :نشاني
 اسدآبادي الدين سيدجمال 

 ها رسانه توسعه و مطالعات مركز
 كل مدير
 ۸۸۷۵۸۵۶۱ :تلفن

 ۸۸۷۳۰۴۷۷ :دورنگار
 ۱ پالك دوم، خيابان -پاكستان خيابان :نشاني

 ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه
 پژوهشگاه رييس

 ۸۸۹۰۱۲۹۵ -۸۸۹۰۱۲۹۸  :تلفن
 ۸۸۸۹۳۰۷۶ :دورنگار

 ۱ شماره دمشق، خيابان وليعصر، خيابان :نشاني

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت
 تبليغاتي امور معاونت

 ۷۷۸۴۴۲۲۲ :عمومي روابط تلفن
 ۸۸۷۴۱۶۶۰ :فاكس
 كوچه – فراهاني مقام قائم خيابان – تهران :نشاني
 تبليغاتي و مطبوعاتي امور معاونت ساختمان – هشتم

 ايران روزنامه
 روزنامه ولئمس مدير

 ۸۸۷۶۶۱۶۱ :تلفن -۸۸۷۶۱۵۵۴
 ۸۸۷۶۱۲۵۵ :دورنگار

 ، ۲۱۲ پالك غربي، خرمشهر خيابان :نشاني

 عمومي روابط
 ۸۸۷۰۶۹۱۰ :تلفن

 ۸۸۹۰۲۳۷۵ :دورنگار
 دوراهي مقابل عصر، ولي ميدان از باالتر :نشاني

 اسدآبادي الدين سيدجمال

 تلفن مركز
 ۶۶۷۲۲۳۱۱ -13  :تلفن

 خبر دانشكده
 دانشكده رييس

 ۸۸۴۲۷۶۷۵ :تلفن
 ۸۸۴۳۲۷۶۹ :دورنگار

 ۳۴ پالك چپ، سمت انديشه، اول قصر، راه چهار :نشاني

 


