فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

استاد شهریار

ارومیه

افق دانش

ارومیه

امام علی(ع)

ارومیه

ارومیه

ایثار

ارومیه

ارومیه

خاتم االنبیاء

ارومیه

خانه جوان ارومیه

ارومیه

ارومیه

الرسول

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

زندان ارومیه (شهید
الجوردی)

شهر

روستا
چنقرالوی
پل
راژان

جنب مسجد حضرت ابوالفضل

4433733788

5738161113

4432428377

5743145456

4432341025

5718814549

9141479674

5716796435

9141480485

5715115357

4433469907

5715965164

4433478220

5719913693

4432352131

5735161141

4432546913

5735177963

9144484679

5719115869

4432518428

5754135111

خیابان امام ،کوی صدر ،جنب مخابرات

4432247775

5713633681

جنب دهیاری

4432514876

5719135796

خیابان مجاهد یک ،داخل پارک کودک

4432350495

5718745394

جاده مرگور ،خیابان امام ،انتهای خیابان
فرهنگ ،پالک 280
بلوار وحدت ،خیابان آرامگاه
ارومیه ،خیابان ایثار ،خیابان جمهوری،
مسجد علی بن ابی طالب (ع)

بند

ارومیه ،روستای بند ،مسجد خاتم االنبیاء
خیابان ساحلی ،روبروی پارک الغدیر،
فرهنگسرای جوان ارومیه
ارومیه ،خیابان مولوی  ،1روبروی
بیمارستان امام رضا(مسجد الرسول)
کیلومتر  3جاده ،اداره زندان مرکزی
ارومیه ،حوزه فرهنگی ،تربیتی

شهدای کشتیبان

ارومیه

کشتیبان

شهدای گوی تپه

ارومیه

گوی تپه

شهید آبشناسان

ارومیه

ارومیه

شهید باهنر

ارومیه

ارومیه

شهید بهروز زارع

ارومیه

شهید مطهری

ارومیه

1

آدرس

تلفن

کد پستی

جاده چی چست ،روستای کشتیبان ،جنب
دبیرستان شهدای کشتیبان
ارومیه ،روستای گوی تپه ،مسجد شهدای
گوی تپه
کیلومتر  45جاده سلماس ،پادگان شهید
آبشناسان

قره آغاج

ارومیه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید مهدی امینی

ارومیه

ارومیه

عالمه طباطبائی

ارومیه

ارومیه

عالمه طباطبائی

ارومیه

ارومیه

فرهنگ

ارومیه

ارومیه

اول خیابان فرهنگیان داخل پارک فرهنگ

قائم

ارومیه

ارومیه

بلوار والفجر ،انتهای خیابان فرهنگ

کانون اصالح و تربیت

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

ارومیه

قوشچی

ارومیه

ارومیه

مرکزی

ارومیه

ارومیه

یار مهربان

ارومیه

کانون جوانان بسیج
شهدای سپاه
گنج دانش

مرکزحرفه آموزی و
اشتغال زندانیان ارومیه

آدرس

روستا

شهرک ایثار ،م آزادی ،باالتر از آپارتمان
های اسکان ،جنب بهزیستی
بلوار آزادگان ،آزادگان  ،1نبش کوچه 13
ارومیه ،شهرک فرهنگیان ،خیابان شمالی،
مسجد رسول(ص)

کیلومتر 4جاده دریا ،روبروی شرکت
پخش فردوس
خیابان شهید بهشتی ،باالتر از روگذر شهید
قهاری ،روبروی سازمان اطالعات
خیابان امام خمینی ،جنب اداره جهاد
کشاورزی انزل

تلفن

کد پستی

4433870982

5716794931

4433651831

5719649818

4433867050

5716763698

4433865698

5716816711

4433376003

5719794759

4432350759

5735161114

4433442400

5715856358

4433322030

5751734894

کیلومتر 7جاده المهدی ،نرسیده به شهرک
صنعتی فاز ،2مرکزحرفه اموزی و اشتغال

4432332799

5735147656

زندانیان
خیابان ارشاد روبروی بیمارستان امام

04433485084 -

خمینی(ره)

4433485085

خیابان حافظ ،جنب دبیرستان شهید

4432562300

5751116115

خاتم االنبیاء(ص)

اشنویه

اشنویه

بلوار بسیج ،دروازه ورودی شهر

4444622966

5771641177

مجتمع فرهنگی

اشنویه

اشنویه

شهرک فرهنگیان ،بلوار معلم ،جنب مسجد

4444629990

5771643357

2

قولنجی

5715778135

مطهری

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

استاد حقیقی

بوکان

بوکان

خانی

بوکان

بوکان

بلوار ساحلی

4446221100

5951874455

9141801280

5951866335

جنب مسجد جدید

4446432204

5955111159

زندان بوکان

بوکان

بوکان

خیابان انقالب ،زندان بوکان

4446252410

5951917554

مستوره کردستانی

بوکان

بوکان

خیابان شهید بهشتی ،داخل پارک ملت

4446245205

5951764477

مسجد دارالسالم

بوکان

بوکان

4446241900

5951859693

مصباح الدیوان ادب

بوکان

سیمینه

باالتر از شهرداری

4446464594

5956164897

شهید مدرس

پلدشت

پلدشت

بلوار بسیج(مستضعفین)

4434282080

5877157573

شهرداری

پیرانشهر

پیرانشهر

خیابان آزادی شرقی ،داخل پارک خیام

4444229104

5781847389

شهید آبشناسان

پیرانشهر

پسوه

گرد کشانه کوی سازمانی تیپ  25مستقل

09142767956 -

تکاور

4444353401

شهید مرتضی آوینی

پیرانشهر

پسوه

خیابان حیرانی ،جنب سالن ورزشی

4444411787

5795144475

پیرانشهر

پسوه

9141664174

5795144937

دکتر محمد قسیم
عثمانی

صالح الدین ایوبی
مسجد جامع (پسوه)

بوکان

3

روستا

خیابان انقالب ،خیابان پیام ،زیرزمین
مسجد قبله
داشبند

خیابان ورزش ،ک نشاط  ،3طبقه باالی
مسجد دارالسالم

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

پیرانشهر ،روستای پسوه ،خیابان جامع،
مسجد جامع روستا

5794193111

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مجتمع فرهنگی

پیرانشهر

پیرانشهر

تکاب

تکاب

آیت اهلل شیخ عزیزاهلل
خسروی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان سعدی غربی ،روبروی مخابرات

4444235213

5781645371

4445521959

5991863318

4445455208

5991444938

4445528871

5961689635

4445522979

5991811338

4434262777

5871638641

4434333012

5866113735

بلوار بسیج ،جنب پارک شهر

4434266484

5871638941

خیابان امام

4436544440

5855113369

خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان نماز ،جنب
مصلی
تازه کند

فضیلت

تکاب

مجتمع فرهنگی

تکاب

تکاب

ملت

تکاب

تکاب

خیابان شهید بهشتی ،داخل پارک ملت

آیت اله خامنه ای

چالدران

سیه چشمه

خیابان 17شهریور

دکتر علی شریعتی

چالدران

آواجیق

عالمه جعفری

چالدران

سیه چشمه

امام رضا(ع)

چایپاره

شهید مفتح

چایپاره

امام جعفر صادق(ع)

خوی

4

نصرت آباد

تخت سلیمان ،جنب اداره جهاد کشاورزی
خیابان امام ،روبروی فرمانداری ،داخل
اداره فرهنگ و ارشاداسالمی

کمربندی شهید علیزاده ،جنب بخشداری
دشتک

چورس

قره ضیاء
الدین

خوی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید باهنر ،داخل پارک آزادگان،
جنب کانون پرورش فکری کودکان و

4436722450

5851718179

نوجوانان

خوی ،خیابان شیخ مهدی پالک 148

4436266116

5813836787

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام خمینی (ره)

خوی

خوی

خوی

فیرورق

بعثت

خوی

خوی

پانزده خرداد

خوی

خوی

حکمت

خوی

ایواوغلی

حوزه علمیه نمازی

خوی

خوی

دکتر زریاب خویی

خوی

خوی

سعید آباد

خوی

شهید آوینی

خوی

خوی

خوی

خوی

خوی

قطور

خوی

خوی

خوی

خوی

آیت اهلل موسوی
خویی

تلفن

کد پستی

آدرس

روستا

4436456878

5813748388

4436324384

5841946821

4436339626

5819677666

4436442111

5814778119

4436512453

5831953111

4436265135

5813947318

دروازه ماکو ،میدان جهاد ،انتهای آرامستان

4436267009

5814665953

خیابان صفا ،ساختمان دهیاری

4436450450

5386174331

4436232611

5813653116

بلوار بهشتی ،کوچه جنب صدا وسیما،
اداره تبلیغات اسالمی
خیابان انقالب ،روبروی ناحیه شهید
الهیارلو
میدان شمس تبریزی ،ربط ،پارک بهاران،
داخل پارک بهاران
خیابان دادگستری ،خیابان استاد شهریار،
داخل پارک  15خرداد
خیابان امام ،انتهای خیابان عبدالخانی
خوی ،خیابان .طالقانی ،ک .مقبره ،حوزه
علمیه

سعید آباد

خیابان شریعتی ،کوچه پست ،مسجد امام
خمینی (ره)
خوی ،کیلومتر 20جاده خوی تبریز،

شهید حاجی قلیزاده
زندان باز خوی

شهرک صنعتی ،جنب کارخانه سیمان
آذربادگان ،مجتمع حرفه آموزی و

4436562517

5834138114

کاردرمانی
شهید کوچری
شهید الجوردی زندان
مرکزی
طوبی

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان موسی زاده
بلوار والیت فقیه ،روبروی راه و مسکن،
زندان مرکزی
میدان امام حسین ،تخته پل ،خیابان بوستان،
داخل پارک طوبی

4436533909

5848114157

4436256333

5815813132

4436361811

5817858577

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مجتمع فرهنگی

خوی

خوی

انتهای بلوار شیخ نوایی

نه دی

خوی

دیزج دیز

خیابان معلم ،خیابان شهید رجایی ،پ93

4436564253

ابن سینا

سردشت

سردشت

بلوار شهید علیپور ،کوی پارک الله

4444322588

5961845893

رسول اهلل(ص)

سردشت

میراباد

4444352733

5961717517

مجتمع فرهنگی

سردشت

سردشت

میدان هفت تیر

4444332929

5951659619

سلماس

سلماس

پادگان ارتش

4435237625

5881861161

سلماس

سلماس

4435235557

5881847869

سلماس

سلماس

4435246850

5881973557

شهدای تازه شهر

سلماس

تازه شهر

4435262800

5891944415

شهید بهشتی

سلماس

سلماس

4435220980

5881716257

4435422530

5883174615

4435312433

5886113653

امام خمینی (ره)
پادگان ارتش
امام علی(ع) زندان
سلماس
آیت اهلل زین العابدین
سلماسی

شهید صالح خدا
دوست
شهید محمد قمری

روستا

4436347288

5816763773

5837118815

خیابان کشاورز محله قلعه سیدی پائین تر
از جاده آلوتان

خیابان حافظ شمالی ،تقاطع خونین شهر،
اداره زندانهای شهرستان سلماس
خیابان پاسداران ،تقاطع شهداء ،انتهای
کوچه  12متری ثبت احوال
خیابان امام ،جنب شهرداری
خیابان شهید مصطفی خمینی ،روبروی
مخابرات

سلماس

سیالب

سلماس

قره قشالق

6

آدرس

تلفن

کد پستی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان معلم ،جاده سیالب شوریک جنب
دبیرستان شهید اصالنی
نرسیده به مدرسه قمری ،روبروی حوزه
انتظامی سپاه

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مجتمع فرهنگی

سلماس

سلماس

اندیشه

شاهین دژ

دانش

شاهین دژ

کشاورز

مجتمع فرهنگی

شاهین دژ

شاهین دژ

ن والقلم

شاهین دژ

شاهین دژ

امیرکبیر

شوط

شوط

خیابان امام ،جنب فرمانداری

شوط

شوط

خیابان ولیعصر شمالی

4434272868

آیت اهلل کاشانی

ماکو

ماکو

خیابان امام ،جنب اداره تربیت بدنی

4434228906

5861739566

پنج تن آل عبا

ماکو

ماکو

ماکو ،میدان امام حسین(ع) ،حوزه علمیه

4434223420

5861513136

جمعیت هالل احمر

ماکو

ماکو

خیابان امام ،ساختمان هالل احمر

زندان ماکو

ماکو

ماکو

مجتمع فرهنگی

ماکو

بازرگان

مسجد جامع امیر
المومنین (ع)

7

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

4435226080

5881754638

روبروی دهیاری

4446463660

5984117515

خیابان معلم ،جنب بخشداری

4446363001

5973179563

خیابان شهید حسن قمی

4446320868

5981676177

4446321979

5981618935

4434272362

5875164795

5875155497

خیابان ارشاد ،کوی یکم ،انتهای بلوار
چمران

هوالسو

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

پاسداران ،خیابان امام ،پشت کمیته امداد،
کوچه اداره پست

بلوار والیت ،روبروی جایگاه سی ان جی،
زندان ماکو
خیابان امام

 0443422240409141469534

5861635449

4434229315

5861883481

4434375484

5867135553

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ولیعصر

ماکو

ماکو

روناکی موکریان

مهاباد

زندان مهاباد

مهاباد

مهاباد

مهاباد

مهاباد

شهید مطهری پادگان

مهاباد

مهاباد

شیخ شلتوت

مهاباد

مهاباد

فجر

مهاباد

مهاباد

مجتمع فرهنگی

مهاباد

مهاباد

اداره زندان میاندوآب

میاندوآب

میاندوآب

سازمان تبلیغات
اسالمی

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

4434248066

5861697857

مرکز پست قدیم

9141679385

5931111111

خیابان توحید ،جنب اداره راهنمایی و

04442447979 -

رانندگی

09144444576

شهرک سایت «ب» ،جنب درمانگاه تامین
اجتماعی

گوگ تپه

خیابان جمهوری اسالمی ،کوچه بانک ملی
مرکزی
انتهای خیابان سرباز ،تیپ364شهید
نصیرزاده
خیابان امام خمینی ،خیابان جام جم ،جنب
اداره بهزیستی
خیابان کشاورز ،فلکه شصت دستگاه،
خیابان ابن سینا
خیابان امام ،خیابان جام جم ،جنب صدا و
سیما

سه راه شاهین دژ ،جنب میدان چای لیالن،
اداره زندان میاندوآب

5915914439

4442226377

5916774678

4442239540

5916973999

4442229889

5915813151

4442349060

5914867944

4442225876

5913813153

4445358881

امام علی(ع)

میاندوآب

چهاربرج

خیابان امام ،خیابان کانال خانه سازی

4445324400

5977193111

بقیه اهلل اعظم(عج)

میاندوآب

باروق

خیابان شهریار ،انتهای بلوار آذربایجان

4445545369

5998116991

خوارزمی

میاندوآب

جنب حوزه مقاومت بسیج سرچنار

4445417564

5936193593

8

سرچنار

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

دکترحسین زاده

میاندوآب

میاندوآب

شهدای حیدرآباد

میاندوآب

شهید مهدی باکری

میاندوآب

میاندوآب

عالمه دهخدا

میاندوآب

میاندوآب

خیابان امام ،داخل پارک معلم

مجتمع فرهنگی

میاندوآب

میاندوآب
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پیامبر اعظم(ص)

نقده

نقده

زندان نقده

نقده

نقده

جاده محمدیار ،اداره زندان نقده

مجتمع فرهنگی

نقده

نقده

انتهای خیابان شهید مسافری

4435669055

والیت

نقده

محمدیار

خیابان شهید باهنر

4435432690

9

روستا

آدرس
کوی تقی آباد ،جنب آرامگاه دکتر حسین
زاده

حیدرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سه کیلومتری جاده شاهین دژ ،روستای
حیدرآباد
کوی جهادگران ،جنب مسجدفاطمه
الزهرا(س)

خیابان نبوت ،نبش خیابان میالد ،طبقه اول
مسجد امیرحسینی

تلفن

کد پستی

4445268348

5971616581

9144824625

5974135561

4445359360

5971917596

4445223770

5971853176

4445249669

5971899418

4435673582

5761986845

4435625818

5769126546

5761639885

5761938776

