فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

شهرستان

15خرداد آراللو

اردبیل

ابن سینا

اردبیل

امام علی(ع)

اردبیل

آیت اهلل بحرالعلوم

اردبیل

سوم خرداد(شهید

شهر

آراللوی
بزرگ
خلیل آباد

اردبیل

ثمرین

اردبیل

اردبیل

اردبیل

اردبیل

شهید پیرزاده

اردبیل

اردبیل

شهید مطهری

اردبیل

اردبیل

شیخ شرف الدین

اردبیل

اردبیل

صوفی)
شماره  4زندان
مرکزی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان 12متری دهیاری کوچه دهیاری

4533683165

5649113111

روستای خلیل آباد

4533953210

5649131111

بزرگراه بسیج ،پشت پاسگاه آرازعلی

4533463370

5616833995

روستای ثمرین

4533936454

5637113111

4533335720

5614654174

4533811019

5618865359

4531732272

5615573696

4533232153

5613943389

خیابان سی متری کوچه شهید
صوفی(ارمنستان سابق)
خیابان جام جم ،اداره زندان مرکزی
میدان بسیج ،سپاه حضرت عباس ،ساختمان
تداوم آموزش عقیدتی سیاسی
خیابان مطهری ،شهید مطهری
محله سیدآباد کلخوران ،خیابان شهید
صالحی ،روبروی کوچه شهید مظاهر
محمدی ،نرسیده به بقعه شیخ جبرییل،

4533849656

5617839679

داخل پارک مادر
شیخ صفی الدین

اردبیل

اردبیل

چهارراه امام جنب استانداری

4533238701

5613657949

فارابی

اردبیل

اردبیل

آرازعلی ،محله اروج آباد ،جنب پارک

4533467350

5613993614

فدک

اردبیل

اردبیل

میدان بسیج مجتمع فرهنگی هنری فدک

4533721778

5613943386

اردبیل

اردبیل

خیابان گلمغان ،باغ جیرال

4533820736

5606012339

اردبیلی

فرهنگسرای انقالب
(جیرال)

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

فرهنگسرای فجر

اردبیل

اردبیل

فرهنگیان

اردبیل

اردبیل

اردبیل

اردبیل

مرکزی

اردبیل

اردبیل

مقدس اردبیلی

اردبیل

اردبیل

مکتب الرضا(ع)

اردبیل

اردبیل

مجتمع کاردرمانی و
حرفه آموزی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان وحدت ،فرهنگسرای فجر

4533440180

5616736417

9127741201

5619833467

4533663455

5615797381

4533520743

5619631114

چهارراه امام خمینی ،ساختمان شماره 2
آموزش و پرورش ،طبقه همکف
کیلومتر 9جاده اردبیل خلخال ،جنب
تحقیقات کشاورزی
بلوار دانشگاه دروازه ورودی مجتمع
شورابیل
میدان وحدت ،محله سلمان آباد ،خیابان
وحدت  ،2روبروی کالنتری ،داخل پارک

4533472954

5616737363

وحدت
خیابان سی متری ،کوچه بازار زرگران

4533357800

5614634138

نیار

اردبیل

اردبیل

محله نیار

4533640799

5621355465

هیر

اردبیل

هیر

خیابان امام ،جنب مخابرات

4533672654

5646136811

امام خمینی(ره)

بیله سوار

بیله سوار

4532823024

5671837118

بابک

بیله سوار

4532832503

5671114653

سیار نور

بیله سوار

شهید اسد بهراد

بیله سوار

مسجد اعظم

خیابان طالقانی ،ک.شهید فیاضی ،مدرسه
ایثار ،ط2
بابک

خیابان تعاون جنب اداره پست
کتابخانه مادر :بیله سوار ،طبقه فوقانی
مجتمع فرهنگی هنری امام علی (ع)،

بیله سوار

4528228377

5671634644

کتابخانه الغدیر

عالمه محمد تقی
جعفری

بیله سوار

2

خلیفه لو

جعفرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای خلیفه لو

4532862157

5678146333

خیابان استاد شهریار .خیابان تربیت

4532882463

5675134436

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

الغدیر

بیله سوار

بیله سوار

آراز

پارس آباد

پارس آباد

پارک سبد ،مجتمع فرهنگی هنری آراز

اصالندوز

پارس آباد

اصالندوز

جنب پارک

4532742810

امام جعفر صادق(ع)

پارس آباد

روستای قره قباق

4532742132

5698164731

امام رضا(ع)

پارس آباد

پارس آباد

محله اجیرلو

4532758250

5691161138

پیامبر اعظم(ص)

پارس آباد

تازه کند

تازه کند

4532773289

5693115615

پارس آباد

پارس آباد

میدان سپاه ،حوزه علمیه خواهران ثامن

09148091559 -

الحجج (عج)

4532724400

خیابان اصلی ،کوچه کتابخانه

4532772604

5694134473

5427552001

5697111154

4532723644

5691877494

5691877449

حوزه علمیه ثامن
الحجج(عج)

روستا

آدرس
طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی هنری امام
علی (ع)

قره قباق

4532828377

5671634644

4532791471

5691635681

5698113358

5691877474

شهید اندرزگو

پارس آباد

شهید آیت اهلل غفاری

پارس آباد

پارس آباد

شهید باهنر

پارس آباد

پارس آباد

میدان سپاه

شهید رجائی

پارس آباد

پارس آباد

روبروی اداره پست ،شهید رجائی

4532733880

شهید مدنی

پارس آباد

اصالندوز

اصالندوز ،پادگان آموزشی شهید مدنی

9147431467

5698136874

مال کندی

پارس آباد

مال کندی

4532774173

5694177494

3

ایران آباد

تلفن

کد پستی

شهرک شهید آیت اهلل غفاری ،جنب
ساختمان شهرداری

مالکندی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام سجاد(ع)

خلخال

هشت چین

برندق

خلخال

هشتجین

4532482050

5681864758

روستای برندق

4532493377

5688111437

4532420006

5681664757

شال

خلخال

شال

روستای شال

4532472510

5689183595

شهید شاهرخ قلیزاده

خلخال

لنبر

روستای لنبر

4532403789

5683113881

شهید الجوردی

خلخال

خلخال

4532430647

5681776541

عاشوری زاده

خلخال

خلخال

خیابان امام خمینی ،سه راه سید دانیال

4532422638

5681757496

مرحوم یحیی رنجبر

خلخال

کلور

کلور

4532463608

5689135694

مالادهم عزلتی

خلخال

خلخال

میدان معلم پارک معلم

4532427995

5681855634

استاد اسداللهی

سرعین

4532249477

5639168190

ولیعصر

سرعین

سرعین

انتهای خیابان ولی عصر

4532222800

5639118156

استاد شهریار

کوثر

گیوی

خیابان شهید باهنر ،شهرک فرهنگیان ،فاز2

4532924675

5685138955

سید عبدالرحیم
خلخالی

خلخال

4

روستا

برندق

خیابان هفده شهریور ،روبروی فرمانداری،

خلخال

مجتمع فرهنگی ارشاد

خیابان کارگر شمالی ،خیابان اشرفی
اصفهانی ،اداره کل زندان خلخال

شایق

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای شایق ،کتابخانه عمومی استاد
اسداللهی

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امیر کبیر

کوثر

گیوی

شهیدسبزعلی پور

کوثر

زرج آباد

والیت

کوثر

فیروزآباد

سید محمد حسین
شهریار
شهید عزیزپور
الجوردی (زندان
گرمی)
مرحوم شیخ
محمدعلی اجارودی

امام خمینی(ره)

آدرس

تلفن

کد پستی

منطقه  2شهری ،خیابان آیت اهلل غفاری

4532942121

5685138784

روستای زرج آباد

4532963365

5684131138

فیروزآباد

4532973310

5684111188

4532652411

5658113164

گرمی

گرمی

خیابان شهید بهشتی ،جنب دادگستری

4532642113

5651814615

گرمی

گرمی

خیابان  22بهمن ،اداره زندان گرمی

4532642262

5651834741

4532674262

5655148171

میدان نماز خیابان جنب امام زاده

4532512410

5665174519

روستای پریخان

4532592640

5661167797

4532540528

5661853378

5666114467

5661873191

گرمی

شهر

آیت اهلل میرزا قاسم

مشگین

پریخانی

شهر

پروفسور محبوب

رضی

زندان مشکین شهر

تازه کند

خیابان

انگوت

شهید ذاکر

گرمی

مشگین

روستا

روستا زهرا ،کتابخانه عمومی مرحم شیخ

زهرا

محمدعلی اجارودی

الهرود

پریخان

مشگین

مشگین

انتهای خیابان باهنر جنوبی ،مجتمع فرهنگی

شهر

شهر

هنری ارشاد اسالمی

رضی

روبروی شهرداری رضی

4532582268

خیابان سعدی ،جنب اداره دادگستری

4532536764

مشگین
شهر
مشگین

مشگین

شهر

شهر

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

سعد الدین وراوینی

شهید حسین اسدی

فخرآباد

مرادلو

شهرستان

شهر

مشگین

مشگین

شهر

شهر

مشگین

مشگین

خیابان باهنر شمالی ،پائین تر از میدان

شهر

شهر

معلم ،روبروی اداره مخابرات

مشگین
شهر
مشگین
شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

پارک شهر ،روبروی پاسگاه شهید بیگلری

4532532055

5661636935

4532543137

5661744511

9359145084

5665114553

4532562180

5668184541

4532385044

5633153156

خیابان تربیت

4532322301

5631863718

4532383744

5633133346

5631614549

میدان دانش ،خیابان شهید مجید سادات

فخر آباد

پور ،ساختمان شورای حل اختالف
مرادلو

مرادلو

بوستان دانش

نمین

حبیب ا ...امامی

نمین

نمین

شهدای آبی بیگلو

نمین

آبی بیگلو

خیابان مطهری ،جنب اداره گاز

فرهنگ

نمین

نمین

خیابان امام خمینی (ره)

4532326002

وحدت

نمین

عنبران

خیابان تربیت

4532374900

5635145864

شمس

نیر

نیر

خیابان امام ،نرسیده به میدان بسیج

4532283744

5641643443

عالمه امینی

نیر

نیر

4532283758

5641617875

کورائیم

نیر

کورائیم

4532252283

1254215421

6

نیارق

جنب دهیاری ،کتابخانه عمومی بوستان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

دانش

خیابان امام ،خیابان معلم ،فرهنگسرای
الغدیر ،طبقه دوم
بخش کورائیم

فهرست کتابخانه های عمومی اردبیل
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

نیر

نیر

مرحوم امیرحسین
فردی

7

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس
بلوار استاد شهریار.خیابان شهید
صوابی.زیرپل تاریخی قرمز.کوچه جعفری

تلفن

کد پستی

4532283203

5641843611

