فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

استاد عباس موذن پور

آران و

آران و

آرانی

بیدگل

بیدگل

امام حسن مجتبی(ع)

سردار شهید رعیت

شهید مطهری

آران و

آران و

بیدگل

عالمه مال محمدزمان

آران و

نوش آبادی

بیدگل

مجتهد الزمان بیدگلی

محمد هالل

مکتب الصادق(ع)

مالفضلعلی نصرآبادی

ادب
حضرت امام حسن
مجتبی(ع)

اباد ،خیابان امام حسن مجتبی (ع)

یزدل

بیدگل

خیابان هفده شهریور ،کوچه قیام دوم

3154723600

شهرستان آران و بیدگل ،روستای محمد

محمد آباد

بیدگل

آران و

روستا

آدرس

تلفن

خیابان امام خمینی(ره)
اصفهان ،آران و بیدگل ،سفیدشهر ،خیابان

سفیدشهر

22بهمن ،جنب مسجد امیرالمومنین(ع)
میدان بسیج ،خیابان دانشجو ،جنب اداره

نوش آباد

پست

آران و

آران و

بیدگل

بیدگل

آران و

آران و

آران و بیدگل ،خیابان محمدهالل ،میدان

بیدگل

بیدگل

حرم ،آستان مقدس حضرت محمدهالل

آران و

آران و

آران و بیدگل ،خیابان زینبیه ،کوی حجاب

بیدگل

بیدگل

هفتم

آران و
بیدگل

اردستان

حضرت امام سجاد(ع)

شهدای هفت تیر

اردستان

1

خیابان منتظرالمهدی ،زیارتگاه بی بی

سفیدشهر

سکینه خاتون

مهاباد

اردستان

اردستان

خیابان شهدا ،کوچه جنب بازار هادی

کچورستاق

اردستان

نهوج

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

3154843311

کد پستی

8741158378

3154853656

3154834233

8743136164

3154823969

3154728577

3154763313

3154739910

9132778124

خیابان امام خمینی ،محله سر آسیاب

3154403121

روستای کچورستاق

3154460110

خیابان شهید بهشتی

3154245032

خیابان امام خمینی

3154426121

8741951695

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
شهرستان

شهر

نام کتابخانه

اردستان

اردستان

مجمر زواره ای

اردستان

زواره

ابن مسکویه

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اژیه

ارشاد

اصفهان

اصفهان

اسالم آباد

اصفهان

شهید سید نوراهلل
طباطبایی نژاد

آدرس

روستا

خیابان امام خمینی ،جنب مهمانسرای
جهانگردی
خیابان امام خمینی ،جنب آتش نشانی

خیابان چهارباغ خواجو ،روبروی صدا

تلفن

کد پستی

3154242066

3154372900

3132126152

8143767731

3146502749

8378153141

3134452015

8149694171

خیابان شهید سعیدی

3146500946

8134173433

اصفهان

نیک آباد

بلوار امام خمینی

3146623303

اصفهان

نصر آباد

خیابان ابن سینا ،ک بسیج

3146655331

اصفهان

تودشک

اصفهان ،تودشک ،پایگاه هوایی هاشم آباد

3146432121

امام خمینی(ره)

اصفهان

بهارستان

بلوار بهشت ،نرسیده به گلزار شهدا

3136800140

8143198343

امام رضا(ع)

اصفهان

جنب ساختمان دهیاری

3146542350

8133173698

آخوند مالشریفای
اژیه

آشیخ محمدعلی
صانعی
افق مطهر
امام حسین (ع) پایگاه
پدافند هوائی

امام علی (ع) صدر
خواجو
امیرقلی امینی

خیابان معلم ،خیابان شهید علی اکبر اژه ای
خیابان زینبیه جنوبی ،داخل پارک
باقوشخانه
اسالم آباد

اشکهران

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

2

وسیما

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان چهارباغ خواجو ،مدرسه علمیه امام
علی (ع) صدر خواجو
خیابان کاشانی ،کوچه دهقان ،پالک3

8175138674

3132733231

3132332576

8183984141

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
شهر

نام کتابخانه

شهرستان

انصار

اصفهان

اهل البیت

اصفهان

اوچ کلیسا

اصفهان

آیت ا ...محمد ربانی

اصفهان

آیت اهلل فاضل ورزنه

اصفهان

ورزنه

اصفهان

حسن آباد

آدرس

روستا

خیابان دهه فجر ،مسجد و امامزاده سید

جیالن آباد

ابوالقاسم
خیابان چهارباغ عباسی ،خیابان آمادگاه،

اصفهان

خیابان نشاط ،نبش خیابان هشت بهشت
رامشه

جنب ورزشگاه امام علی

سروشبادرا

خیابان اصلی ،مجموعه فرهنگی اداری،

ن

جنب پارک ،طبقه فوقانی

تلفن

کد پستی

3118783077

8164765844

3132207761

3146555493

3138553634

8166147813

3146482219

8375166759

بلوار امام خمینی

3146533300

8379113148

محله پایین

3146533080

بدیع الزمان

اصفهان

هرند

خیابان ارشاد اسالمی

3146402477

8374165553

بهارستان

اصفهان

بهارستان

جنب دانشگاه شیخ بهایی و اداره برق

3136812520

8143153516

توحید

اصفهان

اصفهان

3136270763

8173644661

تودشک

اصفهان

تودشک

3146432375

8135116741

جعفرطیار

اصفهان

اصفهان

حجت

اصفهان

اصفهان

خانه اصفهان

اصفهان

اصفهان

آیت اهلل محمدعلی
سعادت
آیت اهلل میرزا اسداهلل
شریعتی کمال آبادی

اصفهان

3

خیابان شهید دکتر بهشتی ،جنب قرض
الحسنه سجاد

کمال آباد

بوستان ملت ،نرسیده به پل آذر ،کوچه باغ
به
خیابان شهرداری
اصفهان ،منطقه مسکونی پایگاه هوایی
شهید بابایی
خیابان آتشگاه ،خیابان قدس ،جنب
شرکت تعاونی
خانه اصفهان ،خیابان گلستانه ،داخل پارک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

گلستان

3135993291

3137720715

3134222829

8186713633

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

دارالسالم

اصفهان

اصفهان

روستا

اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان خرم،
خیابان شهیدان شرقی ،جنب مسجد فرشته

دارالشفاء ومرکز
فرهنگی امام محمد

اصفهان

اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،خیابان بی سیم

اصفهان

جنب مسجد

باقر(ع)
رکن الملک

اصفهان

اصفهان

رهنان 1

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

زندان مرکزی اصفهان

اصفهان

اصفهان

زندان نسوان

اصفهان

اصفهان

الزهرا

اصفهان

سازمان آتش نشانی

اصفهان

زاجان (عالمه مجلسی
)2

آدرس

اصفهان ،خیابان فیض ،جنب مسجد رکن
الملک
کوچه شهید رفیعی ،جنب قرض الحسنه
خلیل الرحمان

تلفن

کد پستی

3133365014

3132644217

8157787393

3136623378

8164974671

3137384225

8187987331

اصفهان ،منطقه رهنان ،خیابان شریف
شرقی ،فلکه شاهد ،خیابان شهیدان

3137381257

8187975461

باباصفری
بلوار کشاورز ،زندان مرکزی ،واحد
فرهنگی ،کتابخانه واحد1
خیابان بعثت ،جنب تاکسیرانی ،روبروی
باغ فدک
خارا

اصفهان ،حسن آباد ،بخش جرقویه علیا،
روستای خارا ،مقابل مسجد
خیابان دانشگاه ،سه راه حکیم نظامی،
روبروی مجموعه فرهنگی شهدای ارتش،

اصفهان

ایستگاه سه آتش نشانی

3137885881

8174913136

3134590861

8193119995

3146533157

- 03132647620
03132647626

سیدالشهداء

اصفهان

کفران

جنب مسجد بازار

3146442745

شهدای چیریان

اصفهان

چیریان

اصفهان ،روستای چیریان ،بلوار شهیدان

3138584104

شهدای دستجا

اصفهان

دستجا

خیابان رسالت ،جنب دهیاری

شهدای دشتی

اصفهان

دشتی

4

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

اصفهان ،روستای دشتی ،محله حسینیه
دشتی

- 03138842835
09135544071
3138682446

8196867517

8167154384

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهدای غواص

اصفهان

جندان

شهدای قهی

اصفهان

قهی

شهدای مدافع حرم

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهدای مسجد حجت
اکبر
شهید اسماعیل اکبری

شهر

اصفهان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان مخابرات

3146543525

8133149453

روستای قهی

3146505007

8134161385

3134620034

8193119995

خیابان بعثت ،جنب تاکسیرانی ،ساختمان
بند نظام
اصفهان ،خیابان شیخ صدوق شمالی،
جنب خیابان شیخ مفید ،مسجد حجت اکبر
براآن

اصفهان ،براآن جنوبی ،سه راه پیله وران،

جنوبی

جنب گلزار شهدا

3136635238

3138833304

8168144467

شهید آیت اهلل
محمدرضا مهدی زاده

دستجرد

اصفهان

جنب مدرسه استثنایی نور

3146533212

دستجردی
شهید بهشتی

اصفهان

شهید حسن زهیری

اصفهان

شهید مرتضی آوینی

اصفهان

سجزی

شهید مفتح

اصفهان

اصفهان

صائب

اصفهان

اصفهان

صداقت

اصفهان

صدر المتالهین

اصفهان

5

اصفهان

هاشم آباد

خیابان اباذر ،کوچه شهید طاحونی نژاد

3135211164

8159833171

خیابان امام رضا

3146442177

8133193861

خیابان جمهوری اسالمی

3146562610

8139137946

3132315361

8199949581

خیابان صائب ،آرامگاه صائب

3132360129

8184883351

خیابان ولی عصر

3146643234

خیابان جی ،خیابان تاالر ،کوچه شهید
صافی اصفهانی ،پالک16

پیکان

اصفهان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

اصفهان ،میدان امام ،خ ،حکیم ،بازار
بزرگ ،مدرسه علمیه صدر

3132240117

3112240117

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

عرفان

اصفهان

اصفهان

روستا

آدرس
خراسگان ،بوزان ،کوچه شهید چوبگین،
مجتمع فرهنگی عرفان

تلفن

3135282502

عالمه میرجهانی(ره)

اصفهان

محمد آباد

بلوار امام خمینی ،پارک شهید فهمیده

3146653232

عالمه نائینی

اصفهان

اصفهان

شهرک امام خمینی ،جنب مسجد قدس

3135520400

فارفان

اصفهان

جنب مدرسه امام خمینی

3146443161

الفتح

اصفهان

اصفهان

فارفان

خیابان رکن الدوله شرقی ،کوچه الفتح،

کد پستی

8197865695

3132656676

815871

فرزانگان

اصفهان

بهارستان

تقاطع فرزانگان و بلوار اردیبهشت غربی

3136806565

8143166549

کانون اصالح و تربیت

اصفهان

اصفهان

خیابان بعثت ،جنب تاکسیرانی

3134620855

8193119995

اصفهان

اصفهان

اصفهان

کوهپایه

کانون فرهنگی هنری
قائم المنتظر(عج)

کوهپایه

خوراسگان ،خیابان اباذر ،خیابان فجر،
تقاطع سوم ،ک شهیدان جعفری و ربانی،

3135304413

پالک  ،44ط فوقانی حسینیه دارالسالم

مرکز تحقیقات رایانه
ای حوزه علمیه

مسجد الفتح

میدان کارگر

3146422555

8371641138

خیابان مطهری ،ابتدای اردیبهشت جنوبی،
اصفهان

اصفهان

اصفهان

ساختمان مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه

3132343610

علمیه اصفهان

مسجد  14معصوم (ع)

اصفهان

اصفهان

مسجد الرضا(ع)

اصفهان

اصفهان

مسجد المحمود

اصفهان

اصفهان

6

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

اصفهان ،خیابان کهندژ ،کوچه  ،20مسجد
 14معصوم (ع)
اصفهان ،رهنان ،خیابان شریف شرقی،
کوچه 62
خانه اصفهان ،خیابان گلخانه ،کوچه جنب
مسجد المحمود

3107730645

3133340506

3134432030

8133933841

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
شهرستان

شهر

نام کتابخانه

اصفهان

اصفهان

والیت

اصفهان

اصفهان

ولی عصر

اصفهان

اصفهان

ولی عصر(عج)

اصفهان

اصفهان

امام رضا(ع)

برخوار

دولت اباد

امام زاده اسماعیل(ع)

برخوار

دولت اباد

اندیشه

برخوار

دستگرد

بقیه اهلل االعظم(ع)

برخوار

سین

دین و دانش

برخوار

حبیب آباد

شهدای مال علی

برخوار

شهید رنجکش

برخوار

کوثر

برخوار

دولت اباد

مصباح الهدی

برخوار

کمشچه

مهد قرآن کریم و
والیت

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

اصفهان ،خیابان ابن سینا ،کوچه 37
میرعالءالدین ،موسسه مهد قرآن کریم و

3134476670

8148766811

والیت استان اصفهان
خوراسگان ،خیابان سلمان  ،13مجموعه
فرهنگی والیت ،ک شهید برکت ،مجتمع

3135241414

8159713545

فرهنگی والیت

7

خیابان ولی عصر ،جنب مخابرات
شهرستان اصفهان ،خیابان امام خمینی(ره)،
عاشق آباد ،میدان ایثار

بلوار طالقانی ،کوچه طاهر ،پالک 611
محله امام زاده نرمی ،آستان مقدس امام
زاده اسماعیل
بلوار آزادگان ،خیابان شهید بهشتی
بلوار امام خمینی (ره) ،خیابان بهداری،
کوچه بهداری ،جنب مخابرات
شهرک آیت اهلل ادیب16 ،متری خیابان
ارشاد
علی آباد

بخش حبیب آباد ،روستای علی آباد

مال علی

مالعلی ،مسجدجامع علی آباد مالعلی

محسن آباد

خیابان طالقانی ،جنب قرض الحسنه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان طالقانی ،کوچه عمار ،پشت امامزاده
سید محمد
بلوار نبی اکرم ،کوچه دانش

3132255860

8155694671

3133209372

3125827481

8341833414

31458582

8341164443

3145409494

8342211111

3145833002

8337111111

3145482700

8163893113

9136886951

3145856327

8341141138

3145854217

8341736171

3145487650

8359118585

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مهر والیت

برخوار

دولت اباد

مولی الموحدین(ع)

برخوار

خورزوق

خیابان شهرداری ،خیابان انقالب اسالمی

افوس

خیابان دانش

3157512181

روبروی مصلی نماز جمعه

3157520330

8565161338

خیابان مصلی

3142523802

8533115194

خیابان اصلی (بسیج) ،دارالقرآن قهریزجان

3142762151

8538191111

3142222057

8531845158

3142220393

8531953111

3157722590

8158713131

خیابان امام خمینی

3157722445

8571711338

روبروی مدرسه شهید پرویز شیرازی

9138012053

8574181873

روبروی مخابرات ،جنب امامزاده

3157702772

8576119133

امامت

نبوت

بوئین و
میاندشت

خیابان شهید داوری ،خیابان حجاب،
مجتمع آموزشی مهد قران کریم

بوئین و

بوئین و

میاندشت

میاندشت

حضرت آیت اهلل سید

تیران و

محمود مطلبی(ره)

کرون

دارالقرآن کریم

تیران و

قهریزجان

کرون

الغدیر

روستا

تیران و
کرون

رضوانشهر

قهریزجان

فرهنگسرای شهرداری
تیران

کرون

دهکده

چادگان

چادگان

سید محمـد صدر

چادگان

چادگان

شهدای چنارود

چادگان

عبداله زید حسنی

چادگان
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بلوار امام خمینی (ره) ،منطقه  ،1ک

تیران

تیران و

آدرس

آموزش و پرورش ،جنب پارک آزادگان
میدان بسیج ،جنب بهزیستی ،فرهنگسرای

تیران

شهرداری

دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود ،جنب
مسجد

فراموشجان

رزوه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

تلفن

کد پستی

3145823552

8341768889

3145462084

8345111475

8571133497

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

کاوه آهنگر

چادگان

ام البنین

خمینی شهر

خمینی شهر

امام جعفر صادق(ع)

خمینی شهر

خمینی شهر

امام حسین(ع)

خمینی شهر

خمینی شهر

امام صادق اندان

خمینی شهر

خمینی شهر

امام صادق دینان

خمینی شهر

درچه

امام محمدباقر(ع)

خمینی شهر

خمینی شهر

خمینی شهر

خمینی شهر

بعثت

خمینی شهر

خمینی شهر

حضرت زهرا(س)

خمینی شهر

خمینی شهر

دانش

خمینی شهر

درچه

زندان خمینی شهر

خمینی شهر

خمینی شهر

سجادیه

خمینی شهر

خمینی شهر

آیت اهلل شیخ
عبدالکریم مولوی

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

مشهد کاوه

روستای مشهد کاوه

3157715115

8574114535

کهندژ ،فتح آباد

3133671800

8416628511

3133658787

8163893113

3133614493

8414793466

3133516830

8417817669

3133751858

8431945181

3133681666

8436116531

3133635947

8417825079

3133623800

8415953691

خیابان کهندژ ،کوچه شهید محمد
عسکری
خیابان امام شمالی ،چهارشنبه بازار ،حسینیه
باولگان
خیابان مدرس ،خیابان شهید فهیمیده ،جنب
مدرسه دکتر معین
دینان ،خیابان آزادگان ،روبروی مدرسه
وحد
خمینی شهر ،خیابان هفده شهریور،
دستگرد ،روبروی مدسه شعرباف
خمینی شهر ،خیابان مدرس ،کوچه جنت
الکریم ،مسجدالشهدا
خمینی شهر ،بلوار  17شهریور ،کوچه 39
اصفهان ،خمینی شهر ،خیابان اشرفی
اصفهانی ،خیابان نبوی منش ،محله وازیچه،

3133522274

8188894781

بعد از کوچه شماره 100
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید بهشتی ،کوچه شهید محمد
علی جزینی ،جنب مسجد صاحب الزمان
میدان آزادی ،خیابان پلیس ،زندان خمینی
شهر
بلوار پاسداران ،کوی آزادگان ،کوچه
پنجم ،پالک 23

3133762475

8431873996

3133645054

8413615877

3133606222

8413697153

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شاهد

خمینی شهر

درچه

شهدای اسفریز

خمینی شهر

خمینی شهر

شهدای قلعه امیریه

خمینی شهر

شهید مطهری والشان

خمینی شهر

درچه

شهید نیلفروش زاده

خمینی شهر

خمینی شهر

عالمه میرداماد

خمینی شهر

خمینی شهر

علی ابن ابیطالب

خمینی شهر

خمینی شهر

الغدیر

خمینی شهر

خمینی شهر

فاطمیه

خمینی شهر

خمینی شهر

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

3133769095

8431843165

3133627111

8415985637

مسجد جامع

3133690506

8437151111

محله والشان ،اول خیابان حافظ

3133750440

8431999711

محله احمدآباد ،طبق فوقانی پایگاه بسیج
شهید بهشتی
خمینی شهر ،خیابان  16متری اسفریز ،طبقه
فوقانی قرض الحسنه چهارده معصوم(ع)
قلعه امیریه

خیابان اشرفی اصفهانی ،کوچه  123اتحاد
اسالمی ،جنب مسجد المهدی ،مجموعه
فرهنگی نیلفروش زاده ،طبقه سوم
فلکه شهدا ،خیابان شریعتی جنوبی ،جنب

- 03133524661
09371535882

8416854581

3133511425

8416616751

3133653040

8416802059

3133633053

8418759441

3133623488

8414745897

فرهنگ و اندیشه

خمینی شهر

خمینی شهر

درچه ،میدان امام ،کوچه بانک ملت

3133759700

8431713846

فرهنگسرای شهرداری

خمینی شهر

درچه

خیابان خط گاز شرقی

3133765300

84317894631

کوثر آدریان

خمینی شهر

خمینی شهر

3133518820

8418874815

خمینی شهر

خمینی شهر

3133644454

8414589346

مجتمع فرهنگی
باقرالعلوم (ع)
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

پاساژ الزهرا
خیابان جوی آباد.خیابان شمس کوچه
شهید تاج الدین
میدان امام حسین ،خیابان شهید صدوقی،
جنب شهرداری منطقه 2
اصفهان ،خمینی شهر ،خیابان شریعتی
شمالی ،کوچه سنگتراشها

ماربین ،خیابان امیر کبیر ،ک 109
(آدریان)
خمینی شهر ،سه راه معلم انتهای خیابان
جانبازان

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مرکز تحقیقات معلمان

خمینی شهر

خمینی شهر

مسجد النبی (ص)

خمینی شهر

خمینی شهر

خمینی شهر

خمینی شهر

مکتب فاطمیه(س)

خمینی شهر

خمینی شهر

موسی بن جعفر(ع)

خمینی شهر

خمینی شهر

هاشمیه

خمینی شهر

خمینی شهر

ولیعصر(عج)

خمینی شهر

خمینی شهر

امام هادی(ع)

خوانسار

آیت اهلل خامنه ای

خوانسار

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

اصفهان ،خمینی شهر ،ابتدای خیابان شهید
اشفری اصفهانی ،مرکز تحقیقات معلمان

3133632611

8416438923

خمینی شهر

مسجد ایت ا ...جبل
عاملی

آیت اهلل
میرکبیرخوانساری

شهدای خور

مسجد جامع

خمینی شهر ،هفتصد دستگاه ،خیابان شهید
دستغیب ،کتابخانه مسجد النبی (ص)

3133628040

8413678932

خمینی شهر ،خیابان امام شمالی ،کوچه
چهارشنبه بازار ،کتابخانه مسجد آیت ا...

3133621660

8414791138

جبل عاملی

خوانسار

خوروبیابان
ک
خوروبیابان
ک
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خیابان مدرس ،ک مسجد امام(ک
فاطمیه) ،حوزه خواهران فاطمیه
بلوار اشرفی اصفهانی ،نبش کوچه ،47
مسجد موسی بن جعفر(ع)
خیابان امام شمالی ،مسجد هاشمیه
خیمینی شهر ،خیابان شریعتی جنوبی،
مسجد ولیعصر(عج)

رحمت

3133512292

8417713365

3133674963

8414959611

3133620220

8416613842

3133670020

8411661792

روستای رحمت آباد

3157751654

روستای ویست

3157752008

خوانسار

بلوار معلم ،ابتدای صفائیه

3157772601

خور

خیابان شهدا

3146322234

آباد
ویست

خور

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرستان خور ،خیابان امام زاده سید داود،
مسجد جامع

3244222188

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

میرزا ابوالحسن یغمای

خوروبیابان

جندقی

ک

آدرس

تلفن

جندق

میدان امام علی (ع)

3146342024

فرخی

جنب مسجد جامع

3146373049

امام حسن عسگری(ع)

دهاقان

گلشن

م بسیج ،خیابان گلستان ،جنب گلزار شهدا

3153752979

8645113336

امام صادق(ع)

دهاقان

دهاقان

3153332524

8641765611

دهاقان

دهاقان

ورودی شهر ،جنب جمعیت هالل احمر

3153332620

8641875815

آیت اهلل هاشمی

دهاقان

قمبوان

خیابان ولی عصر

3153350332

863411138

گنجینه بهار

دهاقان

پوده

خیابان شهید اسکندری

3153353012

8654637953

3153338128

8641695861

والیت

آیت اهلل محمد حسین
خرد

مدرسه علمیه
الزهرا(س)

خوروبیابان
ک

شهر

دهاقان

دهاقان

دهاقان

دهاقان

روستا

فلکه دهاقان ،فلکه دفاع مقدس ،مجتمع
امام صادق

دهاقان ،مجتمع امام صادق(ع) ،جنب
مدرسه غیرانتفاعی سما

کد پستی

انتهای خیابان معلم ،خیابان شهدای
مسجد جامع عطاآباد

عطاآباد ،کوی شهید محمود خاکسار،

3153336997

8641977614

جنب مسجدجامع عطاآباد

استاد محمد بهمن
بیگی

فتح آباد

سمیرم

استادحبیب ا ...فضائلی

سمیرم

سمیرم

شهر حنا

سمیرم

حنا
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای فتح آباد

3153582208

خیابان انقالب

3153666340

8661947386

3153602600

8671634877

اصفهان ،شهر حنا ،شهرک شهید
گودرزی ،خیابان یادگاران امام

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهید مجید موسوی

سمیرم

ونک

سمیرم

امام صادق(ع)

امام صادق(ع)

بعثت

روح االمین

شهید علی نقی توکلی

شهید مطهری

شهیددستغیب

مسجد ثاراهلل(ع)

هسا

اقدمیه

شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه
شاهین شهر
و میمه

شهرضا

13

روستا

آدرس

تلفن

شهر

بیده

جنب پمپ بنزین

3153560403

ونک

خیابان شهرداری

3153600204

میمه

خیابان طالقانی ،پارک معلم

گز برخوار

وزوان

گرگاب

الیبید

گز برخوار

شاهین شهر

شاهین شهر

شاهین شهر

شهرضا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

گز ،خیابان شیخ بهایی ،نرسیده به میدان
توحید
خیابان امام خمینی ،جنب پارک شاهد
بلوار امام خمینی ،کوچه شهید حسین
بیدرام
میدان جمهوری اسالمی ،جنب بانک
تجارت
بلوار معلم ،خیابان سپاه ،فرهنگسرای ادیب
برومند
روبروی پارک عطار
خیابان شهید چمران خیابان حمزه مجتمع
شهید خرازی (بنیاد ازدواج)
شهرستان شاهین شهر ،بخش مرکزی،
شهک هواپیما سازی (هسا)

خیابان صاحب الزمان(عج) ،کوی شهید
مدینه ،مدرسه علمیه اقدمیه

- 03145420100
45420300

کد پستی

8351931177

3145725211

3145427172

8354136668

3145754212

8338144575

3145332433

8355134541

3145722015

8344145156

3145220830

8316685798

3145278882

3145922356

3212243838

8613736415

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

بانوان صدیق هونجان

شهرضا

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

شهرضا ،روستای هونجان ،خیابان استقالل،
هونجان

بلوارتوحید ،جنب قرض الحسنه ابوذر،

3153400200

خانه ترویج هونجان
حضرت زینب کبری
(س)

شهرضا ،خیابان صاحب الزمان ،روبروی
شهرضا

شهرضا

حوزه علمیه صاحب الزمان ،کتابخانه
حضرت زینب کبری (س)

- 03153517200
3153500000

دکتر امینی

شهرضا

شهرضا

خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره 6

3153235584

زندان شهرضا

شهرضا

شهرضا

خیابان چهل متری ،ندامتگاه شهرضا

9169029623

سلمان فارسی

شهرضا

شهرضا

شهید همت

شهرضا

شهرضا

شهیدمحمدباقرصدر

شهرضا

عالمه طباطبائی

شهرضا

شهرضا

غدیر منظریه

شهرضا

منظریه

شهرضا

شهرضا

شهرضا

شهرضا

شهرضا

شهرضا

فرهنگسرای
شهرداری(استادطاهر)
کانون فرهنگی تربیتی
والیت
المهدی(عج)

بلوار پاسداران ،شهرک امیرآباد ،فاز ،2
مسجد سلمان فارسی

اسفرجان

3153513070

خیابان حکیم صهبا ،کوچه دبستان شفیع

3153243073

محله پایین

3153402030

خیابان شهید بهشتی

3153243519

منظریه ،خیابان امام حسین ،کانون فرهنگی
هنری غدیر ،مسجد صاحب الزمان

0

3153283340

8656134665

شهرضا ،میدان حرریاحی ،واقع در
مجموعه فرهنگی شهیدهمت(کارخانه

3123245022

نوین سابق)کتابخانه استاد طاهر
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار حافظ غربی ،فرعی سوم ،پ ،3
کانون فرهنگی والیت
شهرک اسالم آباد ،مسجدصاحب الزمان
(عج)

3153542220

3153510668

8613616493

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ابوالفضل العباس

فریدونشهر

برف انبار

امام حسن مجتبی(ع)

فریدن

داران

دانشوران

فریدن

داران

فریدن

داران

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان اصلی ،جنب گلزار شهدا

3157552561

8599118319

اصفهان ،فریدن ،داران ،بلوار طالقانی،
خیابان شهید مطهری ،کانون والیت کمیته

3157223141

85618

امداد

شهید الجوردی(زندان
فریدن)

خیابان ولی عصر ،جنب پارک شهر

3157222155

8561946191

اصفهان ،فریدن ،داران ،بلوار شهید صیاد
شیرازی ،جاده اختصاصی زندان ،اداره

3157225542

8561961171

زندان فریدن

عالمه امینی

فریدن

دامنه

خیابان معلم

3157362899

8564119671

آل یاسین

فریدونشهر

فریدونشهر

طبقه همکف شهرداری

3157592064

8591741171

مرکز تحقیقات معلمان

فریدونشهر

فریدونشهر

3157592237

8591654975

امام خمینی(ره)

فالورجان

فالورجان

اندیشه

فالورجان

آیت اهلل شریعت

فالورجان

پیامبر اعظم(ص)

فالورجان

دارالقرآن الکریم

فالورجان
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فریدونشهر ،خیابان شهید مصطفی
خمینی(ره) ،مرکز تحقیقات معلمان

خیابان عمار یاسر ،روبروی حوزه علمیه،
حسینیه و فرهنگسرای بزرگ
علیشاهدان

فالورجان
کلیشاد
سودرجان
فالورجان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

پیریکران ،روستای علیشاهدان ،خیابان
شهید موسوی ،کوچه گلستان

3137428381

3137263379

روبروی شهرداری

3137426400

8451675193

محله کلیشاد

3137483873

8456158536

خیابان امام خمینی (ره) ،کوی وحدت

3137422122

8451813886

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهدای ایمانشهر

فالورجان

ایمان شهر

شهید بهشتی

فالورجان

زازران

شهید مسعود وکیلی

فالورجان

شهید مطهری

فالورجان

شهید مطهری (ایمان

فالورجان

فالورجان

فالورجان

غدیر

فالورجان

ابریشم

فاضل هندی

فالورجان

پیربکران

فجر

فالورجان

قهدریجان

فرهنگ

فالورجان

المهدی (عج)

فالورجان

نسیم

فالورجان

ولی عصر(عج)

فالورجان

شهیدان محمد و
مجتبی نیکان
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فالورجان ،شهر ایمانشهر ،محله میاندشت،
مجموعه فرهنگی ورزشی مکتبی
زازران شهرک گاز حسینیه ولیعصر
سهر و

شهرستان فالورجان ،بخش پیربکران،

فیروزان

روستای سهروفیروزان

دارگان

ایمان شهر

شهر)

روستا

آدرس

فالورجان ،پیربکران ،روستای دارگان،
خیابان اصلی
فالورجان ،ایمان شهر ،خیابان ملت شرقی،
ابتدای بلوار شهداء
فالورجان ،خیابان شریعتی
خیابان شهیدرجایی ،خیابان امام خمینی،
فرهنگسرای غدیر ،طبقه همکف
خیابان شهید بهشتی ،کوچه آموزش و

قهدریجان

طاد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

3137243600

3137235040

3137584300

3137420175

3137448300

3137505700

8461634343

خیابان مطهری ،بلوار بهارستان

3137485588

8456199881

خیابان شهداء

3137474944

9414745613

خیابان شهید مطهری ،جنب پارک شهر

3137504900

8461864696

خیابان اصلی ،کوچه قائم

3137256626

بهشتی

جولرستان

9132046652

3137223800

میدان امام حسین ،جنب مسجد شهید

سودرجان

3137571700

8454116566

پرورش

کلیشاد

تلفن

کد پستی

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

 22بهمن

کاشان

کاشان

امیرکبیر

کاشان

کاشان

انجمن آثارملی

کاشان

کاشان

آیت ا ...صبوری

کاشان

کاشان

جوشقان

کاشان

حضرت آیت اهلل سید

روستا

آدرس
شهرک22بهمن ،خیابان آزادی ،جنب
میدان
خیابان امیرکبیر ،باغ موزه تاریخی فین
خیابان فاضل نراقی ،کوچه مسجد آقا
بزرگ ،داخل مسجد
خیابان آیت اهلل کاشانی ،مسجد جامع،
کوی بابا ولی ،کوچه  109آدریان

جوشقان

نیاز جوشقانی – ابتدای خیابان سبزواری –

سفلی

جنب مسجد حجت (عج)

تلفن

کد پستی

3155272494

8717715641

3155302020

8718814566

3155220706

8713937494

3155463636

8713676579

3155662185

کاشان

برزک

محله کارگاه

3155672040

کاشان

کاشان

خیابان بابافاضل ،جنب سازمان آب

3155444341

زندان (کاشان)

کاشان

کاشان

احمد موسوی برزکی
دارالعلم اسالمی
کاشان

کاشان ،میدان ولیعصر(عج) ،اداره زندان
شهرستان کاشان

87651

3155542673

الزهراء (س)

کاشان

کاشان

خیابان شهید صالحی ،مسجد الزهراء (س)

3155306090

سید ابوالرضا راوندی

کاشان

کاشان

خیابان بابا افضل ،کوچه شهید علی فالح

3155447748

8713686561

شهیدان حسن پور

کاشان

محله پایین ،جنب حسینیه

3612473450

8733100000

طاهرآباد

کاشان

طاهر آباد ،جنب سوله ورزشی

3155522976

8731874454

علوی

کاشان

روستای علوی

3155633443

8738100000

3155301070

8718736511

علی بن امام
محمدباقر(ع)

کاشان
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سن سن

کاشان

علوی

کاشان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فین بزرگ ،محله سادات ،جنب حسینیه
پهلوانیها

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

فرهنگسرای شهرداری

کاشان

برزک

فرهنگسرای مهر(هنر)

کاشان

کاشان

قمصر

کاشان

قمصر

مرکز تحقیقات معلمان

کاشان

کاشان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

م انقالب ،خیابان انقالب ،جنب شهرداری

3155672904

87651

3615424200

8719767783

خیابان مدرس ،بلوار شهیدان ،فرهنگسرای
مهر
خیابان شهید بهشتی ،پالک1221

3155642131

کاشان ،خیابان شهید رجایی ،انتهای کوچه
شهیدان عبدالباقی ،جنب دبیرستان پسرانه
محمودیه ،کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان

3155455445

8714774943

کاشان
مالمحسن فیض

کاشان

کاشان

خیابان آیت اهلل سعیدی

3155237438

المهدی(عج)

کاشان

مشکات

میدان شهید بهشتی ،مسجد المهدی(عج)

9133644963

مهر والیت

کاشان

خیابان شهید مطهری

3155275707

8731100000

نیاسر

کاشان

نیاسر

3155723334

8718116785

گلپایگان

گلپایگان

3157454110

9311381638

کاشانی

آیت اهلل محمدی
گلپایگانی

استرک

خیابان امام خمینی ،میدان میراث فرهنگی،
جنب اداره دارایی

خیابان مسجد جامع

8716818183

حضرت آیت اهلل
العظمی سید
محمدرضا موسوی

گلپایگان

گوگد

خیابان امام خمینی(ره) ،جنب شهرداری

3157330060

8781746465

گلپایگانی
زندان گلپایگان

گلپایگان

گلپایگان

شهدای گلپایگان

گلپایگان

گلپایگان
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

گلپایگان ،ابتدای جاده خوانسار ،شهک
صنعتی ،اداره زندان گلپایگان
خیابان شهید مدنی

3157248004

8787133911

3157423697

8771715736

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهدای گلشهر

گلپایگان

گلشهر

فاطمیه

گلپایگان

گلپایگان

والیه شجاع

گلپایگان

گلپایگان

اندیشه نوین

لنجان

چمگردان

لنجان

چرمهین

آیت اهلل مدیسه ای

لنجان

باغشاد

باقرالعلوم(ع)

لنجان

زاینده رود

بهمن

لنجان

زرین شهر

لنجان

سده لنجان

لنجان

فوالدشهر

آیت اهلل حاج آقا
رحیم ارباب

حضرت جواد
االئمه(ع)
شهید جمشید توکلی
شهید داریوش

لنجان

شهریاری
شهید علم الهدی

لنجان

صادق آل محمد(ع)

لنجان

19

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

3157324744

8784188993

3157240002

8771755983

3157422526

8771954166

3152242720

8478174699

3152554222

8475111111

3156353458

8477113568

3152663324

8493134579

3152210535

8471956735

3152434502

8474177597

3152640506

8491711111

3152312422

8479176471

محله ب  ،4خیابان خیام شرقی

3152643137

8491711111

خیابان امام ،کوچه بسیج ،بن بست مبارز4

3152253737

8473145133

بلوار ولی عصر ،خیابان گلستان ،کوچه ،4
پالک 20
خیابان دانشگاه ،چهار صد دستگاه
خیابان آیت اهلل گلپایگانی ،جنب درمانگاه
خاتم االنبیا

خیابان ابوذر ،روبروی شهرداری چمگردان
جنب مصالی نمازجمعه ،واقع در پارک
گلها
نوگوران ،خیابان اصلی(حضرت
محمد(ص)) ،جنب پست بانک
خیابان پیامبر اعظم (ع) کوچه امامزاده
خیابان سجاد ،جنب مرکز بهداشت،
فرهنگسرای بهمن
خیابان امام ،خیابان استقالل ،روبروی
مخابرات
محله  ،6bفلکه مرکزی ،جنب بازارچه
سروش
مورکان

فوالدشهر
ورنامخوا
ست

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی(ره) ،طبقه زیرزمین
دهیاری

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

عالم آل محمد(ص)

لنجان

زرین شهر

عترت

لنجان

عالمه دهخدا

لنجان

باغبهادران

فاطمه الزهرا(س)

لنجان

زرین شهر

فرهیختگان

لنجان

زرین شهر

روستا

ورنامخوا
ست

آدرس

تلفن

کد پستی

محله قلعه قاسم ،جنب گلزار شهدا

3152223029

8471683689

کوچه شهید محسنی

3152254040

8471817752

خیابان شهرداری ،جنب پارک ساحلی

3152506262

8476118194

3152322008

8531953111

3152222737

8471953573

شهرک شهیدنامجو صنایع دفاع ،مجموعه
فرهنگی شهیدنامجو
خیابان آیت ا ..کاشانی ،فرهنگسرای
شهرداری
زرین شهر ،خیابان آیت ا ...طالقانی،

کانون فرهنگی
لنجان

ورزشی بسیج جوانان

روبروی مسجد جامع ،طبقه فوقانی

زرین شهر

لنجان

3152223312

8471754898

ساختمان کانون

مطهری

لنجان

فوالدشهر

کوچه صبا ،جنب مسجد امام سجاد

3152622028

8491915111

هنرواندیشه

لنجان

فوالدشهر

بلوار مدرس ،خیابان سبالن

3152637223

8491721111

14معصوم

مبارکه

مبارکه

3152422189

8481784781

اردوگاه کاردرمانی و
حرفه آموزی اسدآباد

مبارکه

سپهر
اسدآباد

امام حسین(ع)

مبارکه

دیزیچه

امیرالمومنین(ع)

مبارکه

دیزیچه

آیت اهلل هاشمی

مبارکه

طالخونچه
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محله قهنویه ،خیابان حافظ شرقی ،کوچه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی
اسدآباد
محله نکواباد ،کوچه امام حسین
محله حسن آباد ،جنب مسجدحضرت
ابوالفضل(ع)
خیابان شهیدسبزعلی

3152372017

3152517020

8483178720

3152515570

8483135478

3152532921

8498114135

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

جواد االئمه(ع)

مبارکه

مبارکه

حضرت علی اکبر(ع)

مبارکه

دیزیچه

خیام

مبارکه

ساالرشهیدان(ع)

مبارکه

شهدای دهسرخ

مبارکه

شهدای محراب

مبارکه

زیباشهر

شهید آیت اهلل مدنی

مبارکه

مبارکه

شهیدبهشتی

مبارکه

روستا

آدرس
محله یک ،انتهای خیابان میخک،
مسجدجواداالئمه ،ط2.
خیابان معلم ،ک.منبع آب ،خانه فرهنگ
وینیچه

هراتمه

کرکوند

ده سرخ

تلفن

کد پستی

3152670210

8494137481

3152457585

8499116845

بلوار امام(ره) ،خیابان  14معصوم(ع)

9139167226

خیابان امام (ره)

3152383838

گرکن جنوبی ،ده سرخ ،خیابان صاحب
الزمان(عج)
حسینیه اعظم

8489119771

9138140461

3152545499

8484144174

مبارکه ،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،
حسینیه مسجدجامع شیخ آباد ،کتابخانه

3152412329

آیت اهلل مدنی
خیابان امام حسن(ع) ،جنب امامزاده

3152585444

84841

مبارکه

طالخونچه

خیابان انقالب ،جنب آتش نشانی

9133346518

8498154135

فرهنگسرای والیت

مبارکه

زیباشهر

میدان امام حسین(ع) ،خیابان جانبازان

3152545800

8484115162

کریمه اهل بیت(ع)

مبارکه

مبارکه

خیابان شهید رجایی

3152410220

8481689761

کوثر

مبارکه

زیباشهر

بلوار امام خمینی(ره) ،خیابان خیام

3152545700

8484146139

مهدی موعود

مبارکه

دیزیچه

خیابان شهدا ،جنب مسجد جامع

3152454686

8483143987

عالمه محمد تقی
جعفری
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کوشکچه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام الرحمه(ع)

نایین

نایین

نایین

انارک

شهرک شهید رجایی

زندان نایین

نایین

نایین

نایین ،کیلومتر  5جاده نایین به اصفهان

شهیدقوام زاده

نایین

نیستانی

نایین

بافران

آیت اهلل حججی

نجف آباد

نجف آباد

آیت اهلل خامنه ای

نجف آباد

نجف آباد

حضرت علی ابن
موسی الرضا(ع)

روستا

آدرس
انتهای بلوار بعثت ،جنب کانون پرورش
فکری کودک و نوجوان 2

چوپانان

تلفن

کد پستی

3146253552

8391863166

3146202224
 0داخلی - 117
314657023

خیابان شهدا

3146204044

کوچه جنب حسینیه ،محله جلوخان

3146242290

نجف آباد ،خیابان شریعتی ،خیابان منتظری

8391911111

3142627274

8513793354

3142643344

8514667885

آیت اهلل طالقانی

نجف آباد

گلدشت

منطقه قلعه سفید ،بلوار آیت اهلل طالقان

3142242801

8584173114

باقرالعلوم (ع)

نجف آباد

دهق

نجف آباد ،خیابان امام ،شهرداری دهق

3142275356

نجف آباد

نجف آباد

یزدانشهر ،خیابان21شرقی

3142498835

نجف آباد

نجف آباد

حضرت امام موسی
کاظم(ع)
حضرت خدیجه
کبری(س)
حضرت رسول
اکرم(ص)
خاتم االنبیاء

شمالی
خیابان شریعتی ،سه راه فرهنگ ،بنیاد
فرهنگی آیت اهلل خامنه ای

خیابان دکتر شریعتی ،روبروی درمانگاه
حکیم ،کوچه شهید پور محمدی ،انتهای

3142723763

8514853168

کوچه علیخانی ،بن بست زمرد
نجف آباد

نجف آباد

22

کهریزسن
گ
نجف آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

م والیت ،خیابان ولیعصر ،جنب کوی5

3142324747

ویالشهر ،خیابان ویال ،کوچه 107

3142254090

8586143478

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

خانه فرهنگ

نجف آباد

نجف آباد

نجف آباد

نجف آباد

شهید امامی

نجف آباد

نجف آباد

شهید منتظری

نجف آباد

نجف آباد

شیخ بهایی

نجف آباد

نجف آباد

صدیقه الزهرا(س)

نجف آباد

عالمه دهخدا

نجف آباد

نجف آباد

عالمه مجلسی

نجف آباد

گلدشت

فتاح الجنان

نجف آباد

نجف آباد

فردوسی

نجف آباد

علویجه

فرهنگ

نجف آباد

دهق

نجف آباد

نجف آباد

نطنز

بادرود

سردار شهید حاج
احمد کاظمی

مرکزتحقیقات معلمان
نجف آباد

روستا

آدرس

تلفن

ناحیه یزدانشهر ،خیابان 12متری شرقی

3142452121

خیابان امام خمینی(ره) ،روبروی قرارگاه
نیروی انتظامی
خیابان باهنر مرکزی روبروی کمیته امداد
منطقه 2
نجف اباد ناحیه امیر اباد خیابان شریعتی
روبروی پارک ملت
خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ولی
عصر
حسین آباد

نجف آباد ،روستای حسین آباد
ناحیه ویالشهر ،کوچه  ،105روبروی
مسجد قبا
خیابان امام ،فلکه شهدا ،جنب مصلی
نجف آباد ،خیابان قدس غربی ،کتابخانه
شهیدان فتاح الجنان
خیابان امام خمینی ،خیابان شهید باهنر،
جنب اداره برق
شهرک طالقانی ،بن بست پرستش ،مسجد
 14معصوم

کد پستی

3142445353

3142633433

3142436661

3142659119

3142261096

3142252900

8581866889

3142234800

3142638992

3142412736

3142274383

نجف آباد ،خیابان امام غربی ،خیابان
ساحلی ،جنب دبیرستان امام خمینی،

3142456051

8516633371

مرکزتحقیقات معلمان نجف آباد

استاد حمید عاملی

23

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی ،جنب پارک شهر

3154349001

8766133115

فهرست کتابخانه های عمومی اصفهان
نام کتابخانه

شهرستان

ده آباد

نطنز

نطنز

نطنز

نطنز

همتی خالدآباد

نطنز

خالدآباد

24

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

ده آباد

خیابان شهید خالقی

3154310209

8761115115

خیابان  17شهریور

3154222733

8761663111

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان جواداالئمه ،طبقه فوقانی شهرداری
خالدآباد

3154349576

