فهرست کتابخانه های عمومی ایالم
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امیر کبیر

آبدانان

آبدانان

داریوش رضایی نژاد

آبدانان

دکتر حسابی

آبدانان

مورموری

دکتر شریعتی

آبدانان

سراب باغ

روستا

پشت قلعه

آدرس

تلفن

خیابان پانزده خردادجنوبی

8433623100

خیابان شریعتی ،خیابان شهید نصراهلل
عسگری
خیابان ملک الشهرای بهار ،کوچه شهید
هادی زاده

9189442126

جنب کانون فرهنگی

خیابان امام حسین(ع)

9187445530

امام جعفر صادق(ع)

ایالم

ایالم

خیابان پیام ،کوچه پیام 6

8432226949

پروین اعتصامی

ایالم

ایالم

خیابان پاسداران پارک کودک

8433338520

پیامبر اعظم(ص)

ایالم

ایالم

جابربن حیان

ایالم

شهید حاج صارم
طهماسبی

آبدانان

زندان مرکزی ایالم

ایالم

ایالم

ایالم

شهید رجایی

ایالم

چوار

شهید مفتح

ایالم

شرکت آب و
فاضالب ایالم

1

اسالمی
جعفر آباد

ایالم

(شهید بهشتی)

خیابان پیروزی،مجتمع فرهنگی ارشاد

مورت

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

6971113746

8433654009

8433637786

سرپله

کد پستی

6975133635

8432236576

انتهای بلوار ،روبروی پاسگاه

8432383705

بلوار شهید صدوقی ،زندان مرکزی

9189419371

ایالم ،میدان دفاع مقدس ،صندوق پستی

- 08412230120

351

8412230127

خیابان امام (ره) ،پارک شهرداری

8432722655

خیابان پیروزی

9189422165

6931679689

6927173485

فهرست کتابخانه های عمومی ایالم
نام کتابخانه

شهرستان

عالمه دهخدا

ایالم

غالمرضا خان

ایالم

ارکوازی
مجتمع زندان داالب(

شهر

مرکز آموزش علمی

ایالم

ایالم

ایالم

ایالم

ایالم

امام حسن مجتبی(ع)

ایوان

زرنه

امام حسین(ع)

ایوان

امیرالمومنین(ع)

ایوان

مرکز امور جوانان
جمعیت هالل احمر
موسسه آموزش عالی
باختر

چهار راه رسالت ،خیابان ایت اهلل حیدری،
روبروی بانک سپه
گلزار

ایالم

کاربردی بهزیستی

چالسرا

روستای چالسرا

9185505006

6939164779

ایالم

ایالم

شهید همت)

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

منطقه گل جار (گلزار)
میدان دفاع مقدس ،بلوار دانشجو ،جنب
کمیته امداد استان
میدان  22بهمن ،بلوار سید الشهداء،
جمعیت هالل احمر استان ایالم
ایالم ،رزمندگان ،میدان دانش ،انتهای
خیابان ارتش ،پردیس دانشگاه باختر

8433348261

9183405664

8432231044

6931345175

8413344199

6931833185

8412238166

6931117615

زرنه

8433523083

روستای سراب

8433238428

خیابان امام(ره) ،جنب پارک شهدا

8433233690

عالمه طباطبایی

ایوان

نبوت

خیابان امام خمینی (ره)

9183445883

6944173993

زیدابن حمزه(ع)

بدره

زرانگوش

جنب مسجد امام جعفر صادق(ع)

8435831391

6966141339

شهید مطهری

بدره

2

سراب

ایوان

بدره

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوارامام(ره) خیابان پاسداران ،پارک آل
اسحاق

8435723050

فهرست کتابخانه های عمومی ایالم
نام کتابخانه

شهرستان

آیت اهلل طالقانی

چرداول

بالوه تره

پروفسور سمیعی

چرداول

زنجیره علیا

دکتر چمران

چرداول

شهدای زیرتنگ
بیجنوند

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان دانش

9188440846

6954111366

خیابان شهدا

8434385837

6951173190

سلطان قلی سفلی

8434424050

جنب درمانگاه

9186590587

خیابان ارشاد

8434224083

آسمان آباد
زیرتنگ

چرداول

بیجنوند

شهید باهنر

چرداول

سرابله

شهید مدرس

چرداول

شباب

خیابان جمهوری ،میدان مسکن ،جنب
بخشداری ،روبروی مسجد صاحب الزمان

6954154518

8434383452

فردوسی

چرداول

توحید

محله کهره ،جنب سالن تربیت بدنی

8434343624

امام خمینی(ره)

دره شهر

دره شهر

خیابان امام(ره)اداره فرهنگ

8435222144

زندان شهرستان دره
شهر( شهید صیاد

دره شهر

بلوار سیمره ،زندان دره شهر

دره شهر

9120522060

6964143111

شیرازی)
شهدای عباس آباد

دره شهر

شهید بهشتی

دره شهر

شهید مومنی الوار

دره شهر

3

عباس آباد

ماژین

ارمو

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید جواد زیدی

9185512478

پارک شهر

8435372460

خیابان جمهوری اسالمی ،فرعی خیابان
معلم

8435213579

6961175167

فهرست کتابخانه های عمومی ایالم
نام کتابخانه
اندیشه جمعیت هالل
احمر

شهرستان

شهر

دهلران

دهلران

روستا

آدرس
بلوار امام خمینی ،میدان دادگستری ،جنب
جمعیت هالل احمر

تلفن

کد پستی

8433722634

6981879455

بو علی سینا

دهلران

موسیان

پارک شهرداری

8433753405

رودکی

دهلران

میمه

خیابان شهید مدنی ،پارک شهرداری

8433771607

سعدی

دهلران

دهلران

خیابان امام (ره) ،اداره فرهنگ

8433723188

شهید آوینی

دهلران

دهلران

خیابان وحدت ،پارک الله

8433722669

مولوی

دهلران

پهله

خیابان فرهنگیان ،پارک بعثت

8433773436

ابوریحان بیرونی

سیروان

لومار

باقر العلوم

ملکشاهی

ارکواز

شهدای مهر

ملکشاهی

مهر

امام سجاد(ع)

مهران

صالح آباد

امام رضا(ع)

مهران

مهران

هالل احمر

مهران

مهران

4

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان پاسداران،جنب باشگاه فرهنگی
ورزشی

خیابان فلسطین ،کوچه شقایق
بلوار شهید علوی ،نبش مدرسه حضرت
زینب

خیابان شهدا،پارک شهرداری
خیابان کتاب ،جنب ادراه فرهنگ و ارشاد
اسالمی
مهران ،فاز  ،3خیابان اداره پست

8434724429

8433852241

8433851488

8433843452

8438265135

8428222627

6991915796

