فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

روستا

اداره کل بنادر و
دریانوردی استان

بوشهر

انتهای بزرگراه طالقانی ،ساختمان آموزش

بوشهر

اداره بندر و دریانوردی

بوشهر
بوشهر

خارک

امام حسین (ع)

بوشهر

بوشهر

بوشهر

خارک

شهدای باغ زهرا

بوشهر

بوشهر

شهدای گمنام

بوشهر

عالی شهر

جمعیت هالل احمر
استان
شرکت پابانه های های
نفتی خارک

آدرس

بوشهر ،خارک ،خیابان پاسداران ،جنب
بانک سپه ،کتابخانه عمومی امام حسین(ع)
خیابان معلم ،مقابل پمپ بنزین ،جمعیت
هالل احمر استان ،معاونت جوانان

تلفن

7733341157

کد پستی

7513749797

7733826129

7546175461

7712526140

7513938574

بوشهر ،جزیره خارگ ،شهر خارک،
شرکت پایانه های نفتی خارگ ،کتابخانه

7733823679

مشارکتی شرکت پایانه های نفتی
خیابان شهیدمطهری(باغ زهرا) ،خیابان
ابوشهر ،ک.بنفشه ،11مجتمع فرهنگی

7733544260

7517864416

ورزشی شهدای باغ زهرا
میدان فائز

7733680324

7519679461

شهید ابراهیم موسوی

بوشهر

چاه کوتاه

ورودی روستا ،جنب تعاونی روستایی

7733428675

7514169116

شهید امیر جاودان

بوشهر

کره بند

خیابان امام خمینی ،خیابان شهید جاودان

7733427165

7514178485

شهید آوینی

بوشهر

کوچه حافظ

7733424663

7538154799

شهید باهنر

بوشهر

روستای آبطویل

7733420184

7514178485

7731543232

7516785539

7733822223

7546143461

7733444201

7518693548

شهید مطهری پایگاه
هوایی شهید یاسینی
شهید مهدوی
علم الیقین پایگاه
دریایی بوشهر

چغادک

آبطویل

بوشهر ،خیابان ساحلی ،پایگاه هوایی شهید

بوشهر

بوشهر

بوشهر

خارک

جزیره خارک

بوشهر

بوشهر

منطقه دوم دریایی بوشهر

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

یاسینی ،محله داخل ،روبروی قرارگاه

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

کانون اصالح و تربیت

بوشهر

بوشهر

کوثر زندان

بوشهر

بوشهر

بوشهر

بوشهر

مصلحیان

بوشهر

بوشهر

نیروگاه اتمی

بوشهر

بوشهر

امام رضا(ع)

تنگستان

آیت اهلل جمی

تنگستان

حاجی بخشی شورکی

تنگستان

دلیران تنگستان

تنگستان

آباد

رئیسعلی دلواری

تنگستان

دلوار

شهدای سپاه

تنگستان

بنه گز

شهید چمران

تنگستان

سمل

روستای سمل

شهید محمد غالمی

تنگستان

بوالخیر

روستای بوالخیر

مرکز اسناد میراث
فرهنگی

2

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان بهشت صادق ،اداره کل زندانها

7733557543

7514847145

7733577073

7517745544

7712527978

7513694468

7733651001

7514964371

7733118999

7518162384

روستای گورک سادات

7735236909

7547111111

روستای عالی حسینی

7735230612

7548139546

روستای شورکی

7735212227

7548111111

آباد

7735241711

7549193899

7735232389

7547138111

جاده ورودی

7735264271

7549643711

7735272627

7551111111

7735235223

7549146155

م آزادی ،جاده نیروگاه ،اداره زندان
مرکزی
خیابان انقالب ،پشت بانک مسکن ،جنب
مسجد امام ،عمارت دهدشتی
خیابان امام خمینی ،خیابان بعثت
نیروگاه اتمی ،کمپ مروارید ،فرهنگسرای
مروارید

گورک
سادات
عالی
حسینی
شورکی

خیابان رئیسعلی دلواری ،خیابان شهید
احمدی ،جنب دبیرستان تالش

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهید مهدی پوالدی

تنگستان

علم الهدی اهرمی

تنگستان

باغک

روستای باغک

7735231704

7548145385

کوچه بانک کشاورزی

7735222600

7551866614

روستای آبگرمک

7727694437

7559143897

ورودی شهر

7737622934

7558193878

7737683220

7556173167

ورودی شهر

7737680452

7556195118

شهید عباس آذریار

جم

بهارستان

روستان بهارستان

7737642910

7559115548

شهید لطفی

جم

باریکان

امتداد جاده اصلی جم به پاالیشگاه

9131064352

7559146673

ابن سینا

دشتستان

زیارت

روستای زیارت

7734332594

7563175834

امام خامنه ای

دشتستان

شبانکاره

7734852131

7564114488

امام محمدباقر(ع)

دشتستان

آبپخش

خیابان آیت اهلل طالقانی ،کوچه کتاب

7734826333

7565118156

پروفسور احمد دالکی

دشتستان

دالکی

خیابان امام خمینی

7734343010

7563134879

آبگرمک(شهید

شهر

اهرم

جم

آذرپیک)
حجت االسالم محسنی
جمی
شهید احمد عارفی
شهید شیخ علی
محسنی

3

آبگرمک

جم

جم

جم

ریز

جم

انارستان

خیابان شهدا خیابان نگارستان کوچه
روبروی دامپزشکی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرستان دشتستان،شبانکاره،خیابان
معلم،کوچه عبدالحسین دهقان

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

پژوهشسرای متقین

دشتستان

برازجان

ثامن االئمه(ع)

دشتستان

کلمه

زندان برازجان

دشتستان

برازجان

شهدای  12دی

دشتستان

سعدآباد

خیابان شهرداری

شهدای وحدتیه

دشتستان

وحدتیه

خیابان آزادی

7734843829

شهید بهشتی

دشتستان

برازجان

خیابان هفت تیر

7734230070

7561631135

شهید حسینی صفت

دشتستان

روستای فاریاب

7734431211

7569145143

منطقه پشت کوه شهر تنگ ارم

7734452608

7568115941

7734242292

7561855169

روستای رود فاریاب

7734362499

6606706906

روستای دهقائد

7734351500

7561111111

شنبه

7735383803

7544111111

خیابان شهید مطهری

7735328780

7541833394

شهید عبدالحمید

روستا

خیابان فردوسی ،میدان کارگر،
پژوهشسرای متقین
کلمه
خیابان امامزاده ابراهیم ،کلیومتر  5روستای
بنداروز

فاریاب

دشتستان

تنگ ارم

شهید گنجی

دشتستان

برازجان

شهید الجوردی

دشتستان

رود فاریاب

شهیداکبرخوشابی

دشتستان

دهقائد

حاج سید علی قمی

دشتی

شنبه

دشتی

خورموج

نیکنام

حقایق نگار
خورموجی

4

آدرس

خیابان سازمانی ،خیابان  22بهمن محله
حسینیه اعظم

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

تلفن

کد پستی

7733445447

7561836965

7734340539

7569111111

7734224032

7514846761

7734833090

7566133113

7567148143

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

دانش

دشتی

خورموج

زندان دشتی

دشتی

روستا

محمدجعفر رکنی و

مجتمع فرهنگی هنری خورموج

7735320770

7541833388

اداره زندان دشتی

7735310614

7541163184

انتهای خیابان شهید خسروپور ،اولین کوچه

- 09179729021

سمت راست

07735320606

جنب مخابرات

7735374270

7541147518

کاکی

7735312390

7545111138

7735457303

7553144636

7554193411

بحیری

زنده یادان سید
دشتی

آدرس

تلفن

کد پستی

خورموج

سیده هایده رکنی
شهید عباس فقیه

دشتی

ولی عصر

دشتی

کاکی

امام هادی(ع)

دیر

بردخون

خیابان امام خمینی ،جنب بانک صادرات

شهید طالب ابراهیمی

دیر

بردستان

بردستان

7735462637

صادق آل محمد(ع)

دیر

آبدان

خیابان امام خمینی کوچه مسجد جامع

7735452060

7555118111

مدام دیری

دیر

دیر

بلوار شهید بهشتی خیابان صدا وسیما

7735422637

7554153378

امام جعفر صادق(ع)

دیلم

دیلم

7733253910

7536138413

باقرالعلوم(ع)

دیلم

دیلم

دیلم

7733257015

7536111111

حضرت رقیه(س)

دیلم

ورودی سوم ،روبروی مخابرات

77332623913

7537176615

5

چارک

7541956691

خیابان شریعتی شمالی کوچه مسجد
صاحب الزمان

عامری

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید مطهری

دیلم

امام حسن

امام حسن

بعثت

عسلویه

نخل تقی

خیابان ساحلی ،جنب پارک ساحلی

9173754406

خلیج فارس

عسلویه

عسلویه

ورودی شهر ،میدان محمد رسول ا...

7737265905

شهید قنبری

عسلویه

بیدخون

آدرس

تلفن

کد پستی

7733272510

7537111111

روستای بیدخون

- 07737364440
7737364441

7539146484

7539111111

امام خامنه ای

کنگان

بنک

بنک

7737344263

7557196574

شهدای هسته ایی

کنگان

کنگان

شهرک تنبک

7737233044

7539168418

غدیر

کنگان

کنگان

7737221363

7557145568

فرهنگ

کنگان

کنگان

خیابان استقالل

7737222060

7557156497

امام جواد(ع)

گناوه

روستای چهار روستایی

7733843642

7534115854

شهدای گناوه

گناوه

خیابان امام خمینی

7733123828

7531864453

شهدای محراب

گناوه

ورودی روستا ،خیابان امام

7733112464

7535176655

شهید محمد پوالد

گناوه

ورودی شهر

7733832230

7533137416

6

خیابان دولت ،پشت فرمانداری ،جنب
دبیرستان اندیشه

چهار
روستایی
گناوه
محمد
صالحی
بندر ریگ

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی بوشهر
نام کتابخانه

شهرستان

وحدت اسالمی

گناوه

والیت

گناوه

شهر

روستا
جزیره
شمالی و
جنوبی

7

گناوه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس
گناوه دو راهی روستا ،روبروی پاسگاه
نیروی انتظامی
بلوار ملوان ،خیابان ایت ا ...بحرانی ،جنب
هالل احمر

تلفن

7733842383

7733125480

کد پستی

7565111111

7531848888

