فهرست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری
شهر

نام کتابخانه

شهرستان

بابک اسدی

اردل

پژمان بختیاری

اردل

دشتک

شهید باهنر

اردل

اردل

قیصر امین پور

اردل

کاج

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

آلیکوه

دهیاری آلیکوه

3834365028

8888133133

جنب مخابرات

3834362650

8888115135

خیابان عالمه طباطبائی

3834342200

8881731138

خیابان شهرداری ،روبروی دبستان دخترانه
 17شهریور

3834367547

امام خمینی(ره)

بروجن

گندمان

بلوار آزادی

3834622211

8878111338

امام خمینی(ره)

بروجن

بروجن

جنب مصلی

3834230080

8871769115

امام رضا(ع)

بروجن

امام قیس

بلوار شهدا ،جنب مخابرات

3834632060

887914665

امیرالمومنین(ع)

بروجن

دهنو

جنب مخابرات

3834527330

8834151111

بقیه اهلل

بروجن

بلداجی

خیابان شهرداری ،بلوار دولت

3834642892

8876143369

شهید صدوقی

بروجن

فرادنبه

جنب گلزار شهداء

3834522040

8874174658

شهید منتظری

بروجن

بروجن

جنب مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی

3834222892

8871668363

عالمه طباطبایی

بروجن

سفیددشت

خیابان امام  .میدان معلم  .جنب شهرداری

3834263920

8875136675

فجر نابینایان

بروجن

بروجن

3834226701

8871668171

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان نواب صفوی مجتمع شهید وفایی
(توانبخشی)

فهرست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

محمدیه

بروجن

بروجن

خیابان فردوسی ،حسینیه محمدیه

مهدیه

بروجن

نقنه

خیابان قدس ،خیابان شهید رحیمی نیک

3834265233

جنب گلزار شهدا

3833732717

آیت اهلل سید اسداهلل

روستا

بن

شیخ شبان

پروین اعتصامی

بن

یان چشمه

نجفی(ره)

آدرس

تلفن

کد پستی

3834223563

8871769644

8873117546

خیابان پنجم غربی ،روبروی دبیرستان

3833738604

0

شهدای بن

بن

بن

بلوار صاحب الزمان

3833724245

8858163147

عالمه طباطبایی

بن

وردنجان

خیابان شهرداری

3833743525

8857188571

شهید جعفر زاده

سامان

سامان

3833522627

8851843539

عمان سامانی

سامان

سامان

خیابان امام ،جنب پارک کودک

3833525288

8851658419

آصف

شهرکرد

فرخ شهر

خیابان  17شهریور ،کوچه  ،39پالک 48

3832426900

8831919511

امام خمینی(ره)

شهرکرد

شهرکرد

3832250241

8817614389

امیر کبیر

شهرکرد

شهرکرد

خیابان امیر کبیر

3832273055

8817763449

شهرکرد

شهرکرد

خیابان سعدی شرقی ،نبش کوچه 13

3833342940

8816773916

آیت اهلل سید عطااهلل
احمدی

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

راهنمایی نجمه ،جنب خانه عالم

خیابان شهید جعفر زاده ،جنب دبستان
شهید جعفر زاده

خیابان شریعتی ،مصلی بزرگ امام
خمینی(ره)

فهرست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهرکرد

شهرکرد

بعثت

شهرکرد

فرخ شهر

خیابان امام ،پالک 120

حافظ

شهرکرد

شهرکرد

گودال چشمه ،پارک جانبازان

دهخدا

شهرکرد

کیان

شهدای چالشتر

شهرکرد

شهرکرد

شهید مفتح

شهرکرد

هفشجان

بلوار ولی عصر (عج) ،خیابان مدرس

فردوسی

شهرکرد

سورشجان

بلوار انقالب

3833443555

فرهنگ

شهرکرد

روستای دستگرد امامزاده

3832443206

883413644

مالصدرا

شهرکرد

فرخ شهر

خیابان  22بهمن بوستان کتاب

3832428448

8831851135

مولوی

شهرکرد

شهرکرد

خیابان مولوی

3832229696

8816788614

نابینایان رودکی

شهرکرد

شهرکرد

3832225309

8816786375

بزرگمهر

فارسان

چلیچه

3833268785

8867186893

شهید آیت

فارسان

جونقان

3833262181

8867145351

آیت اهلل نجفی
دهکردی(ره)

3

روستا

آدرس
میرآباد غربی ،بلوار فرهنگ ،خیابان
شهریار ،تقاطع خیابان عالمه طباطبایی

خیابان امام رضا روبروی کانون پرورش
فکری کودکان
محله چالشتر ،میدان رسالت ،خیابان
باستان ،جنب مسجد امام حسن (ع)

دستگرد
امامزاده

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

حد فاصل خیابان مولوی و خیابان سعدی،
کوچه  ،46پالک 9

خیابان شهدا ،جنب مدرسه حضرت
خدیجه
خیابان مدرس

تلفن

کد پستی

3833389277

8815858589

3832422435

8831733385

3833339901

8815766131

3833322324

8813936195

3832326116

8816643371

3832572424

8841861138

8843141195

فهرست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید بهشتی

فارسان

فارسان

پارک الله

ولیعصر(عج)

فارسان

باباحیدر

خیابان حیدربن مالک ،جنب امامزاده

3833272880

آیت اهلل مهدوی کنی

کوهرنگ

صمصامی

صمصامی

3833633197

داراب افسر بختیاری

کوهرنگ

چلگرد

جنب مدرسه شبانه روزی

3833622219

8865114435

ایثار

کیار

3832636929

8834164941

شهید رجایی

کیار

گهرو

خیابان امام خمینی (ره)

3832683985

8838136469

شهید قدوسی

کیار

شلمزار

جنب فرمانداری

3832622560

8837151171

عالمه دهخدا

کیار

ناغان

خیابان انقالب جنوبی ،خیابان شهید بهشتی

3832642429

8883131177

میرزا مالل دزکی

کیار

بلوار امام رضا ،میدان ولی عصر(عج)

3832633300

حافظ

لردگان

جنب بخشداری

3834482260

شهدای سادات

لردگان

روستای بیدله

3834436258

شهید کریمیان

لردگان

بلوار شریعتی

3834462470
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روستا

سرتشنیز

دزک

مالخلیفه

بیدله

آلونی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

3833222117

8861811138

8863131138

خیابان ولی عصر ،فرعی رسالت،
ک.شقایق

8891744993

8894161137

فهرست کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید مطهری

لردگان

لردگان

5

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس
خیابان کمال الملک ،روبه روی چشمه برم
(جنب مصلی)

تلفن

کد پستی

3834444977

44993 ،88917

