فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ثامن الحجج

باخرز

باخرز

عالمه امینی

باخرز

باخرز

شهید رجائی

بجستان

بجستان

بلوار شهید مطهری

شهید محمد علیپور

بجستان

یونسی

یونسی

بردسکن

شهرآباد

استاد احمد آرام

بردسکن

بردسکن

حضرت محمد(ص)

تایباد

مشهد ریزه

سیار نور رحمت

تایباد

تایباد

شهید مطهری

تایباد

کاریز

شهید هاشمی نژاد

تایباد

تایباد

ثامن االئمه(ع)

تربت جام

تربت جام

استاد احمد گلچین
معانی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

بلوار امام رضا ،روبروی دادگستری

5154827220

9597134337

5154824449

9597116861

5156522233

9698147134

5156544099

9693115595

5155483323

9687149111

5155421361

9681855968

5154585033

9596116946

5154523599

9591756444

5154565181

9593117981

5154523599

9591756444

انتهای خیابان ابوالفضلی ،داخل پارک
پردیس

خیابان بهداری جنب سالن ورزشی شهید
رجایی
خیابان قائم ،بلوار ولی عصر

خیابان امام خمینی(ره) ابتدای کوچه شهید
یوسفی
کتابخانه مادر :شهید هاشمی نژاد (تایباد،
خیابان امام خمینی(ره))
خیابان توتونچیان ،مقابل شهرداری شهر
کاریز
خیابان امام خمینی (ره)

تربت جام ،کیلومتر 8جاده مشهد،
مهمانشهراتباع و مهاجرین خارجی تربت
جام

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

- 05152510580
09016054046

9571533500

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید باهنر

تربت جام

صالح اباد

شهید رجائی

تربت جام

تربت جام

شهید مطهری

تربت جام

تربت جام

آقا شیخ هادی کدکنی

آیت اهلل کاشانی

شهید آوینی(بایگ)

شهید بهشتی

تلفن

کد پستی

5152753437

9581817931

5152522737

9571877581

5152540870

9571943881

خیابان ارشاد

5153233460

9551853479

خیابان کاشانی ،پارک کاشانی

5152238533

9519813138

بایگ

ابتدای خیابان بسیج جنب بسیج بایگ

5153523400

9539113356

تربت

تربت

خیابان مطهری ،خیابان آسایش ،پشت باغ

حیدریه

حیدریه

ملی

5152224102

9519813135

خیابان امام خمینی(ره)

5153243611

9559116894

خیابان ابوذر غفاری ،8ط2

5152227085

9514753141

پارک وحدت

5145622880

9641713793

خیابان آزادی ،مقابل مسجد جامع

5145243479

9648113686

5145223155

9647134968

تربت
حیدریه
تربت
حیدریه

حیدریه

حیدریه

شیخ ابوالقاسم خطیب

تربت

زاده

حیدریه

مرحوم علی اکبر

تربت

تربت

عبداللهی

حیدریه

حیدریه

شهدای جغتای

جغتای

جغتای

شادروان امیر مسروری

جوین

عطاملک جوینی

جوین

2

خیابان امام خمینی ،کوچه ارشاد ،بوستان
معلم
خیابان شهید بهشتی ،کوچه طالقانی
خیابان  22بهمن ،کوچه شهید خرمی،
مجتمع فرهنگی و هنری والیت

کدکن
تربت

تربت

روستا

آدرس

نسر

حکم آباد

نقاب

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار امام خمینی(ره) ،خیابان شهید آوینی،
جنب اداره بهزیستی

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

باقرالعلوم علیه السالم

چناران

چناران

سلمان فارسی

چناران

گلبهار

چناران

گلمکان

بحرالعلوم(ع)

خلیل آباد

خلیل آباد

امام جعفر صادق(ع)

خواف

باقرالعلوم(ع)

خواف

قاسم اباد

خاتم االنبیاء(ص)

خواف

خواف

خواف

سنگان

عالم آل محمد(ص)

خواف

سالمی

نبش خیابان فرهنگ

شهدای سلطان آباد

خوشاب

سلطان آباد

بلوارسجاد

ولیعصر

داورزن

داورزن

شهید سید یحیی
حسینی

شهید عبدالواحد
جاللی

3

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

5146123055

9361713136

5138323239

9361494946

5138356424

9369118937

خیابان انقالب ،نبش میدان انقالب

5157723248

9677137638

بخش سالمی ،روستای چمن آباد

5154283441

9567113111

انتهای بلوار امامت

5155724355

9566141138

5154222318

9561738154

5154124942

9564149865

5154324131

9569113111

5145023752

9656133116

5144924231

963163955

ابتدای خیابان آیت ا ...طالقانی،
بعدازمخابرات ،جنب پارک
میدان پرند ،نبش جامی  ،1طبقه تحتانی
مسجد زین العابدین(ع)
میدان امام علی ،انتهای بلوار شهدا ،نبش
شهدای 7

چمن آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خواف ،خیابان حافظ ابرو ،جنب پارک
شهرداری
میدان معلم ،خیابان امام خمینی (ره) ،بین
امام خمینی  16و 18

بلوار امام رضا(ع) ،حسینیه مزار شهدای
شهر

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

انوری ابیوردی

درگز

چاپشلو

خیابان امام خمینی (ره) ،جنب بخشداری

سید علی میرنیا

درگز

نوخندان

خیابان ابوعلی سینا

5146423473

شهید بهشتی

درگز

درگز

خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان کالت 2

5146225504

9491814354

شهید صیاد شیرازی

درگز

لطف آباد

خیابان گمرک

5146623241

9494144936

غدیر

درگز

درگز

مجتمع فرهنگی و هنری غدیر

5146232717

9491711111

شهید فهمیده(جنگل)

رشتخوار

جنگل

خیابان بهار ،بین بهار2و4

5156243600

9547115446

ولی عصر(عج)

رشتخوار

رشتخوار

خیابان دکتر شریعتی ،پارک شهرداری

5156223236

9541713514

زاوه

دولت آباد

خیابان شهید رجایی ،جنب فرمانداری

5153724111

9549135616

امامزاده حسن کوشک

سبزوار

سبزوار

چهار راه امیر کبیر بقعه امامزاده حسن

5144663440

9617645765

امامزاده شعیب

سبزوار

سبزوار

خیابان طبرسی بقعه امامزاده شعیب

5144458840

9615684417

بیت الهدی

سبزوار

سبزوار

خیابان سهراب ،سهراب 4

5144262464

9618686839

بیهقی

سبزوار

ششتمد

خیابان مهر ،روبرو پادگان مهرگان

5144723633

9651944935

استاد ذبیح اهلل
صاحبکار

4

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

5146823565

9491644453

9497117886

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

پویندگان افچنگ

سبزوار

5144613399

9653111155

سبزوار

سبزوار

میدان کارگر ،خیابان بسیج

5144442996

9614877389

سبزوار

سبزوار

خیابان کاشفی جنوبی ،نبش رضوی

5144443200

9614955194

سبزوار

سبزوار

خیابان  22بهمن

9159715661

شهید مصطفی خمینی

سبزوار

روداب

خیابان امام خمینی (ره)

5145523877

9637119595

دکتر شریعتی

سرخس

سرخس

خیابان امام رضا(ع) ،امام رضا(ع) 9

5134523236

9381857113

شهید مطهری

سرخس

دهستان کندکلی

5134583220

9389136355

5134222452

9351984545

شاندیز

خیابان امام خمینی (ره) ،آسیاب

5134282205

9356135564

شهدای قلندرآباد

فریمان

قلندرآباد

قلندرآباد

5134603710

9396115147

شهید مطهری

فریمان

فریمان

خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان عالی مقام

5134630804

9391833133

حاج مالهادی
سبزواری
دکتر شریعتی
شادروان فرزانه
گلدانی

امام خمینی(ره)

رودکی

طرقبه
شاندیز
طرقبه
شاندیز

5

شهر

روستا

افچنگ

کندکلی

طرقبه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس
مسجد علی ابن موسی الرضا ،خانه
بهداشت قدیم

خیابان صاحب الزمان ،خیابان جانبازان،
سربند الستی

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید بهشتی

فیروزه

فیروزه

جنب بانک کشاورزی

امام خمینی(ره)

قوچان

قوچان

خیابان امام خمینی (ره) – جنب باغ ملی

5147224008

امامت باجگیران

قوچان

باجگیران

خیابان امام خمینی (ره)

5147723445

9486935744

قوچان

قوچان

5147221990

9471753716

بنت الهدی

قوچان

قوچان

5147221631

9471941453

امام خمینی(ره)

کاشمر

کاشمر

5155252220

9671965889

امام علی(ع)

کاشمر

کاشمر

5155228714

9671918539

باقرالعلوم

کاشمر

ریوش

بلوار معلم ،جنب شهرداری پالک 116

5155823421

9674115864

شهید سلیمان نژاد

کاشمر

جنب ساختمان دهیاری

5155853585

شهید مدرس

کاشمر

فدک

کاشمر

کوثر

کاشمر

آیت اهلل اقا نجفی
قوچانی

6

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

5143523690

9331813838

9471746215

خیابان امام خمینی (ره) ،بلوار مصلی،
مقابل درمانگاه تامین اجتماعی
خیابان شهید بهشتی ،جنب مسجد طفالن
مسلم

خیابان جمهوری اسالمی ،محتمع فرهنگی
و هنری سرو
خیابان مدرس ،بلوار مطهری ،انتهای خیابان
 11آذر

اوندر

خیابان امام خمینی (ره) ،پردیس شهید

کاشمر

عسگری
فدافن

کاشمر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

5155228711

کوی صاحب الزمان

5155143939

خیابان قائم ،داخل پارک شهید باقری

5155228713

9671936775

9671668434

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

کالت

کالت

خیابان شهید علیپور ،مقابل کاخ خورشید

امام جعفر صادق(ع)

گناباد

گناباد

خیابان بهار ،کوی شرقی

5157223546

امامزاده محمد عابد

گناباد

کاخک

خیابان امامزاده محمد عابد (ع)

5157373067

9696147989

حاج عبدالهی

گناباد

گناباد

خیابان حضرت قائم (عج)

5157228120

9691885156

شهدای زیبد

گناباد

بلوار شهدا

5157353255

9697111156

شهید ابدی شهری

گناباد

گناباد

5157260646

9691677779

شهید باهنر

گناباد

کاخک

خیابان شهید کامیاب

5157372399

9696118185

شهید پیرزاده

گناباد

روستای باغ آسیا

5157288072

9691146561

شهید مطهری

گناباد

گناباد

خیابان ناصرخسرو ،جنب اداره تربیت بدنی

5157222297

9691715195

شهید هاشمی نژاد

گناباد

بیدخت

بیدخت ،خیابان شهید بقائی

5157332505

9694136134

خیابان دانش ،دانش 15

5157287508

9691117876

5132493678

9355118315

عالمه محمد تقی
جعفری

مال محمد جعفر طبیب
بیلندی

امام حسن عسگری(ع)

7

روستا

زیبد

آدرس

تلفن

کد پستی

5134722719

9371816341

9691757533

میدان بسیج ،بلوار دانشگاه ،روبروی
دانشگاه آزاد اسالمی

باغ آسیا

گناباد

بیلند

مشهد

عسگریه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جاده قدیم قوچان ،کیلومتر  ،20میان
والیت

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
روستا

آدرس

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

باقرالعلوم(ع)

مشهد

مشهد

ثاراهلل

مشهد

مشهد

خواجه عبدا ...انصاری

مشهد

مشهد

دکتر شریعتی

مشهد

مشهد

دکتر عباس حری

مشهد

مشهد

مطهری شمالی  ،66صفدری نژاد 20

دهخدا

مشهد

مشهد

شهرک شهید رجایی ،داخل پارک رجا

رضوی

مشهد

مشهد

سیار نور امید

مشهد

مشهد

شهدای مشهد

مشهد

مشهد

شهید ابوطالب اطهر

مشهد

شهید باهنر

مشهد

مشهد

شهید رجائی

مشهد

مشهد

شهید مدرس

مشهد

مشهد

بلوار دکتر حسابی ،اول راه آهن ،مجتمع
فرهنگی امام محمد باقر (ع)
بلوار کوثر ،کوثر ،8حسینیه ثارا...
شهرک گلشهر ،بولوار شهید آوینی،
آوینی (17گلریز) ،گلریز ،17پالک 206
خیابان امام خمینی (ره) ،جنب اداره کل
آموزش و پرورش

تلفن

کد پستی

5136232033

9186154588

5138839199

1119035900

5132580600

9156948157

5132224640

9133714165

5137334600

9194945836

5133724002

91735338

بلوار پیروزی ،میدان حر ،بلوار سرافرازان،
خیابان پایداری ،داخل پارک ،مسجد امام

5138230009

9177135851

موسی بن جعفر(ع)
کتابخانه مادر:دهخدا کد (110041مشهد
شهرک شهید رجایی ،داخل پارک رجا )،
کامیون کشنده 144 ،ع  22 ،98ارائه

5135219930

9189718663

خدمات به روستاهای شهر مشهد
میدان شهدا ابتدای خیابان شیرازی مسجد
حوض لقمان
زاک

آرامگاه فردوسی ،روستای زاک

5132217753

9144613111

5132443501

9367173134

بلوار امامت ،روبروی امامت  ،18داخل
پارک ملت – مجتمع فرهنگی امام رضا

5136043383

9188613331

(ع)

8

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان خواجه ربیع 100 ،متری بالل –
پارک فجر
بلوار شهید مدرس ،نبش مدرس  ،3مجتمع
فرهنگی مدرس

5137325222

9149615374

5132229895

9133915451

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید مطهری

مشهد

مشهد

کوی سیدی ،خیابان خلج – بوستان شادی

شهید مفتح

مشهد

مشهد

بلوار وحدت ،پارک وحدت

5133645833

شهید نواب صفوی

مشهد

مشهد

بلوار مصلی ،نبش مصلی  ،3پارک مصلی

5133647584

9167647339

شهید هاشمی نژاد

مشهد

مشهد

5132701019

9671615751

عالمه طباطبائی

مشهد

مشهد

بلوار شهید قرنی ،قرنی 8نبش چهار راه اول

5137231040

9139983111

عمومی طبرسی

مشهد

مشهد

بلوار شهید فالحی ،انتهای بلوار فاطمیه

5135219930

9189718663

غدیر(ملک اباد)

مشهد

ملک آباد

 35کیلومتری جاده مشهد ،نیشابور

5133523382

9354163155

فردوسی

مشهد

مشهد

سه راه محسن کاشانی ،پارک کودک

5137253980

9193693111

فرزانه جامع

مشهد

مشهد

5133928848

9165114333

قائمیه(عج)

مشهد

مشهد

5132175593

9156888394

هجرت

مشهد

مشهد

5137630094

9185816978

شهید عباس غفرانی

مهوالت

فیض اباد

5156722770

9531713331

مرحوم صادق دوزنده

مهوالت

9

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

5133851822

9163755789

9153913156

 30متری طالب ،خیابان وحید ،بین میالن 6
و  8مجتمع ف شهید هاشمی نژاد

شهرک طرق ،خیابان شهید ساعی  ،37ک
دوم سمت راست
خیابان التیمور ،التیمور  ،28مسجد قائمیه
(عج)
بلوار سجاد ،خیابان بیستون ،بیستون 4

خیابان دکتر علی شریعتی ،پارک شهید
بهشتی
عبدل اباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی ،نبش امام خمینی 19

- 05156774455
09158337923

9536117396

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام رضا(ع)

نیشابور

خرو

باقرالعلوم

نیشابور

پرفسور صادقی

نیشابور

چکنه

دکتر شریعتی

نیشابور

نیشابور

خیابان شهید جعفری ،مقابل دادگستری

نیشابور

نیشابور

خیابان استقالل ،پارک استقالل

5142254140

نیشابور

درود

خیابان امام خمینی (ره)

5143233931

9341983688

مسجد جامع

9153518019

9337143594

5142614371

9318773355

5143332130

9317858319

5142254650

9315663815

زنده یاد مهندس یاسر
علی آبادی
شهید باتر
شیخ فریدالدین عطار
نیشابوری

باغشن

نیشابور

برزنون

غدیر

نیشابور

نیشابور

نظیری

نیشابور

نیشابور

وکیلی

نیشابور

نیشابور

10

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان سینا ،شهرک امام رضا (ع)

5143266141

9345114768

خیابان امام خمینی (ره)

5143323299

9346133333

چکنه سفلی

5142073433

9343138415

5142224263

9313759783

9313759783

شهرک فرهنگیان ،خیابان معلم ،نبش معلم
6
خیابان رحمت ،جنب پارک ایثارگران
خیابان مدرس – چهارراه مدرس ،پشت
تاالر فرهنگیان ،فرهنگسرای وکیلی

