فهرست کتابخانه های عمومی خراسان شمالی
نام کتابخانه

شهرستان

ابن سینا

اسفراین

امام خمینی(ره)

اسفراین

امام زمان(عج)

اسفراین

ایرج

اندیشه

اسفراین

سست

حاج میرزا محمد
وثوقی

اسفراین

شهر

شهید ارغیانی

شیخ شکرانی

اسفراین

فروغ

اسفراین

ولیعصر

اسفراین

امام رضا(ع)

بجنورد

بجنورد

بجنورد

بجنورد

بجنورد

بجنورد

1

جاده 12متری

5837217044

9669114344

روبروی خانه بهداشت

5837213190

9669151138

5837223295

9661646595

خیابان شهدا

5837211265

9667134996

خیابان امام حسین(ع)

5837723233

9665115499

روستای زرق آباد

9357337735

9667115716

خیابان ولی عصر (عج) ،ولی عصر 21

5837235706

9661684975

روستای چهار برج

5837213645

9668147371

5832242565

9411111111

5832239220

9413913133

5832260137

9415615964

خیابان سید جمال ،روبروی باشگاه ورزشی
ستاره آبی
چهل

اسفراین

الزهرا(س)

میدان امام خمینی ،خیابان جانبازان

5837235900

9661685879

اسفراین

حضرت معصومه(س)

بجنوردی

بام

روستای بام

5837732584

9664167687

اسفراین

اسفراین

آیت اهلل موسوی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

حصار
صفی آباد

زرق آباد

اسفراین

چهار برج

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان طالقانی غربی ،کوچه  ،46سمت
راست پالک 14
خیابان تربیت ،مجتمع فرهنگی هنری
گلشن
خیابان  17شهریور شمالی ،ک شقایق،
پالک 97

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان شمالی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سیار آوای فرهنگ

بجنورد

بجنورد

عالمه دهخدا

بجنورد

بجنورد

فرهنگ

بجنورد

آیت اهلل خامنه ای

جاجرم

سنخواست

باقرالعلوم

جاجرم

شوقان

شهدای طبر

جاجرم

شهید مطهری

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کتابخانه مادر :عالمه دهخدا بجنورد
( 111034بجنورد ،خیابان طالقانی شرقی،

5832252709

9415675835

نبش دهخدا)
طالقانی شرقی ،نبش دهخدا

5832252709

9415675835

حاشیه جاده آسیایی ،جنب پارک

5832444277

9415637975

5832388125

9448116144

خیابان ارگ کوچه 12

5832523208

9447156937

روستای طبر

5832346282

9447131595

جاجرم

جاجرم

خیابان شهیدبهشتی

5832273770

9441744831

راز

راز

روبروی مزار شهدا

5832624611

9456154574

روستای خانلق

5836218691

9468119706

جامی شمالی ،نبش کوچه اول سمت چپ

5836230313

9461995848

استادشهریار ،مجتمع فرهنگی شقایق

5836232500

9461995184

روستای حسین آباد

9157887741

9467155179

آیت اهلل شیخ عبداهلل
رازی

حصار
گرمخان

22بهمن

استاد زارعی

شیروان

شیروان

امام علی(ع)

شیروان

شیروان

حکیم ابوالقاسم
فردوسی

2

نرسیده به کوچه شهید چوپان زاده

طبر

شیروان

شیروان

شهرک بعثت ،حاشیه بلوار امام رضا،

خانلق

حسین آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان شمالی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

درستکار

شیروان

زیارت

رسالت

شیروان

زوارم

شهید حسن رهنما

شیروان

ینگه قلعه

نبوت

شیروان

وحدت

شیروان

دوین

امام سجاد(ع)

فاروج

چری

روستای چری

امام صادق(ع)

فاروج

خیرآباد

روستای خیرآباد

5836460499

آیت اهلل ذبیحی

فاروج

مایوان

روستای مایوان

5836460525

9487148319

برادران قربانی

فاروج

سه گنبد

روستای سه گنبد

5836460373

9487155142

حضرت مهدی(عج)

فاروج

خیابان امام رضا(ع)

5836465332

9483158474

فاطمه الزهرا(س)

فاروج

روستای نجف آباد

5836462113

9481155983

مالصدرا

فاروج

خیابان مالئکه

5836423336

9481938496

3

روستا

لوجلی

تیتکانلو

نجف آباد

فاروج

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

بعد از گلزار شهدا

5836350350

9461946974

روستای زوارم

5836345435

9467117133

روستای ینگه قلعه

9157887741

94691238837

جنب اداره کمیته امداد

5836623204

9463444463

روستای دوین

5836343367

9465111595

5836451121

9488135785

9487168136

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان شمالی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

پیامبر اعظم(ص)

گرمه

گرمه

خیابان انقالب(چهارراه ارشاد)

سلمان فارسی

گرمه

ایور

خیابان دانش

5832433938

شهدای گرمه

گرمه

گرمه

خیابان انقالب ،داخل پارک شهرداری

5832502161

9431813313

شهید چمران

گرمه

درق

5832353970

9431133589

عالمه طباطبایی

گرمه

دشت

روستای دشت

5832377742

9433113645

قره مصلی

روستای قره مصلی

5832927377

9451166539

جنب شهرداری

5832883798

9455111111

روستای بهکده رضوی

5832448625

9434131155

5832863775

9445154119

روستای زرد

9154300029

9445144899

خیابان آیت اهلل کاشانی ،جنب پمپ بنزین

5832922755

9451754659

امام حسین(ع)

برادران شهید صالحی

ثامن الحجج(ع)

جواد االئمه

شهدای زرد

شهید بهشتی

مانه و
سملقان
مانه و
سملقان

روستا

پیش قلعه

سملقان

رضوی

سملقان

4

واحدی – کوچه اول
زرد

سملقان
مانه و

انتهای بلوار امام خمینی ،مجموعه سی

قاضی

مانه و

9431117579

امانی ،جنت بانک صادرات

مانه و

سملقان

5832502141

9431746613

خیابان جمهوری اسالمی ،کوچه شهید

بهکده

مانه و

آدرس

تلفن

کد پستی

آشخانه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

