فهرست کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام جعفر صادق(ع)

بشرویه

ارسک

روستا

آدرس
خیابان امام خمینی ،کوچه شهید بهاری،
جنب دبیرستان شهدا

تلفن

کد پستی

5632764130

9783118584

مالعبداهلل بشروی

بشرویه

بشرویه

خیابان مال عبدا ..تونی ،تونی 15

5632787233

 9دی

بیرجند

بیرجند

تقاطع بلوار ولیعصر و امام حسین (ع)

5632300577

استاد سعیدی

بیرجند

بیرجند

خیابان شهدا ،شهدا  ،2پالک 8

5632222554

حضرت خدیجه کبری

بیرجند

بیرجند

شهدای باقریه

بیرجند

بیرجند

خیابان جمهوری اسالمی ،نرسیده به میدان
آزادی ،جنب سازمان نوسازی و بهسازی

5632317250

شهرداری

شهید مرتضی حاجی
آبادی
عبدالکریم اشراق
بیرجندی

حاجی آباد

بیرجند

بیرجند

بیرجند

بلوار امام رضا (ع) ،آستانه شهدای باقریه

5632318021

خیابان شهید مرتضی حاجی آبادی

9153342685

بیرجند ،امیر آباد ،خیابان جمهوری،
جمهوری  ،2جنب حسینیه صاحب الزمانی

5632253326

الغدیر

بیرجند

بیرجند

خیابان مطهری ،مطهری 23

5632226511

محمد تقی کریم پور

بیرجند

بیرجند

خیابان کاظمیه ،کاظمیه 17

5632211559

محمدعلی کریم پور

بیرجند

بیرجند

خوسف

خوسف

دکترغالمحسین
شکوهی

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سجادشهر ،بلوار غدیر ،نرسیده به فلکه دوم
سجادشهر

خیابان دکتر بهشتی

9716933475

9719111337

5632410234

5632473904

9735141516

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی
نام کتابخانه
شهید علی اکبر
نوروزی
غالمرضا فرزین

استاد احمدی
بیرجندی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

شهرستان

خوسف

قلعه زری

روبروی مخابرات

5632488310

9733115165

خوسف

گل

روستای گل ،خیابان فرهنگ شمالی

5632482506

9734153953

5632124321

9744144436

درمیان

شهر

سایت اداری ،خیابان فرهنگ ،جنب

اسدیه

فرمانداری شهرستان درمیان
خیابان امام خمینی ،بین امام خمینی 3و،5

امام حسین(ع)

درمیان

بورنگ

خیران

درمیان

درمیان

شهید باهنر

درمیان

گزیک

شهید رجایی

درمیان

طبس مسینا

عالمه امینی

درمیان

قهستان

جنب مدرسه راهنمایی شهید عباس پور

5632138618

بورنگ
جنب مسجد جامع

5632134080

خیابان امام خمینی ،امام خمینی 4

5632113451

بلوار وحدت ،جنب دبیرستان پسرانه شهید
مطهری
بلوار امام خمینی حدفاصل امام خمینی  5و
خیابان گلستان

5632111207

5632143454

شهدای غزه

زیرکوه

زهان

خیابان شهید رجایی

5632553802

شیخ محسن فقیه

زیرکوه

حاجی آباد

خیابان شهید مطهری ،مطهری 3

5632503345

زیرکوه

آبیز

خیابان امام خمینی(ره) ،ک شهید محمدی

5632517650

سرایان

سرایان

خیابان امام خمینی (ره)

5632903020

عالءالدین محمد
آبیزی

امام خمینی(ره)

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی
نام کتابخانه

شهرستان

انسیه کامیاب

سرایان

شهید علی انصاری

سرایان

آیسک

قلم چی

سرایان

سه قلعه

خیابان شهید بهشتیف کوچه شهید مطهری

سربیشه

سربیشه

بلوارکشاورز ،روبروی کشاورز ،2پالک 6

5632662401

امیرالمومنین(ع)

سربیشه

مود

بلوار ورزش ،جنب استادیوم ورزشی

5632684182

9731100000

بصیرت

سربیشه

درح

5632653491

9738113318

ابن سینا

طبس

دشتغران

استاد عبدالحسین
فرزین

شهر

روستا

آدرس

تلفن

دوست آباد

حاشیه جاده بیرجند ،روستای دوست اباد

9153660654

خیابان امام خمینی ،خیابان ارشاد

5632872480

5632894121

9789153315

9741773964

بلوار پیامبراعظم ،جنب مسجد علی بن ابی
طالب

روستای دشتغران

5632829271

ارشاد

طبس

طبس

خیابان امام خمینی ،کوچه سفید

5632822254

امام خامنه ای

طبس

دیهوک

دیهوک

5632843122

امیرکبیر

طبس

عشق آباد

بلوار امام خمینی ،خیابان امام خمینی 20

5632853600

شهدای زیرک آباد

طبس

عشق آباد

شهدای گمنام

طبس

طبس

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

منطقه زیرک آباد ،مسجد آل محمد
زیرک آباد ،طبقه فوقانی
میدان معلم بلوار شهدای گمنام

5632854344

5632834757

کد پستی

9798177335

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی
نام کتابخانه

شهرستان

شهدای نخلستان

طبس

کریت

شهید شریف نیا

طبس

اسفندیار

روستای اسفندیار

طبس

هودر

کوچه هیات ابوالفضلی

5632851175

عالمه شیخ مفید

فردوس

اسالمیه

خیابان امام خمینی (ره)

5632742450

قائم(عج)

فردوس

فردوس

خیابان شهید مطهری

5632723451

جواد االئمه(ع)

قائنات

قاین

خاتم االنبیا(ص)

قائنات

سیار سپهر

قائنات

قاین

شهید محمد حسین
غالمی

شهدای خضری دشت

شهر

روستا

آدرس

تلفن

روستای کریت

5632862420

5632846088

خیابان پاسداران چهار راه اول طبقه فوقانی
مجتمع امام رضا (ع)
محمد آباد
علم

جنب شرکت تعاونی روستایی هدایت
کتابخانه مادر :شهید بهشتی قائن :10919
شهرک آزادی ،کوی عدل امام (ره)

5632570695

5632522061

قائنات

خضری

بلوار موالنا ولی دشت بیاضی

شهید بهشتی

قائنات

قاین

شهرک آزادی ،کوی عدل امام (ره)

5632522061

شهید کاوه

قائنات

خیابان شهید غالمرضا رمضان پور

5632551344

شهید مطهری

قائنات

بلوار امام رضا ،جنب پارک شهدای گمنام

5632595041

4

بیهود

آرین شهر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

9798188611

5632561991

5632542358

بیاض

کد پستی

9761754191

9763111596

فهرست کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی
شهر

روستا

آدرس

تلفن

نام کتابخانه

شهرستان

خیابان توحید ،جنب مهدیه

5632573426

صاحب الزمان(عج)

قائنات

پهنایی

خیابان شهید عباس پور

5632538459

فردوسی

قائنات

اسفشاد

خیابان شهید مطهری

5632541040

محمدجمعه اسدآباد

قائنات

نیمبلوک

مهر غدیر

قائنات

قاین

موعود

قائنات

واعظ اسفدنی

قائنات

اسفدن

باقرالعلوم

نهبندان

شوسف

برکت

نهبندان

بلوار دانشگاه ،روبروی مجتمع مسکونی
غدیر ،جنب مسجد غدیر
کرغند

خیابان امام رضا(ع) ،کوچه شهید سید
محمود حسینی
خیابان امام خمینی (ره) ،جنب مسجد
رسول ا...

5632535138

5632548355

5632584001

خیابان معلم

5632603399

خیابان حسینیه

5632614222

برکت(شهید یوسفی)

نهبندان

دهک

ابتدای بلوار سرداران

5632608201

غالمحسین آسکتی

نهبندان

خوانشرف

روستای خوانشرف

5632623500

محتاج نهی

نهبندان

خیابان امام رضا (ع)

5632621992

مدینه العلم

نهبندان

روبروی مسجد فاطمه الزهرا (س)

5632631350

5

علی آباد
چاهشند

نهبندان

چهار فرسخ

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

9764113351

