فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سلمان فارسی

امیدیه

جایزان

خیابان شهرداری

شهید بهشتی

امیدیه

امیدیه

خیابان ارشاد

6152626001

جنت

اندیکا

حسن آقا

روستای حسن آقا

6822620477

شهدای اسالم آباد

اندیکا

اسالم آباد

روستای اسالم آباد

9166812169

6498185433

شهید رسول احمدی

اندیکا

مسجد  14معصوم(ع)

9166812169

6498185796

فردوسی

اندیکا

قلعه خواجه

خیابان البرز امامی

43283313

آل یاسین

اندیمشک

اندیمشک

شهدای اندیمشک

اندیمشک

اندیمشک

سرگچ
آبژدان

آدرس

تلفن

کد پستی

6152673620

6388183634

6373185382

میدان راه آهن ،بیمارستان سابق راه آهن،

6142620967

6481914119

6142642129

6481957347

شهدای بیدروبه

اندیمشک

بیدروبه

جنب مسجدصاحب الزمان

6142722443

6485169385

شهدای شهر آزادی

اندیمشک

آزادی

شهر آزادی ،خیابان بوستان  ،9پالک 51

6142643577

6483141539

شهید مرادی مطلق

اندیمشک

حسینیه

6142723754

6485193161

عالمه جعفری

اندیمشک

اندیمشک

6142650355

6481616745

1

زیرزمین دارالقرآن امام علی (ع)
خیابان فرمانداری سابق ،خیابان دیالمه،
جنب دانشگاه آزاد اسالمی

ورودی شهر حسینیه ،کوی آزادگان ،جنب

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

دبیرستان دکتر حسابی
کوی شهدا ،خیابان شهیدکرامت ،پارک
شهیدحاجی پور

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

معرفت قلعه لور

اندیمشک

اندیمشک

آیت اهلل بهجت

اهواز

اهواز

آیت اهلل خامنه ای

اهواز

اهواز

حجربن عدی

اهواز

شهدای اهواز

اهواز

اهواز

شهدای زرگان

اهواز

اهواز

شهدای غیزانیه

اهواز

شهید باهنر

اهواز

اهواز

شهید رجایی

اهواز

اهواز

اهواز

اهواز

شهید علی هاشمی

اهواز

اهواز

شهید فریدنیا

اهواز

اهواز

عالمه حلی

اهواز

شهید سید مرتضی
شفیعی

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

6142660001

6484166777

6132257023

6174949993

سپیدار ،طبقه فوقانی مسجد بالل

6132296218

6177737177

ورودی روستا

9166197634

6345151196

35597402

6185713117

6134463099

6164914353

9166222602

6349144761

6133796047

6153754958

6133332905

33613155

کوی لور ،خیابان ابوذر ،پارک الله ،جنب
حسینیه ابوالفضل (ع)

چهارصد دستگاه ،خیابان عالمه ،پارک
عالمه

ام طمیر

بزرگراه آیت اله بهبهانی ،پارک بهشت
آباد
خیابان مدرس ،پشت مدرسه شهید دیلمی
فرعی اول
غیزانیه

روستای غیزانیه بزرگ ،خیابان امام خمینی

بزرگ

(ره) ،جنب مدرسه قدیم
لشکر ،خیابان فیض ،پارک شهید سبحانی
خیابان امانیه ،خیابان فلسطین ،جنب اداره
کل فرهنگ وارشاداسالمی
امانیه ،خیابان مدرس ،روبروی اداره ثبت

- 06133361020

اسناد اهواز

6133335533

6133713161

ب گلستان ،ب پردیس ،بعد از آموزشگاه
فنی دختران اهواز ،جنب مرکز درمان

33327285

6139638353

ناباروری جهاد دانشگاهی
شهید فریدنیا  /اتوبان آیت ا ...بهبهانی،
خیابان مهدوی ،پارک شهدای هفت تیر

6132220032

6194713141

(منطقه یک)

2

جسانیه

جاده تصفیه نیشکر ،دهستان جسانیه بزرگ

بزرگ

خیابان معلم

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

6134404010

6144143115

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

علوی

اهواز

اهواز

فاطمه الزهرا(س)

اهواز

اهواز

روستا

آدرس
سه راه خرمشهر ،پشت ترمینال آزادگان،
خیابان باهنر ،فرهنگسرای علوی

تلفن

کد پستی

6133798111

6143713139

کوی علوی ،خیابان 20متری مدرس ،بین
فرحانی و کیان ،جنب مسجدفاطمه

33392191

6145734911

الزهرا(س)
کوثر

اهواز

اهواز

نهضت آباد ،پارک حجاب

6133332008

6134699998

محمد رسول اهلل(ص)

اهواز

اهواز

کوی باهنر ،منطقه  ،7خیابان  3بهاران

6132272047

6178635767

مرکزی خوزستان

اهواز

اهواز

جاده ساحلی کیانپارس ،پارک دولت

6113361061

والیت

اهواز

اهواز

کوی سعدی ،خیابان پیروزیان ،طبقه

6133346140

6134813945

دانش

ایذه

راسفند

جنب مخابرات

061 -43649440

6391163489

سوسن

ایذه

سراب

روستای سراب

061 -43651043

6391199137

شهدای پیان

ایذه

پیان

خیابان اصلی ،کوچه آزادی

061- 43644510

6398144956

شهدای دهدز

ایذه

خیابان کمیته امداد

061 -43683703

6399193648

شهدای سادات حسینی

ایذه

فوقانی مسجد الزهرا

دهدز
مالح
سادات

روستای مالح سادات حسینی

061 -43688587

6498185796

حسینی
شهید دستغیب

ایذه

ایذه

بزرگراه انقالب ،پارک شهربازی

061-43640494

6391943613

شهید مفتح

ایذه

ایذه

خیابان فرهنگ ،پشت پارک شهرداری

061- 43622097

6391975438

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

باب الحوائج(ع)

آبادان

آبادان

ثامن االئمه

آبادان

آبادان

شهدای اروندکنار

آبادان

اروندکنار

شهدای چوئبده

آبادان

چوئبده

شهید حدادعادل

آبادان

آبادان

صبا

آبادان

فرهنگ

آبادان

آبادان

گلستان

آبادان

آبادان

ولیعصر(عج)

آبادان

آبادان

جولکی

آغاجاری

روستا

آدرس
کوی فرهنگیان ،ط.فوقانی مسجدباب
الحوائج (ع)
احمد آباد ،ابتدای خیابان یک اصلی،
جنب سازمان آب
بلوار خلیج فارس ،فرهنگسرای اروند
چوئبده  ،3خیابان آیت اهلل خامنه ای،
خیابان شهید حسین وحیدی
کوی ذوالفقاری ،خیابان  40متری ،ایستگاه
5 /3

سادات

مسجد امام حسین(ع) ،طبقه فوقانی
بلوار معلم ،ابتدای خیابان دبستان،جنب
تاالر مهر
شطیط ،جنب پارک سوم شعبان
ایستگاه ،12کوی ولیعصر(عج) ،پشت
پارک شقایق

جولکی

خیابان مسجد سید علوی مقدم ،حسینیه
علوی

تلفن

کد پستی

53257277

6315795894

6153323999

6318617377

6153391419

6319913145

9163334566

6153351870

6319817578

9163334566

6334111493

6153223299

6316874135

6153354309

6318933745

6153362600

6315614845

9173445740

شهید مدنی

آغاجاری

آغاجاری

خیابان آزادگان ،روبروی اداره برق

52614969

6371913848

ارمغان

باغملک

باغملک

خیابان آیت اهلل خامنه ای روبروی ترمینال

6143724166

6395137195

4

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام سجاد(ع)

باغملک

قلعه تل

باقرالعلوم

باغملک

روستا

آدرس
پارک کیان ،جنب حوزه مقاومت بسیج
قلعه تل

6143772050

6396146511

خیابان اصلی ،مسجد جامع ،طبقه 2

6143728847

شهدای صیدون

باغملک

صیدون

خیابان اصلی ،جنب بخشداری

6143777436

6394153996

شهید صدوقی

باغملک

قلعه تل

خیابان  22بهمن روبروی بانک کشاورزی

6143773102

63961

شهید مصطفی خمینی

باغملک

باغملک

خیابان امامت ،خیابان شهید گله

6143723077

شهید نوری

باغملک

میداوود

پایین تر از پمپ بنزین ،محله چیت انبه

6143733258

صبا

باغملک

واجل

روستای واجل

43745402

نبوت

باغملک

هپرو

دهستان هپرو ،روستای شهید کمایی

43742164

بوستان

باوی

شیبان

خیابان اصلی

6136576507

شهدای مالثانی

باوی

مالثانی

باوی

مالثانی

باوی

ویس

شهید سید احمد
موسوی کربالیی
مالصدرا

5

ابوالعباس

تلفن

کد پستی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار معلم ،روبروی پارک شهر ،نبش
خیابان فرهنگ
بلوار معلم ،خیابان شهید اسدی ،جنب
مسجد صاحب الزمان عج
خیابان اصلی

6136523003

9165436824

6136554782

63931

6341733499

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ارجان

بهبهان

منصوریه

امام محمدباقر(ع)

بهبهان

آیت اله وحید بهبهانی

بهبهان

بهبهان

پیامبر اعظم(ص)

بهبهان

تشان

حاج یوسف بهبهانی

بهبهان

بهبهان

رضوان

بهبهان

ریحانه النبی

بهبهان

بهبهان

شهدای زیدون

بهبهان

سردشت

شهید مسعود پیشبهار

بهبهان

بهبهان

عالمه طباطبایی

بهبهان

بهبهان

فردوس

بهبهان

بهبهان

هدایت اله جدبابایی

بهبهان

بهبهان

شهدای حمیدیه

حمیدیه

حمیدیه

روستا

قلعه کعبی

آدرس

تلفن

جنب دبیرستان زینب کبری(س)

6152742880

روستای قلعه کعبی

6152898525

خیابان گرایمی ،فرعی زیبایی پارک شهید
شریف نیا
روبری بسیج
بلوار آیت ا..بهبهانی خیابان آزادگان ،پشت
سپاه طبقه دوم درمانگاه8
دودانکه

روبروی دبیرستان بعثت
خیابان فرمانداری ،جنب اداره محیط
زیست ،کانون فرهنگی بانوان ،ط دوم
جنب پارک دولت
خیابان شهید بخردیان پارک کوثر پشت
ایستگاه آتش نشانی
خیابان عدالت روبروی اداره دارایی

کد پستی

6152838397

6361788465

9161727200

6365111111

6152803358

6361866449

6152808533

6152723920

6361811111

6152892055

6368131356

6152872219

6361611111

6152723399

6361676566

خیابان شهید کشتکاران ،جنب امامزاده
حیدر(ع) ،پشت آژانس آستانه ،فرعی اول

6152822447

سمت ر است

6

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان غدیر ،پارک شاهد ،جنب کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جاده پادگان ،فرهنگسرای الغدیر

6152874841

36723111

6361654633

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

آزادی

خرمشهر

خرمشهر

سوم خرداد

خرمشهر

خرمشهر

شهدای جزیره مینو

خرمشهر

شهید شریف

خرمشهر

خرمشهر

مستجاب الدعوه

خرمشهر

خرمشهر

آزادگان

دزفول

دزفول

امام حسن مجتبی(ع)

دزفول

دزفول

امام خمینی(ره)

دزفول

شهر امام

آدرس

روستا

بلوار خلیج فارس ،نبش خیابان طالقانی،
روبروی درمانگاه آیت اهلل طالقانی
بهارستان – نبش خیابان جمهوری اسالمی
– روبروی منازل پست
بلوار امام خمینی،جنب اداره پست،پشت

چومه

سالن تربیت بدنی
بلوار آیت اله خامنه ای ،خیابان شهید جهان
آرا

تلفن

کد پستی

6153528022

6153520409

9375818538

6153540022

6416934669

کوتشیخ – بلوار ایران زمین – فرعی جنب
بوتان گاز – جنب دبیرستان حاج عبداله

9166342838

عامری

42429506

6461614735

42236990

6461714617

42372500

6463133111

آیت اهلل قاضی

دزفول

دزفول

خیابان امام خمینی جنوبی ،روبروی مصلی

42323311

1138 64619

بوعلی سینا

دزفول

میانرود

بلوارشهید باهنر پشت دبیرستان رباب

42382670

6464157396

دکتر پاشا

دزفول

دزفول

42540200

6461184681

شاه رکن الدین

دزفول

دزفول

خیابان طالقانی ،کوچه شهید دیانتی

42262042

6461798691

شهدای رودبند

دزفول

دزفول

انتهای خیابان فتح المبین نرسیده به پل سوم

42524472

6461765187

7

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کوی آزادگان پارک آزادگان
خیابان طالقانی ،خیابان المهدی ،کوچه
شهرزاد
خیابان شهداءبلوار شهدا روبروی دبستان
پسرانه امام خمینی

خیابان شریعتی بین  17شهریور و فدائیان
اسالم ،روبروی کلوپ ورزشی

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهدای سردشت

دزفول

شهدای صفی آباد

دزفول

صفی آباد

دزفول

دزفول

عارف دزفولی

دزفول

دزفول

غدیر

دزفول

دزفول

فتح المبین

دزفول

دزفول

منتظران

دزفول

شهید علی محمد
زمانی

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

سردشت

خیابان بسیج جنب ناحیه مقاومت بسیج

42357323

6469115489

42388455

6463165186

42536661

6461856594

42534999

6461845987

42259030

6468141774

42253600

6461134148

بلوار شهید بهشتی خیابان رودکی جنب
مسجد صاحب الزمان(عج)
خیابان ناصر خسرو بین بوعلی و فردوسی
روبروی مسجد حجه ابن الحسن
 86هکتار ،جنب کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان 4
کوی طالقانی ،روبروی شهرداری منطقه
یکانتهای خیابان چهارم
خیابان کشاورز ،بین بهشتی و حضرت
رسول (ص)
شهید
محمد

شهرک شهید منتظری جنب ناحیه بسیج

42347177

6463193137

منتظری
مهتاب

دزفول

شمس آباد

قلعه سید ،جنب پست بانک

42379576

6465189761

نیایش

دزفول

شمس آباد

گلستان  ،2بین امام خمینی و بسیج

42379128

6463197367

36746144

64419

43723077

64441

64441

64491

 26آبان

امام رضا(ع)

ساریه

شریعتی

دشت
آزادگان

خیابان شهید غدیری اصل ،جنب اداره کل

سوسنگرد

ارشاداسالمی

دشت

کوت سید

انتهای خیابان امام ،جنب منزل سید صالح

آزادگان

نعیم

طالقانی

ساریه

روستای ساریه

9387989325

سید عباس

روستای سید عباس

9357203818

دشت
آزادگان
دشت
آزادگان

8

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهدای ابوحمیظه

شهید چمران

شهید حبیب شریفی

شهید علم الهدی

طریق القدس

شهرستان
دشت
آزادگان

شهر

ابوحمیظه

دشت

دهالویه

آزادگان
دشت
آزادگان
دشت
آزادگان
دشت
آزادگان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

جنب پست بانک

0 06136751997

6444165499

بنای یادبود شهید دکتر چمران

9163101802

خیابان کوی آلبوجالل جنوبی ،روبروی

6124226437

6441716671

سوسنگرد

سوسنگرد

خیابان مدرس ،جنب دادگستری

36746012

6441963784

بستان

خیابان اصلی،جنب مخابرات

36772413

امام علی(ع)

رامشیر

مشراگه

آموزش ضمن خدمت

خیابان امام علی ،جنب مدرسه شهید عون
خالدی

6143590077

شهید مطهری

رامشیر

رامشیر

خیابان شهید مطهری

6143592353

6387141138

بشارت

رامهرمز

رامهرمز

خیابان طالقانی شرقی ،میدان ارشاد

6143522053

6381944743

شهدای رامهرمز

رامهرمز

رامهرمز

خیابان شهید منتظری ،میدان شهید فهمیده

6143522127

6381944438

شهید رایگانی

رامهرمز

کارگران

رامهرمز

نام آوران

رامهرمز

شهرک
شهید

شهرک شهید رایگانی

6143579589

6389165338

رایگانی
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رامهرمز
رودزرد
ماشین

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان طالقانی غربی

6143527617

جنب بخشداری رود زرد

6143577300

6381651138

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

اندیشه

شادگان

شادگان

بعثت

شادگان

شهدای دارخوین

شادگان

دارخوین

ابوذر غفاری

شوش

شوش

امام حسین(ع)

شوش

شوش

حر ریاحی

شوش

حر ریاحی

خاتم

شوش

شوش

دانیال نبی(ع)

شوش

الوان

سید عباس

شوش

شهدای 25فروردین

شوش

شوش

شهید آوینی

شوش

فتح المبین

شهید بشکار

شوش

شاوور

شهید دانش

شوش

10

آدرس

روستا

خیابان  15خرداد ،روبروی پارک شهر،
جنب اداره ارشاد
جفال

جنب دبیرستان شهید فاضل مقدم

جنب کمیته امداد امام خمینی ره

6323353309

6142871195

6477151155

6142852676

6478131155

6142868164

6473153115

6142826440

6471737489

بلوار والیت ،جنب اداره ثبت احوال

6142894120

6476181138

خیابان حرم ،جنب حرم امامزاده سید عباس

6142896261

6144966753

6142812248

6477186165

ساختمان دهیاری و شورا
شهرک بهرام بلوار اصلی ورودی شهر
روبروی مخابرات
خیابان سلمان فارسی ،روبروی مصالح
ساختمانی دویریج زاده
خیابان آزادی ،مسجد امام حسن
مجتبی(ع)

پائین

6153724515

84318

6323255307

کوی ابوذر ،خیابان اشرفی ،روبروی

عبدالخان

تلفن

کد پستی

زیباشهر ،والفجر ،5جنب مسجد امام
هادی(ع) ،روبروی پارک خبرنگار
خیابان صیاد شیرازی ،،پارک یاس
خیابان  30متری به یاس ،جنب سازمان
خدمات موتوری شهرداری
شهید دانش

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان گلستان ،حسینیه چهارده معصوم

9169343033

6142862515

6473149659

6142826490

6477147663

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
شهر

نام کتابخانه

شهرستان

شهید هاشمی نژاد

شوش

فجر

شوش

امام صادق(ع)

شوشتر

آیات

شوشتر

توحید

شوشتر

حکیم وفایی

شوشتر

شهدای کارون

شوشتر

شهید شرافت

شوشتر

شوشتر

عالمه شیخ

شوشتر

شوشتر

ن و القلم

شوشتر

گوریه

شهدای کوت عبداله

کارون

مهدیه

کارون

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

بنادر

خیابان امام علی (ع)

6142850610

6473119448

6142827282

6473149659

9376544916

6451191155

خیابان شهیدرجایی روبروی داروخانه شبانه

شوش

روزی

انتهای خیابان اصلی به سمت شرکت امام

سردارآباد

خمینی بعد از انبار نصراله زاده

شوشتر

مهدی آباد

جنب موسسه فرهنگی عالمه طباطبایی

6136216480

6458166783

6136220505

6451863639

ضلع غربی 4راه امام خمینی(ره) ،روبروی

شوشتر

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان
شهرک
شهید

کیلومتر17جاده اختصاصی کشت و صنعت

بهشتی

11

شهرک اندیشه ،انتهای خیابان بهار 14

6136219280

کوت
عبداهلل
کوت
عبداهلل

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کارون ،شهرک شهید بهشتی
جاده کمربندی ،پارک بعثت ،طبقه دوم
فرهنگسرا
خیابان ولیعصر ،پارک شهید مطهری
خیابان شهید طاهر موسوی مقدم ،جنب
مسجد قبا

6136202391

6451193953

6136222770

6451633418

6136245832

6451854425

6136201833

عمیره ،خیابان اصلی

6115503400

فرهنگسرای مهدیه

6115555027

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

حکمت

گتوند

رسالت

گتوند

شهدای گمنام

گتوند

شهر

روستا

آدرس

تلفن

محمدی

خیابان اصلی

6136362667

خیابان امام (ره) ،جنب مسجد حضرت

سماله

ابوالفضل
دشت

کد پستی

6136365951

مسجد دشت بزرگ

36362455

6456184449

شهید علیجان امامی

گتوند

گتوند

بلوار سد ،پارک الله

6136326170

64551

قائم

گتوند

صالح شهر

ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب اورژانس

6136373339

64551

معراج

گتوند

ترکالکی

خیابان امام ،روبروی دبستان عفت

6136377539

6454141111

نصر

گتوند

شهرک پنجم صنعتی

9168053690

6454166111

نور

گتوند

انتهای خیابان 10متری اول

9138879832

6454116555

هدایت

گتوند

جنت مکان

حکیم طوس

اللی

اللی

غدیر

اللی

قیصر امین پور

اللی
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بزرگ

شهرک
پنجم
پل برزین

جنت مکان ،جنب مسجدحضرت رسول
اکرم

گچ کرسا

اللی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

6136364330

خیابان اصلی ،میدان معلم

6143296595

خیابان اصلی

9309564783

خیابان تختی ،جنب کارخانه یخ

6143293363

64941

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
نام کتابخانه

شهرستان

امیرکبیر

ماهشهر

آیت اله سعیدی

ماهشهر

رسول اکرم

ماهشهر

شهدای چمران

ماهشهر

شهید الیاس موحد

ماهشهر

شهید اندرزگو

ماهشهر

مرکزی

ماهشهر

ارشاد

داراب افسر بختیاری

زنده یاد فرنگیس متین

شهدای عنبر

گنجینه

موعود

شهر

روستا

بندر
ماهشهر
بندر
ماهشهر
بندر
ماهشهر

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان مصلی ،جنب هتل صدف

6522332040

6351837963

خیابان  22بهمن ،پشت بانک ملت

6522326670

6351853561

شهرک طالقانی ،خیابان امام خمینی

6524260719

6356184654

6152421260

5354133564

6152232271

6428317538

6152235950

6356168665

6152328663

6351973196

6143222465

6491613958

بی بی یان ،جنب بانک صادرات

6143230800

6491884759

سی برنج ،جنب دبیرستان بنت الهدی

6143227760

6491737466

بخش عنبر ،جنب مسجد صاحب الزمان

9168543492

6491784958

جنب شهرداری

6143237203

6499178759

فرهنگسرای جوان ،طبقه دوم

6143267064

6491778658

فاز یک ،صداقت  ،5جنب مدرسه

چمران

راهنمایی فجر

بندر امام

بلوار آیت اهلل طالقانی ،روبروی پارک

خمینی

ملت

بندر امام

خیابان آیت اهلل خامنه ای ،روبروی بانک

خمینی

رفاه

بندر

پارک فردوس ،روبروی فاز5

ماهشهر

مسجد

مسجد

نمره چهل ،کوی پیروزی ،روبروی اداره

سلیمان

سلیمان

آموزش و پرورش

مسجد

مسجد

سلیمان

سلیمان

مسجد

مسجد

سلیمان

سلیمان

مسجد

عنبر

سلیمان
مسجد
سلیمان

گلگیر

مسجد

مسجد

سلیمان

سلیمان
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی خوزستان
آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

چهار بیشه ،جنب مدرسه شهدای صالح پور

6143263319

6491787159

6143239340

6493161154

شهیدان اسالم

هفتکل

هفتکل

خیابان سعدی ،جنب پارک هفت تیر

6143582888

64961

شهید مدرس

هندیجان

هندیجان

پارک  18فروردین ،روبروی بهداشت

6152572638

6359174763

فارابی

هندیجان

هندیجان

6152570180

6359117958

مهدیه

هندیجان

زهره

6152595712

6358151333

رضوی

هویزه

هویزه

6136782321

6445135476

شهدای رفیع

هویزه

رفیع

6136760400

6447115379

میرزای بختیاری

هفت شهیدان

شهرستان

شهر

مسجد

مسجد

سلیمان

سلیمان

روستا

مسجد

هفت

روستای هفت شهیدان،مدرسه شهید

سلیمان

شهیدان

هوشنگ تلغری
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرک شهید باهنر خیابان پنج ،طبقه
فوقانی
میدان ورودی شهر ،جنب شهرداری

خیابان شهید علم الهدی ،جنب حوزه
علمیه
خیابان امام ،داخل پارک شهر

