فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

امیر کبیر

ابهر

عمیدآباد

باقرالعلوم

ابهر

درسجین

ثارا...

ابهر

الگزیر

حکیم هیدجی

ابهر

هیدج

رازی

ابهر

ابهر

الزهرا

ابهر

ابهر

شهید مطهری

ابهر

صایین قلعه

صاحب الزمان(عج)

ابهر

قروه

عترت

ابهر

نورین

عالمه طباطبایی

ابهر

مال صدرا

ابهر

وحدت

ابهر

بقیه اهلل

ایجرود

1

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان شهدا

2435672256

98136 ،45741

2435367295

19995 ،45641

2435674255

4574184343

2435752101

43876 ،45731

2435281054

45611 -94471

2435272336

4561866571

2435622550

43978 ،45741

2435362838

4561111111

2435286828

4561184456

2435278163

45618 - 73895

2435678500

4574167394

شناط ،میدان توحید ،خیابان شهید بهشتی

2435260040

45619 -59549

خیابان اصلی

2436841496

4536177811

خیابان شهید حسن دودانگه ،جنب
مخابرات
خیابان خلیج فارس ،جنب خانه عالم،
مسجد امام حسین(ع)
بلوار امام خمینی – خیابان ملت
شریف آباد ،انتهای خیابان لوله گاز ،جنب
خانه های سازمانی
خیابان امام خمینی(ره) ،کوچهی مسجد
سادات
خیابان امام(ره) –کوچه کتابخانه
خیابان امام خمینی ،مسجد صاحب
الزمان(عج)
خیابان شهید شمس الدین حسینی ،جنب
مخابرات
خیابان طالقانی ،روبروی فرمانداری ،کوچه

ابهر

شهید باهنر
پیرسقا

ابهر

ینگی کند

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید چپقلو ،بوستان  1جنب خانه
بهداشت

فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

بینش

ایجرود

حلب

خاتم االنبیاء

ایجرود

گالبر

فردوسی

ایجرود

سعید آباد

خیابان اصلی ،جنب درمانگاه شبانه روزی

فضیلت

ایجرود

شیوه

جنب ساختمان دهیاری

2436845355

مولوی

ایجرود

خیابان جمهوری ،روبروی عکاسی حامد

2436722559

ارمغان

خدابنده

دوتپه سفلی

خیابان امام ،جنب دبیرستان دختران نیایش

2434322763

خدابنده

بلگه شیر

حسین علم الهدی

خدابنده

دابانلو

حکیم زهراوی

خدابنده

کرسف

سیار خدابنده

خدابنده

قیدار

شمس سجاسی

خدابنده

سجاس

شهید باهنر

حاج چراغعلی
رسولخانی

شهید محمد خدابنده
لو

روستا

زرین آباد

آدرس

تلفن

کد پستی

روبروی مرکز بهداشت

2436823505

4597197845

روستای گالبر

9194965594

4536195451

2436922638

4595136411

4536154577

453161767

قیدار ،روستای بلگه شیر ،خیابان امام

2434325481

4584133791

روستای دابانلو

2458589862

4584115938

روبروی میدان شهداء

2434355696

4583117664

2434332649

4584165831

2434332649

4584174385

خدابنده

گرماب

بلوار شهید مطهری ،جنب پمپ بنزین

2434822313

4587184316

خدابنده

زرین رود

خیابان شهید چمران

2434622441

4588116944

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خمینی(ره)

خیابان امام –میدان معلم ،خیابان دارایی،
جنب ثبت احوال
خیابان رکن الدین ،خیابان اندیشه ،جنب
شهرداری

فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شیخ اشراق

خدابنده

سهرورد

الغدیر

خدابنده

فجــر

خدابنده

قیدار

نور

خدابنده

نوربهار

افق

خرمدره

خرمدره

پیام

خرمدره

نصیرآباد

توحید

خرمدره

سوکهریز

دکتر اصغر عزیزی

خرمدره

شهریار

خرمدره

شهید مدرس

خرمدره

خرمدره

کوثر

خرمدره

خرمدره

احمد مهدوی

زنجان

زنجان

3

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

2434352707

4579118177

2434334491

4584137898

2434222923

4584165831

2434366138

4585176376

2435538480

4571786449

انتهای خیابان ولیعصر(عج)

2435587066

4571161111

خیابان مام خمینی(ره)

2435586570

4571171111

2435527848

4571635646

خیابان شهید حسین محمدی ،پالک 451

2435584410

4571143111

خیابان مدرس ،پالک 116

2435522982

4571973957

خیابان امام خمینی ،اول شهرک قدس

2435535006

4571813158

2433412100

4513737748

خیابان شهید جهانگیری– خیابان شهید
روحانی ،محله یال
بوالماجی

روستای بوالماجی
خیابان امام –میدان معلم ،خیابان دارایی،
جنب ثبت احوال
خیابان امام(ره) ،خیابان شبنم ،جنب پارک

سید جمال الدین اسد ابادی ،میدان
فردوسی ،خیابان جانبازان غربی

خیابان شهید رجایی ،ک شماره  ،2پالک

خرمدره

40
قلعه حسینیه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

مابین شهرک آزادگان و نصر ،ضلع شمال
شرقی پارک الله ،جنب پست گاز

فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

استاد رضا روزبه

زنجان

زنجان

امام حسین(ع)

زنجان

زنجان

اندیشه

زنجان

روستا

آدرس
بزرگراه 22بهمن ،جنب پارک شهید
رجایی

تلفن

کد پستی

2433539900

4519636967

بی سیم ،خیابان شهیدفیاض بخش،
ک.شهیدمحمدحسین مرادی،

2433472510

4515684877

مسجدحسینیه بی سیم
2432632600

4546116814

2433558880

4519636967

ایثار

زنجان

چورزق

جنب مسجد جامع چورزق

2432373399

4535131154

بصیرت

زنجان

نیماور

روستای نیماور

9190609519

4516164694

تربیت

زنجان

ارمغانخانه

ارمغانخانه

2432242081

4531891775

زنجان

زنجان

2433549543

4518746468

دانش

زنجان

زنجان

2433789208

4514964966

رضوان

زنجان

اندیشه
سپید(روشندالن)

خیری حاج سید سجاد
و سیده فاطمه موسوی

زنجان

قره بوته

ورودی روستا ،میدان شهدا
بزرگراه 22بهمن ،جنب پارک شهید

زنجان

رجایی

خیابان  17شهریور ،خیابان شهید
شکارچی ،پالک 128
زیباشهر ،فاز اول –روبروی شیرازی،14
جنب مسجدامام سجاد (ع)
روستای اژدهاتو

2432382360

سعدی

زنجان

نیک پی

نیک پی

2432623344

4546198884

سهروردی

زنجان

زنجان

خیابان سعدی وسط ،روبروی مخابرات

2433328026

4514688457

سیار زنجان

زنجان

زنجان

2433558880

4519148573

4

اژدهاتو

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرک الهیه – خیابان  18متری شهید بشیر
موسوی – جنب آتش نشانی

فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سید افضل موسوی

زنجان

زنجان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

شهرک گلشهر کاظمیه ،خیابان پاستور
شرقی ،میدان امام علی(ع) ،جنب مسجد

2433725300

4514148456

امیرالمومنین(ع)
سیدالشهدا(ع)

زنجان

زنجان

سبزه میدان ،خیابان فردوسی ،حسینیه اعظم

2433363646

4517888888

عالمه حلی

زنجان

زنجان

میدان استقالل

2433563259

4517843111

فرهنگ

زنجان

زنجان

2433568858

4519933311

فرهنگسرای امام(ره)

زنجان

زنجان

2433452007

4513895917

فرهیختگان

زنجان

سهرین

2432233725

4538188379

هدایت

زنجان

بوغداکندی

الهیه

زنجان

کوی فرهنگ ،میدان گلها ،جنب بانک
ملی
خیابان شیخ فضلا ..نوری
خیابان محمد رسواهلل ،جنب مسجد باب
الحوائج
روستای بوغداکندی
شهرک الهیه – خیابان  18متری شهید بشیر

2433523982

4519148573

 15خرداد

سلطانیه

قره بالغ

خیابان امام جنب دبستان ادیب

2435873412

4551174793

ابوعلی سینا

سلطانیه

سنبل آباد

خیابان شهداء پالک 266

2435865342

455513579

حافظ

سلطانیه

گوزل دره

چهارراه بهداری–خیابان تربیت

2435852066

4553149567

رسالت

سلطانیه

بویین

روستای بوئین

علوی

سلطانیه

یوسف آباد

جنب پارک

5

زنجان

9128429519

موسوی – جنب آتش نشانی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

 091287715592435866546
2435853318

455513364

4551156193

فهرست کتابخانه های عمومی زنجان
نام کتابخانه

شهرستان

قائم (عج)

سلطانیه

ویر

والیت

سلطانیه

خیرآباد

ولیعصر(عج)

سلطانیه

بعثت

طارم

شهید چمران

طارم

چورزق

مجتمع شهید بهشتی

طارم

آب بر

محمد رضا روحانی

طارم

گیلوان

آیت اهلل موسوی

ماهنشان

پری

سیار ماهنشان

ماهنشان

ماهنشان

شهدای دندی

ماهنشان

دندی

شهید رجایی

ماهنشان

ماهنشان

6

شهر

روستا

سلطانیه

درام

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

تلفن

کد پستی

آدرس

2435862833

4555113559

خیابان امام خمینی

2435882810

4551161147

بلوار امام خمینی(ره) ،کوچه ارشاد

2435824506

4551665511

روستای درام

2432883667

459818638

خیابان امام ،روبروی مسجد جامع

2432863205

4596163837

خیابان امام ،خیابان فرهنگ

2432823909

4591714751

ابتدای خیابان اصلی

2432843494

4593181138

روبروی مسجد

2436232500

خیابان ولیعصر ،خیابان رسالت ،جنب
پایگاه بسیج الزهرا

خیابان آیت اهلل خویی ،روبروی اداره
آموزش و پرورش
خیابان بخشدار
خیابان آیت اهلل خویی ،روبروی اداره
آموزش و پرورش

2436222020

4541636385

2436522174

4547197661

2436222020

4541636385

