فهرست کتابخانه های عمومی سمنان
نام کتابخانه

شهرستان

شهید باهنر

آرادان

شهید فهمیده

آرادان

مرحوم محمد ترامشلو

آرادان

ابوریحان بیرونی

دامغان

کالته

ثامن الحجج(ع)

دامغان

دیباج

حاج علی اصغر
درواری
سردارشهید محمد
علی مشهد

شهر

داورآباد

خیابان شهید باهنر ،میدان امام ( ره )

2334562519

96641 -35851

خیابان  22بهمن

2334542310

11138 -35816

روبروی دهیاری

2334565211

3585135579

خیابان ساجدی ،جنب درمانگاه

2335327020

11195 ،36941

دیباج

2335324546

14451 -36861

محله پاچنار ،جنب مسج جامع دروار

2335373699

15478 -36841

خیابان بسیج ،جنب بخشداری

2335353355

15579 -36816

بلوار سید الشهدا ،جنب ساختمان دهیاری

2335380309

13316 -36771

2335262127

74374 -36716

آرادان

ده سلطان

دامغان

دامغان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

دروار

امیریه

خورزان

شهدای خورزان

دامغان

شهید شاهچراغی

دامغان

فجر

دامغان

مدیر عالمی

دامغان

دامغان

منوچهری دامغانی

دامغان

دامغان

م ورزش ،واقع در مجتمع فرهنگی و هنری

دامغان

شهید شاهچراغی
کوه زر

جنب بهزیستی نبش مدرسه راهنمایی

02335346409 -

محمدیان

09125313237

69311 -36771

بلوار شمالی ،خیابان آیت ا...نوری ،ک
شهیدجراح ،داخل ساختمان مسجد

2335246529

34417 -36717

امیرالمومنین

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان فرهنگ ،ابتدای محله امام

2335242044

68488 -36719

فهرست کتابخانه های عمومی سمنان
نام کتابخانه
آیت اهلل فیض سرخه
ای
شهید حسینعلی

شهرستان

شهر

سرخه

سرخه

روستا

سرخه

افتر

سرخه

السجرد

شیخ محمود مزدقانی

سرخه

مومن آباد

امام خمینی(ره)

سمنان

سمنان

امامزاده یحیی(ع)

سمنان

سمنان

سمنان

سمنان

سمنان

سمنان

نوروزی
شهید غالمرضا
شهروی

دریادار شهید محمد
ابراهیم همتی
شهید حاج حسن
شاطری

کومش

آدرس

تلفن

کد پستی

بلوار فیض

2333612229

83646 -35516

2333608695

17179 -35671

2333658494

11138 -35551

2333603063

3559194536

2333340834

13146 -35139

2333333727

87851 -35166

2333467545

3519753675

خیابان فرهنگ ،جنب دبیرستان کبری
حمیدی
ابتدای خیابان بسیج ،جنب امامزاده
سیدرضا وسید علی اکبر
خیابان سرچشمه ،مسجد سرچشمه نیدر

خیابان سعدی ،نرسیده به میدان امام خمینی
(ره)
میدان امام خمینی (ره) ،خیابان شهید باهنر،
آستانه مبارکه امامزاده یحیی (ع)
بلوار شهید چمران ،خیابان پست ششم،
پالک 230
مسکن مهر ،شهرک امیرالمومنین(ع)،
صنعتی ساز ،طبقه فوقانی مسجد حضرت

2333492028

3514441311

علی بن ابیطالب(ع)
سمنان

سمنان

بلوار قدس ،واقع در فرهنگسرای کومش

2333330053

98791 -35136

سمنان

سمنان

میدان امام خمینی (ره) ،خیابان حکیم الهی

2333302017

35188 -18532

مرکزی

سمنان

سمنان

میدان معلم ،بلوار بسیج

2333439918

3519835987

 22بهمن

شاهرود

شاهرود

خیابان  22بهمن ،جنب بانک رفاه

2332223231

51338 -36157

مرحوم حاج مال علی
حکیم الهی
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی سمنان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

استاد داوود میرباقری

شاهرود

کالته خیج

امام جعفر صادق(ع)

شاهرود

میقان

امام رضا(ع)

شاهرود

زمان آباد

امام علی(ع)

شاهرود

بیارجمند

انقالب اسالمی

شاهرود

شاهرود

آیت اهلل حائری

شاهرود

باقرالعلوم(ع)

شاهرود

رودیان

بایزید بسطامی

شاهرود

بسطام

خیابان شهدا ،جنب مخابرات

البرز

شاهرود

شاهرود

شهرک البرز ،جنب پارک

2332391253

حجت ابن الحسن

شاهرود

دستجرد

خیابان شهید صفرعلی اشراقی

2332671407

36641 -11496

قلعه

خیابان دانش ،جنب دبیرستان شهید

نوخرقان

مطهری ،پالک 429

2332533721

36451 -13894

2332573301

36519 -43354

2332364142

36197 -41138

2332319031

3659111942

شهید محمد تقی
شریعتی
شیخ مفید

شاهرود

مجن

مهر

شاهرود

شاهرود

هدایت اهلل صدری

شاهرود

خیابان اصلی

2332553451

36497 -36471

خیابان فرهنگ ،روبه روی مخابرات

2332550977

11135 -36441

روستای زمان آباد

9128731866

3667133957

بلوار جهاد ،جنب پست

2332673251

13531 -36616

2332345019

51481 - 36187

روبروی دبیرستان شهید رجایی

2332672110

11614 -36631

خیابان  22بهمن

2332512747

36551 -19896

2332522031

36417 -51138

3617747667

شهرک انقالب ،خیابان شهدا ،خیابان
فلسطین ،جنب مسجد امیر المومنین
خانخودی

شاهرود

3

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

روبروی پمپ بنزین
فلکه کارگر جنب فرمانداری واقع در
مجتمع ارشاد
مغان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان مسجد ،کوچه شیخ محمد صاحبی

فهرست کتابخانه های عمومی سمنان
نام کتابخانه

شهرستان

یغمای جندقی

شاهرود

استاد مطهری

گرمسار

گرمسار

شهدای گرمسار

گرمسار

گرمسار

شهید رجایی

گرمسار

گرمسار

عالمه طباطبائی

گرمسار

گرمسار

گرمسار

ایوانکی

عالمه محمد تقی
ایوانکی

امام حسن مجتبی(ع)
آیت اهلل کبیر

شهر

مهدیشهر

مهدیشهر

پیامبر اعظم(ص)

مهدیشهر

درجزین

سلمان فارسی

مهدیشهر

مهدیشهر

ابن یمین فریومدی

میامی

امام حسین(ع)

میامی
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طرود

خیابان شهدا ،جنب مخابرات

2332516411

16717 -36581

روبروی فرمانداری

2334201548

63556 -35816

2334222420

3581781396

2334237676

96113 -35817

2334240530

86411 -35816

2334522125

91138 -35918

روستای فوالد محله

2333673686

35719 -35731

خیابان دکتر ذبیح ا ...صفا ،کوچه شهابی

2333664832

37761 -35719

2333684575

3563184731

2333622492

98935 -35616

2332633215

17341 -36391

2332664114

3638117366

خیابان شهید رجایی ،پشت بانک سپه
مرکزی
خیابان تختی ،میدان شهید تفضلی،
فرهنگسرای خورشید تابان
م امام خمینی (ره) ،واقع درطبق دوم
مسجد جامع
بلوار آیت ا ...طالقانی ،جنب شهرداری
ایوانکی

فوالد محله

شهمیرزاد

شهمیرزادی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

اسالم آباد ،بلوار شهید همتیان ،جنب
مخابرات
خیابان امام

فریومد
حسین آباد
کالپوش

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان جنان ،جنب مقبره ابن یمین
فریومدی
خیابان امام خمینی (ره) ،جنب دهیاری

فهرست کتابخانه های عمومی سمنان
نام کتابخانه

شهرستان

حضرت علی اکبر(ع)

میامی

الغدیر

میامی
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شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نردین

بلوار شهدا ،کوهستان پارک

2332637398

3637117573

جنب بانک صادرات

2332622511

74149 -36316

میامی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

