فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

5437322483

9941613576

آزادی

ایرانشهر

بمپور

خیابان معلم

9916965348

خاتم االنبیاء(ص)

ایرانشهر

ایرانشهر

خیابان شهید مالکی

5437221293

عالمه حلی

ایرانشهر

بزمان

جنب دبیرستان

5437334218

99491 -13495

فجر

ایرانشهر

آزمناباد

جنب پایگاه بسیج ودهیاری

9159502089

99135113

مهتاب

ایرانشهر

قاسم آباد

روستای قاسم آباد

9382494299

والیت

ایرانشهر

ایرانشهر

غریب آباد ،بلوار شهید بهشتی ،ابتدای سی
متری نبش استاد پروین 1

5437229186

ساحل

چابهار

چابهار

بلوار قدس

5435323855

99716 -46635

شهید مدرس

چابهار

نگور

خیابان وحدت

5435378312

99761 -13967

فاطمه الزهرا(س)

چابهار

چابهار

بلوار امام خمینی ،جنب آتش نشانی

5435324879

99716 -47497

گلشهر

چابهار

چابهار

5435330100

9971965187

تفتان

خاش

خاش

بلوارمعلم ،مجتمع فرهنگی وهنری

5433715870

9891858844

ده قلعه ایرندگان

5433764446

9886115379

شهید ا ...بخش

خاش

ایرندگانی

1

گلشهر ،بلوار علی بن ابیطالب ،جنب
مجتمع فرهنگی وهنری

ایرندگان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید بهشتی

خاش

خاش

خیابان امام خمینی ،جنب بانک ملی

شهیدرجایی

خاش

نوک آباد

خیابان خاتم االنبیا

5433734510

نبوت

خاش

شهرک دوروک

5433761334

باقرالعلوم

دلگان

چگردک

9154652136

عالمه مجلسی

دلگان

میدان امام حسین(ع) ،خیابان جهاد جنوبی

5437332988

مرحوم حجت االسالم
رحمان بامری

روستا

سنگان

جلگه چاه
هاشم
گلمورتی

گزکر

دلگان

آدرس

تلفن

کد پستی

5433715820

9891736837

9889141199

9897131178

گلمورتی ،روستای گزگر ،جنب مسجد
امام رضا(ع)

خیابان مدرس ،22پارک یعقوب لیث،

ابوحاتم سیستانی

زابل

زابل

ابوسعید سیستانی

زابل

زابل

جاده بنجار ،مجتمع فرهنگی وهنری

آزاد سرو

زابل

بنجار

خیابان امام خمینی ،خیابان 12متری

شهید میر حسینی

زابل

زابل

مقابل مقبره سید باقر موسوی

9947193114

9156365032

5432253811

9861643341

5432290800

13419 -98613

5432662881

9861643341

خیابان امام خمینی ،امام خمینی ،47
روبروی مدرسه راهنمایی شاهد ،داخل

5432235009

9861744179

پارک معلم
نیمروز

زابل

زابل

خیابان فردوسی

5432224433

34189 -98617

استاد کامبوزیا

زاهدان

زاهدان

خیابان آزادی ،کالته کامبوزیا

5433310128

43765 -98149

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام حسین(ع)

زاهدان

زاهدان

زاهدان

زاهدان

آیت ا ...کفعمی
خراسانی
بعثت

زاهدان

شهید باهنر

زاهدان

نصرت آباد

نور

زاهدان

زاهدان

امام رضا(ع)

زهک

شهید طباطبایی

زهک

زهک

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

5433418922

98176 -98811

خیابان آزادی ،جنب شهرداری

5433222448

98136 -73143

سرجنگل

5433313263

98187 -43399

خیابان امام خمینی

5433581090

98316 -17351

خیابان امام خمینی ،پارک نور

5433316179

98146 -33156

طبقه فوقانی مسجد جامع

5432684006

کمربندی خرمشهر ،مجتمع بزرگ فرهنگی
وهنری

کورین

محمد شاه
کرم

بلوار امام خمینی روبروی اداره فنی و

5432612004

9881814915

الغدیر

زهک

زهک

خیابان معلم ،طبقه دوم مصلی الغدیر،

9159606861

9871634559

امام خمینی(ره)

سراوان

سراوان

خیابان امام خمینی ،جنب شهرداری

5437622695

99517 -14479

شهید مطهری

سراوان

سراوان

بلوارمعلم ،مجتمع فرهنگی وهنری

5437642697

99516 -63611

شهیدمولوی حسین بر

سراوان

جالق

خیابان امام خمینی ،داخل شهرداری

5437754341

99561 -14179

مولوی

سراوان

سیرکان

خیابان آزادی ،داخل شهرداری

5437742588

99571 -64379

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

حرفه ای کوچه کتاب

فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهدای وحدت

سرباز

راسک

خیابان امام خمینی ،جنب شهرداری

کوثر

سرباز

سرباز

مجتمع فرهنگی هنری سرباز

5437312855

نبی اکرم(ص)

سرباز

پیشین

خیابان پاسداران ،ابتدای ورودی کمپ

9159558135

هیدوچ

خیابان امام خمینی(ره)

5437672330

9967141199

سوران

خیابان معلم ،جنب شهرداری

5437694240

9961913147

فنوج

خیابان شهرداری ،مقابل پارک شهرداری

5437184172

22بهمن

دهخدا

سیب و
سوران
سیب و
سوران

آیت ا ...طالقانی

فنوج

نصر

فنوج

توحید

قصرقند

شهدای ساربوک

قصرقند

قدس

کنارک

کنارک

عترت النبی

مهرستان

مهرستان

4

روستا

مسکوتان

قصرقند

ساربوک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

5437143250

9936113578

9931615571

جاده اصلی فنوج ،جنب دبیرستان امام
خمینی

5437186142

بلوارمعلم ،مقابل شهرداری

5435242255

روستای ساربوک

5435241064

انتهای خیابان سعدی ،جنب اداره تبلیغات
اسالمی

خیابان جمهوری ،جنب پاسگاه انتظامی،
روبروی پارک نسترن

996134881

5435380085

9981633139

5437724483

9966135768

فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
نام کتابخانه

شهرستان

ولی عصر (عج)

مهرستان

شهر

روستا

آشار

آدرس
ورودی آشار ،سمت چپ ،جنب اداره ثبت
احوال

تلفن

کد پستی

9159454669

مالصدرا

میرجاوه

میرجاوه

خیابان انقالب

5433584556

98418 -13769

آل رسول

نیکشهر

اسپکه

خیابان معلم روبروی شهرداری

5437122032

9943113916

انقالب

نیکشهر

بنت

بلوار امام خمینی ،جنب کالنتری

5435213042

9945 -17516

صاحب الزمان(عج)

نیکشهر

نیکشهر

خیابان امام خمیمنی ،مقابل کالنتری

5435223203

99917 -19535

عالمه امینی

نیکشهر

نیکشهر

5435223009

99916 -47999

مکران

نیکشهر

حضرت ابوالفضل(ع)

نیمروز

شهید لکزایی

نیمروز

شهید محمد میر

نیمروز

حزین ابن عبدا...
سیستانی

هامون

5

خیابان امام خمینی ،مجتمع فرهنگی هنری،
مقابل تربیت بدنی
هیچان

ادیمی

محله اداره ،جنب دبیرستان آسیه

5435228086

خیابان امام خمینی ،4کوچه شهیدرفعتی

5432693124

983133566

5432694514

9861145115

شهرک

خیابان امام خمینی(ره) ،طبقه فوقانی مسجد

گلخانی

امام حسین(ع)

ده فتح اهلل

خیابان امام رضا(ع)  ،8انتهای میالن سمت
چپ

شهرک

هامون شهر ،خیابان انصار المهدی جنب

علی اکبر

مسجد جامع

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

5432286933

5432637860

9864199999

فهرست کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

یعقوب لیث سیستانی

هامون

محمدآباد

امام علی(ع)

هیرمند

6

روستا

دوست
محمد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

خیابان شهید موسوی سرگزی

5432632946

میدان امام علی (ع)

5432623141

کد پستی

9851633637

