فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

امام خمینی(ره)

آباده

پروفسور شهریاری

آباده

دکتر جمشید صداقت

شهر
ایزدخواس
ت

حشمتیه

آباده

آباده

دکتر صانعی

آباده

بهمن

زنده یاد سعید قربانی

آباده

سورمق

شهدای خسروشیرین

آباده

کیش

عالمه حاج محمد

روستا

خسروشیر
ین

مذنب آباده ای

آباده

مسجد جامع

آباده

صغاد

ابوذر کتکی

ارسنجان

کتک

پروین اعتصامی

ارسنجان

جمال آباد

ارسنجانی

1

طالقانی جنوبی

7144335795

7391833664

7144383113

7391163719

خیابان معلم ،جنب مسجد صاحب الزمان

7144374502

7391454385

جنب خانه بهداشت

7144380510

7399187691

7144393141

7393114419

7144345795

7391718573

خیابان نبوت ،جنب مسجدجامع

7144395944

7393133837

روستای کتک

9302436154

7495167677

روستای جمال آباد

7143542011

7496173716

سعیدیه

7143522408

7376164476

خیابان امام خمینی(ره) ،جنب اداره برق،

آباده

مال محمد شفیع

خیابان امام خمینی (ره)

7144372363

7393194571

شهید بهشتی جنوبی جنب مخابرات )

آباده

ارسنجان

بلوار پارسیان ،جنب شرکت مروادید

7144387490

7399113168

خیابان شهید بهشتی ،نواب صفوی (خیابان

صغاد

جعفر صغادی

آدرس

تلفن

کد پستی

روبروی دبیرستان راه امام
خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان شاهد،
خیابان بدر مجتمع فرهنگی هنری

ارسنجان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام علی(ع)

استهبان

استهبان

خیابان امام خمینی ،جنب شهرداری

خاتم االنبیاء(ص)

استهبان

رونیز

خیابان توحید

سیدالشهدا(ع)

استهبان

صاحب الزمان(عج)

استهبان

ایج

محقق العلما

استهبان

استهبان

توحید ،ب.شهرداری

بهارستان

اقلید

دژکرد

محله چرکس

7144597173

زکریای رازی

اقلید

روستای بابایی

7144585202

بنوان خیر

آدرس

تلفن

کد پستی

7153235091

4434374519

7153280244

7446119439

7153287335

7447143191

7153292600

7448134949

7153223747

7451736617

7388131111

خیابان شهید بهشتی ،محله بنوان ،کوچه
فرهنگ
خیابان کشاورز ،ک سرو (خیابان معرفت،
روبروی دبیرستان معرفت)

بابایی

آدرس کتابخانه مادر :خیابان شبکه
بهداشت ،میدان سالمت ،خیابان هنر،

سیار شهید جواد

اقلید

اقلید

شماره دو

اقلید

اقلید

شهرمیان

اقلید

صادق آل محمد

اقلید

اقلید

صالحین

اقلید

حسن آباد

جمالی

مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان اقلید،

7144523596

7381919611

کتابخانه صادق آل محمد (ص) [کد
]116071

2

خیابان امام خمینی(ره) ،محله حاج
نبی(روبروی پارک الله )
شهر میان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای شهرمیان
خیابان امام خمینی(ره)( ،میدان سالمت )
شبکه بهداشت
انتهای خیابان بهارستان ،روبروی پمپ
بنزین

7144532434

7381816674

7144572015

7389164189

7144523596

7381919613

7144580145

7385181214

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

عرفان

اقلید

فرزانگان

اقلید

سده

زنده یاد حامد براتی

بوانات

حسامی

سوریان

بوانات

بوانات

شهید طالیی

بوانات

کره ای

شهرداری

بوانات

مزایجان

امامزاده ،محله فرهنگ شهر

7144413450

حسینیه ابوذر ،ط 2

7143566175

7384151449

دانش ،ک رزاق منش

7143563622

7374136396

دوزه

7154460422

7411143201

روستای علویه

7154487641

7154480709

7456114378

7154510582

7487143316

شهید عنایت اله حسن
پور

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

احمد اباد

روستای احمد اباد

9178186787

7385167544

خیابان شهید حجت اله ثریا

7144592399

7316167141

خیابان امام خمینی

7144428773

7394163136

خیابان امام خمینی(ره) ،شهرک ولی عصر

07144402283 -

(عج) جنب فرمانداری

7144405827
7144423454

7394117979

7378184569

آل طاها

پاسارگاد

شهید خبازی

پاسارگاد

شفق

جهرم

شهدای باباعرب

جهرم

علویه

شهید عبدا ..رضایی

جهرم

موسویه

روستای موسویه(دهزیر)

طاحونه

جهرم

طاحونه

روستای طاحونه

3

اکبرآباد
سعادت
شهر

دوزه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

7397143413

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

عالمه خفری

جهرم

باب انار

روبروی بخشداری

جهرم

خاوران

خیابان عالمه طباطبایی

7154513166

فاطمه الزهرا(س)

جهرم

جهرم

جهرم ،کوی پروین اعتصامی

7154345570

7414824169

قطب الدین

جهرم

قطب آباد

شهید رضائیان

7154482601

7455116687

میرزا نصیر جهرمی

جهرم

جهرم

7154225712

7417764537

شهدای سلطان شهر

خرامه

سلطان شهر

7132738101

7149134675

خرامه

خرامه

7132722640

7344144157

محمد رسول اهلل(ص)

خرامه

خرامه

بلوار اصلی ،ک جنب سپاه

7132722640

7344146434

جواد االئمه(ع)

خرم بید

قادرآباد

ب .رسالت ،خیابان جنب حسینیه

7144497902

حجت االسالم مهدوی

خرم بید

صفاشهر

حضرت روح اله

خرم بید

قادرآباد

خرم بید

صفاشهر

علی بن موسی
الرضا(ع)

شهید نصراهلل ایزدی
خرامه

عالمه محمد تقی
جعفری

4

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

7154503291

7417164538

7454143352

بلوارمعلم ،تقاطع اندیشه ،مجتمع فرهنگی و
هنری

خیابان ولی عصر ،کمربندی صاحب الزمان
بلوار پاسداران ،روبروی دانشگاه آزاد
اسالمی

ابتدای خیابان شریعت ،جنب سالن تربیت
بدنی
امام خمینی(ره) ،خیابان جنب حسینیه
خیابان ابوالفضل(ع) ،مجتمع فرهنگی
هنری نور صفاشهر ،ط زیرین

7144464500

7396314647

7144492333

7375145673

7144451993

7396153134

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

پیامبر اعظم(ص)

خنج

خنج

چاه طوس خنج

خنج

چاه طوس

خنج

سده

محمله

خنج

محمله

شیخ عبدالکریم

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

پاسداران ،ک فرهنگ

7152622090

7443117358

روستای چاه طوس ،کتابخانه چاه طوس

7152645275

خیابان ساحلی ،ساختمان خیرساز شیخ

7152630804

7431174787

جنب بخشداری ،حسینیه محمله

7152641255

7431137169

آیت اهلل یحیی انصاری

داراب

داراب

میدان معلم ،ابتدای بلوار مطهری

7153521797

7481743645

شهدای جنت شهر

داراب

جنت شهر

کمر بندی

7153642968

7489154975

شهید اسالمی نسب

داراب

الیزنگان

نبش خیابان کتاب

9178314900

7484154334

شهید یحیی برفی

داراب

فتح المبین

7153634373

7481393487

فرهنگ فورگ

داراب

7153684410

7488153654

7153664288

7411118183

7142644904

7351714738

7153742065

7485111111

زرعونی

مرحوم غالمحسین
فرخنده

مصیری

رستم

مصیری

امام حسین(ع)

زرین دشت

شهر پیر

5

شهرک فتح المبین30 ،متری جنب مسجد
ولیعصر(عج)
بلوار دولت ،جنب ساختمان اداره آموزش

دوبرجی

داراب

عبدالکریم زرعونی

و پرورش
شهرک

شهرک الغدیر ،بولوار شادروان رحمت اهلل

غدیر

انصاری

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان جمهوری ،خیابان شالیزار ،سمت
راست درب دوم

خیابان امام خمینی ،کوچه امام رضا ،طبقه
دوم مسجد امام رضا

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

آیت اهلل نسابه

زرین دشت

حاجی آباد

قاضی بیضاوی

سپیدان

بیضا

بلوار امام علی(ع) ،ک شقایق3

گنجینه معرفت

سپیدان

اردکان

سه راه گلزار شهدا

شهدای مَهارلو

سروستان

شهیدان رضایی

سروستان

کوهنجان

عالمه طباطبائی

سروستان

سروستان

ابوریحان

شیراز

شیراز

استاد شهریار

شیراز

زرقان

امام خامنه ای

شیراز

شیراز

امام سجاد(ع)

شیراز

اندیشه

شیراز

شیراز

پوری سلطانی

شیراز

شیراز

6

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

7153724856

7486155854

7136782444

7363146865

7136723982

7361863448

7137867493

7156136713

خیابان مخابرات

7137862838

7157113036

خیابان امام خمینی(ره)

7137844560

7345167336

7137384738

7146676435

7132629147

7341787718

7137257199

7156796776

7132651303

7145161147

7136364374

7188635567

9176414054

7167685559

خیابان ولیعصر(عج) ،کوچه ،1جنب کانون
پرورش فکری

مهارلو

محله دشت گل (کوچه پایین) ،جنب
دبیرستان شهید ستار خرم

بلوار سیبویه ،خیابان کارگر ،ک پشت
درمانگاه بقیه اهلل
خیابان جهانگیرخان قشقایی ،پارک
شهریار
بولوار رحمت ،بولوار هرمزگان ،خیابان
فدک ،پارک الله
مهریان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جنب مسجدمهریان (امام خمینی (ره))
معالی آباد ،کوی وحدت ،روبروی
بیمارستان بعثت
شهرک مطهری ،بولوار قائم ،بولوار عرفان،
روبروی کوچه  ،1پارک مطهری

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

جوانان

شیراز

شیراز

حافظ

شیراز

لپوئی

حافظیه

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

خواجوی کرمانی

شیراز

شیراز

روزبهان(تاریخ و هنر)

شیراز

شیراز

سبزپوشان

شیراز

سعدی

شیراز

سلمان فارسی

شیراز

شهدای رحمت آباد

شیراز

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

بولوار رحمت شرقی ،خیابان ماذون
قشقایی ،خیابان شهدای نهضت

7137540745

7166987519

سوادآموزی * روبروی کوچه 20

حسینعلی
رئیسی(سائل)

خیابان جانثاران
بلوار گلستان ،چهارراه ادبیات ،آرامگاه
حافظیه

7132673595

7341153699

7132276199

7146691136

فلکه اطلسی (قائم سابق) ،ابتدای بلوار

7132276930 -

هجرت

داخلی 5127

میانرود ،خیابان ارغوان ،خیابان میخک،
ک  ،8جنب مهد کودک
خیابان انقالب ،چهار راه اصالح نژاد،

7146914519

7138410413

7132324616

7163764149

ابتدای خیابان شهید غالمرضا زاهدیان

7137726101

7495167677

بلواربوستان ،آرامگاه سعدی

7137334239

7147813146

7138612937

7179131535

روبروی مخابرات قدیم

7132652311

7143174988

شهدای گمنام

شیراز

زرقان

بلوار امام خمینی (ره) ،بوستان آزادگان

7132622660

7341614535

شهیدآیت ا ..دستغیب

شیراز

شیراز

خیابان طالقانی ،جنب موزه پارس

7132224146

7137747549

شوریده شیرازی

شیراز

شیراز

7138427997

7179884569

7

بوستان انقالب
کوشک
بیدک

شیراز

دشت ارژن
رحمت
آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی (ره) ،جنب دبیرستان
بعثت

خیابان باهنر جنوبی ،شهرک فرهنگیان،
خیابان رشد 6

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شوشتری

شیراز

شیراز

طاووسیه

شیراز

شیراز

عبداهلل خفیف

شیراز

شیراز

عدالت

شیراز

شیراز

عالمه امینی

شیراز

زرقان

شیراز

شیراز

قطب الدین شیرازی

شیراز

شیراز

کودکان آفتاب

شیراز

شیراز

کودکان شقایق

شیراز

شیراز

کودکان یار مهربان

شیراز

شیراز

کِدنج

شیراز

محمد بهمن بیگی

شیراز

شیراز

مفاخر

شیراز

شیراز

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

دروازه کازرون خیابان منوچهری ،ک6 .

7132347111

7139614775

7137422861

7157969655

خیابان سهل آباد 40 ،متری فشار قوی،
خیابان 16متری سادات
فلکه شهرداری ،انتهای خیابان طالقانی،
پشت بازار نو ،روبروی دبیرستان شاپور

7132228083

7136677811

قدیم

فرصت
شیرازی(صدرا)

بلوار عدالت ،بوستان هاشمی
خیابان عرفان جنوبی ،کوچه ایثار ،پارک
دودج
بولوار مدرس ،خیابان جانبازان(پودنک)،
پارک ارغوان

7138206560

7168814131

7132602741

7341997599

9380226922

7157697759

شهرک سعدی ،بولوار نیستان ،برآفتاب6 ،
متری امام موسی کاظم 8 ،متری دوم،
پارک محله ،کوچه منبع آب ،پارک

7137334262

7148744948

آفتاب

8

شهرک رضوان ،خیابان سپیدار ،نبش
کوچه  ،8پارک محله شهرک رضوان
بولوار پاسارگاد ،پارک شقایق
بولوار مدرس ،بولوار فرصت شیرازی،
بولوار شهید نصیرزاده ،پارک پرواز
کدنج

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای کدنج
بولوار پاسداران ،خیابان مبعث ،پارک
حدیث
بولوار نصر ،بوستان رضوی

7138241256

7179663544

7138241256

7176613356

7137244145

7157814570

7158066931

7175153194

7185775353

7185775716

7137437640

7145983695

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مالصدرا

شیراز

شیراز

مولوی

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

نظامی گنجوی

شیراز

شیراز

وصال شیرازی

شیراز

شیراز

آدرس

روستا

تلفن

کد پستی

شهرک سعدی ،بولوار شهید وفایی سعدی،
8متری باغ نارنجی ،جنب پارک محله ای

7137329650

7167894977

باغ نارنجی

میرزا فتحعلی حجاب
شیرازی

حکیم ابوالقاسم
فردوسی

فراشبند

بلوار رحمت ،خیابان بنی هاشمی
بولوار عدالت ،کوچه شهید مرتضی
باستانی
بولوار الزهرا ،کشتارگاه ،پشت بیمارستان
زینبیه شیراز ،بوستان بهار
شهرک گلستان ،میدان غدیر ،غدیر
شمالی ،انتهای خیابان گل سرخ

دولت آباد

دهستان دژگاه ،روستای جوهری ،خیابان
شهید حیدری ،کوچه شقایق
خیابان بلوار خلیج فارس ،جنب مدرسه

خلیج فارس

فراشبند

دهرم

فرهیختگان

فراشبند

فراشبند

سپاه ،خیابان فرهنگ

نیایش

فراشبند

نوجین

خیابان شهید سهراب جوکار

امام جعفر صادق(ع)

فسا

زاهدشهر

فسا

فسا

فسا

میانشهر

آیت اهلل دکتر احمد
بهشتی
بقیه اهلل
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

راهنمایی رازی

بولوار امام حسین ،جنب حسینیه امام
خمینی
بلوار معلم ،محله فاز ،3مجتمع فرهنگی،
روبروی دانشگاه کشاورزی
خیابان امام حسین (ع) ،کوچه روبروی
بانک صادرات ،کوچه مسجد جامع

7137532925

7166793194

9335669830

7167617759

9177126075

7153814812

9903215009

7189939151

7138765346

7478115738

7138760730

7478137314

7138752102

7477165676

7138763076

7478115994

7153433241

7467115734

7153335435

7461781177

7153443100

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید جاویدی

فسا

فسا

بلوارشهید مطهری ،کوچه شهید امیری

غدیر

فسا

ششده

خیابان امام علی (ع) ،کوی شهید نعمتی

7153462150

اباعبداهلل الحسین(ع)

فیروزآباد

خیابان آزادگان ،سرنبش خیابان چناران

9176413872

7474175458

روزبه

فیروزآباد

فیروزآباد

بلوار امام حسین(ع) ،خیابان کوی قضات

7138736218

7471791649

سروش

فیروزآباد

فیروزآباد

میدان امام خمینی ،خیابان  22بهمن

7138722567

7471784679

فیروزآباد

میمند

7138775383

7474114537

فیروزآباد

میمند

امام خمینی(ره)

7138772427

7474137567

افزر

خیابان بخشداری ،خیابان شهید دستغیب

7154572744

7471414919

شهید جابر قربانی
علیایی
گلستان

شهید آوینی

قاموس

گنجینه دانش

قیروکارزی
ن
قیروکارزی
ن
قیروکارزی
ن

جایدشت

کارزین

قیر

امام حسن مجتبی(ع)

کازرون

کازرون

امام رضا(ع)

کازرون

باالده
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روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

7153352606

7461918173

7465115975

میمندعلیا ،بولوار امام علی(ع) ،مهدیه امام
حسن مجتبی(ع)

آزادگان ،بلوار شهرداری ،جنب پارک
کودک
امام حسین(ع)

خیابان قدمگاه ،مجتمع فرهنگی هنری
ارشاد
بزرگراه معلم ،خیابان شاهد

7154552300

7154522100

7476146965

7142223059

7319673575

7142474155

7339137663

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

آیت اهلل شهید مدنی

کازرون

کازرون

خیابان محمدی ،روبروی مسجد زید

باقرالعلوم(ع)

کازرون

خشت

امام خمینی(ره) ،خیابان طالقانی

7142453200

حضرت مهدی(عج)

کازرون

نودان

بلوارامام خمینی(ره) ،جنب مرکز مخابرات

7142434289

7336100000

شهید آیت ا ..مطهری

کازرون

قائمیه

7142415565

7331931483

گلبن کازرونی

کازرون

کازرون

کازرون کمربندی خرمشهر ،بوستان رفیع

7142235172

7317853164

ولی عصر(عج)

کازرون

کنارتخته

امام خمینی(ره) ،خیابان بازارقدیم

7142442204

73331

امام هادی(ع)

کوار

کوار

بلوار جانبازان ،بلوار ارتش ،بوستان آزادی

7137822557

7346135438

دارالفنون

کوار

7137803883

7169184897

آبشار اندیشه

گراش

گراش

7152448979

7441968639

ابن سینا

گراش

ارد

9173814352

7441171596

محبی

گراش

گراش

امام خمینی(ره) ،ک شیخ عبدا...

7152442230

7146914519

ابی احمد

الرستان

جویم

بلوارمعلم ،خیابان فرهنگ

7152572700

7435136831
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روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

7142222013

7319643181

73341

بلوار امام خمینی (ره) ،پشت شهرداری
قائمیه

اکبر آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام حسین ،خیابان مسجد صاحب
الزمان ،جنب مسجد صاحب الزمان

بلوار رسالت ،جنب پمپ گاز ،فرهنگسرای
آبشار اندیشه
جنب دبستان دولتی شادروان مرتضی
سلحشور ،طبقه دوم حسینیه ابوالفضل

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ادیبان

الرستان

خور

خیابان شهرداری ،روبروی بهزیستی

اندیشه

الرستان

اوز

خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان بارور

7152512262

ایراهستان

الرستان

روستای کریشکی

9177825505

743817467

باغ نشاط

الرستان

الر

خیابان ساحلی ،کوچه باغ نشاط

7152338337

7431954671

بانو صفیه خضری

الرستان

اوز

بولوار نبی اکرم ،کوچه 6

7152514121

7433149565

حسینیه اعظم

الرستان

الر

شهر قدیم ،حسینیه اعظم الر

7152349992

7431983755

رسالت

الرستان

بیرم

7152553231

7438157391

فردوس

الرستان

خیابان اصلی

7152530452

7436191814

گنج شایگان

الرستان

الر

بلوار فرهنگ 40 ،متری دارایی

7152243074

7431746185

معرفت

الرستان

عمادده

خیابان امام جعفرصادق( ع)

7152432739

7438181967

امام صادق(ع)

المرد

اهل

بلوار امام خمینی ،خیابان بوستان

7152772010

7439157777

امام محمدباقر(ع)

المرد

مجتمع فرهنگی هنری قمر بنی هاشم (ع)

7152780297

7444168537

امام موسی کاظم(ع)

المرد

7152720618

7434151570
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روستا

کریشکی

آدرس

تلفن

کد پستی

7152331773

7437148481

7423178519

خیابان امام زاده سید عفیف الدین ،خیابان
گهدم ،جنب مدرسه راهنمایی کوثر
قالت

چاه کور

المرد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرک هجرت ،خیابان تربیت ،حسینیه
امام حسین(ع)

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امیرالمومنین(ع)

المرد

المرد

باقرالعلوم(ع)

المرد

شیخ عامر

حضرت علی اکبر(ع)

المرد

کمالی

سومین شهید محراب

المرد

پاقالت

روستای پاقالت

شهید احمد حسینی

المرد

خیرگو

خیابان شهید حسینی

شهید محمد علی پور

المرد

دهنو

المرد

ده شیخ

شهید محمد موسوی
نژاد

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

9177829130

7434171434

7152740468

7444186116

9177829130

7434113578

7152775201

7439121111

7152746920

7444176557

9334500208

7444196379

روستای ده شیخ

7152722634

7434375871

بلوارصراف

7152782285

7444113439

7152742497

7444174441

7152763200

7439137341

7152722634

7434155711

7143338966

7371645947

7143222727

7371876439

قلعه مال ،خیابان شهید زمانی ،میدان
فاطمیه

عالمرودش

روستای شیخ عامر
خیابان امام حسین ،خیابان شهید محبان،
جنب مسجد صاحب الزمان

احمد صادق فرد گراشی ،جنب حسینیه
حضرت زینب کبری(س)

غالمحسین زارعی

المرد

فرهیختگان

المرد

چاه ورز

قائمیه

المرد

اشکنان

خیابان امام حسین(ع) ،نبش خیابان فرهنگ

مشکاه

المرد

المرد

خیابان بسیج ،خیابان شهید آوینی

پارسه

مرودشت

مرودشت

پردیس

مرودشت

مرودشت
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ت

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سه راهی چاهورز المرد ،جنب پاسگاه
انتظامی

مسجدالرسول(ص) ،خیابان شاهد ،جنب
اداره ارشاد اسالمی
امام خمینی(ره) ،خیابان  15خرداد.ضلع
جنوبی پارک انقالب

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

حاجب مرودشتی

مرودشت

مرودشت

دشتک ابرج

مرودشت

زنگی آباد

مرودشت

سیّدان

مرودشت

سیوند

مرودشت

شهید حسین امیری

مرودشت

شهیدعلی برات برنده

مرودشت

کوشکک

مرودشت

کوه سبز

مرودشت

کوه سبز

گرم آباد

مرودشت

رودبال

ولی عصر(عج)

مرودشت

استاد شهید

ممسنی

میرزا امان اله طباطبائی

ممسنی

تلفن

کد پستی

آدرس

7143253103

7371698368

روستای دشتک ابرج

7143464033

7387156718

خیابان امام حسین (ع) ،فرعی معلم

7143412725

7373131451

امام حسین(ع) ،خیابان معلم

7143472800

7377145885

خیابان امام خمینی

9177283201

7379181913

ابتدای شهر خانیمن

7143624634

7387184661

خیابان امام حسین (ع)

7143428438

7378157838

ک شهید باقر امید ،جنب سالن ورزشی

7143452441

7347113396

خیابان شهید ایگدر ،جنب مدرسه ابتدایی

7143446089

7349111515

روستای گرم آباد

7143392503

7349186739

خیابان کمربندی ،پشت استخر چهار فصل،
پارک پردیس
دشتک
ابرج
زنگی آباد

سیدان

سیوند

خانیمن

محمدآباد

رامجرد

شهرک
ولی عصر

روستای شهرک ولی عصر(عج)

9389712406

7378184398

(عج)
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نورآباد
فهلیان
سفلی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار 7تیر ،منطقه انتظامی

7142522899

7351813138

روستای فهلیان سفلی

7142601080

7354154333

فهرست کتابخانه های عمومی فارس
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

اهل بیت(ع)

مُهر

مُهر

خیابان نماز ،خیابان ارشاد

باقرالعلوم(ع)

مُهر

خوزی

خیابان نصر

9334307760

شهدای میرملکی

مُهر

روستای میرملکی

7152842414

شهید راستی

مُهر

وراوی

غدیر

مُهر

گله دار

استاد احمد نی ریزی

نی ریز

نی ریز

امام خمینی(ره)

نی ریز

بصیرت

نی ریز

زنده یاد محمدحسن

میرملکی

74451

القرآن
خیابان انصار

خیابان طالقانی ،نرسیده به میدان فلسطین،
نبش کوچه شهید زحل

جمالی

خیابان امام خمینی(ره)

آباده

خیابان شهید بهشتی ،روبروی نیروی

طشک

مقاومت سپاه بسیج

نی ریز

کوثر نور

نی ریز

نی ریز

مُشکان

نی ریز

مشکان

15

7152824313

7445136766

خیابان فرهنگ ،جنب موسسه مکتب

خواجه

نی ریز

رجبی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام مهدی(عج) ،بلوار فرهنگ ـ
جنب چاپخانه الله
خیابان طالقانی ،روبروی بلوار سرداران،
مجتمع فرهنگی هنری کوثر نور
شهرک شاهد ،خیابان شهدا

7152842940

7441433718

7152852288

7445175739

7153834920

7491937951

7153897204

7493184373

7153893005

7493134615

7153838410

7491666144

7153830902

7491616159

7153863010

7497146464

