فهرست کتابخانه های عمومی قزوین
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام رضا(ع)

آبیک

آبیک

خیابان مبارزان ،ک 38

امام محمدباقر(ع)

آبیک

آبیک

خیابان شهید رجایی کوچه دوازدهم

2832823270

بقیه اهلل

آوج

آبگرم

خیابان شهرداری ،روبروی شهرداری

2834762894

3464166385

پیامبر اعظم

آوج

آوج

امام علی ،معلم

2834622145

3461844948

دارالعباس

البرز

شریفیه

2832374001

3416115858

دانش

البرز

الوند

2832752056

3431384171

دبیرسیاقی

البرز

محمدیه

2832562824

3491767951

شهدای کمال آباد

البرز

خیابان ولیعصر ،خیابان دهقان نژاد

32583830

3431171536

عالمه دهخدا

البرز

الوند

میدان بسیج بلوارامام

2832225771

3431873518

یادگار امام

البرز

محمدیه

2832578157

3491953434

آیت اهلل مدنی

بوئین زهرا

دانسفهان

2834533591

3458188316

باقرالعلوم(ع)

بوئین زهرا

1

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

2832894910

3441768965

3441917399

خیابان شهید چمران ،شاهد  ،16کوی
والفجر  ،23پ ،4حسینیه دارالعباس
الوند ،نصرت آباد ،خیابان شهید باهنر،
نبش کوچه قیام 6
منطقه یک خ ،شهید مطهری جنب مسجد
جامع
کمال آباد

منطقه  6کمربندی شهید بهشتی جنب
کوچه 7

ورودی دانسفهان ،بلوارامام خمینی
عصمت

خیابان اصلی ،جنب مسجد حضرت

آباد

ابوالفضل(ع)

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

9124821425

فهرست کتابخانه های عمومی قزوین
نام کتابخانه

شهرستان

حکمت

بوئین زهرا

شیخ محمد عاملی

بوئین زهرا

شال

صاحب الزمان(عج)

بوئین زهرا

بوئین زهرا

خیابان ولیعصر(عج)

الغدیر

بوئین زهرا

ارداق

جنب بخشداری

شهدای فارسجین

تاکستان

شهید بهشتی

تاکستان

شهید ثالث

تاکستان

شهید فهمیده

تاکستان

تاکستان

شهید مطهری

تاکستان

ضیاء آباد

خیابان امام خیابان شهدا

شهید یداهلل سلطانلو

تاکستان

خرمدشت

جنب بخشداری

2835752913

عالمه طباطبایی

تاکستان

اسفرورین

خیابان امام خمینی(ره)

2835520505

3456161386

امام خمینی(ره)

قزوین

قزوین

خیابان شهید بابایی کوچه 22

2833660033

3414665811

2

شهر

روستا

آدرس

تلفن

خوزنین

بلوار شهدای شمالی ،جنب مدرسه بوعلی

2834325010

خیابان امام خمینی(ره)

2834412544

3457136485

2834223080

3451918111

2834432420

3467134775

2835762100

3485195934

خیابان عاشورا

2835222080

3481964771

ورودی روستا

2835275032

3494185913

بلوار ولیعصر(عج)

2835220095

3481643157

2835622040

3485133198

3483114168

فارسجین

تاکستان

یحیی آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

ورودی روستا ،خیابان امام جنب اداره
پست

کد پستی

فهرست کتابخانه های عمومی قزوین
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

آیت اهلل کاشانی

قزوین

اقبالیه

آیت اله حاج سید
حسین موسوی
حسن صباح
خواجه نصیرالدین
طوسی

قزوین

روستا

آدرس
خیابان امام خمینی ،جنب دفتر شورای
اسالمی شهر

کلج

تلفن

کد پستی

2833423400

ورودی روستا جنب فاز اول شهرک

2833617431

3475111311

قزوین

رازمیان

بلوار لمبسر ،روبروی بخشداری

2833712391

3496113611

قزوین

معلم کالیه

بلوار شهدا

2833623064

3493134394

خیابان کشاورز

2833262757

3413115843

خیابان شهید فیاض بخش پارک شهدا

2833330646

3413918958

محمودآباد

سالک قزوینی

قزوین

شهدای قزوین

قزوین

قزوین

شهید رجایی

قزوین

قزوین

نمونه

چهار راه سپه ،خیابان راه آهن ،روبروی
آب انبار سردار ،خانه فرهنگ

2833552379

عارف قزوینی

قزوین

قزوین

بلوار مدرس جنب نیروی انتظامی

2833236383

3415613137

عالمه رفیعی

قزوین

قزوین

خ ،طالقانی کوچه تسلیمی

2833223780

3418637748

کامیاب آقایی تبریز

قزوین

ساختمان دهیاری ،طبقه اول

9128826864

هالل احمر

قزوین

بلوار شهید بهشتی ،ساختمان هالل احمر

2833222836

3

آلتین کش

قزوین

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

3415914635

