فهرست کتابخانه های عمومی قم
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام حسین(ع)

قم

دستجرد

امام حسین(ع)

قم

امام خمینی

قم

قنوات

امام صادق(ع)

قم

قم

امام علی(ع)

قم

قم

آیت اهلل خامنه ای

قم

جعفریه

قم

قم

ایثار

قم

قم

حضرت ولیعصر(عج)

قم

ریحانه النبی

قم

قم

الزهرا (س)

قم

قم

شهدای صرم

قم

صرم

شهدای فردو

قم

فردو

آیت اهلل خامنه
ای(مرکزی)

روستا

طایقان

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان شورای شرقی،روبروی آتش نشانی

2535223994

3741613315

2533563647

3736131395

2533223100

3731644634

2537504151

3719136457

2538865353

3717184155

2536222177

3744118868

2537702309

3713649158

خیابان ولی عصر (عج) ،کوچه شهید
ابراهیم گل محمدی
بلوار ولی عصر ،خیابان امام خمینی
خیابان  19دی ،شهرک فرهنگیان ،فاز ،2م
صادقیه مسجد امام صادق (ع)
بلوار توحید ،خیابان حکمت ،خیابان عقیق،
جنب بوستان گلها
میدان شهید دوران ،خیابان فرهنگ ،جنب
هنرستان شهید رجایی
خیابان ساحلی ،جنب اداره ثبت احوال
شهرک ایثار ،بلوار شهید کریمی ،خیابان
شهید حقانی ،خیابان ایثار ،میدان ایثار،

2532704922

3713188568

طبقه فوقانی فرهنگسرای ایثار
مبارک
آباد

خیابان ولی عصر ،جنب مسجد ولی عصر
خیابان شهید کلهری ،کوچه شماره ،45
جنب بوستان اطلس
خیابان امامزاده ابراهیم ،میدان معصومیه،
بلوار آیت اهلل کاشانی ،نبش کوچه 68
جنب ورزشگاه شهدای صرم

2533223100

3731114471

2537232828

3714185168

2538817150

3718817831

2534343142

3735171163

میدان امام حسین(ع) ،خیابان بسیج ،کوچه
شهیدان حیدریان (شماره  ،)5رو به روی
مسجد جامع

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

2534273618

3735151795

فهرست کتابخانه های عمومی قم
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهدای قم

قم

قم

شهدای نایه

قم

شهید چمران

قم

سلفچگان

عالمه امینی

قم

قم

قم

قم

فاطمه الزهرا

قم

قم

مریم

قم

قم

مالصدرا

قم

کهک

موسسه امام صادق(ع)

قم

قم

نرگس

قم

قم

یادگار امام

قم

قم

آدرس

روستا

خیابان شهید روحانی ،جنب گلزار شهدا

خیابان کتابخانه

نایه

بلوار امام رضا(ع) ،بوستان شقایق ،میدان
امام حسین(ع)
خیابان امامزاده شاه ابراهیم(ع) ،بلوار
کشاورز شمالی ،جنب بوستان شهریار

تلفن
 025372034322537207333

کد پستی

3715886957

2535323279

3741141131

2533663206

3746133355

2538751921

3718878948

شهرک قدس ،خیابان هدایت ،نبش کوچه

علی بن موسی
الرضا(ع)

 ،23زیر زمین مسجد علی ابن موسی

2532859918

3716138996

الرضا(ع)
خیابان امیرکبیر ،روبروی پل آهنچی،
کوچه شماره ( 5آبشار) ،زیر زمین مسجد

2536501079

3718665933

فاطمه الزهرا(س)

2

خیابان شهید دل آذر ،کوچه شماره ،15
مجتمع فرهنگی ورزشی مریم
خیابان شهید دکتر عرفی ،جنب سازمان
تبلیغات کهک
خیابان مصلی ،کوچه  ،18موسسه امام
صادق (ع)
بلوار شهید صدوقی ،خیابان یاسمن ،بوستان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

نرگس

2537783834

3716935718

2534223255

3735113136

2532615676

3713916477

2532907571

3716935718

بلوار شهید صدوقی ،بلوار شهید کریمی،

02532705282 -

خیابان صدوقی

2532704980

3713145399

