فهرست کتابخانه های عمومی کردستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

بعثت

بانه

بوئین سفلی

ابتدای شهر جنب مرکز بهداشت و درمان

شهید رسولی

بانه

کانی سور

جنب میدان هژار

8734433300

شهید طاهر درویشی

بانه

آرمرده

خیابان آزادی

8734423207

شهید نصرالهی

بانه

بانه

خیابان جمال الدین اسدآبادی

8734244010

نبی اکرم(ص)

بانه

بانه

خیابان امام خمینی

8734260500

روستای جعفر آباد

8738313370

شهدای حسن آباد

بیجار

یاسوکند

خیابان معلم

8738422746

شهید بروجردی

بیجار

بابارشانی

خیابان شهید چمران

8738363327

شهیدشهسواری

بیجار

روستای خسروآباد گروس

8738368271

شهیدنجات الهی

بیجار

بیجار

بلوار امام خمینی ،جنب آموزش و پرورش

8738220566

بیجار

بیجار

مجتمع فرهنگی امیر نظام گروسی

8738223230

دهگالن

دهگالن

خیابان معلم

8735122700

سردار شهید محمود

بیجار

امان اللهی

مرحوم حسن لطف
اللّهی

شهید دکتر مجید
شهریاری

1

روستا

جعفرآباد

خسروآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

8734413567

کد پستی

فهرست کتابخانه های عمومی کردستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید بهشتی

دیواندره

دیواندره

خیابان امام خمینی

شهید جالل بارنامه

سروآباد

سروآباد

خیابان معلم ،جنب فرمانداری

8734823567

روستای بیساران

8734871404

شهید مال محمد
ذبیحی

سروآباد

صیدی

سروآباد

شهید باهنر

سقز

روستا

بیساران
اورامان

اورامان

تخت

تخت

8738725890

8753823567

صاحب

8736622080

شهید رجایی

سقز

سرا

خیابان انقالب

8736347329

شهید صالحیان

سقز

میرده

خیابان 22بهمن

8736343213

سقز

سقز

خیابان ملت ،کوچه عرفانی

8736222830

شهید مال محمد امینی

سقز

سقز

خیابان ساحلی ،داخل پارک مولوی کرد

8736219009

امام رضا(ع)

سنندج

سنندج

آیت اهلل مردوخ

سنندج

خاتم االنبیاء(ص)

سنندج

شهید مال عبدالحمید
فرقانی

2

صاحب

آدرس

تلفن

باالتر از 4راه عباس آباد ،عباس آباد
باال(کانی کوزله) ،باالتر از دبستان فتح
آرندان

سنندج

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

روستای آرندان
کانی کوزله ،جنب پارک دکتر احمدی
نژاد

6686115671

8733522398

8733472702

8733516826

6615914545

فهرست کتابخانه های عمومی کردستان
نام کتابخانه

شهرستان

سید ابراهیم ستوده

سنندج

شهید برهان عالی

سنندج

سنندج

شهید مطهری

سنندج

سنندج

شهید مال مسلم جاللی
زاده
شهید مالحیدر فهیم
شهیده ناهید فاتحی
کرجو

شهر

روستا

آدرس

تلفن

حسین آباد

روستای حسین آباد

8733471371

شهرک بهاران ،میدان هیمن ،جنب مسجد
قبا
خیابان پاسداران ،اول خیابان توحید

سنندج

گلین

روستای گلین

سنندج

آویهنگ

روستای آویهنگ

سنندج

هشمیز

روستای هشمیز

8733784043

8733285521

8733938588

فردوسی

سنندج

سنندج

خیابان فردوسی ،جنب مخابرات

8733285413

ماموستا هه ژار

سنندج

سنندج

خیابان شهدا ،جنب مسجد امین

8733126299

مستوره اردالن

سنندج

سنندج

خیابان توحید ،مجتمع فرهنگی هنری فجر
سنندج

8733285070

شهدای دزج

قروه

دزج

خیابان تعاون

8735445696

شهید آوینی

قروه

قروه

خیابان سی و دو متری ،شهرک فرهنگیان

8735227999

شهید مدرس

قروه

قروه

چهار راه مدرس

8735224150

شهید مؤمنی

قروه

سریش آباد

بلوار امام

8735422096

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

فهرست کتابخانه های عمومی کردستان
آدرس

تلفن

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

عالمه دهخدا

قروه

دلبران

امام جعفر صادق(ع)

کامیاران

شهدای موچش

کامیاران

موچش

شهید حبیب اهلل نعمتی

کامیاران

کامیاران

خیابان کشاورز ،کوچه ارشاد

8735443838

روستای خانم آباد

8723527119

میدان کشاورز ،بلوار معلم

8735562454

میدان امام ،جنب پارک شاهد

8735522830

کامیاران

طاء

روستای طاء

9189288330

شهید فریدون رستمی

کامیاران

شیروانه

ابتدای فاز  ،3خیابان آزادگان

9396939135

شهید یوسف مرادی

کامیاران

خامسان

فجر

کامیاران

ماموستا هیمن

کامیاران

وحدت

کامیاران

کامیاران

شهید شیخ حبیب اهلل
معاذی

روستا

خانم آباد

کامیاران

کوله ساره

شهرک روستا ،روبروی حوزه مقاومت
شهید ناصر کاظمی

9194828004

خیابان پیر محمد ،جنب مدرسه حکیم

8735528015

روستای کوله ساره

9189706149

خیابان خلفای راشدین ،مجتمع فرهنگی
هنری اداره ارشاد

8735530845

امام خمینی(ره)

مریوان

مریوان

خیابان جمهوری اسالمی

8734521153

شهدای 23تیر

مریوان

مریوان

بلوار ارشاد ،مجتمع فرهنگی هنری مریوان

8734600135

4

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

6631753665

فهرست کتابخانه های عمومی کردستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مولوی کرد

مریوان

کانی دینار

5

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کانی دینار

8734622625

کد پستی

