فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

امام محمدباقر(ع)

ارزوئیه

لیله القدر

ارزوئیه

امام رضا(ع)

انار

احمد آباد

امام صادق(ع)

انار

گلشن

حضرت زینب(س)

انار

شهید باهنر

انار

امام سجاد(ع)

بافت

شهید دستغیب

بافت

بافت

مرعشی نجفی

بافت

بزنجان

نیک نفس

بافت

بافت

امام حسن عسکری(ع)

بردسیر

نگار

امام حسین(ع)

بردسیر

الله زار

1

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

دولت آباد

خیابان باقرالعلوم

3442485495

7859163468

خیابان آموزش و پرورش

3442481266

7859113913

خیابان امامزاده

3434386451

7741611111

بلوار امام ،خیابان بسیج

3434189172

7741163188

بلوار جمهوری اسالمی ،جمهوری 3

3434187321

7749165877

بلوار مطهری ،جنب بخشداری

3434382322

7741933433

خیابان اصلی

3442416574

7898171387

3442422299

7851743895

3442412207

7855115714

3442427401

7851654491

3433558461

7843116118

3433556749

7845164538

ارزوئیه

محمد آباد
ساقی
انار

خبر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان قدس ،خیابان فردوسی غربی ،انتهای
کوچه شماره  ،22پ5
خیابان امام خمینی ( ره ) ،روبروی پایگاه
بسیج
خیابان امام خمینی ،بلوار امام علی(ع)،
جنب پارک شهر

ابتدای خیابان مهرنگار جنب تربیت بدنی
خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان آیت
اهلل خامنه ای

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام زمان(عج)

بردسیر

گلزار

خیابان مولوی

شهید صدر

بردسیر

بردسیر

خیابان ولیعصر جنب زورخانه پوریای ولی

باقرالعلوم

بم

بصیرت

بم

پشت رود

آدرس

تلفن

کد پستی

3433550500

7844153119

3433520997

7841754815

3444355172

7671111111

3444263020

7661144413

7691113341

خیابان شهید مصطفی خمینی ،کوچه شهید
حسن دهقان

خواجه

خیابان امامزاده ،خیابان شهید مطهری،

عسکر

جنب دبیرستان حضرت رسول اکرم(ص)

حضرت علی اکبر(ع)

بم

کروک

کروک جنب منبع آب

3444377666

شهید بهشتی

بم

دهبکری

جاده بم ،جیرفت

3444260799

7685161376

شهید مطهری

بم

بروات

3444234320

7671935818

مرکزی

بم

بم

3444340288

7661713669

مالهادی سبزواری

بم

بم

خ ،شهید بهشتی نرسیده به تکیه عباسعلی

3444214032

7661713669

خدیجه کبری(س)

جیرفت

کوچه حسینیه ،جنب دبستان پسرانه شهدا

3443340623

7871111155

شهید مدنی

جیرفت

جیرفت

میدان سپاه ،جنب اداره کل ارشاد

3443310767

7861783111

غدیر

جیرفت

جبالبارز

خیابان شهید صباحی ،خیابان غدیر

3443275231

7863113663

2

جاده اصلی بم زاهدان جنب بخشداری
مرکزی
خیابان امام روبروی مهمانسرای ایرانگردی
و جهانگردی

علی آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مالک اشتر

جیرفت

بلوک

جنب مسجد علی ابن ابیطالب

مرحوم فاطمی

جیرفت

درب

خیابان شهیدحمیدآستانی ،باالتر

بهشت

ازبخشداری

والیت

جیرفت

عالمه مجلسی

رابر

امام جعفر صادق(ع)

راور

امام رضا(ع)

راور

راور

ثامن االئمه(ع)

راور

راور

فیض کاشانی

راور

راور

جابربن حیان

رفسنجان

حضرت علی اصغر(ع)

رفسنجان

سید جواد افصح
هجری
شهید احمد اسماعیل
زاده

رفسنجان

رفسنجان

3

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

3443280652

7879113479

3443270020

7866146177

3458711362

7866181155

پارک شهر

3442452178

7856135733

خیابان امام حسین کوچه جواداالئمه 9

3433729810

7651175917

خیابان اصلی ،جنب سالن ورزشی

3433740143

7654111138

3433727453

7651649517

خیابان امام رضا (ع)

3433723400

7651718637

خیابان نرگس

3434312624

7731951553

خیابان ژاندارمری ،کوچه بعثت

3434193266

7734126134

3434262627

7714713359

3434165693

7747146144

انجیر

جاده اصلی جیرفت ،ساردوئیه جنب مسجد

بازوئیه

امام حسین (ع)

رابر

تقی آباد

خیابان امام رضا (ع) ،طبقه فوقانی مجتمع
فرهنگی

مس
سرچشمه
خنامان

میدان سرداران شهید حسینی ،تقاطع تختی

رفسنجان

و خواجو
دقوق آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان سی متری شهیدان رمضانی زاده،
کوچه شهید اسماعیل زاده

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهید اکبر صفری زاده

رفسنجان

شهید عبداللهی

رفسنجان

مرحوم حاج علی زارع

رفسنجان

مرحوم محمدی نژاد

رفسنجان

امام محمدتقی(ع)

رودبار

فاطمه الزهرا

رودبار

رودبار

کوثر والیت

ریگان

محمدآباد

اختر

زرند

ایت اهلل خامنه ای

زرند

زرند

شهدای خانوک

زرند

خانوک

انتهای بلوار امام خمینی بعداز بلواروحید

شهید کرموند

زرند

ریحان

ریحانشهر ،جنب دفتر امام جمعه

عالمه امینی(ره)

زرند

زرند

4

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

الهیجان

خ ،شهید قنبری جنب مخابرات

3434191516

7719175717

خیابان اصلی ،جنب بهداشت

3434361117

7738137636

3434361064

7737186964

3434391022

7737143484

3458882090

7897148344

خیابان 17شهریور ،روبروی بانک ملی

3443367606

7883114886

انتهای خیابان آزادگان

3444361048

7691613735

میدان حرم ،جنب امامزاده عبداهلل

3433478015

7761185067

3433451214

7759114733

3433467500

7776113985

3433468777

7766131155

3433422941

7761636779

علی آباد
شهید
شریف آباد

کشکوئیه

میدان شهیدان سید باقری ،ابتدای بلوار
شهداء ،محله امین آباد
بلوارامام حسین جنب پارک والیت

نهضت آباد

مطهرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کیلومتر  20جاده رودبار به زهکلوت،
نهضت آباد( ،)1سمت راست

شهرک شهید باهنر ،خیابان امام حسن
مجتبی (ع) ،جنب مخابرات

میدان 22بهمن ابتدای خیابان فلسطین
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

عالمه مجلسی

زرند

زرند

ن والقلم

زرند

امام رضا(ع)

سیرجان

سیرجان

بنان الشریعه
حضرت امام
خمینی(ره)
حضرت آیت اهلل
خامنه ای

روستا

آدرس
بلوار تختی پارک شهید ،انتهای پارک،
جنب گلخانه

بهاءآباد

خیابان شهید مسعود پور

خیابان ابن سینا ،جنب بیمارستان امام رضا

تلفن

کد پستی

3433431717

7761783315

3433478799

3442241749

7818683538

سیرجان

هماشهر

بلوار اصلی ،جنب شهرداری

3442375741

7838116780

سیرجان

بلورد

خیابان شهید باهنر

3442360700

7833113843

خیابان اصلی ،جنب نانوایی

3442367065

7831157979

3442393263

7831843489

3442265520

7817944685

3442294444

7819916385

3442200516

7814611138

42208410

7815858186

3442394413

7837115498

3442396749

7815159445

سیرجان

(ع) ،داخل پارک شقایق

پسوجان

بلوار جمهوری اسالمی ،خیابان بخشداری،

دکتر باستانی پاریزی

سیرجان

پاریز

سیدالشهدا(ع)

سیرجان

سیرجان

شهید آوینی

سیرجان

سیرجان

شهید صفاری

سیرجان

سیرجان

شهید مطهری

سیرجان

سیرجان

لسان العلماء

سیرجان

زیدآباد

بلوار سیدالشهداء ،جنب حسینیه

مرحوم علی بیگی نژاد

سیرجان

نجف شهر

خیابان شهید مطهری

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان مولوی
مکی آباد ،ابتدای بلوار حمزه سیدالشهداء،
جنب بانک ملت
خیابان شهید آوینی ،داخل پارک شهید
آوینی
خیابان خیام ،داخل پارک هادی
بلوار سردار جنگل ،خیابان شهید تهامی،
جنب اداره فرهنگ وارشاد اسالمی

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

المهدی

سیرجان

سیرجان

نبی اکرم(ص)

سیرجان

سیرجان

هفده شهریور

سیرجان

سیرجان

ولی عصر(عج)

سیرجان

سیرجان

امیری

شهربابک

دهج

حبیب ابن مظاهر

شهربابک

خورسند

حضرت ولیعصر(عج)

شهربابک

شهربابک

شهید بهشتی

شهربابک

شهربابک

خیابان بهار (آیت اهلل سعیدی)

ابوالفضل(ع)

عنبرآباد

مردهک

جنب دفتر پست

3443281279

شهدا

عنبرآباد

عنبرآباد

خیابان عدالت جنب پارک الله

3443292476

7871914858

جواداالئمه

فاریاب

فاریاب

3443395383

7871713947

6

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس
بلوار امام رضا(ع) ،خیابان شهید خالد
اسالمبولی
بلوار شهید عباسپور ،نبش خیابان ظفر
خیابان پوریای ولی ،داخل پارک فردوسی
( 17شهریور)
خیابان فرمانداری ،داخل پارک بنفشه

خیابان آیت اهلل خامنه ای ـــ روبروی
شهرداری
خیابان ولیعصر(عج) ،کوچه ولیصر(عج)9
بلوار جهاد داخل پارک ولیعصر ،جنب
بیمارستان ولیعصر

بلوار امام خمینی(ره) ،گروه  ،3جنب
مسجد جامع

تلفن

کد پستی

3442245078

7814976554

3442337040

7816774639

3442265850

7818751178

3442265860

7816947341

3434144525

7759114733

3434142009

7755174548

3434131537

7751655685

3434112217

7751811138

7876134661

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام جعفر صادق(ع)

فهرج

فهرج

علی بن ابیطالب(ع)

قلعه گنج

قلعه گنج

 9دی

کرمان

اختیارآباد

امام علی النقی(ع)

کرمان

جوپار

امام مهدی(عج)

کرمان

گلباف

خیابان شهید دستغیب جنب مسجد الرسول

کرمان

باغین

خیابان امام ،جنب پارک بوستان

کرمان

کرمان

کرمان

زنگی آباد

امام موسی بن
جعفر(ع)
آیت ا ...سید جواد
شیرازی
ترابی موسوی

حاج مال علی فرح
بخش

روستا

بلوار قائم نرسیده به میدان سرابندی

3444280701

7674111138

3443390468

7884155373

3433384246

7638117389

3433780202

7636135483

3433753910

8641933414

بلوارشاهد خیابان  30متری جنوب شهرک
شاهد

خیابان امام (ره) ،روبروی کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان
بلوارامام ک ش  8جنب کمیته امداد امام
خمینی (ره)

ابتدای خیابان  17شهریور بعد از چهارراه
سمت راست
خیابان امام کوچه شماره 17
فرح آباد

کرمان

آدرس

تلفن

کد پستی

(حجت
آباد)

انتهای بلوار جمهوری اسالمی خیابان صیاد
شیرازی روبروی مسجد جامع

 034581202283433373720

7637132222

3433329868

7616648443

3433292350

7639144853

3433381667

7639157934

شاه نعمت ا..ولی

کرمان

ماهان

بلوارآیت اهلل مشکینی،روبروی مسجدجامع

3433776411

7631916763

شهید بهشتی

کرمان

کرمان

خیابان شهید دستغیب ،بین کوچه 14 ،16

3433318089

7616735598

شهید قدوسی

کرمان

راین

خیابان امام (ره) ،جنب مسجد جامع

3433760726

7681711135

7

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهید کریمی

کرمان

شهید مطهری

کرمان

کرمان

شهید مفتح

کرمان

کرمان

باغ ملی ،کوچه بیمارستان ارتش

عالمه حلی

کرمان

شهداد

خیابان طالقانی ،میدان امام حسین (ع)

کرمان

کرمان

مرحوم یزدانی فرد

کرمان

کرمان

مرکزی

کرمان

کرمان

مروه

کرمان

کرمان

مسجد جامع

کرمان

کرمان

مسجدالنبی(ص)

کرمان

کرمان

شهید مطهری

کهنوج

کهنوج

امام علی(ع)

کوهبنان

کیانشهر

مرحوم حسن
ایرانمنش

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

جوشان

خیابان امام (ره ) جنب بهداری

3433755004

7643111138

چهار راه طهماسب آباد ،کوچه باغ هرندی

3432435045

7613676557

3432224799

7613859355

3433750475

7646145499

3432111713

7618864874

3432472300

7619633973

بلوار امیرکبیر ،کوچه شماره  ،6درب سوم
سمت راست
خیابان امام جمعه ،خیابان زهره کرمانی
8غربی ،توحید سابق ،پالک 35

3432225076
خیابان شهید رجائی نرسیده به پمپ بنزین

3432223029
3432223030

7614613163

3432268002

8

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

چهارراه بازرگانی خیابان شهید اخالقی
روبروی مسجدصفا
میدان مشتاقیه ،جنب مسجد جامع
بلوارپارادیس ،پارادیس(35شهیدعباسپور)
زیرزمین مسجدالنبی

بلوار شهید بهشتی ،داخل شهر بازی

خیابان پاسداران ،جنب استخرشنای
ولیعصر(عج)

3433322277

7616633874

3432268940

7613999573

3432732590

7614785861

3443231344

7881883631

3433455398

7771715473

فهرست کتابخانه های عمومی کرمان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید اول

کوهبنان

کوهبنان

امام حسن مجتبی(ع)

منوجان

منوجان

رسول اهلل

نرماشیر

فاطمه الزهرا

نرماشیر

روستا

خیابان شمس االئمه

3433492290

7781614161

3443301119

7891754851

خیابان امام خمینی (ره) ،روبروی بانک
کشاورزی ،کوچه شماره یک

نرماشیر
(رستم
آباد)

9

آدرس

تلفن

کد پستی

قلعه شهید

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سه راهی رستم آباد زاهدان جنب پارک
 22بهمن

خیابان ولیعصر

3444270402

3443366647

7678184443

7678118155

