فهرست کتابخانه های عمومی گلستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام سجاد(ع)

آزادشهر

آزادشهر

پیامبر اعظم(ص)

آزادشهر

نگین شهر

حضرت علی اکبر(ع)

آزادشهر

ولیعصر(عج)

آزادشهر

ابونصر فارابی

آق قال

بایزید بسطامی

آق قال

خیام

آق قال

دولت محمدآزادی

آق قال

فرخی سیستانی

آق قال

شهدای لیوان غربی

بندر گز

لیوان غربی

شهید ایرج کردی

بندر گز

گز غربی

شهید ربانی

بندر گز

1

روستا

آدرس
خیابان شهید بهشتی خیابان شهرک
کالهدوز
خیابان امام خمینی ،روبروی ک  .شهید
هاشمی

وامنان

روستای وامنان

تلفن

کد پستی

1735726828

4961744485

1735772373

4963114684

1735701462

4966166393

1735703481

4964117668

4939134357

نوده

خیابان امام (ره) ،کوچه شهید حسن مالیی

خاندوز

(والیت )8

انبارالوم

خیابان امام خمینی جنب بانک کشاورزی

1734563440

خیابان شهید مطهری

1734560300

4938182422

روستای یلمه سالیان

1734573858

4939144971

1734522458

4931635497

1734570850

4939188384

1734387070

4874138195

خیابان اصلی روبروی سپاه

1734394930

4871113867

خیابان امام خمینی ،داخل پارک جنت

1733722119

4871616111

گری
دوجی
یلمه سالیان

خیابان امام خمینی شمالی ،جنب اداره

آق قال

مخابرات
سازمان

انتهای خیابان سالمت ،روبروی سالن

انقالب

ورزشی سپاه

بندر گز

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

ابتدای کوی شهید احمدی ،روبروی
حسینیه سیدالشهدا

فهرست کتابخانه های عمومی گلستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

نوکنده

بندر گز

نوکنده

خیابان امام خمینی ،روبروی مسجد جامع

سعدی

ترکمن

بندرترکمن

خیابان آزادی ،جنب اداره دخانیات

1734223443

آیت اهلل مدرس

رامیان

خیابان شهید بهشتی غربی

1735871940

4968114161

بصیرت

رامیان

شفیع آباد

روستای شفیع اباد

1735896484

4955195341

حاج رجبعلی عطری

رامیان

گلند

روستای گلند

1735891721

4954165171

روستای سفید چشمه

1735891333

4954196145

تاتار علیا

1735874090

4968147461

1735862800

4953158859

جنب خانه بهداشت

1735872530

4968134535

خیابان جنت

1735896890

4955156544

رامیان

رامیان

خیابان امام خمینی جنب پارک شهر

1735882577

4951634797

رامیان

دلند

بلوار امام رضا(ع) کوچه معرفت

1735893960

4954143955

حاج سید مهدی
حسینی مقدم

توران
فارس

سفید

رامیان

چشمه

شهدای تاتار علیا

رامیان

تارتار علیا

شهید آوینی

رامیان

خان ببین

شهید علی غفاری بای

رامیان

شهید مفتح

رامیان

شیخ عبدالحسین
جعفری
مقدم

2

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

1734383616

4873138177

4891954611

خان ببین ،خیابان 17شهریورخیابان فرهنگ
جنب پارک ملت
توران
ترک
دارکالته

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی گلستان
نام کتابخانه

شهرستان

نیایش

رامیان

امام رضا(ع)

علی آباد

علی آباد

باقرالعلوم

علی آباد

فاضل آباد

سید رضی

علی آباد

سیدالشهدا(ع)

علی آباد

شهدای شیرنگ علیا

علی آباد

الغدیر

علی آباد

مزرعه

امیرکبیر

کردکوی

کردکوی

بوستان کتاب

کردکوی

کردکوی

شهدای سالیکنده

کردکوی

امیرالمومنین(ع)

کالله

حکمت

کالله

3

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

سعدآباد

روستای سعدآباد

1735864851

4900137806

1736222600

4941746411

خیابان فرهنگ ،رضوان 19

1736343773

4941118574

خیابان شهید مطهری ،جنب نانوایی

1736383242

4947118575

روستای محمد آباد کتول

1736350671

4943195784

1734213245

4944115685

1736572752

4946136616

1733222550

4881944731

1734344387

4881948115

1734306699

4881139469

1735440330

4991748841

1735411799

4985114354

خیابان امام رضا(ع) ،کوچه بانک سپه
مرکزی داخل پارک انقالب

حاجیکالته
محمد آباد
کتول
شیرنگ

خیابان امام حسین (ع) ،نبش تربیت ،10

علیا

روبروی دبستان سوده
خیابان اصلی ،کوچه کتابخانه ،جنب
داروخانه

خیابان شهید بهشتی جنب فروشگاه
فرهنگیان روبروی بانک ملی
خیابان ولی عصر ،بازار روز ،روبروی پست
بانک
سالیکنده

روستای سالیکنده

خیابان امام خمینی شمالی(ره) ،روبروی

کالله

پارک گل
دهنه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای دهنه

فهرست کتابخانه های عمومی گلستان
آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مولوی

کالله

فراغی

شهدای مدافع حرم

گالیکش

شهدای دوازده دی

گالیکش

شهید چمران

گالیکش

امام حسین(ع)

گرگان

بشارت

گرگان

گرگان

حافظ

گرگان

گرگان

سرای اندیشه

گرگان

جلین

شهدای نوده ملک

گرگان

فراغی

1735480300

4991875814

روستای صادق آباد ،خیابان حافظ

1735800952

4984135691

1735831987

4983118198

1735838733

4983176346

1732603923

4935144774

1732154747

4915659731

1732622722

4913967319

1732142461

4935118198

1733513484

4937169734

خیابان دانش

1732302444

4936133545

میرفندرسکی

گرگان

گرگان

خیابان 5آذر ،آذریکم

1732264343

491763841

ابن سینا

گمیشان

سیمین شهر

محله بناور بلوار شهرداری

1734473448

4897138193

شهیدمحمدمقصودلورا
د

گرگان

4

روستا

صادق آباد

خیابان شریعتی ،فرعی آخر ،سمت چپ

گالیکش

پالک 118
قلی تپه

آهنگر
محله

خیابان امام رضا نرسیده به کوچه شهید
سلیمانگلی

روستای آهنگر محله
خیابان شهیدبهشتی خیابان نوبخت انتهای
کوچه
شهرک حافظ ،نبش کوچه هشت
خیابان امام رضا  ،21مسجد جامع ،طبقه
دوم

نوده ملک
سرخنکال
ته

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کیلومتر  20جاده علی آباد ،گرکان ،جنب
مرکز بهداشت

فهرست کتابخانه های عمومی گلستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام محمدغزالی

گمیشان

گمیش تپه

شهدای خواجه نفس

گمیشان

امام جعفر صادق(ع)

شهید امنیت خواه

شهید بهشتی

شهید طره صابری

شهید مطهری

مختومقلی فراغی

روستا

آدرس
خیابان امام خمینی ،روبروی بانک ملی
جنب شهرداری

خواجه
نفس

خیابان شاه محمد اونق ،دهیاری

تلفن

کد پستی

1734622060

4896146745

1734297140

4895119753

1733586001

4971736994

4975119336

گنبدکاوو

گنبدکاوو

خیابان وحدت شرقی جنب درمانگاه امام

س

س

جعفرصادق

اینچه برون

خیابان امام خمینی

1733318662

خیابان  17شهریورشرقی 7 ،تیر

1733340480

4971858118

خیابان شهید چمران

1733372877

4974143357

1733236816

4971959647

1733222024

4971954984

1735461528

4997193883

خیابان شهید مدنی باالتر از مخابرات

1735452713

4997147181

کوچه شهید علی تیموری 3

1735201735

4988131195

خیابان پاسداران ،جنب نیروی انتظامی

1735222987

4981943676

گنبدکاوو
س
گنبدکاوو

گنبدکاوو

س

س

گنبدکاوو

کرند

س
گنبدکاوو

گنبدکاوو

خیابان امام خمینی(ره) جنوبی ،امام زاده

س

س

غربی داخل مسجدقائمیه

گنبدکاوو

گنبدکاوو

خیابان گلشن غربی ،ک مختوم جنوبی

س

س

جنب راهنمایی ورانندگی

امام علی (ع)

مراوه تپه

خاتم االنبیاء

مراوه تپه

سید احمد خمینی

مینودشت

فردوسی

مینودشت

5

آق امام

مراوه تپه

صفی آباد

مینودشت

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید شریف زاده ،روبروی پایگاه
بسیج حضرت زهرا (س)

