فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

آیت اهلل ربانی املشی

املش

املش

املش

املش

علی حاجیان

املش

رانکوه

خیابان شهیدبهشتی ،کوی کوثر

امام جعفر صادق(ع)

انزلی

انزلی

خیابان مفتح شمالی ،داخل پارک کودک

1344544554

جنب دهیاری

1344568702

4333111198

جاده رشت انزلی ،داخل بازارچه

1344403670

4333154368

آیت اهلل میرزا حبیب
اهلل املشی

امام خمینی (ره)

انزلی

کپورچال
امام علی(ع)منطقه

خیابان امام خمینی،کوی شهید زارع،
مجتمع فرهنگی هنری
خیابان امام خمینی،کوی پروین
اعتصامی،جنب بانک کشاورزی

کپورچال
لیچارکی

انزلی

آزاد بندر انزلی

روستا

آدرس

حسن رود

تلفن

کد پستی

1342728912

4495158544

1342725122

4495154469

1342762107

4498111111

98695 ،43147

کتابخانه مادر:امام علی(ع) لیجارکی
کد(124061جاده رشت انزلی.داخل
انزلی

سیار منطقه آزاد انزلی

بازارچه).مینی بوس مدل هیونداکانتی

انزلی

1344403670

4333154368

شماره پالک  11212اراءه خدمات به
روستاهای شهر انزلی
شهدای باال محله

جنب مسجد باال محله

1344566510

4314113347

انزلی

خیابان طالقانی ،خیابان آذربایجان

1344423340

43157 -56883

شهید رجایی (ره)

انزلی

سنگاچین

جنب دهیاری

1344560990

4314167116

شهید نامجو

انزلی

آبکنار

خیابان پاسداران ،مسجد محله

1344563399

4331139541

سنگاچین
شهدای هشتم شهریور

انزلی

غازیان

1

سنگاچین

انزلی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

پیامبر اعظم(ص)

آستارا

آستارا

خیابان فارابی ،داخل باغ ملی

شهید داوود نشاطی

آستارا

آستارا

خیابان شهید رستمیان

1344833056

علی ابن ابیطالب(ع)

آستارا

لوندویل

خیابان امام خمینی ،خیابان آبشار

1344861100

43961 -77335

ویرمونی

آستارا

بعد از پل

1344852768

43941 -64319

خیابان امام خمینی ،خیابان شهید باهنر

1342822077

44471 -47174

روستای شیرکوه چهارده

1342173040

44451 -18569

بلوار دکتر معین ،جنب مقبره دکتر معین

1342136875

44418 -43319

 22بهمن بندر کیاشهر

امام علی(ع) چهارده

روستا

ویرمونی

آستانه

بندر

اشرفیه

کیاشهر

آستانه

چهارده

اشرفیه
آستانه

آستانه

اشرفیه

اشرفیه

شهدای دهنه سر سفید

آستانه

دهنه سر

رود

اشرفیه

سفیدرود

امام حسن مجتبی(ع)

رشت

اهل بیت آستانه اشرفیه

آدرس

تلفن

کد پستی

1344817570

37855 ،43918

56417 ،43916

روبروی مزار شهدا

خیابان علم الهدی،میدان سید جمال الدین

42858483

1333262670

4139813415

روستای اسالم آباد

1325724001

1767343371

امام رضا(ع)

رشت

رشت

خیابان رسالت ،پارک کشاورز

1333827248

4186913594

امام علی(ع)

رشت

خشکبیجار

بلوار مطهری داخل پارک

1334462170

4339165459

امام خامنه ای(مد ظله

رشت

09111305996 -

4448154318

رشت

العالی)

2

اسد آبادی(سبزه میدان)
اسالم آباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

طرازکوه

انتهای خیابان شهیدرجایی ،سیاه استخر

1333591465

4153131555

خاتم االنبیاء(ص)

رشت

رشت

خیابان سعدی مجتمع خاتم االنبیا

1333233319

4154657777

سنگر

رشت

سنگر

مجتمع فرهنگی وهنری سنگر

1334522622

4336143757

رشت

رشت

1333827248

4186913594

خیابان شهید عسکری

1334552927

4346146317

خیابان امام خمینی ،سه راه خشکبیجار

1334420988

4346198247

1333847758

4173845499

4146663798

امام موسی بن

شهر

رشت

جعفر(ع)

سیار قاصدک شهر
رشت

کتابخانه مادر:رشت ،خیابان رسالت،
پارک کشاورز ،کتابخانه امام رضا

کوچصفها

شهید باهنر

رشت

شهید بهشتی

رشت

خمام

کودکان باران

رشت

رشت

خیابان زرجوب ،امین الضرب

رشت

رشت

خیابان شیون فومنی ،نبش خیابان اتحاد

1333501633

هفت تیر

رشت

لشت نشا

خیابان سردارجنگل ،روبروی پارک

1334403660

4343135474

باقرالعلوم(ع)

رضوانشهر

رضوانشهر

خیابان بهشتی شرقی ،داخل پارک کوثر

1344622665

4384136591

رسول اکرم(ص)

رضوانشهر

بازارچه پونل

1344235601

4387118181

نبی اکرم(ص)

رضوانشهر

1344604717

4381357948

میرزا کوچک جنگلی
سلیمانداراب رشت

3

ن

پونل

پره سر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی ،کوچه فیض ،جنب
دفتر امام جمعه

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام جعفر صادق(ع)

رودبار

لوشان

خیابان امام خمینی

امام علی(ع) توتکابن

رودبار

توتکابن

خیابان جانبازان

1334683000

پیامبر اعظم

رودبار

منجیل

بلوار امام خمینی (ره) – جنب شهرداری

1334642092

4451753157

حکیم فردوسی کلشتر

رودبار

رودبار

خیابان خلیل آباد

1334672843

44661133

رودبار

رستم آباد

میدان نماز

1334675677

4464133568

رودبار

جیرنده

خیابان هفتم شهریور

1334613336

4455145834

روستای کلیشم

1334683244

4459111138

1334620883

4461917141

خیابان شهدا ،شهدای حنیدی

1342616323

4481756475

روستای شوییل

ندارد

4499111138

1342772490

4493114733

1342662055

4487133433

1342602091

4489133111

زنده یاد فرشید
احمدی
شادروان حبیب نصراهلل
زاده
شهدای کلیشم
شهید هدایت
درویشوند

ابوجعفر هوسمی
آیت اهلل علی اکبر
طلوعی
آیت اهلل معصومی
اشکوری
حاج سید علی اصغر
شفیعی
سلمان فارسی

رودبار

کلیشم

رودبار

رودبار

رودسر

رودسر

رودسر

رودسر

رودسر

چابکسر

رودسر

واجارگاه

1334603010

4453139141

4465173999

خلیل آباد ،مجتمع اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی

شوییل

رحیم آباد

4

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی ،ساختمان اهدایی حاج
حسین خیرخواه
خیابان امام خمینی ،خیابان وحدت
اسالمی ،جنب اداره برق
خیابان امام خمینی ،روبروی شهرداری

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید جاوید محمدیان

رودسر

رحیم آباد

شهید نورانی

رودسر

کالچای

امام علی(ع) دیلمان

سیاهکل

دیلمان

سیاهکل

سیاهکل

زنده یاد دکتر کتایون
منتصری کوهساری
شهید مطهری

سیاهکل

شهید مفتح

سیاهکل

امام علی(ع) کالشم

شفت

آیت اهلل حکیم

شفت

شهید چمران

شفت

ابوعلی سینا

صومعه سرا

باقرالعلوم(ع)

صومعه سرا

جواد االئمه(ع)

صومعه سرا

5

روستا

1342688234

4491735883

1342482868

44313 -18446

1342327357

4431644914

خیابان شانزده متری

1342486002

44341 -16615

خیابان امام خمینی (ره) ،جنب فرمانداری

1342322023

44318 -89599

روستای مالسرا

1334775479

33141 -43541

سنبل

خیابان امام خمینی(ره) ،کوچه خیرخواه
خیابان ابوذر( 16متری) ،بوستان شمس
جهان

سیاهکل

مالسرا

گوراب

خیابان امام خمینی ،خیابان شورا

1342775963

4493153537

خیابان امام خمینی ،خیابان ارشاد ،کوچه

پیرکوه

احمد سر

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان
شهیدجدید

1334793630

95414 ،43591

ی
خیابان امام خمینی

شفت

مرجقل
(تولم شهر)
صومعه سرا
طاهر
گوراب

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

 013347836121334782228

43541 -33141

پارک تولم شهر

1344363208

43631 -36731

خیابان جعفری ،پارک کودک

1344322161

43616 -67846

سه راه کلیدبر ،بعدازدخانیات

1344302468

43651 -14141

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه

شهرستان

شهید مجیدی

صومعه سرا

میرزا کوچک

صومعه سرا

 17شهریور

طوالش

آزادگان

طوالش

رسول اکرم(ص)

طوالش

شهدای حویق

طوالش

امام علی(ع)

فومن

آیت اهلل شیخ محمد

فومن

طاهر شرفی

شهر

لیفشاگرد

روبروی آردکوبی ،جنب مسجدجامع

1344368479

43681 -13851

خیابان امام خمینی ،کوچه خداشناس

1344392369

43641 -14559

گوراب
زرمیخ

هشتپر
(تالش)
لیسار
هشتپر
(تالش)
حویق

گشت

ماسوله

زیده سردار جنگل

فومن

شهید دستغیب

فومن

فومن

ابوالحسن کریمی

الهیجان

الهیجان

امام علی(ع)

الهیجان

رودبنه

6

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

میدان امام خمینی (ره) ،داخل پارک شهر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

1344226656

خیابان فرهنگ ،بازار لیسار

1344286049

43761 -74347

خیابان فرهنگ

1344291856

43891 -95681

بازارحویق

1344214425

43781 -37691

خیابان امام خمینی

1334713788

4358117694

خیابان امام خمینی

زیده

01344238698 -

43716 -59159

جنب مخابرات

خیابان شهید بهشتی

خیابان سردار جنگل( ،کوی زمانی سابق
) ،کوچه بهار ششم
خیابان دکتر حشمت ،جنب زمین ورزشی

 013581061881334758463
1334710025
 013347219261334730105

4357115111

4357161819

4351913489

1342222839

4417967359

1342443004

44141 -77444

فهرست کتابخانه های عمومی گیالن
نام کتابخانه
زنده یاد حاج آرش
رمضانی

شهرستان

شهر

الهیجان

شهید باهنر

الهیجان

شهید شفیعی

الهیجان

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

بارکوسرا

روستای بارکوسرا

1342463739

4436114813

خیابان 22آبان ،جنب اداره پست

1342220282

66155 ،44138

الهیجان

جاده الهیجان به لنگرود ،خیابان شهید
لیالستان

مجیدفالح غالمعلی پور ،خیابان شهید

1342368340

19149 -44151

اسماعیل پرویزی ،پ216
مرحوم فیض

الهیجان

الهیجان

خیابان شهدا کوچه یاورزاده مرحوم فیض

1342343317

76688 -44197

امام علی(ع) اطاقور

لنگرود

اطاقور

خیابان امام علی(ع) ،جنب آتش نشانی

1342584711

44791 -93411

حضرت زهرا(س)

لنگرود

کومله

خیابان امام خمینی ،خیابان بهشتی

1342572490

44761 -17315

لنگرود

لنگرود

خیابان شریعتی

1342551571

44716 -55489

عالمه طباطبایی

لنگرود

شلمان

1342512203

44751 -47735

شهدای ماسال

ماسال

ماسال

خیابان شهید بیژن روشن

1344662220

4381745518

شهید علیرضا شیرزاد

ماسال

روستای اولم

1344691990

4385161667

شهید مرتضی مطهری

ماسال

1344654391

4381164558

جنب کارخانه پالستیک سازی

1344693315

شمس
گیالنی(لنگرودی)

مرحوم مظاهر
محمودزاده

ماسال

7

بلوار امام رضا ،خیابان شهرداری ،جنب
شهرداری

اولم
بازار جمعه

خیابان

(شاندرمن)

انقالب
طاسکوه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

4381135763

