فهرست کتابخانه های عمومی لرستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام سجاد(ع)

ازنا

ازنا

امام علی(ع)

ازنا

مومن آباد

مرزیان

ازنا

آیتا..بروجردی

بروجرد

اشترینان

شهید باهنر

بروجرد

بروجرد

خیابان سعدی ،پارک سعدی

شهید صارمی

بروجرد

بروجرد

خیابان تختی ،بلوار اوستا ،مجتمع ارشاد

6642508004

عالمه بحرالعلوم

بروجرد

بروجرد

خیابان جعفری ،پارک وحدت

6642445322

6917633137

عالمه شهیدی

بروجرد

بروجرد

خیابان  45متری بسیج جنب پارک مادر

6642469100

6917701315

امام علی(ع)

پلدختر

معموالن

6632252878

6857136995

عالمه جزایری

پلدختر

پلدختر

خیابان امام خمینی ،خیابان امدادگران

6632223640

6851916684

امام حسین(ع)

چگنی

سراب دوره

میدان امام حسین

6633150416

6877196417

شهید مصطفی خمینی

چگنی

9166691586

6879135144

1

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

6643423914

6871511367

بلوار امام خمینی جنوبی

6643461453

6873143899

روستای مرزیان

6643464119

شهید مصطفائی ،بوستان اندیشه ،قاسم اباد

6642550413

6897155747

6642603210

6916811111

6915936378

خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان شهید امید
علی درویشی

مرزیان

خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان دکتر
شریعتی ،ک دانش

چم پلک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای چم پلک ،کتابخانه عمومی شهید
مصطفی خمینی

فهرست کتابخانه های عمومی لرستان
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

6633403010

6818713136

امام جعفر صادق(ع)

خرم آباد

خرم آباد

میدان امام حسین (ع)

6886163411

پیامبر اعظم

خرم آباد

زاغه

خیابان  13ابان ،ارشاد

6633273693

حضرت مهدی(عج)

خرم آباد

خرم آباد

گلدشت شرقی ،خیابان فردوسی

6633421317

6819783589

شهید رحیمی

خرم آباد

سپید دشت

خیابان امام خمینی (ره) ،راه آهن

6633137404

6886128591

شهید مطهری

خرم آباد

خرم آباد

خیابان باستان ،روبروی زورخانه

6633301789

6813613316

عالمه طباطبائی

خرم آباد

بیرانشهر

شهرک شهید بهشتی

6633135432

6818118651

غدیر

خرم آباد

خرم آباد

میدان کیو ،مجتمع فرهنگی و هنری

6633239608

6816894654

هفده شهریور

خرم آباد

خرم آباد

6633302421

6813664888

امام حسن مجتبی(ع)

دلفان

شهدا

دلفان

شهید عباس بابایی

دلفان

شهید نواب صفوی

دلفان

شهدای غربی انتهای کوچه ایران جنب
هنرستان امالبنین

شهرک
امام خمینی

مسجد بالل

6632763261

6834141989

(ره)

2

ایرانشاهی
هفت
چشمه
نورآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای ایرانشاهی

6668026310

6833174885

خیابان انقالب

6632760248

6838175643

خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان مدرس

6632741038

6831893171

فهرست کتابخانه های عمومی لرستان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید بهشتی

دورود

دورود

مالصدرا

دورود

امام خمینی(ره)

رومشگان

چقابل

ابوریحان

سلسله

الشتر

خیابان بروجردی ،بلوارسی متری معلم

سعدی

سلسله

الشتر

طبقه اول ساختمان بخشداری

6632553444

امامزاده محمد(ع)

کوهدشت

درب گنبد

جنب حرم مطهر امام زاده محمد (ع)

6632670220

6849114487

شهدای کوهدشت

کوهدشت

کوهدشت

خیابان مالک اشتر ،پارک شهر

6632622085

6841945616

شهید رجائی

کوهدشت

کوهدشت

6632634032

6841657495

امام محمدباقر(ع)

الیگودرز

الیگودرز

6643320028

6861814491

اندیشه

الیگودرز

الیگودرز

6643326600

6861881147

فرهنگ

الیگودرز

الیگودرز

6643321400

6861678575

3

روستا

آدرس
بلوار جهادگران ،باالی پارک آزادگان،
روبروی جهادکشاورزی

کاغه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید پیامنی ،روبروی مسجد امام
محمدباقر(ع)

باالتر از میدان امام (ره) ،جنب جهاد
کشاورزی

شهرک شهید رجایی ،انتهای سی متری
اول

خیابان امام خمبنی (ره) ،طالقانی جنوبی،
ساحلی شرقی پارک شهر
ولیعصر جنوبی ،روبروی بسیج
بلوار غربی ،مهدیه جنوبی ،طبقه سوم اداره
ارشاد اسالمی

تلفن

کد پستی

6643232872

6881876844

6643261215

6884153146

6632652451

6845113919

6632529324

6891653913

6896119736

