فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام خمینی(ره)

آمل

آمل

امام زاده عبداله

آمل

شهدای دابودشت

آمل

دابودشت

شهدای رینه

آمل

رینه

شهدای وسطی کال

آمل

شهیدان عباس زاده

آمل

آمل

آمل

آمل

بابل

بابل

بابل

بابل

مرحوم محمد تقی
دانش پژوه

آیت اهلل روحانی
باقرالعلوم(ع) پیر تکیه
کتی غربی

حجر بن عدی

بابل

حضرت امام علی(ع)

بابل

امیرکال

شهیدان نجاریان

بابل

بابل

خیابان ولی عصر

1143123271

4616118870

دابودشت

1143116375

4618351771

1143355509

4636147315

1143192652

4635116355

1144223424

4615768737

1143270629

4613874544

1132296336

4713793631

1132255041

4716646766

روستای دهک

1132272220

4718176913

خیابان شهید صالحی

1132456217

4717367344

خیابان طالقانی

1132340877

4731857331

1132362100

4714813165

خیابان امام خمینی ( ره ) ،خیابان امام رضا
(ع)
وسطی کال

گتاب

1144272643

4617667311

معصوم

عبداهلل

تابان دهک

آدرس
خیابان طالب آملی ،کوچه حسینیه چهارده

امامزاده

بابل

1

روستا

تلفن

کد پستی

جاده قدیم آمل به بابل ،روستای وسطی
کال
خیابان  17شهریور ،روبروی بیمارستان
خیابان امام رضا(ع) ،کوچه رحیمی،
شهرک مروارید

بابل ،خیابان مدرس ،خیابان روحانی
بابل ،جاده قائم شهر ،کتی غربی ،خداداد
25
دهک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان اوقاف ( میدان جهاد ) ،پشت قرض
الحسنه مهدی موعود ( عج )

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شیخ لطف اهلل طاهری

بابل

خشرودپی

عشقعلی آقاجانی

بابل

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان داداش نیا ،بخشداری

1132522344

4733135644

درویش
خیل

روستای درویش خیل مرزون آباد

1132054186

4718179934

مرزون آباد
مرحوم سیدحسین

بابل

زرگر محله

خیابان پشت شهرداری

1132563778

4758341436

بابل

مرزی کال

مرزی کال

1132638156

4756168696

بابلسر

بابلسر

1135333910

4741743573

بابلسر

بهنمیر

1135754709

4744133169

شهید صالحی

بابلسر

بابلسر

1135282703

4741858891

مرحوم رحیم محسنی

بابلسر

هادی شهر

1135376083

4746114394

1134682343

4867111139

1134632322

4856157554

1134649511

4861363376

1134533499

4851843148

کیانژاد تجنکی
مرحوم محمد اسماعیل
خانپور

امیر پازواری
حجت االسالم اسحاق
درزیان

آیت اهلل اسد اهلل
فاضلی
آیت اهلل محمد جواد
ایازی
شهید ابوالقاسم
محمدیان
شهید سید عبدالکریم
هاشمی نژاد

بهشهر

خیابان امام خمینی ( ره ) ،کوچه باغ
فالحت
شهرک اداری
خیابان پاسداران ،جنب سازمان فنی و
حرفه ای
خیابان صاحب الزمان ،جنب مدرسه شکوه
دانش

بیشه بنه

ورودی روستا
خیابان  24متری شهرداری ،نبش 15

بهشهر

رستم کال

بهشهر

خلیل شهر

خیابان بوستان شهدا ،روبروی اداره پست

بهشهر

بهشهر

بلوار هاشمی نژاد

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

دستگاه

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شیخ فضل اهلل تفضلی

بهشهر

بهشهر

آل طاها

تنکابن

پیامبر اعظم(ص)

تنکابن

شهدای کترا

تنکابن

شهدای نشتارود

تنکابن

نشتارود

تنکابن

خرم آباد

عالمه تنکابنی

تنکابن

تنکابن

حجت االسالم اکبریان

جویبار

کوهی خیل

شهید کاکو جویبار

جویبار

جویبار

حضرت بقیه اهلل(عج)

چالوس

چالوس

خیابان هفده شهریور ،کوچه شهید زنده دل

حضرت ولیعصر(عج)

چالوس

مرزن اباد

خیابان فاطمیه ،جنب مسجد جامع

شهید فرهاد حاجی
آقایی

3

روستا

لرزین

تنکابن

کترا

آدرس

تلفن

کد پستی

بلوار شهید هاشمی نژاد ،خیابان پیشوا

1134571313

4851696594

جنب مسجد ،کتابخانه عمومی آل طاها

1154333840

4686145111

خیابان جمهوری ،کوچه سجاد

1154234855

4681775794

خیابان شهید اوجانی ،جنب دهیاری

1154352130

خیابان  17شهریور

1154262292

4683135651

خیابان شهید مطهری ،خیابان فتحعلی نژاد

1154253045

4685143575

1154222090

4681847549

1142562441

4776156199

1142542377

4771778156

1152222310

4661947688

1152652245

4651130000

خیابان امام خمینی ،خیابان عالمه ،کوچه
استاد شهریار

خیابان بحر خزر ،خیابان شهید فالح
خیابان امام خمینی ( ره ) ،کوچه شهید
کاکو

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
نام کتابخانه

شهرستان

آقابسمل

رامسر

شهر

آدرس

روستا

تلفن

کد پستی

کتالم و
خیابان دستغیب ( آب گرم )

سادات

1155210919

4693155378

شهر
حاج امیر ارسالن
احمری نژاد

کتالم و
رامسر

بلوار  22بهمن

سادات

1155245580

4694115581

شهر

حاج حسن احمد نژاد

رامسر

رامسر

خیابان شهید مطهری ،جنب آزمایشگاه سینا

1155224157

4691744788

فرید

رامسر

رامسر

خیابان شهید مفتح ،کوچه کشاورزی

1155224654

4691748779

رامسر

رامسر

9351251520

4691616432

ساری

ساری

خیابان جمهوری ،کوچه میر مشهد

1133360028

4816646346

آزادگان

ساری

ساری

خیابان فرهنگ ،خیابان سعدی ،ک منظر

1133259509

4818847915

اهل البیت(ع)

ساری

ساری

1133265034

4817733131

حضرت ولیعصر(عج)

ساری

کیاسر

1133422460

4831836586

مرحوم دکتر مرتضی
کنی

ابن شهرآشوب
ساروی

دکتر سید نجات
حسینی
شهید سید مجتبی
علمدار
مرحوم حاج عیسی
رضایی
مرحوم حاج فتاح
مهدوی

ساری

ساری

4

مسجد

میدان شهدا ،جنب مصلی ،خیابان
مالمجدالدین ،کوچه اول
خیابان گلها

کردخیل

ساری

ساری

ساری

رمک ،خیابان شهید مدرس ،نرسیده به

عرب محله

فریم

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جاده ساری به قائم شهر ،روستای
کردخیل ،خیابان امام (ره)

9385053828

بلوار کشاورز ،پارک شمس

1133225996

4813689158

جنب مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س)

1133685991

4818186746

فریم

1133623966

4834113693

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

آیت اهلل شیخ محمد
مجتهد فارابی

سوادکوه

خیابان تهران ،کوچه محیط زیست

پل سفید

1142422292

4791644754

سوادکوهی
شهدای آالشت

سوادکوه

آالشت

آالشت

1142412006

4784133111

شهید کمیل ایمانی

سوادکوه

زیراب

خیابان آزادی ،خیابان خدمات کشاورزی

1142452285

4781943452

شیرگاه

خیابان شهید تیموری ،شهرک سپاه

1142442484

4783167661

کیاکال

خیابان امام خمینی ( ره ) ،خیابان شهرک

1142352450

4773143746

خیابان شهید خواجوی ،پارک شهدا

1154654273

4675151111

بلوار امام رضا ( ع )

1154620558

4674156773

جاده کالردشت

1154642383

4674188111

1154632882

4671817664

1135653080

4751754711

1135664080

4751673115

شهیدان مرادی

سوادکوه
شمالی

شهید کشوری

سیمرغ

شهدای اسبچین

عباس آباد

شهدای عباس آباد

عباس آباد

شهید سردار ایرج
نجفی

حمزه آباد

عباس آباد

سیدمحله

عباس آباد

کوچه مسجدجامع ،روبروی مسجدجامع

کوثر

عباس آباد

سلمانشهر

خاتم االنبیاء(ص)

فریدونکنار

فریدونکنار

خیابان امام خمینی ( ره )

فریدونکنار

فریدونکنار

خیابان امام خمینی ،خیابان جهاد

شهید حاج حسین
بصیر

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

سلمانشهر

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

جمشید احمدی

قائم شهر

قائم شهر

خیابان ساری

1142033290

4763877817

میدان امام حسین ،جنب پایگاه بسیج

1142142767

4768116394

1142030012

4763783944

خیابان آبدانه سر

1142209536

4764956436

میدان شهدا ،خیابان شهید موالئی

1142113827

4764143574

بلوار پاسداران ،کوچه شهید لطیفی

1152624119

4666119111

کالر دشت

پیشنبوری

روستای پیشنبور

1152664310

4665177848

مرحوم فقیه نصیری

کالر دشت

کردیچال

روستای کردیچال

1152667519

4665117894

شهید حسینعلی عظیمی

گلوگاه

خیابان فرمانداری

1134662029

4861989665

خیابان شهید زارعی ،کوچه شهیدان توکلی

113465231

4863135658

روبروی شهرداری

1144884117

4631389883

1144742576

4631893114

شهید حسینعلی
رستگار

قادیکالی

قائم شهر

بزرگ

شهیدان وطنی

قائم شهر

قائم شهر

قائم آل محمد

قائم شهر

قائم شهر

مرحوم مهندس حسین
گران

شهید خلبان علی
معصومی
مرحوم سید حمزه
حجازی

مرحوم محمد حبیبی
لمراسکی

قائم شهر

کالر دشت

خیابان جویبار ،کوچه  17شهریور ،سید
محله

قراخیل

کالر دشت

گلوگاه

گلوگاه

لمراسک

شهدای سرخرود

محمود آباد

سرخرود

مرحوم محمد دشتی

محمود آباد

محمود آباد

6

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان آزادی ،کوچه دانش ،جنب
فرمانداری

فهرست کتابخانه های عمومی مازندران
تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امیرالمومنین(ع)

میاندرود

سورک

حضرت زینب(س)

میاندرود

باقرالعلوم(ع)

نکا

نکا

اهل البیت(ع)

نور

رویان

شهدای کردآباد

نور

1133883012

4844137616

1133735080

4844193386

1134743240

4841863515

خیابان امام خمینی ( ره )

1144542499

4656154984

جنب مسجد صاحب الزمان ،پالک 5

1144666138

4643156651

نور

نور

خیابان امام خمینی ( ره ) ،خیابان ساحل

1144522572

4641663138

شهید ناطق نوری

نور

بلده

خیابان شیخ فضل اهلل نوری

1144613697

4647115796

عالمه محدث نوری

نور

چمستان

خیابان معلم ،خیابان شهید مطهری ،شهرک

1144663795

4643149951

جنب دهیاری

9113257451

4644389968

پول

1152392506

4658118688

خیابان شهدا ،جنب ساختمان دهیاری

1152015747

4654133111

خیابان  15خرداد

1152332193

4651767564

شهید شیخ فضل اهلل
نوری

عالمه محمدحسین

آیت اهلل حاج شیخ
عبدالنبی کجوری
شهدای علی آباد
عسگرخان
صاحب الزمان(عج)

نوشهر

7

خیابان امام خمینی ( ره ) ،کوچه شهید
تاجیک
خیابان امام خمینی(ره) ،تقاطع خیابان امام
حسین(ع) ،کوچه کتاب ،پالک 1999

خیابان انقالب ،انقالب  ،52کوچه مزار
شهدا

کرد آباد

شیرکال

پول
علی آباد

نوشهر

نوشهر

روستا

اسرم

نور

طباطبایی

آدرس

عسگر خان
نوشهر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

