فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ابراهیم دهگان

اراک

اراک

امام خمینی(ره)

اراک

اراک

امیرالمومنین(ع)

اراک

اراک

آیت اهلل اراکی

اراک

اراک

اراک

اراک

اراک

اراک

حجت االسالم
میرجعفری(ره)
حضرت امام
حسین(ع)

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کوی فاطمیه میدان فاطمیه

8633676628

3816717987

8632735001

3831718317

8633137840

3819694851

8633125389

3818959355

8632780771

3815688131

8633283836

3816994997

روستای خیرآباد

8633555708

3837114414

میدان امام حسین(ع)

8633353330

3835143874

8633256063

3817694769

3816697833

کرهرود ،خیابان فاطمیه روبروی حسنیه
فاطمیه
کوی مسکن ،جنب پارک علم الهدی،
ستاداحیاء امر به معروف و نهی از منکر
شهرک شهید بهشتی فاز  1فرهنگسرای
آیینه
بلوار میرزای شیرازی پارک امیر کبیر
کوی الغدیر (جنب حسینیه الغدیر) ،الغدیر
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خیر آباد

اراک

داود آباد

اراک

داوودآباد

دکتر حصیبی

اراک

اراک

خیابان قائم مقام پارک آزادی

شماره یک

اراک

اراک

خیابان امام ( ره ) روبروی زایشگاه طالقانی

8632779058

شهدای سنجان

اراک

اراک

سنجان ،ورودی شهر جنب پاسگاه

8632722020

3848147676

اراک

اراک

کوی ولیعصر عج پارک ولیعصر

8634024018

3819614878

شهدای مرزیجران

اراک

مرزیجران

روستای مرزیجران

8634458266

3857145586

شهدای معصومیه

اراک

معصومیه

معصومیه ( شهوه )

8633546796

3836179839

شهدای شهرک
ولیعصر(عج)

1

خیرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

8633664450

3818633838

شهید زراستوند

اراک

اراک

شهرک قدس کوچه اتحاد یک

8632724005

3848136155

صاحب االمر(عج)

اراک

اراک

سنجان ،خیابان امام خمینی (ره) ،مصلی

علی بن ابیطالب(ع)

اراک

اراک

کربالیی کاظم

اراک

ساروق

امام خمینی(ره)

آشتیان

گرکان

سیدالشهدا (ع)

آشتیان

کردیجان

عباس اقبال آشتیانی

آشتیان

آشتیان

تفرش

تفرش

کوی علی بن ابیطالب(ع) 30 ،متری خاتم
االنبیا ،جنب هنرستان شهیدرجایی ،ک

8632786877

3815873575

هنرستان

پروفسور سید محمود
حسابی

ابوذر غفاری

خمین

سرداران شهید

خمین

خمین

شهید بهشتی

خمین

خمین

شهید مصطفی خمینی

خمین

2

خیابان 72تن زیارتگاه امامزادگان
72تن(ع)

دهنو

روستای گرکان ،جنب موسسه خیریه
امیرالمومنین (ع)
خیابان سیدالشهدا (ع) ،طبقه دوم دهیاری
روستای کردیجان

8637234559

3963114935

بلوار امام خمینی ،خیابان شهید طاهری،
جنب پارک  72تن

08637226094

خیابان آیت اهلل سعیدی

8636223111

3951943751

روستای دهنو

8646377366

3899145334

کوی قائم ـ مجتمع فرهنگی کوثر

8646334829

3881933340

8646224838

3881135536

8646363454

3898161155

شهیدبهشتی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

8637233587

3966151114

08637223338-

میدان انقالب ـ خیابان شریعتی ـ پارک

گلدشت

8633572866

3834149936

شهرک گلدشت جنب پمپ بنزین خیابان
دکتر حسابی

3961753736

فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
نام کتابخانه

شهرستان

صاحب الزمان

خمین

قورچی باشی

خمین

ادیب الممالک
فراهانی

خنداب

شهر

بلوار امام خمینی (ره) کوچه بوعلی

8646263622

3881843151

بلوار شهید چمران ،کوچه داستان

8635642160

3845147612

کوچه کتابخانه

8635644225

3849154323

خیابان گلزار شهدا جنب پارک شهر

8635622616

3841673741

خیابان ارشاد ،روبروی اتاق اصناف

8644228520

3791164178

باشی

جاورسیان

توحید

معراج

خنداب

خنداب

اشراق

دلیجان

دلیجان

دلیجان

دلیجان

حسینی دلیجانی

رباط مراد

روستای رباط مراد

8646361337

3891611151

قورچی

خنداب

عالمه سید عبدالهادی

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

اناج

خیابان طالقانی.انتهای پارک
طالقانی.مجتمع اداری تجاری شهروند 2

9189687100

3791113716

.طبقه سوم

الغدیر

دلیجان

فاضلین نراقی

دلیجان

نراق

امام حسن مجتبی(ع)

زرندیه

زاویه

امام علی(ع)

زرندیه

3

راونج

مامونیه
(زرندیه)

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جنب مسجد جامع

8644262328

3793154361

نراق نو ،پارک شاهد

8644462201

3796189515

جنب شهرداری زاویه ،ساختمان بحران

8645264422

خیابان کانون خیابان تأمین اجتماعی

8645223696

3941753939

فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

حضرت باقرالعلوم(ع)

زرندیه

خشکرود

خشکرود ،خیابان محمد رسول اهلل(ص)

شهدای پرندک

زرندیه

پرندک

جنب پارک

8645282900

شهدای علیشار

زرندیه

علیشار

روستای علیشار

8645325005

3919753459

ستق

ساوه

ستق

روستای ستق

8643345311

3948114417

سلمان ساوجی

ساوه

ساوه

8642247672

3818996818

شهید چمران

ساوه

غرق آباد

خیابان امام خمینی(ره) خیابان معلم

8642302411

3931815636

شهید نظر فخاری

ساوه

نوبران

شهر نوبران

8642312282

3933116948

شهید هاشمی نژاد

ساوه

ساوه

8642217100

3918698579

عالمه عسگری

ساوه

ساوه

8642421330

3914975851

ولی عصر(عج)

ساوه

ساوه

شهرک فجر ،فاز ،1جنب فضای سبز

8642251795

3919753459

امام خمینی(ره)

شازند

جنب درمانگاه

8638243902

3863163787

امیر المومنین(ع)

شازند

خیابان شهدا ـ روبروی پارک حرم

8638433699

3871685741

4

روستا

آدرس

تلفن

8645420020

3771865619

میدان فلسطین ،شهرک فجر ،بلوار
دادگستری ،جنب سالن ورزشی فجر

میدان مادر ـ خیابان شریعتی ـ انتهای
شریعتی12
انتهای خیابان بسیج  ،2بعد از مدرسه
راهنمایی ولی عصر(عج)

قدمگاه

آستانه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

حضرت زهرا(س)

شازند

مهاجران

شازند

شازند

شهدای بازنه

شازند

شهباز

شهدای توره

شازند

توره

شهدای حصارفر

شازند

شهدای شازند

شازند

شهدای مالمیر

شازند

مالمیر

شهدای نهرمیان

شازند

نهرمیان

شهدای هندودر

شازند

هندودر

شهید مطهری

شازند

مهاجران

بلوار حافظ

مال صدرا

شازند

شهباز

میدان امام حسین(ع) ،کوچه ابراهیم دارابی

8638246090

امام رضا(ع)

فراهان

خیابان شهید علیرضا ،پشت مدرسه دخترانه

9183488689

3957144993

جنب بخشداری

8635463853

3856144115

سردارشهید سیاوش
امیری

سردارشهید اسداله
هاشمی

فراهان

5

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کوی پتروشیمی ،فاز  ،2پارک بانوان

8638627116

3991917688

8638223200

3861853111

8638233086

3864166985

8638643327

3866111138

روستای حصارفر

8638645820

3866177416

خیابان رازی ،واقع درتپه دسنگی

8638226371

3861675857

روستای مالمیر

8638426401

3818144967

روستای نهرمیان

8638443586

3864113365

خیابان فردوسی

8638423606

3876115131

8638627717

3991768375

3864143539

خیابان امام خمینی ره داخل پارک سوم
خرداد
انتهای بلوار امام خمینی(ره) ،خیابان اتش
نشانی ،جنب اتش نشانی
کوچه شهید رضایی ،جنب مدرسه
راهنمایی
حصار

شازند

تلخاب

خنجین

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی مرکزی
نام کتابخانه

شهرستان

شهید نبی اله

فراهان

قائم مقام فراهانی

فراهان

فرمهین

والیت

فراهان

فرمهین

حضرت زینب(س)

کمیجان

شادروان رضا
محمودی

کمیجان

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

ونک

روستای ونک

8636635919

3856113348

خیابان معلم کوچه بهزیستی

8633723606

3953116933

بلوار شهید فهمیده ،جنب پارک بسیج

8633722667

3953149553

روستای خسروبیگ

8635557626

3854183515

خیابان ولیعصر (عج)

8635552545

3855166161

خیابان محمدرسول اهلل

8635466452

3853135713

8658223373

3853188711

بلوار یادگار امام میدان امام حسین (ع)

8635453143

3851743945

8643323600

3784143381

8643223200

3881773356

8643251113

3781684895

خسرو بیگ

میالجرد

شهدای اسفندان

کمیجان

اسفندان

شیخ عبدالنبی وفسی

کمیجان

وفس

فخرالدین عراقی

کمیجان

کمیجان

امام صادق(ع)

محالت

نیم ور

خیابان طالقانی ،گلستان 13

آیت اهلل مقدسی

محالت

محالت

خیابان شهید رجایی

عالمه طباطبایی

محالت

محالت

6

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای وفس ،خیابان امام خمینی (ره)،
محله دونه

بلوار شهید بهشتی ،خیابان جهاد کشاورزی
(جنب پارک جنگلی)

