فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

ادیب

اسدآباد

چنار سفلی

ثاراهلل (ع)

اسدآباد

مزرعه بید

شهیدرجایی

اسدآباد

شهیدقهاری

اسدآباد

فاطمه الزهرا(س)

اسدآباد

معراج

اسدآباد

امام حسن مجتبی(ع)

بهار

امام علی(ع)

بهار

زاغه

پور سینا

بهار

پرلوک

جنب دهیاری

حکمت

بهار

حسین آباد

خیابان شهید آشوری ،جنب مسجد امام

آشوری

خمینی(ره)

شهیدباهنر

بهار

بهار

عالمه طباطبائی

بهار

اللجین

خیابان امام (ره) جنب پارک کودک

فجر

بهار

صالح آباد

خیابان امام (ره) پشت بانک ملی

1

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

روبروی مخابرات ،کوچه شکیبا

9133536014

654648458

روستای مزرعه بید

8133522804

6544153594

خیابان امام ،پارک شهید رجائی

8133122595

6541838566

8133143324

6547163344

8133582100

6548143354

8133175218

6548155656

شهرک ،خیابان امام جنب دفتر امام جمعه

8134567777

6539133333

میدان امام

8134562121

6538136781

8134628525

6537117488

8134583825

6538165886

8134502688

6531855591

8134522250

6533136661

8134622366

6536133448

اسدآباد

چنار علیاء

کوچه پاسگاه ،روبروی مدرسه شبانه
روزی کوثر
جاده کلیایی ،خیابان شهید کشوری ،جنب

آجین

ساختمان بخشداری
قاسم آباد

خیابان  8متری کودک ،روبروی پارک

لک لک

کودک

مهاجران

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان امام خمینی (ره) جنب دانشگاه پیام
نور

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

فرهنگ حسین آباد

بهار

گنجنامه

بهار

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

حسین آباد

خیابان ولیعصر(عج) جنب منبع آب

8134553188

6539115196

تازه کند
(حسام

روبروی مسجد امام حسین(ع)

8134576217

6534145699

آباد)
مرحوم صفرعلی نقی

بهار

دستجرد

روستای دستجرد

8134532292

الوند

بهار

مالک اشتر

میدان شهدا

8134573744

4535153655

باقرالعلوم(ع)

تویسرکان

سرکان

خیابان امام خمینی ( ره ) ،خیابان  7تیر

8134733828

6584143915

بامداد

تویسرکان

فرسفج

9123073389

6586159136

بعثت

تویسرکان

سید شهاب

خیابان شهید مطهری ،جنب مسجدجامع

8134863656

6585137453

بینش

تویسرکان

اشترمل

خیابان شهدا ،پایین تر از مخابرات

8134775636

65851733860

رضی الدین آرتیمانی

تویسرکان

تویسرکان

بلوار معلم ،جنب اداره ورزش و جوانان

8134922880

65817198741

شهیدصدوقی

تویسرکان

تویسرکان

8134924936

6581867951

شهیدمدنی

تویسرکان

تویسرکان

8134922780

6581663153

عترت

تویسرکان

تویسرکان

8134925003

6581643138

موعود

تویسرکان

8134773626

6587154381

زاده

2

استان همدان ،شهرستان تویسرکان ،شهر
فرسفج ،میدان امام خمینی (ره)

سرابی ،خیابان امام حسین (ع) ،پارک
امامت
بلوار سرکان ،جنب اداره پست
خیابان مدرس سبزواری ،داخل پارک
زرهان
المیان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان حضرت ابوالفضل(ع)

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

امام صادق(ع)

رزن

بابانظر

آیت اهلل حائری

رزن

کرفس

آیت اهلل فیاضی (ره)

رزن

نیر

رزن

شاهنجرین

خیابان اصلی روبروی کالنتری شاهنجرین

جواداالئمه

رزن

خورونده

خیابان اصلی ،روبروی درمانگاه

شهدای گمنام

رزن

شهید ستار ابراهیمی

رزن

شهید مفتح

رزن

عالمه دهخدا

رزن

مالحسینقلی شوندی

رزن

آیت اهلل محققی

فامنین

اصله

دانش

فامنین

تجرک

شهید مطهری

فامنین

آیت اهلل میرزا طاهر
ربانی شاهنجرانی

3

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

جنب دهیاری

8136483942

6567197435

روستای کرفس

8136333146

6566163118

8136357625

6569184848

8136338079

6566144554

8136345596

656715334

8136222355

6568144554

8136378090

0

8136423451

6567168776

8136463925

6569113793

8136222253

6568138455

ورودی روستا ،جنب دهیاری

8136864527

6561143159

جنب حوزه مقاومت بسیج شهید خواستان

8158215836

6564119135

خیابان شهید مطهری ،روبروی مسجد اعظم

8136823989

6561715861

خیابان امام خمینی (ره) ،کوچه شهید
صادقی کبیر

بلوار امام خمینی ـ خیابان اندیشه ـ جنب

رزن

مجتمع اندیشه
خیابان شهید وحدت آزاد ،جنب دهیاری

قایش

بلوار شهید مفتح ـ روبروی بخشداری

دمق

سردرود
قروه

میدان امام ،بلوار شهید مفتح ،جنب مسجد

درجزین

صادقیه
شهرک فرهنگیان ،خیابان سرلشگر خلبان

رزن

فامنین

بختیاری ،انتهای فاز 1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

فدک

فامنین

ابن سینا

اشرفی اصفهانی

بابا طاهر

ثامن االئمه (ع)

رسالت

سوباشی

غدیر

قائم(عج)

قدس

کبودر
آهنگ

شهر

آهنگ

آهنگ

کبودر
آهنگ
کبودرآهن
گ

کبودر

کبودر

آهنگ

آهنگ

کبودر
آهنگ

میدان جهاد

8135328366

6558139114

بلوار بعثت ،جنب دانشکده فنی مهندسی

8135223161

6551943755

امیرآباد

خیابان امام خمینی (ره) ،جنب مسجد جامع

8135543759

6551166514

اکنلو

خیابان پاستور

8135386393

6556117175

8135363288

6557189759

پشت مسجد امیرالمومنین

8135422210

6558143778

میدان امام حسین ،ابتدای خیابان دستغیب

8135225888

6551613448

8135381046

6551143796

خیابان شهدا کوچه امام حسن مجتبی

8135342070

6553136841

کوچه شهید جعفری

8135341281

6559136178

خیابان شهید آقابالی ،نبش کوچه نسیم

8135376221

6559165581

(عج )

قاباق تپه

ویان

مرحوم سید موسی

کبودر

حمیدی

آهنگ

آباد

هگمتانه

آهنگ

4

هاجر

خیابان شهدا ،جنب دبیرستان امام مهدی

داق داق

کبودر

خیابان مطهری ،نرسیده به مدرسه دخترانه

سوباشی

آهنگ

آهنگ

8136868273

6561175169

شیرین سو

کبودر

کبودر

روستا

گل تپه

کبودر

گ

آدرس

فیض آباد

کبودر

کبودرآهن

تلفن

کد پستی

نورآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

جاده اصلی کبودرآهنگ ،نرسیده به
مسجد حضرت ابوالفضل

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

امام سجاد(ع)

مالیر

اسالم آباد

خیابان امام سجاد(ع) ،جنب حوزه علمیه

8132476700

6579133944

خیابان شهدا ،میدان بسیج ،روبروی مصلی

8132314111

6571844733

روستای علی آباد دمق

8132144300

6578161319

مالیر

جوزان

خیابان شهدا ،کوچه تاک

8132353164

6574147744

مالیر

کهکدان

خیابان شهید بهروزی

8132357755

6576163831

برادران شهید مومنی

مالیر

طجر

خیابان امامزاده

8132350440

65761499873

پروفسور راستان

مالیر

خیابان جانبازان

8132474020

6577136671

توحید

مالیر

سامن

8132422555

6576151343

دانشجو

مالیر

مالیر

خیابان خلبان ،پارک جنگلی خلبان

8133332221

6571971834

شهدای گمنام

مالیر

جوکار

خیابان انقالب اسالمی

8132173700

6578195651

شهید بهشتی

مالیر

مالیر

8132225588

6571963447

شهید ترکاشوند

مالیر

روستای نازول

8132153444

6576143311

صاحب الزمان (عج)

مالیر

ابتدای خیابان شهدا ،روبروی مسجد جامع

8132154644

6578185369

عالمه امینی

مالیر

8132215000

6571639733

آیت اهلل سید رضا

مالیر

فاضلیان
آیت اهلل سید محمد

شهر

ازندریان
علی آباد

مالیر

میرشاهولد
آیت اهلل شیخ شهاب
الدین مصطفوی
آیت اهلل محمدتقی
جعفری

5

دمق

حسین آباد
ناظم

خیابان شهید بهشتی ،خیابان  15خرداد،
جاده طجر

خیابان شهید احمد وفایی ،بازار میوه وتره
بار
نازول
حسین اباد
شاملو

مالیر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان آزادگان ،بلوار  15خرداد ،ابتدای
خیابان جوان ،مجتمع مرکزی آموزش هنر

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

8132220277

6571963447

عالمه مجلسی

مالیر

مالیر

روستای آورزمان

8132463400

6577163599

قهرمان پاکبین

مالیر

آورزمان

8132323715

6575179539

کریم خان زند

مالیر

پیروز

بلوار شهدا ،خیابان جانبازان

8132363666

6574183733

گلستان کتاب

مالیر

جوراب

جنب حوزه علمیه

والیت

مالیر

یادگار امام(ره)

مالیر

انتهای بلوار سیف الدوله ،ابتدای پارک
سیفیه

م طالقانی ،خیابان شهید مراد نصیری،
16متری دوم شمس آباد ،پشت مسجد

مالیر

8132244848

6571741563

فاطمه زهرا(س)
جنب مدرسه شهید دستغیب

8132343951

6576193354

9دی

نهاوند

برزول

بلوار فرهنگ ،روبروی بخشداری

8133483624

65961 -53757

امیرالمومنین(ع)

نهاوند

نهاوند

شهرک شهید حیدری ،نبش میدان  7تیر

8133263436

65918 ،88837

آیت اهلل نهاوندی

نهاوند

نهاوند

بلوار شهیدبهشتی روبروی خانه معلم

8133243852

65919 -63147

بصیرت

نهاوند

گیان

ابتدای شهر گیان ،جنب پارک عمومی

8133423790

65961 -98669

سیدالشهدا(ع)

نهاوند

گیل آباد

مسجد جامع گیل آباد

8133462280

6596189144

نهاوند

شهرک

ابتدای جاده لیالس

8158263205

65991 -64343

8133233377

65919 -13549

شهرک ولی
عصر(عج)
شهید حیدری

نهاوند

6

انوج

نهاوند

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان امام بلوار شهید بهشتی پارک
ولیعصر

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید قدوسی

نهاوند

فیروزان

مراد همتی

نهاوند

آزادی

همدان

همدان

اعتمادیه

همدان

همدان

امام حسین(ع)

همدان

همدان

امام خمینی(ره)

همدان

قهاوند

امام هادی(ع)

همدان

پروین اعتصامی

همدان

همدان

پیامبر اعظم(ص)

همدان

جورقان

محله گمار ،خیابان رجایی

حماسه  30مهر

همدان

همدان

خضر جنب پارک شهدای خضر

8132640607

همدان

مریانج

بلوار شهید بهشتی ،خیابان مجلسی

8134262100

6514155566

شاهد

همدان

همدان

8132651899

6514933171

شهدای دره مرادبیگ

همدان

همدان

سردار شهید حبیب
مظاهری

روستا

میان آبه

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان ایثارگران

8133722100

65981 -35313

کوچه مسجد

8133462280

6596107678

8138264546

6515657797

8138241222

6515997598

8134281550

6513935316

خیابان شهید مطهری جنب درمانگاه

8138462206

6563173749

روبروی پست بانک

8138472145

6563118817

اسالمشهر ،کوچه رنجبران (عقیل نهم )

8134432704

6519718949

8134373986

6518143996

6513774118

فلکه فردوسی ،خیابان طالقانی ،جنب
پارک کودک
میدان رسالت ،جاده فقیره ،انتهای بلوار
بهارستان
شهرک مدنی ،سه راه هنرستان جنب
هنرستان هنرهای تجسمی

هیزج

خیابان شهدا ،میدان شاهد ،انتهای پارک
شاهد ،روبروی پمپ گاز
میدان بیمه ،بلوار مصیبت مجیدی ،جاده
دره مرادبیگ ،میدان بهارستان ،جنب
پارک

7

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

8138236208

6515947469

فهرست کتابخانه های عمومی همدان
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید خضریان

همدان

همدان

شهید مدرس

همدان

همدان

شهیدان حجازی

همدان

همدان

فرهنگیان

همدان

همدان

کوثر

همدان

همدان

مرکزی

همدان

همدان

المهدی(عج)

همدان

8

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

شهرک مدنی ،مجتمع امام خمینی(ره)

8134297277

6513778597

8138290330

6517833195

8138255661

6515676783

8132549266

6519943135

8134246828

6519798765

8132646747

6514699981

8134334272

6514197141

شهرک مدرس خیابان عدالت جنب کانون
پرورش فکری
خیابان بوعلی ،کوچه نصرت جنب پارک
شهیدان حجازی
شهرک فرهنگیان ،فاز ،1جنب پارک
شهید باهنر
حصار علی اباد ،خیابان فدک ،جنب سالن
ورزشی
چهار راه تختی ،بلوارشهید مفتح ،تپه
مصلی
وفرجین

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روبروی خانه بهداشت

