فهرست کتابخانه های عمومی یزد
تلفن

کد پستی

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امام حسن مجتبی

ابرکوه

ابرکوه

ابرکوه

ابرکوه

3532830173

8931973957

3532827192

8931654757

روبروی دبیرستان آسیه

3532876080

8936119161

خیابان کمربندی

3532872342

8935113188

جنب مدرسه داخل روستا

3532816480

9795189818

3532829991

8931714745

3532820957

8931933445

امام حسن مجتبی(ع)

اردکان

سرو سفلی

بلوار شهید صدوقی

3532286283

8955191147

امام رضا(ع)

اردکان

رباط

خیابان ولی عصر ،کوچه مدرسه فضیلت

3532213466

8959133345

امیرالمومنین(ع)

اردکان

ترک آباد

خیابان امام خمینی ،کوچه شهید رجایی

3532274340

8953134864

بقیه اهلل االعظم

اردکان

مزرعه نو

جنب مسجد جامع

3532283533

8957115785

حضرت ابوالفضل

اردکان

اردکان

خیابان دکتر شریعتی

3532223558

8951755457

اردکان

اردکان

خیابان صدرآباد

3532223810

8951947513

حاج شیخ محمد جواد
نجفی
سیداکبرجالیی
اسفندآبادی

ابرکوه

شهریار مهردشت

شهید ذبیح اله شفیعی

ابرکوه

کوثر

ابرکوه

ابرکوه

ابرکوه

ابرکوه

وهنری

حضرت آیت اهلل حاج
مالمحمد حایری

1

خیابان اصلی ایثارگران ،روبروی مدرسه
راهنمایی قدس
خیابان شهید صدوقی ،خیابان عاشورا،
محله جهانستان
اسفند آباد

ابرکوه

مجتمع فرهنگی

روستا

آدرس

مهر دشت

رئیس اباد

خیابان شهید باهنر ،تکیه گلکاران ،طبقه
زیرین
بلوار امام خمینی ،خیابان توحید ،خیابان
ارشاد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
شهرستان

شهر

نام کتابخانه

اردکان

اردکان

خاتم االنبیاء

اردکان

احمدآباد

شفق

اردکان

اردکان

شهید احمدی روشن

اردکان

شهید علیرضا اقبال

اردکان

عقدا

شهید فاضل خودستان

اردکان

احمدآباد

مسجد الرسول

اردکان

اردکان

مسجد روح اهلل

اردکان

اردکان

اشکذر

اشکذر

امام صادق(ع)

اشکذر

اشکذر

حضرت آیت اهلل
فاضل اردکانی

روستا

آدرس
خیابان آیت اهلل خامنه ای ،جنب حوزه
علمیه
خیابان امام ،مصالی خاتم االنبیاء
خیابان امام خمینی ،تقاطع خیابان هفتم تیر،

تلفن

کد پستی

3532224340

8951666736

913373364

3527231069

8951633537

3532211252

8959113113

3532282688

8955133813

3532274252

8953118741

3532246007

8951978367

3532250960

8951656768

3532723182

8941776848

خیابان امام خمینی ،کوچه کتابخانه

3532722173

8941635781

باقرالعلوم

اشکذر

عزآباد

جنب دبیرستان عفت

3532765699

8946166431

جواداالئمه

اشکذر

شرف آباد

خیابان خاتم االنبیا ،کوچه جواداالئمه

3532765688

8946157694

سیدالساجدین

اشکذر

شمسی

خیابان امام خمینی ،خیابان ابراهیم آباد

3532762655

8946137363

امام رضا(ع)
رضوانشهر

2

ساختمان کانون نشر و تعلیم قرآن کریم
خرانق

خیابان ولی عصر ،کوچه سازمانی
خیابان امام خمینی ،روبروی آموزش و
پرورش ،کاروانسرای عقدا
خیابان امام خمینی ،خیابان آیت اهلل فکور،
کوچه شهید محمد رشیدی
بلوار ایت ا ...خاتمی ،جنب مسجد الرسول
دیلم
خیابان حضرت ابوالفضل ،جنب مسجد
روح اهلل

رضوان شهر ،خیابان شهید صدوقی ،خیابان
شهید رفیعی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

اشکذر

اشکذر

شهید بهشتی آهنشهر

بافق

بافق

مجتمع فرهنگی هنری

بافق

بافق

محمد مفیدی بافقی

بافق

بافق

منتظران مهدیه

بافق

مبارکه

آسفیج

بهاباد

آسفیج

شهید علی اکبر جلیلی

بهاباد

بهاباد

عطایی محمدآبادی

بهاباد

بهاباد

فاطمیه

بهاباد

بهاباد

ثامن الحجج

تفت

دکتر سید حسین واحد

تفت

تفت

رشاد

تفت

نیر

مرحوم حاج شیخ
بمانعلی ذاکری

3

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان طالقانی ،جنب آسیاب اشکذر

3532725670

8941695637

3532453448

8975136791

3532425202

8971735679

3532423435

8971913436

کوچه شهید انغوزه ای

3532451600

8975113498

روستای آسفیج

3532488435

8973111394

خیابان امام خمینی ،جنب مسجد جامع

3532472623

8976135635

3532470702

8976138947

3532472577

8976136363

خیابان رضوی ،قدمگاه امام رضا(ع)

3526783021

899136571

خیابان امام خمینی ،محله سرده

3532624013

8991878179

خیابان شهید صدوقی ،کوچه کتابخانه

3532653265

8996117977

شهرک آهن شهر ،خیابان پارک ،جنب
مهمانسرا
خیابان پانزده خرداد ،کوچه فرعی 6
خیابان وحشی بافقی ،پارک بهمن ،جنب
شهرداری

خیابان امام (ره) شهرک ولی عصر (عج)
جنب مسجد ولی عصر (عج)
خیابان امام خمینی ،محله باغستان ،روبروی
بانک کشاورزی

دهشیر

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
شهر

روستا

آدرس

نام کتابخانه

شهرستان

سخوید

تفت

سخوید

سیدالشهدا(ع)

تفت

اسالمیه

مجتمع فرهنگی سیدالشهدا(ع)

شهدای بناد کوک

تفت

بنادکوک

خیابان حضرت امام (ره)

شهید آوینی

تفت

علی ابن ابیطالب(ع)

تفت

گاریزات

کوثر

تفت

نصرآباد

مجتمع فرهنگی هنری

تفت

تفت

امام حسین(ع)

خاتم

هرات

امام علی(ع)

خاتم

پروفسور سمیعی

خاتم

خیابان اصلی ،جنب درمانگاه صحیح
النسب

خیابان امام خمینی ،پائین تر از بانک

3532655700

8996189961

3526442005

8993188993

3532652022

3532623545

8991714139

3532672929

8998116497

9133535197

8994114614

3532634013

8991683115

3532570818

8988143534

خیابان اصلی

3532586466

8987144106

خیابان اصلی روستا

3532563869

8989113735

خاتم

هرات

خیابان شهرداری

3532572077

8988143534

شهید تاج فیروزه

خاتم

مروست

خیابان شهید مطهری

3532583999

8987113384

شهید صدوقی

خاتم

مروست

32582999

8987136819

حضرت ولی
عصر(عج)

4

تفت

تلفن

کد پستی

صادرات مرکزی طبقه فوقانی گلفروشی
جاده یزد ،شیراز ،خیابان ولیعصر ،روبروی
دبیرستان الغدیر
کوچه مسجد جامع ،جنب حسینیه بزرگ
نصرآباد
بلوار شهید بهشتی ،روبروی مسجد قدس

خیابان امام (ره) ،مسجد امام حسین (ع)
بنیاد صدوق
ترکان
هرابرجان
چاهک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار شهید صدوقی ،روبروی کانون آیت
اهلل خامنه ای

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
نام کتابخانه

شهرستان

فاطمه الزهرا(س)

خاتم

امام هادی(ع)

مهریز

مهریز

بقیه اهلل

مهریز

مهریز

حاج علی اکبر

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کرخنگان

روستای کرخنگان

3532582999

8987173317

3532523010

8981657143

3532522803

8981717947

3532552440

8986137836

روستای میرک آباد

3532547979

8981154781

روستای عصمت اباد

3532548081

8981143919

خورمیز سفلی ،جنب مسجد جامع

3532548268

8981138715

روستای مدوار

3532545354

8981774467

3532539312

8981693169

3532527660

8981856367

8981644665

8986113133

بلوار شهید زارعزاده ،خیابان مهدیه ،جنب
محمدیه
خیابان سیدمصطفی خمینی ،خیابان امام
حسن مجتبی ،بن بست دانش

مهریز

گردکوه

روضه الشهدا

مهریز

میرک آباد

سمسار یزدی

مهریز

شهدای خورمیز

مهریز

خورمیز

مهریز

مدوار

محبوبی

شهید محمد رضا
شیرزاده

عصمت
آباد

مهریز ،روستای گردکوه ،بلوار امام رضا
(ع) ،جنب بانک صادرات

م امام حسین – بلوار امام علی(ع) ،روبروی

شهید مطهری

مهریز

مهریز

مجتمع فرهنگی هنری

مهریز

مهریز

خیابان مطهری ،جنب زینبیه

مسجد امام حسین(ع)

مهریز

مهریز

شهرک شهید رجایی

3532530663

مهر

مهریز

جاده مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

3532555073
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سالن ورزشی موحدین

بهادران

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ابوالفضلی

میبد

میبد

خیابان سلمان فارسی

اردکانیان

میبد

میبد

خیابان امام خمینی ،محله امیرآباد

امام حسین(ع)

میبد

آیت اهلل کاشانی

میبد

ندوشن

حضرت ابوالفضل بیده

میبد

میبد

الزهرا بفروئیه

میبد

بفروئیه

مرکزی

میبد

میبد

اتابکی گنبد سبز

یزد

یزد

آزادگان

یزد

یزد

امام خمینی(ره)

یزد

یزد

امام علی(ع)

یزد

یزد

رکن آباد

آدرس

تلفن

کد پستی

3532322299

8961964547

3532335020

8961737885

3532370273

8965115795

3532313211

8948113895

3532353489

8961665336

ک گلزار شهدا

3532344856

8963136388

بعد از میدان آیت اهلل اعرافی ،کوچه همت

03532346100 -

33

3532346104

بلوار امام خمینی(ره) ،خیابان سید رکن
الدین
سرچشمه ،میدان امام حسین ،جنب مسجد
الغدیر
بلوار شهید اشتری ،جنب تکیه ابوالفضلی
بیده

خیابان مهدی ،انتهای کوچه کمیته امداد،
مسجد اتابکی (گنبد سبز)
خیابان تیمسار فالحی ،کوچه حافظ
امامشهر ،بلوار ولی عصر ،خیابان زهیر،
کوچه مسجد امام
بلوار دانشجو ،سه راه تعاون ،مجتمع
فرهنگی هنری امام علی

8961833754

3536303800

8914774651

3538242434

8916876546

3535257111

8917733489

3538263935

8916713434

آیت اهلل
یزد

سیدمحمدکاظم

یزد

بلوار شهید صدوقی ،کوچه تاالر هنر

3537247224

8917693577

طباطبایی یزدی
یزد

ایثار نجف آباد

6

حمیدیا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار شهید دشتی ،خیابان مسجد جامع ،ک
کانون ،جنب مسجد نجف آباد

3538333140

8949133738

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

جامع وکیلی

یزد

زارچ

حضرت زهرا(س)

یزد

حمیدیا

حضرت سیدالشهدا(ع)

یزد

یزد

دکتر محمد جوادی

یزد

یزد

رسالت شهید

یزد

یزد

رییس فرهمند

یزد

یزد

یزد

یزد

آدرس

روستا

خیابان امام خمینی ،حسینیه بزرگ زارچ،
جنب مسجدجامع
ک شهید احمدعلی دشتی
خیابان انقالب ،کوچه مشیری ،کوچه شهید
موحدی نیا

تلفن

کد پستی

5652712312

8941933193

3538221110

8949146315

3535251001

8918818674

صفائیه ،میدان اطلسی ،انتهای بلوار شهیدان

03538239300 -

اشرف ،خیابان دکتر مسعود جوادی

03538234900

خیابان سید گلسرخ ،محله شیخداد ،ک

8915855517

3536212012

8919653796

3536247225

8914693669

3536293390

8944179653

یزد

یزد

خیابان امام خمینی ،بعد از بانک سپه

3536265313

8913697351

شهدای شاهدیه

یزد

شاهدیه

خیابان امام خمینی ،روبروی گلزار شهدا

3535210455

8943177619

شهدای نعیم آباد

یزد

یزد

3538265590

8916333811

شهید سلطانی

یزد

شاهدیه

گردفرامرز

3535216700

8949449315

یزد

زارچ

بلوار شهید صدوقی ،جنب مهدیه

3535275501

8941856451

یزد

زارچ

3535276999

8941933111

یزد

یزد

3536207111

8914978435

سید محمد کاظم
دهقان دهنوی
شرف الدین علی
یزدی

شهید شیخ علی
کالنتری
شهید محمد علی
بابایی
شهید مطلب شفیعی
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهید فالح حسینی
خیابان مهدی ،کوچه کتابخانه
بلوار ایت اهلل مدرسی واقع در پارک
بزرگ شهر

کوچه اصلی نعیم آباد ،جنب مسجد
شاهزاده

زارچ ،بلوار صاحب الزمان ،طبقه تحتانی،
درمانگاه جواد االئمه زارچ
بلواردهه فجر ،خیابان خیام ،ک مسجد
حضرت حجت ،ک شهید شفیعی

فهرست کتابخانه های عمومی یزد
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

یزد

یزد

بلوار دهه فجر ،بلوار عالمه جعفری

علی بن موسی الرضا

یزد

یزد

خیابان مریم پالک  63مسجد الرضا(ع)

3538247529

غدیر

یزد

یزد

خیابان شهید مطهری ،واقع در پارک غدیر

3535253096

8917614589

فرخی یزدی

یزد

یزد

3538250940

8916775361

قرآن و عترت

یزد

یزد

3536252555

8914719473

گل افشان

یزد

یزد

3537243252

8916993319

مرحوم مسعود دهقانی

یزد

کوچه امام خمینی ،جنب مسجد جامع

3538363900

8944113761

مهدی آذر یزدی

یزد

آزادشهر ،فلکه سوم

3537238338

8916984875

عالمه محمد تقی
جعفری

8

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

3536302141

8914863196

8916844745

خیابان آیت اهلل کاشانی ،ک مازاریها،
جنب رستوران سنتی
خیابان امام خمینی ،روبروی بانک تجارت
بلوار شهید صدوقی جنب شهرداری ناحیه
3
محمد آباد

یزد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

