فهرست کتابخانه های عمومی البرز
نام کتابخانه
استاد محمدی
اشتهاردی

شهرستان

شهر

اشتهارد

اشتهارد

امام رضا(ع)

اشتهارد

شهید مطهری

اشتهارد

اشتهارد

فرهنگسرای مالصدرا

اشتهارد

اشتهارد

بعثت

ساوجبالغ

چهارباغ

بقیة اهلل (عج)

ساوجبالغ

روستا

پلنگ آباد

آدرس

تلفن

کد پستی

صیادیه خیابان شهیدصدری پارک شهدا

2637728820

68119 ،31871

خیابان شهید مطهری ،کوچه نارنجستان

2637360450

17391 ،31861

خیابان شهیدچمران،پارک چمران

2637722998

68118 ،31871

2637725553

84479 ،31871

شهرک وحدت خیابان فرهنگ ،خیابان
پیوند

ملک آباد ،خیابان امام خمینی (ره) ،ابتدای
خیابان شهید قره حسنلو ،مسجد جامع

2645267400

3366155197

(حضرت ابوالفضل)

حوزه علمیه امام

هیو

عبدا ...معدنکن ،طبقه دوم مسجد
البرز ،ساوجبالغ ،هشتگرد ،بلوار مصلی،

ساوجبالغ

هشتگرد

سیار فدک

ساوجبالغ

هشتگرد

شهدای کردان

ساوجبالغ

شهدای گلسار

ساوجبالغ

شهید ثالث

ساوجبالغ

عمومی شهرداری

ساوجبالغ

صادق(ع)

خیابان آیت ا ...طالقانی ،خیابان شهید

2644643959

13958 ،33371

بلوار شهید صبایی ،کتابخانه عمومی حوزه

2644223115

علمیه امام صادق(ع)
کتابخانه مادر:الهادی کد
(131006هشتگرد بلوار آیت اهلل خامنه ای
جنب بهزیستی) ،کامیونت 567الف ،21

2644235655

3361637189

 33ارائه خدمات به روستاهای شهرستان
ساوجبالغ

1

خیابان شهید امیر صحرایی ،خیابان دکتر

- 02644333900

طباطبایی

02644333407

گلسار

خیابان شهید محمد صفا خیل

2644526727

3361143916

شهر جدید

میدان شهرداری مسجد ولی عصر(عج)ط

هشتگرد

همکف

2644260845

35658 ،33618

کوهسار

خیابان سیدالشهدا(ع) ،پالک 25

2644326263

33351

کردان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

3365112461

فهرست کتابخانه های عمومی البرز
نام کتابخانه
مرکز آموزشی شهید
چمران

شهرستان

شهر

ساوجبالغ

چهارباغ

روستا

آدرس
جاده قزلحصار ،آموزشگاه علمی،
تخصصی شهید چمران ناجا

شهر جدید

فاز یک ،خیابان آسمان ،پشت مجتمع

هشتگرد

اداری الوند ،جنب مسجد علی(ع)
بلوارآیت ا ...خامنه ای ،جنب بهزیستی

مهستان

ساوجبالغ

الهادی(ع)

ساوجبالغ

هشتگرد

ولیعصر(عج)

ساوجبالغ

هشتگرد

ابن سینا

فردیس

فردیس

شهرک سپاه خیابان 16متری ،خیابان 7تیر

شهدای مشکین دشت

فردیس

مشکین

خیابان هدایتکار ،بلوار شیرازیان ،ک

دشت

شورای شهر ،جنب مدرسه امیرالمومنین

شهدای وحدت

فردیس

فردیس

شهیدان طایی

فردیس

فردیس

عالمه امینی

فردیس

فردیس

فرهنگ

فردیس

گلستان

فردیس

فردیس

فردیس

فردیس

فردیس

فردیس

مسجد جامع
المهدی(عج)
مقدس اردبیلی

2

محله کردآباد ،خیابان بوعلی ،خیابان
ولیعصر

شهرک وحدت 20 ،متری اصلی ،نبش
خیابان  8غربی
فردیس ،شهرک ناز ،خیابان نهم ،جنب
پارک فدک
کانال غربی ،روبروی شهرداری منطقه 3
فرخ آباد
زیبا دشت

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان شهید رجایی ،جنب مخابرات

تلفن

کد پستی

2633265060

3178787811

2644266551

3361933779

- 02644224820
2644235655
2644232565

3361713155

2636501246

84134 ،31767

2636204525

39515 ،31787

2636647977

3165844534

2636806002

3179636815

2636508275

54618 ،31757

- 02636882600
9100427262

فلکه سوم ،خیابان  33غربی جدید

2636504000

فلکه چهارم ،خیابان  17شرقی قدیم ،طبقه

- 02636531262

فوقانی مسجد المهدی

9122605145

شهرک منظریه ،خیابان شهید قاسم حق
بیان غربی ،بلوار بهار آزادی ،پالک 65

37189 ،33616

2636603342

3178816647

3175963137

73117 ،31666

فهرست کتابخانه های عمومی البرز
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ندامتگاه فردیس

فردیس

فردیس

امام خمینی(ره)

کرج

کرج

امام علی (ع)

کرج

کرج

امام علی (ع)

کرج

کرج

امام علی(ع)

کرج

محمد شهر

امیر کبیر

کرج

کرج

آیت اهلل طالقانی

کرج

کرج

بوعلی

کرج

کرج

جالل آل احمد

کرج

کمال شهر

کرج

کرج

دارالعلوم فاطمه (س)

کرج

کرج

دکتر معین

کرج

کرج

الزهرا(س)

کرج

کرج

روستا

آدرس
حسین آباد ،راه آهن ،بعدازپل ،ندامتگاه
فردیس

رجایی شهر فازیک خیابان  13شرقی
شاهین ویال ،خیابان  15شرقی ،روبروی
بوستان ارغوان
حصارک ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان
امامزاده محمد ،جنب مسجد جامع
حصارک

حجت االسالم
شهیدملک زاده

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

عباس آباد،خ22بهمن،خیابان باهنر،جنب
پارک.
میدان قدس ،چهاررراه دانشکده
حصارک باال بلوار شهید خراسانی جنب
پارک الله
م نبوت ،خیابان دانشگاه هنر ،انتهای بوعلی
23
خرمدشت ،خیابان میثم  ،3کوچه نیلوفر ،1
جنب بوستان
بلوار جمهوری جنوبی ،بلوار سرداران،
جنب پارک انصار

تلفن

کد پستی

9125798116

3173713111

2634420635

93864 ،31489

2632511300

3134915415

- 02634573072
9354111889

3198735763

2636314422

3178843545

2632223008

77866 ،31587

2634571049

14568 ،31976

2632511300

2634800226

3199164570

2632775212

3133793155

خیابان شهید آیت اهلل بهشتی ،خیابان

091246733380

فاطمیه ،ساختمان فاطمیه

2632244739 -

فاز  5مهرشهر ،خیابان اقاقیا ،جنب راهبانی

2633503070

3183636575

2632506909

16613 ،31556

م طالقانی ،خیابان شهید شجاعی ،پارک
رسالت

3134964555

فهرست کتابخانه های عمومی البرز
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سیار فروغ دانایی

کرج

کرج

شهدای جامعه واریان

کرج

کرج

شهدای علی آباد گونه

کرج

شهید چمران

کرج

محمد شهر

شهید حقیقی

کرج

گرمدره

شهیدان نصیری

کرج

کرج

عالمه حلی

کرج

کرج

عالمه دهخدا

کرج

محمد شهر

عالمه طباطبایی

کرج

کمال شهر

فاطمیه(س)

کرج

کمال شهر

فجر

کرج

ماهدشت

فرهنگسرای حافظیه

کرج

کرج

کرج

کرج

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کتابخانه مادر عالمه حلی کرج کد
131021بلوار ذوب آهن ،ایستگاه
شکرآباد ،کوچه غالمحسینی ،جنب پارک

2632801161

3157835186

اطلسی

فرهنگسرای دکتر علی
شریعتی

4

علی آباد
گونه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

م توحید ،بلوار بالل ،ک گلسرخ ،پالک 2

2632209315

3134853876

خیابان گلچشمه

9101629954

3184885685

شهرک چمران ،چمران  ،2پارک چمران

2636301555

3178884878

2636106713

31649

2632249230

93979 ،31346

2632801161

35186 ،31578

2636300400

3184785365

2634703000

74865 ،31997

2634702999

36361 ،31997

2637304110

73996 ،31899

2632519500

67151 ،31548

شهرک امیر اباد ،بلوار امیر اباد ،کنار
پارک بزرگ گرمدره
بلوار امام زاده حسن خیابان شهید نصرتی
بلوار ذوب آهن ،ایستگاه شکرآباد ،جنب
پارک اطلسی ،ک شهید غالمحسینی
ولدآباد ،خیابان امیرکبیر ،خیابان شهید
محمود رضایی
خیابان امام خمینی ک میعاد 10
خیابان امام خمینی میعاد 25جنب دبیرستان
دختران فاطمیه
میدان آزادگان خیابان شهید بهشتی بلوار
بسیج
عظیمیه ،م آزادگان45 ،متری کاج4 ،راه
شهید نیک نژادی ،بسمت خدمات شهری
میدان آزادگان ،منطقه 20 ،5متری

- 02632215354

شریعتی ،فرهنگسرای شریعتی

9122605145

3154743968

فهرست کتابخانه های عمومی البرز
روستا

نام کتابخانه

شهرستان

شهر

فرهنگسرای غدیر

کرج

محمد شهر

مالک اشتر

کرج

کرج

محبان کوثر

کرج

کرج

مال احمد نراقی

کرج

کرج

کرج

کرج

ندامتگاه کرج

کرج

کرج

والیت رود

کرج

یاس

کرج

ماهدشت

امام باقر(ع)

نظراباد

نظرآباد

امام جواد(ع)

نظراباد

احمدآباد

امام حسن مجتبی(ع)

نظراباد

بختیار

امام صادق(ع)

نظراباد

اندیشه

نظراباد

آدرس
شهرک بعثت ،بلوار گلستانک ،خیابان
ولیعصر
خیابان انقالب ،اول خیابان مالک اشتر،
جنب پارک بسیج

تلفن

کد پستی

2636331722

45331 ،31846

2634680805

1427016900

کرج ،رجایی شهر ،بلوار زرین ،کوچه
مسجد ،روبروی مسجد امام حسین(ع)،

2634431709

3148736961

پالک 65

موسسه تحقیقات علوم
دامی

5

چهارراه مصباح ،جنب پمپ بنزین پرشیا،
خیابان شهید عشیری ،جنب پارک زینبیه
بلوار شهید بهشتی ،بعد از سه راه رجایی
شهر ،روبروی دهقان ویالی اول
قزلحصار ،ندامتگاه کرج

والیت رود

جاده چالوس ،کیلومتر75

خالصه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

2633265114

3187694131

- 02635212984
9193238177

بلوار امام خمینی ،خیابان شخید رحمانی،
ساختمان غدیر ،طبقه دوم

02637616393

3156176664

3188953117

2645354252

9145 ،1633

2645393268

3333115339

خیابان شهید بهشتی

2644633115

3335154333

بلوارشهید سلطانی پارک شهر

2645352910

47883 ،33317

خیابان شهدا ،روبروی خیابان ولیعصر(عج)

2645313507

3334133381

ساختمان مکتب القرآن

محمدآباد

2634413257

31585

،09128707801

محله رسالت خیابان آیت ا...کاشانی جنب

نظرآباد

2632749855

3135746357

روستای احمدآباد ،نرسیده به روستای
اسالم آباد

فهرست کتابخانه های عمومی البرز
نام کتابخانه

شهرستان

آیت اهلل نجم آبادی

نظراباد

پیامبر اعظم(ص)

نظراباد

شهید کشن روستا

نظراباد

قلم

نظراباد

شهر

روستا

نجم آباد

آدرس
خیابان شیخ ابوالحسن نجم آبادی ک
شهید امیرچتکشی

تلفن

کد پستی

2645373008

16959 ،33341

سه راهی نظر آباد میدان شورا ،شهرک
آزادگان ،خیابان پیام ،جنب دانشگاه پیام

نظرآباد

2645383601

33737 ،33319

نور

6

حاجی
بیگ

نظرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

چهارباغ ،ملک آباد ،خیابان امام خمینی،
ابتدای خیابان شهیدقره حسنلو ،مسجدجامع

2645454828

3335145498

چهارباغ(حضرت ابوالفضل)
خیابان داراالسالم خیابان هجرت

2645341670

3331465753

