فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

شهدای قلعه شیان

شهید مدرس

شهرستان

شهر

اسالم آباد

قلعه شیان

غرب
اسالم آباد

روستا

اسالم آباد غرب ،دهستان شیان ،روستای
قلعه شیان
جاده اهواز به اسالم آباد ،جنب درمانگاه

8345672040

8345622816

6764182265

8345224400

6761735955

8345228464

6761936795

8345231276

6761715341

بعثت

پاوه

پاوه

میدان شهداء روبروی فرمانداری

8346127060

6791961438

بهمن22

پاوه

نودشه

خیابان اصلی (امام خمینی)

8346442292

6795115989

شهید رجایی

پاوه

باینگان

8346472500

6793113138

قدس

پاوه

نوسود

خیابان امام خمینی جنب اداره برق

8346422677

6794115188

وحدت

پاوه

پاوه

میدان شهدا ،جنب فرمانداری

8346125701

6791964617

تازه آباد

خیابان فاروق اعظم

8346725120

6777116367

تازه آباد

خیابان شهید رجایی

8346722248

6777134784

غرب

حمیل

آدرس

تلفن

کد پستی

اسالم آباد

اسالم آباد

م امام خیابان شهید مفتح طبقه همکف

غرب

غرب

اداره ارشاد

مرحوم حاج حسین

اسالم آباد

اسالم آباد

میدان شهیدبهشتی بلوار یادگار امام

علی خان زنگنه

غرب

غرب

روبروی دادگاه

اسالم آباد

اسالم آباد

خیابان راه کربال ،جنب هنرستان شهید

غرب

غرب

چمران

کوثر

والیت

شهید عارف فتاحی

طالقانی

ثالث
باباجانی
ثالث
باباجانی

1

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

میدان شیخ احمد خیابان شهید عزیر
خدری جنب مزار شهداء

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

مال محمد امین حسینی

شهرستان
ثالث
باباجانی

شهر

روستا

ازگله

امام خمینی(ره)

جوانرود

جوانرود

سیار پیک دانایی

جوانرود

جوانرود

آدرس

تلفن

کد پستی

مجتمع اداری ازگله ،طبقه همکف

8346752039

6776113378

8346230033

6798119187

خیابان فرهنگیان روبروی آموزش و
پرورش
آدرس کتابخانه مادر :جوانرود ،خیابان
فرهنگیان فاز یک ،روبروی اداره آموزش
و پرورش ،کتابخانه عمومی امام خمینی

8346230033

6798119187

(ره)
محمد رسول اهلل

جوانرود

جوانرود

فرهنگیان ،فاز3

8346232722

امام صادق(ع)

داالهو

کرند غرب

میدان مدرس

8343723130

6766163593

پیامبر اعظم(ص)

داالهو

ریجاب

خیابان ابودجانه

8343752726

6765136136

توحید

داالهو

کرند غرب

خیابان ولیعصر باالتر از بهداری

8343722021

6766144797

نور

داالهو

گهواره

جنب مدرسه شبانه شهید رجایی

8343742463

6767119615

سید طاهر هاشمی

روانسر

روانسر

میدان شهدا ابتدای جاده روانسر به
کامیاران روبروی پایگاه فوریتهای پزشکی

8346527776

6796136545

روانسر
شهدای شهر شاهو

روانسر

روانسر

بخش شاهو جنب شهر داری شاهو

8346522417

6791131111

فجر

روانسر

روانسر

بلوار معلم ،روبروی باشگاه پوریای ولی

8346523788

6796148339

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

انقالب

شهرستان

شهر

سرپل
ذهاب

روستا

آدرس

تلفن

ترکویس

روستای ترکه ویس

8358510149

خیابان راه کربال ،جنب پارک شاهد

8342222254

بلوار شهید باهنر

8342232025

خیابان ولیعصر بعد از چهار راه دانشگاه

8348421186

6751844397

روستای گردکانه علیا

8348942242

6754113198

8348432277

6751675593

روستای آگاه علیا

8348952243

6755111373

روستای باوله

8348862351

6753191317

8348422902

6751853111

روستای آب باریک علیا

8358497912

6753173117

بلوار امام خمینی جنب کالنتری سطر

8348832362

6756111375

شهرک امام خمینی بلوار کرمانشاه صحنه

8348322425

6746171138

سرپل

سرپل

ذهاب

ذهاب

سرپل

سرپل

ذهاب

ذهاب

باقرالعلوم

سنقر

سنقر

حافظ

سنقر

دکتر نصراهلل قهرمانی

سنقر

سعدی

سنقر

آگاه

شهید ضیایی

سنقر

باوله

عالمه مجلسی

سنقر

فردوسی

سنقر

مولوی

سنقر

سطر

ابن سینا

صحنه

صحنه

رسالت

عالمه امینی

3

گردکانه

شهرک ولیعصر ،پشت آموزشگاه رانندگی

سنقر

ولیعصر

کمربندی آیت اهلل غفاری ،باالتر از میدان

سنقر

شهرداری
آبباریک

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

کد پستی

6771763117

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

اقبال الهوری

صحنه

صحنه

دانش

صحنه

شهدای میانراهان

صحنه

شهید باهنر

صحنه

کندوله

آزادی

قصر شیرین

کرکهرک

سیار شهدای بازی
دراز

روستا

گاوکل

میانراهان

آدرس

تلفن

کد پستی

شهرک شهید بهشتی

8348327009

6746199665

روستای گاوکل

8348352240

6749671154

میانراهان

8348722500

6758153179

روستای کندوله

8348642374

6759118171

روستای کرکهرک

8358520376

6781175135

کتابخانه مادر:عالمه حلی قصرشیرین کد
قصر شیرین

(121043روستای خسروی بلوار راه کربال

قصرشیرین

9183341837

6784111171

جنب مسجد خسروی)

عالمه حلی

قصر شیرین

عالمه دهخدا

قصر شیرین

قصرشیرین

استاد یداله بهزاد

کرمانشاه

کرمانشاه

استقالل

کرمانشاه

آل آقا

کرمانشاه

کرمانشاه

امام علی(ع)

کرمانشاه

کرمانشاه

4

خسروی

قزانچی

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

بلوار راه کربال ،جنب مسجد جامع

9183341837

6784111171

خیابان راه کربال جنب پارک شاهد

8342423655

6781645431

میدان جلیلی داخل محوطه تاالر وحدت

8338210654

6713879933

روستای قزانچی

8334684499

6738111387

8337286800

6718683597

8334265544

674878694

انتهای خیابان ناصری ،مجتمع فرهنگی آل
آقا
شهرک معلم فاز  ،2روبروی مجتمع میالد

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

امیرکبیر

کرمانشاه

کرمانشاه

اندیشه

کرمانشاه

کرمانشاه

آیت اهلل حاج آخوند

کرمانشاه

کرمانشاه

آیت اهلل خامنه ای

کرمانشاه

کرمانشاه

آیت اهلل نجومی

کرمانشاه

کرمانشاه

پیروزی

کرمانشاه

حجرابن عدی

کرمانشاه

کرمانشاه

خاتم االنبیاء(ص)

کرمانشاه

کرمانشاه

الزهرا

کرمانشاه

هلشی

سید الشهداء(ع)

کرمانشاه

کرمانشاه

روستا

آدرس
خیابان مصطفی امامی ،روبروی مرکز
گسترش قدیم ،ساختمان امیرکبیر
انتهای شهرک دولت آباد
خیابان مدرس ،جنب بانک سپه و بانک
ملی ،مسجد حاج شهبازخان

تلفن

کد پستی

8338236810

6714611381

8337306128

6719953656

8337275323

6713753398

بلوار  40متری ارتش ،تقاطع خیابان تربیت،
جنب کانون پرورش فکری کودکان و

8337221972

6715778551

نوجوانان

چقانرگس

میدان آزادگان – مجتمع تاالر انتظار

8337266717

6717864481

روستای چقانرگس

8358240441

6719663739

شهرک ظفر ،ایستگاه  ،3خیابان
شهیدبروجردی ،روبروی پاسگاه نیروی

8334325684

6719318691

انتظامی
شهرک بهداری ،جنب دبیرستان عالمه

8338369199

6719933458

8334676533

6734113137

8334323199

6744197913

شهید آوینی

کرمانشاه

کرمانشاه

میدان غدیر ،داخل محوطه شهرداری

8337224900

6716743117

شهید بهشتی

کرمانشاه

کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی ،جنب سینما استقالل

8338246688

6715663487

شهید علیمردان ایزدی

کرمانشاه

مجلسی
خیابان اصلی شهر هلشی جنب اداره پست
خیابان نوکان ،جنب دبیرستان دخترانه
عالمه طباطبایی

شهید
عسگری
(گاوبنده)

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای شهید عسگری ،خیابان مسجد امام
حسین (ع) ،جنب دهیاری روستا

8334644001

6738134115

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

شهید مطهری

کرمانشاه

کرمانشاه

شهید مظفر مرادی

کرمانشاه

چغاگینو

شهید مفتح

کرمانشاه

بوژان

عالمه طباطبایی

کرمانشاه

کرمانشاه

علی ابن ابیطالب

کرمانشاه

کوزران

خیابان اصلی ،انتهای خیابان حافظ

غدیر

کرمانشاه

ماهیدشت

میدان امام حسین ،پشت پمب بنزین

الغدیر

کرمانشاه

کرمانشاه

دکتر حسابی

کنگاور

شهید عراقی

کنگاور

کنگاور

ولیعصر

کنگاور

کنگاور

سهروردی

گیالنغرب

گیالنغرب

فاطمیه

گیالنغرب

گیالنغرب

6

روستا

تلفن

کد پستی

آدرس

8334233994

6715959678

جنب مسجد

8358241952

6719145169

جنب مدرسه راهنمایی امید

9189316401

6716178318

بلوار طاقبستان ،پشت فروشگاه رفاه

8334293920

6715754169

8334662642

8334622113

6713113585

8334217251

6715778551

روستای طاهرآباد

8348562511

6741113418

بلوار انقالب ،پشت فرمانداری

8348237176

6741667139

ابتدای خیابان معلم جنب بسیج

8348224400

6741837175

8343228508

6787184456

8343226766

6787113136

مسکن آپارتمان های  750دستگاه ،پشت
دبستان علی بابا تیموری

بلوارطاق بستان ،جنب مدرسه امام
خمینی(ره) ،حوزه علمیه امام خمینی(ره)

طاهرآباد

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

شهرک فرهنگیان ،خیابان  16متری ،کوی
گلستان
میدان آزادی روبروی فرمانداری

فهرست کتابخانه های عمومی کرمانشاه
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

مصطفی خمینی(ره)

گیالنغرب

گیالنغرب

خیابان شهید رجایی پارک فالحت

نبوت

گیالنغرب

سرمست

بلوار امام علی

سیار شهدای گمنام

هرسین

هرسین

شهدای محراب

هرسین

هرسین

گلستان

هرسین

هرسین

مالصدرا

هرسین

بیستون

نبی اکرم(ص)

هرسین

هرسین

7

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

8343224910

6787173175

8343282627

6776113378

8345123200

6731939565

8345123200

6731939565

8345883738

6737117954

8345842892

6737198632

8345132903

6731996668

کتابخانه مادر:شهدای محراب کد121029
(هرسین بلوار سپاه)
میدان جمهوری اسالمی ،بلوار سپاه
داخل محوطه کارخانه قند بیستون جنب
اداره آموزش و پرورش
خیابان فرهنگ ،جنب مسجد حضرت
ولیعصر
بلوار شهداء جنب پارک امام علی

