ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

1

اسالمشهر

اباصالح (عج)

چهاردانگه  -گلدسته

021-55292323

2

اسالمشهر

امام خمینی (ره)

شاطره  -مهران آباد  -روبروی ورزشگاه سر پوشیده

021-55263838

3

اسالمشهر

امیرالمومنین علی (ع)

انتهای خ امام خمینی -خ توحید  -نبش ک21

021-56835159

4

اسالمشهر

جالل آل احمد

احمد آباد مستوفی -خ ولیعصر جنوبی  -خ شهید مطهری

021-56715253

5

اسالمشهر

شهدای شهرک واوان

شهرک واوان -خ امام خمینی -بلوار هشت بهشت

021-56171300

6

اسالمشهر

شهدای نظام اباد

نظام آباد -انتهای زرافشان -خ شهید حسینی -ساختمان دهیاری

021-56557585

7

اسالمشهر

شهید اول چهاردانگه

چهاردانگه  -جاده ساوه -سه راه بوتان  -ک شهید محمد حسن

021-55247780

8

اسالمشهر

شهید محمود صارمی

شهرک قائمیه -جنب مجتمع مسکونی جوانان

021-56466061

9

اسالمشهر

شهید مصطفی خمینی

باغ فیض -ابتدای شهرک مصطفی خمینی

021-56343313

10

اسالمشهر

شهید مطهری

خ آیت اهلل كاشانی -خ ابوذر

021-56120203-56124300

11

اسالمشهر

مسلم ابن عقیل

خیابان شهیدنواب صفوی -بوستان عاطفه ها

021-56122709

12

بهارستان

پروین اعتصامی

گلستان  -شهرک الهیه 8متری الغدیر مجتمع فرهنگی هنری الغدیر

021-56749770

13

بهارستان

خاتم االنبیاء

نسیم شهر -نبش خ شهید مدنی

021-56766926

14

بهارستان

خواجه نصیرالدین طوسی

گلستان  -قلعه میر بلوار ( خ اصلی )روبروی بیست متری خ مصطفی خمینی پ 148ط اول

021-56451700

15

بهارستان

شهید چمران

نسیم شهر 14 -متری شهید چمران -كوچه طراوت غربی

021-56760772

16

بهارستان

شهید باهنر

نسیم شهر -نرسیده به وجه آباد روبروی امامزاده لطیف

021-56750700

17

بهارستان

شهید بهشتی

گلستان  -شهرک امام حسین (ع)  -انتهای خیابان امام حسین

021-56866960

18

بهارستان

شهید پورغالمی

اورین  -بلوار شهید جزینی روبروی خیابان شهید نقابی مسجد جامع اورین

021-56577363

19

بهارستان

شهید ثانی

گلستان  -صالح آباد-حصار چوپان  -كوچه مهر3

021-56623811

20

بهارستان

گلستان

گلستان  -فلکه اول سمت چپ خیابان

021-56317623

21

پاكدشت

امام جعفر صادق(ع)

میدان معلم  -جنب مصلی

021-36022985

22

پاكدشت

باقرالعلوم(ع)

فرون آباد -خیابان ولیعصر

021-36098030

23

پاكدشت

پروین اعتصامی

فیلستان  -خیابان ولیعصر بلوار شهدا

021-36413497

24

پاكدشت

خوارزمی

فرون آباد -خ ابوذر 12 -متری آذركیش -داخل پارک

9123097355

ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

25

پاكدشت

رسول اكرم(ص)

شهرک یبر-بلوار خرمشهر -جنب اداره محیط زیست

021-36031644

26

پاكدشت

شهید احمد پازوكی

خاتون آباد -خ شهید بهشتی كوچه شهیدآقاخانی غربی

021-36463050

27

پاكدشت

شهیدآوینی

كریم آباد -خ شهید علی شصتی -كوچه قائم - 3خیابان  14معصوم

9123097355

28

پاكدشت

شیخ كلینی

كلین  -امامزاده شیخ كلینی

021-36412955

29

پاكدشت

عالمه مطهری

شریف آباد -خیابان شهید قدوسی

021-36474158

31

پردیس

امامت

بومهن -منطقه سیاه بند -خیابان زاهدی -روبروی پارک دانشجو

2176226687

32

پردیس

جاجرود

خسرو آباد -شهرک فرهنگیان -روبروی بخشداری جاجرود

09191693857

33

پردیس

شیخ بهایی

شهر جدید پردیس -بلوار معلم -خیابان دهخدا -پشت پارک دهخدا

2176289100

34

پردیس

كرشت

كرشت  -انتهای خیابان خلیج فارس

2176254575

35

پردیس

موالنا

شهر جدید پردیس -منطقه سیاه سنگ -نرسیده به میدان مادر -جنب باشگاه سیروس دانشور

9369079001

36

پیشوا

پانزده خرداد

میدان آزادی  -شهرک شهید اردستانی

021-36726099

37

پیشوا

فردوسی

جلیل آباد -طارند باال -خیابان چمران

2136718420

38

تهران

آسیا

رسالت غرب – بلوارآسیا -خ منوچهری

021-44174040

39

تهران

آیت ا ...طالقانی

خیابان دماوند-خیابان شهید منتظری(ایرانمهر سابق)-داخل پارک خیام

021-33345830

40

تهران

ارغوان(شهید بهشتی)

خ شریعتی خ دولت خ دیباجی جنوبی -پارک ارغوان

021-22765051-22765052

41

تهران

اشرفی اصفهانی

باالتراز فلکه دوم صادقیه  -بوستان اشرفی اصفهانی

021-44262277-44210936

42

تهران

امام زاده زید

جاده ساوه -شهرک ولیعصر -انتهای خ سپیده جنوبی

021-66229628

43

تهران

بابا طاهر

خ دماوند -بعد از چهار راه خاقانی-خ شهید هاشمی-خ باباطاهر شرقی-پ -2داخل بوستان دانش آموز 021-77160006-77483400

44

تهران

بسیج

خ پیروزی  -بلوار ابوذر -پشت پارک بسیج

021-33199695

45

تهران

پیامبر (ص)

خ  17شهریور جنوبی-بعد از خ منصور شرقی-خ اردستانی-جنب پارک وفا

021-33020044

46

تهران

پیروزی

انتهای پیروزی – میدان شهیدكالهدوز -پارک پیروزی

021-77425156

47

تهران

حدیث

خ قلعه مرغی-خ شهید عباس امامی محرم-داخل بوستان كتاب

021-55687371-55642001

48

تهران

حضرت فاطمه(س)

میدان المپیک جنب مسجد جامع المهدی

021-44720374-44724835

49

تهران

خلیج فارس

خانی آباد نو-خیابان میثاق جنوبی-داخل پارک شقایق

021-55546611

ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

50

تهران

دانشجو

چهارراه ولیعصر -پارک دانشجو

021-66498530 -66482953

51

تهران

دانشمند

خ شهید رجایی–خ خزانه-بین فلکه 2و 3عباسی(خ پرستویی) روبروی بازار میوه و تره بار-داخل پارک یادواره شهدا

021-55072324

52

تهران

رسالت

پل سید خندان -پارک رسالت

021-22861555

53

تهران

سید مرتضی

خیابان مولوی-خیابان تختی-كوچه جعفری-گود باغچالی

021-55605681-2

54

تهران

شقایق

م رسالت-خ هنگام-خ شمیران نو-خ سیزدهم غربی-داخل پارک شقایق

021-77271112

55

تهران

شهدا

عبدل آباد-خ بخشنده-خ شکوفه-خ لقمان جنوبی-پارک جانباز-پ 6

021-55853939

56

تهران

شهدای كن

انتهای شهرزیبا -خ الغدیركن – باالتر از ایستگاه یخچال

021-44307222 -44334646

57

تهران

شهدای كیگا

جاده امام زاده داوود(ع) روستای كیگا

02144397335-09128096973

58

تهران

شهدای نیروی زمینی

شهرک لویزان

021-22936360

59

تهران

شهرک توحید

شهرک توحید-خ مهرآباد جنوبی-داخل مجتمع مسکونی نیروی هوایی-روبروی بلوک 40

021-66657171

60

تهران

شهید چمران

تقاطع جالل ال احمد -شیخ فضل ا ...نوری -پارک ورزش

021-88271777-88241090

61

تهران

شهید آیت

خ دماوند-خ زركش-داخل پارک تسلیحات

021-77816466-77698494

62

تهران

شهید دستغیب

خ سید جمال الدین اسد آبادی  -انتهای كوچه  - 21داخل پارک شفق

021-88716737-88480222

63

تهران

شهید رجایی

گلبرگ – تقاطع نظام آباد -ساختمان شماره  -2شهرداری منطقه8

021-77825030

64

تهران

شهید مطهری

نازی آباد-م بازار دوم-به سمت یاخچی آباد-خ دولت آبادی-داخل پارک هفده شهریور

021-55061058

65

تهران

عالمه دهخدا

بزرگراه رسالت-خ استاد حسن بنا-تپه شمس آباد-داخل پارک اركیده

021-22945377-22985136

66

تهران

عالمه طباطبایی

بزرگراه رسالت-مجیدیه شمالی 16-متری دوم شمالی-داخل پارک مجیدیه

021-22508307

67

تهران

فلسطین

افسریه-مسعودیه-خ.شیرازی-بوستان سروناز

021-33451555-33470304

68

تهران

كوهسار

شهرک كاروان -خ نخلی -بوستان كوهسار

021-33467072-33470303

69

تهران

گلسار

خ پیروزی-بلوار ابوذر -بعد از تقاطع محالتی -پارک گلسار

021-33843550

70

تهران

محقق حلی

میدان شوش-خ .ری-نرسیده به پارک كوثر-نبش خیابان یزدی (لبه خط سابق)

021-33560030-33556733

71

تهران

مركزی(پارک شهر)

خ بهشت -ضلع جنوبی پارک شهر -روبروی دیوان عدالت اداری

021-55152312-4

72

تهران

معراج

خ زمزم – خ خوش كردار -بوستان دانش

021-55837772

73

تهران

نظامی گنجوی

بلوار سیمون بلیوار -جنب مخابرات شهید یزدان پناه-داخل پارک صدف

021-44844646-44844647

ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

74

تهران

ولیعصر (عج)

انتهای فرجام -تقاطع آذروفردوس  -پارک ولیعصر

021-77896848

75

تهران

هفده شهریور

خ  17شهریور4 -راه شمس(دروازه دوالب)-داخل پارک  17شهریور

021-33555055-33546662

76

دماوند

بعثت

آبسرد -خ شورا – جنب شهرداری

021-76372535

77

دماوند

غدیر

كیالن -جنب حسینیه

021-76362111

78

دماوند

كوثر

خ فرهنگ – مجتمع كوثر

021-76324422

79

رباط كریم

پیامبر اعظم(ص)

پرند -خ چهارباغ روبروی مسجد امام حسن مجتبی

021-56723346

80

رباط كریم

جاوید االثر كاظم اخوان

بلوار مصلی  -خ سجاد

2156215353

81

رباط كریم

زنده یاد محمدی

خ.شهید حاج جعفری(بخشداری) -خ.گلزار-جنب سالن ورزشی مرحوم محمدی

2156413177

82

رباط كریم

علم و ایمان

منجیل آباد5 -كیلومتری كمربندی رباط كریم_شهریار -سمت راست -روستای منجیل اباد -بلوار نور -روبروی مسجد جامع

021-56339928

83

ری

امام خمینی(ره)

ضلع شرقی حرم مطهر-بوستان دانش(سه دختران)

021-55966245

84

ری

پروین اعتصامی

قیامدشت  -خیابان آزادی -پشت كالنتری

33581120

85

ری

پیامبر اعظم(ص)

حسن آباد -بلوار امام خمینی (ره) -انتهای بلوار شریفی -جنب مدرسه دخترانه فاطمه الزهرا

021-56224515

86

ری

جدا

كهریزک  -جاده قم-بوستان فرهنگ

021-56523740

87

ری

رسول اكرم (ص)

كهریزک  -توقوزآباد  -خیابان امام خمینی كوچه شهید كركرانک پالک 1

021-56530657

88

ری

زكریای رازی

خ فداییان اسالم-نرسیده به میدان شهرری-بوستان رازی

021-55901618

89

ری

شهدای اسالم آباد

اسالم آباد -خیابان شهیدرستگار  -جنب مسجد صاحب الزمان

021-33534073

90

ری

شهید مطهری

فشافویه  -حسن آباد -خ مالک اشتر-بوستان آزادگان

021-56224001

91

ری

شیخ كلینی

خ24متری-خ كریمی شیرازی-جنب بوستان شورا

021-55931314

92

ری

صاحب بن عباد

شهرک خاورشهر -بوستان شهیدبابایی

2133850350

93

ری

عالمه دهخدا

شهرک عالیین-جنب مجتمع سیدالکریم

021-33416262

94

ری

كوثر

سه راه ترانسفو-شهرک فاطمیه-بوستان معلم

021-55232244

95

ری

مسجد اعظم قلعه نو

قلعه نو  -خیابان شهید جعفر طالب ابادی پالک 15

021-36693113

96

ری

هدف

كهریزک  -قوچحصار -روبروی پارک شهید بختیاری

021-56532141

97

شمیرانات

اندیشه

لواسان بزرگ  -خیابان امام خمینی اول محله سادات -جنب پل رودخانه

021-26562010

ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

98

شمیرانات

حافظ میگون

میگون  -میدان مطهری -ایستگاه میگون -جنب بانک صادرات

021-26512908

99

شمیرانات

شهدای امامه باال

رودبارقصران  -امامه باال -جنب دهیاری

021-26510365

100

شمیرانات

شهدای لواسانات

لواسان  -ط فوقانی پاساژ شهرداری -جنب بانک ملی

021-26543090

101

شمیرانات

شهید حسینی فشم

رودبارقصران  -فشم  -بلوار امام خمینی -پ 749

021-26502098

102

شمیرانات

شهید دكتر باهنر

تجریش -خ ولیعصر -نرسیده به میدان تجریش -جنب پمپ بنزین  -پ 1797

021-22708462-22708460-22708457-22714898

103

شمیرانات

شهید محالتی

تجریش -جاده لشگرک -شهرک شهید محالتی -میدان فتح -خ فتح2

021-22451100

104

شهریار

استادشهریار

خ ولیعصر (عج)-ک استاد شهریار

021-65229993

105

شهریار

امام علی (ع)

اندیشه -فاز  -3روبروی شهرداری شهر اندیشه

021-65563622

106

شهریار

ایثار

اندیشه  -فاز  ،1بلوار شهید دنیامالی  ،سررفاه فرهنگسرای ایثار

021-655518182

107

شهریار

تفکر

باغستان  -خادم آباد -نصیرآباد -بلوار ولی عصر(عج) -جنب خانه بهداشت و شهرداری ناحیه نصیرآباد

021-65952006

108

شهریار

ثامن االئمه

اندیشه  -بلوار یاس -باالتر از مسجد چهارده معصوم -جنب مخابرات و آتش نشانی فاز  2اندیشه

2165544210

109

شهریار

سادات نوذری

رضی آباد پایین  -نرسیده به میدان نماز ،جنب خانه بهداشت

2165257955

110

شهریار

سعدی

اندیشه  -فاز-5بلوار امام خمینی-خ شهید همت -خ شهید بهشتی-خ شهیدجهان آرا -خ شهید نامجو

9126835282

111

شهریار

شهدای فردوسیه

فردوسیه  -خ انقالب اسالمی  ،كوچه فروردین پارک

021-65467960

112

شهریار

شهید بهشتی

وحیدیه (اصیل آباد)

021-65753502

113

شهریار

شهید قنبری

رزكان  -خ ولی عصر (عج) -جنب مسجد شهید گودگزی

021-65932760

114

شهریار

عالمه طباطبایی

باغستان  -سعید آباد -بلوار اصلی-جنب كیوسک نیروی انتظامی

021-65605233

115

شهریار

عمومی شهریار

میدان معلم  ،جنب پیتزا فروشی شاتوت ساختمان عموئی

021-65222547

116

شهریار

محمد رهگذر

رضی آباد -خیابان گلزار شهدا

021-65261814

117

شهریار

مركزی وحیدیه

وحیدیه  -بطرف جوقین روبروی شهرداری وحیدیه

021-65637222

118

شهریار

نور امیریه

امیریه -خیابان  15متری شهدا نبش كوچه ارشاد3

021-65641707

119

فیروزكوه

استاد امیری فیروزكوهی

خ پاسداران  -جنب نیروی انتظامی

021-76442012

120

فیروزكوه

حضرت ولیعصر (عج)

شهرک ولیعصر (عج)-پنجم غربی

021-76445824

121

فیروزكوه

سلمان فارسی

ارجمند  -ک ولیعصر

021-76413399

ردیف

شهرستان

نام كتابخانه

آدرس كتابخانه

شماره تلفن

122

قدس

امام علی(ع)

هفت جوی -خ.مطهری  -ط.زیرین دهیاری

2146892660

123

قدس

جواداالئمه (ع)

شهرک بهشتی -م ساعت -خ نفت -جنب مدرسه شهیدمحمدرضا اطاعتی

021-46875067

124

قدس

مركزی شهر قدس

خ امام خمینی  ،عمارت  ،نبش بازار روز

021-46833744-46876666

125

قرچک

اقبال الهوری

بلوار امام خمینی خ مخابرات سی متری

021-36125100

126

قرچک

جنت

منطقه زیباشهر-شهرک كارگران  -جنب پارک ولیعصر

021-36111121

127

قرچک

شهید مطهری

باقرآباد -خ داوود آباد -انتهای خیابان

021-36133561

128

قرچک

والیت

نرسیده به باقرآباد -ایستگاه جامپاس

021-36137740

129

مالرد

امام رضا

صفادشت  -خیابان آزادگان

021-65296558

130

مالرد

شهید رجایی

بلواررسول اكرم (ص)-خیابان شهید صدوقی -جنب پارک ارم

021-65140496

131

مالرد

شهید سلیمی

بعداز پاسگاه  ،جنب كارواش بن بست شهیدسلیمی

021-65994454-65673306

132

مالرد

شهیدشهریاری

قشالق -خ.انقالب -ک.فرهنگ -دهیاری قشالق

2165671201

133

ورامین

امام خمینی

جواد آباد -خ شهید بهشتی -جنب حسینیه

021-36212490

134

ورامین

سعدی

خیرآباد -خ شهید زواره -روبروی امامزاده طاهر

9365044244

135

ورامین

سید الشهدا

جواد آباد -محمد آباد عرب -خیابان امام خمینی (ره)

021-36753831

136

ورامین

عالمه قطب الدین رازی

میدان رازی -جنب فرهنگسرای رازی

021-36272376

137

ورامین

ولیعصر(عج)

خ دانشسرا-داخل پارک  15خرداد

021-36247735

