فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

امام علی(ع)

آذرشهر

باقری فیروزساالری

آذرشهر

حاج ابراهیم

شهر

آذرشهر

حسین بن علی(ع)

آذرشهر

تیمورلو

الزهرا(س)

آذرشهر

آذرشهر

شهدای فرهنگی

آذرشهر

آذرشهر

عترت

آذرشهر

عالمه شیخ عبداهلل

قاضی

خیابان امام خمینی  -جنب پایگاه شهید

جهان

مطهری

فیروزساالر

گوگان

مسعودی گوگانی

روستا

آدرس

خ  .ولیعصر -جنب مرکز بهداشتی و
درمانی  -نبش کوی صداقت
خیابان سعدی  -جنب آموزش و پرورش
خیابان امام خمینی  -م انقالب  -خیابان
شهید راثی
خیابان امام خمینی (ره) _بلوار بسیج -
جنب سپاه
خیابان امام خمینی  -ابتدای شهرک
ولیعصر  -پارک ولیعصر

اخی جهان

خیابان دانش  -خیابان  .ولیعصر
خیابان امام خمینی  -بلوار باهنر  -جنب

تلفن

کد پستی

4134566888

5371137718

4134524834

5373171138

4134524200

5376154363

4134520538

5449116634

4134222111

5371743557

4134230111

5371843465

4134533656

5371154575

4134322777

5375134397

4133222027

5351715653

5331664311

آذرشهر

ممقان

اسکو

اسکو

خیابان امام خمینی  -فلکه امام

پیامبر اعظم(ص)

اسکو

سهند

فاز اول  -روبروی پاساژ اولدوز

4133442117

شهدا خاصه لر

اسکو

ایلخچی  -خاصه لر

9148126959

شهید مطهری

اسکو

عالمه بحرالعلوم بایرام

اسکو

بایرام

فجر کردلر

اسکو

کردلر

مامقانی

آیت اهلل سید محمد
هادی حسینی میالنی

1

شهرداری  -پالک 9

خاصه لر

خیابان امام خمینی -جنب شهرداری -

اسکو

پارک رضوان

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

اسکو  -روستای بایرام
شهرستان اسکو-بخش ایلخچی-روستای
کردلر

4133226373

4133422580

9143016091

5351714331

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

کلجاه

اسکو

موالنا

اسکو

ایلخچی

آیت اهلل نجفی اهری

اهر

اهر

شهید الجوردی

اهر

اهر

میدان بسیج ،روبروی فرمانداری

اهر

اهر

خیابان حزب اهلل ،کوچه حزب اهلل 9

تیکمه

بلواراستاد شهریار  -جنب خانه های

داش

سازمانی

شیخ شهاب الدین
اهری

آیت اهلل
شهیدی(ره)

بستان آباد

شهر

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

کلجاه

کوچه مخابرات

4133462326

4414353511

خیابان  17شهریور  -خیابان انوری

4133412535

5358178178

4144235855

5451373869

4144224273

545164569

4144222406

5451753138

4143362553

5498114997

4143337200

5491741781

4143332516

5491755481

4137729576

5551645368

4137739030

5551744714

4137785096

5558193767

4135532230

5138675957

4134482900

5179913113

خیابان شیخ شهاب الدین ،باالتر از
سینما قدس

خ مطهری  -قره کوره  -روبروی پمپ

حکمت

بستان آباد

بستان آباد

شهید داننده

بستان آباد

بستان آباد

خ  29بهمن  -جنب پارک صبا

بناب

بناب

خیابان باهنر  -بلوار شهید مدرس

کوثر

بناب

بناب

ابن سینا

بناب

 29بهمن

تبریز

تبریز

ابوذر

تبریز

تبریز

آیت اهلل شهید
مدرس

بنزین کیان

خیابان امام خمینی -خ  .طالقانی  -داخل
پارک طالقانی
قره چپق

جنب آرامگاه روستا

خیابان ارتش  -لشکر  21حمزه
سیدالشهدا
خ.اشرفی الله 35-متری شهید
صمدی-روبروی دبیرستان دخترانه
دانش آموز-ط فوقانی چاپخانه هاتف شهر

2

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
شهرستان

شهر

نام کتابخانه

تبریز

تبریز

امیرخیزی

تبریز

تبریز

آیت اهلل بنی فضل

تبریز

تبریز

بابا باغی

تبریز

تبریز

آزاده شهید خلیل
فاتح

روستا

شهرک شهید چمران-خ ابوذر-باالتر از
دبیرستان دخترانه متین
خیابان مفتح  -روبروی مخابرات شهید
قاضی طباطبایی  -داخل پارک آزادگان
خ عباسی  -پارک چشم انداز
جنب پادگان نیروی هوایی  -آسایشگاه
باباباغی

باقرالعلوم کمیته
تبریز

امداد امام خمینی

خیابان آزادی  -بین الله زار و قطران -

تبریز

ساختمان کمیته امداد

(ره)
باقرالعلوم (زندان

تبریز

تبریز

باقرالعلوم(ع)

تبریز

تبریز

پادگان ولیعصر(عج)

تبریز

تبریز

پروین اعتصامی

تبریز

تبریز

تربیت

تبریز

تبریز

جعفریه

تبریز

تبریز

تبریز)

حاج صمد صادقی

تبریز

اسفهالنی

بلوار  29بهمن -جنب راهنمایی و
رانندگی  -زندان مرکزی تبریز
جاده سنتو  -قراملک  -جاده صنعتی -
روبروی نساجی
اتوبان کسائی ،پشت پمپ بنزین ائل
گلی
جاده ائل گلی  -شهرک گلشهر -خیابان
گلگشت غربی
خیابان خاقانی شمالی  -نرسیده میدان
دانشسرا
خیابان شهید مطهری  -مسجد جامع

اسفهالن

حضرت ولیعصر(عج)

تبریز

تبریز

رشدیه

تبریز

تبریز

زیرک کار

تبریز

تبریز

آدرس

خیابان دکتر صادقی  -جنب مسجد جامع
 کوی شهید بی پناهبلوار  29بهمن  -جنب حوزه علمیه

تلفن

کد پستی

4134258895

5177767355

4132359128

5144813198

4136561236

5153867511

4132692321

4134768828

9894351737

9144104373

5157713116

4132876005

5193631111

9148029443

4133850156

5167866161

4135242190

5136813134

4135242016

5134795398

4132457800

5356114896

4133327729

5156917541

خیابان امام خمینی -چهاراه شهید
بهشتی -خیابان شهید بهشتی  -نرسیده

4133354873

5154914648

به خیابان شهید مدرس

3

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آبرسان  -خیابان آزادی -نرسیده به سر
گلگشت  -جنب اداره گاز

4133355889

5163953119

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سیار پیک دانایی

تبریز

تبریز

سیار پیک صبا

تبریز

تبریز

شهدا مایان سفلی

تبریز

شهدای کوچه باغ

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

شهریار

تبریز

تبریز

شهید ایوبی

تبریز

تبریز

شهید حمید باکری

تبریز

سردرود

شهدای گمنام هالل
احمر

شهید علی رشتاک

مایان
سفلی

تبریز

بارانلو
شهیدمدنی

تبریز

شیخ سالر

تبریز

خسرو شاه

عالمه امینی

تبریز

تبریز

عالمه جعفری

تبریز

تبریز

عالمه طباطبایی

تبریز

تبریز

عالمه طباطبایی

تبریز

تبریز

کتابخانه مادر :تبریز ،خیابان آزادی،

04134435648-

چهارراه الله ،جنب فروشگاه رفاه،

4134435649-

کتابخانه مرکزی تبریز

4134435650

کتابخانه مادر :تبریز ،خیابان آزادی،

04134435648-

چهارراه الله ،جنب فروشگاه رفاه،

4134435649-

کتابخانه مرکزی تبریز

4134435650

خیابان آزادی  -میدان شهدا

4132520814

خ کوچه باغ -روبروی سیلو -جنب مسجد

5178736345

4134433853

4133378374

5156913741

4132890619

5183997395

4134397982

5183773999

4134202501

5361615873

روستای بارانلو

4132435466

5355188788

خ  .دارایی  -ایستگاه شکلی  -ک

04135230223-

اسالمیه  -اول کوچه نوروزی

4135254565

چهاراه آبرسانی -زیر زمین ساختمان
هالل احمر
شهرک امام (ره)  -خیابان فرهنگیان -
جنب شهرداری منطقه 6
نصف راه  -کوی شهید چمران  -لشکر
 21حمزه ارتش
خیابان امام خمینی  -میدان یاعلی -
جنب اداره برق

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

5178736345

5183875343

حضرت ولیعصر(عج)

بارانلو

تبریز

4

روستا

آدرس

تلفن

کد پستی

خیابان امام خمینی  -اول کوی پاسداران
 روبروی تربیت بدنی  -پالک 1شهرک ارم  -خیابان معلم  -خیابان
بهشت  -جنب پاسگاه شماره 21
بزرگراه پاسداران به طرف شرق -
ورودی احمدآباد
شهرک ولی امر  -خیابان  .معلم  -انتهای
کوچه الله
میدان آذربایجان  -پایگاه هوایی شهید
فکوری تبریز

5135898661

4132442216

5355119154

4132311316

5147935341

4135285854

5153889941

4136673656

5155865966

4132642000

5189648375

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

الغدیر

تبریز

تبریز

فرهنگسرای فرشته

تبریز

تبریز

تبریز

تبریز

مرکزی تبریز

تبریز

تبریز

مهدقرآن

تبریز

تبریز

میرداماد

تبریز

تبریز

نبی اکرم(ص)

تبریز

تبریز

نور

تبریز

باسمنج

سیار پیک فرهنگ

جلفا

هادیشهر

شهید صمدزاده

جلفا

سیه رود

فرهنگ

جلفا

هادیشهر

روستا

آدرس
بلوار ستارخان  -خیابان شهید قره باغی -
فرهنگسرای الغدیر

تلفن

کد پستی

4132663974

شهرک باغمیشه  -روبروی کوی الهیه -
کوی فرشته شمالی  -خیابان صنوبر -

4136683008

5158438161

خیابان دولت آبادی
خ شهید مطهری( راسته کوچه) -ک
مرکز مطالعات
باقرالعلوم

شهبد کیهان -پایین تر از مسجد کلکته
چی -ک شهید مسعود قنادی -پالک  6و

4135238773

5136846344

7
آزادی  -چهارراه الله  -جنب فروشگاه
رفاه

4134435650

5178736345

خ فردوسی -ک اردبیلیها -پایین تر از
مسجد استاد و شاگرد -مهدقرآن

4135559228

5133753455

خواهران
شهرک زعفرانیه  -کوی میرداماد -
داخل بوستان میرداماد

4133825111

5166915195

خیابان آزادی  -میدان حکیم نظامی -
اول کوی دانش  -مسجد نبی اکرم

4134768863

5174654438

(ص)
خیابان سپاه

کتابخانه مادر :هادیشهر،خیابان امام
خمینی  -خیابان شهید مطهری غربی ،
کتابخانه فرهنگ
خیابان امام خمینی  -جنب بیمه ایران -
پارک شهر

4136342074

04142042309
09148069240

4142082365

5366133663

54316353641

5445113611

خیابان امام خمینی  -خیابان شهید
مطهری غربی  -جنب شهرداری و ثبت

4142042309

5431653641

احوال
میرزا طاهر

جلفا

جلفا

خیابان شهید رجایی  -داخل پارک شهر

4142022028

5441644418

چاروایماق

قره آغاج

خ پاسداران  -جنب مخابرات

4152722860

5581635851

خوشنویس

یادگار امام(ره)

5

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهید طوطی زاده

چاروایماق

آغزیارت

شهید نیازی

خداآفرین

الریجان

خاقانی

خداآفرین

خمارلو

بوستان دانش

سراب

مهربان

شاه قاسم انوار

سراب

سراب

شهدای فرکوش

سراب

شهید الجوردی

شهر

سراب

شیخ ولی اهلل اشراقی

سراب

سراب

شیرپور دوزدوزان

سراب

دوزدوزان

عالمه فاضل شربیانی

سراب

شربیان

امام خمینی(ره)

شبستر

صوفیان

ایثار

شبستر

ثقلین
حاج سید جواد خامنه
ای

6

شهرستان چاراویماق -دهستان آعزیارت

9148675620

جنب تعاونی عشایر

4144635318

5469111876

خ شهید مطهری

4144662150

5464111494

خیابان طالقانی  -روبروی بانک ملی

4143123368

5476137634

4143235979

5471953158

روستای فرکوش

4143266631

5478135352

خیابان بسیج  -زندان سراب

4143222724

خیابان شهید چمران  -روبروی

فرکوش

سراب

(زندان سراب)

روستا

آدرس

تلفن

فرمانداری  -داخل پارک شهید بهشتی

خیابان شهید بهشتی  -روبروی خوابگاه

کد پستی

4143223435

5471887811

4143142455

5447185383

4143152736

5475133968

خیابان امام خمینی  -ستارخان 3

4142522010

5386115344

خیابان امام خمینی

4142582211

5389181138

شبستر

کوزه کنان

خ سی متری

4142467267

5384177446

شبستر

خامنه

خیابان شهید طهمورثی

4142463810

5384133636

دانشجویان
جاده بستان آباد_سراب-جنب
شهرداری
خیابان کمر بندی  -روبروی مدرسه
ابتدایی قدس

تیل

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

رسول اکرم(ص)

شبستر

تسوج

سوم خرداد

شبستر

سیس

شاهد

شبستر

شندآباد

شهید آوینی

شبستر

وایقان

خیابان شهید باهنر

شبستر

شرفخانه

خیابان آذربایجان

شهید مصطفی
خمینی

روستا

آدرس
خیابان امام  -خیابان آیت ا ..خامنه ای -
جنب اداره پست
خ  .امام خمینی  -جنب پارک بسیج
خیابان شهرداری  -روبروی شهردار -
کوچه ارشاد

تلفن

کد پستی

4142572956

5388114787

4142476600

5385135586

4142482296

5387133331

4142472502

5381137581

4142493110

5389118341

شهید مطهری پادگان
شبستر

تیپ دوم امام زمان

پادگان شبستر

شبستر

4142420255

(عج)
شیخ محمود شبستری

شبستر

الغدیر

شبستر

دریان

فیروز تشکری

شبستر

نوجه ده

کارگران

شبستر

وایقان

گلشن راز

شبستر

شبستر

شهید رجایی

عجبشیر

عجبشیر

شهید باهنر

عجبشیر

عجبشیر

پور زمان

کلیبر

7

شبستر

خیابان گلشن راز  -باالتر از اداره اوقاف

4142427574

5381939811

خیابان محمد نژاد

4142463711

5384164919

خ عدالت

4712227580

5381183731

خ فخاران

4142473050

5381119579

4142428415

5381751495

4137625046

5541635149

4137630097

5541135197

4144417360

5463111715

خیابان گلشن راز  -مقبره شیخ محمود
شبستری

خیابان شهید رجایی -روبروی بنیاد شهید
خ  17شهریور اسالم آباد  -پایین تر از
مسجد امام زمان اسالم آباد

موالن

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

روستای موالن

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

حکیم نباتی

کلیبر

کلیبر

علی بن ابیطالب(ع)

کلیبر

آبش احمد

فاطمه الزهرا(س)

کلیبر

کلیبر

اوحدی مراغه ای

مراغه

مراغه

ثامن االئمه(ع)

مراغه

خداجو

چهارده معصوم

مراغه

مراغه

مراغه

مراغه

زندان مراغه

مراغه

مراغه

پارک شهر

مرند

مرند

حسین کسبه

مرند

کشکسرای

حکیم مدرس زنوزی

مرند

زنوز

دکتر منوچهر مرتضوی

مرند

زندان مرند

مرند

سیدالشهدا(ع)

مرند

خواجه نصیرالدین
طوسی
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روستا

آدرس

تلفن

خ معلم  -جاده کلیبر مغان  -روبروی

04144443728-

اداره راه و ترابری

4144441103

خیابان شهید امینه

4144462513

5467111138

4144442500

5461913899

4137228717

5516763115

4137383963

5535114577

4137452588

5519139911

4137410888

5517837775

4137224144

5516713118

4142238899

5415988856

4142142049

5447116369

4142123060

5436147373

4142373197

5434116198

4142394020

5413889881

4142166393

5438113511

خ امام خمینی -کوچه برق  -روبروی
بانک صادرات

م پاسداران  -ابتدای خیابان معلم
شمالی  -روبروی بانک ملی شعبه معلم
خیابان امام خمینی  -باالتر از شهرداری
(سابق)
مراغه  -تیپ  221شهید خسروتاش
خ کمر بندی  -خیابان پروین اعتصامی -
کوی مهدیه
خیابان پاسداران -جنب اداره آموزش و
پرورش -اداره زندان مراغه

بلوار شهید کسایی -پارک شهر
بلوار شهید خلفی -روبروی مدرسه
شقایق
خیابان امام خمینی  -جنب مخابرات
هرزند

خیابان امام خمینی  -میدان امام حسین

جدید

 جنب بانک صادراتجاده مرند به تبریز-پایین تر از پلیس راه-

مرند

روبروی تبریز کف
یکانکهریز

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خیابان اصلی  -روبروی مرکز بهداشت

کد پستی

5461854171

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

سیدالشهداء

مرند

مرند

شمیم کوثر

مرند

مرند

شهید بهشتی

مرند

مرند

شهید فهمیده

مرند

یامچی

شیخ اسماعیل تائب

مرند

قائم آل محمد(عج)

مرند

مجتمع حرفه آموزی و

شهرک بعثت ،پادگان شهید اشراف
نیپ  321عقیدیت سیاسی
خیابان امام خمینی  -روبروی بانک
کشاورزی
خیابان دکتر بهشتی -باالتر از مدرسه
صدوقی
بلوار والیت  -خیابان طالقانی  -جنب
مدرسه درخشان

بناب

خیابان مطهری  -روبروی دانشگاه پیام

جدید

نور
گلین قیه

مرند

مرند

یامچی ()2

مرند

یامچی

دانشجو

ملکان

شهید مهدی باکری

ملکان

ملکان

کاردرمانی

روستا

آدرس

مبارک
شهر

خیابان اصلی  -میدان کتاب
مرند 40-کیلومتری جاده مرند_خوی-
مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی
خیابان امام خمینی  -میدان شهرداری -
زیرزمین مسجد امام زین العابدین(ع)

م شهرداری  -خیابان مسجد توحید

تلفن

کد پستی

9148478321

5419632113

4142260144

5418634741

4142266691

5418836887

4142163020

5439133985

4142213411

5435139475

4142342020

5433114553

4142793379

5447185383

4142163711

4137802813

5564153535

خیابان امام خمینی  -بلوار شمالی -
روبروی بهداشت مرکزی  -کوچه

4137822154

5561713587

کتابخانه
فارابی

ملکان

لیالن

خیابان تختی

4137873330

5567114148

امیر کبیر

میانه

ترکمنچای

خیابان امام خمینی -روبروی سپاه

4152420594

5335116556

آیت اهلل ملکی

میانه

ترک

خیابان امام خمینی -جنب نیروی انتظامی

4152372300

5333115418

پیامبر رحمت(ص)

میانه

میانه

4152232575

5314613363
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نهاد کتابخانههای عمومی کشور

خ.امام خمینی  -روبروی اداره راه و
ترابری

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

ثامن الحجج(ع)

میانه

میانه

زندان میانه

میانه

میانه

خیابان شهدا  -زندان میانه

شهدای مدافع حرم

میانه

آچاچی

 18متری شبکه بهداشت

میانه

آقکند

عالمه افضل الدین
خونجی
مسجد رسول

میانه

اهلل(ص)

روستا

آدرس
خ.شهید حاج اصغری  -جنب مسجد
حاج حیدر

قره بالغ

4152332223

5213916611

0415227204809905244420

5343114991

بلوار وحدت  -جنب اداره گاز  -پ28 .

4152322537

جنب مسجد رسول اهلل(ص)

4152313336

5339111363

4143432189

5391638431

4143445313

5166618515

4143448221

5397134776

4143452735

5399118644

جنب مسجد جامع

4143454699

5398144866

روستای جانقور

4143453532

5398193358

خ.نیرو گاه  -روبروی شهرداری

4143442182

5395116548

خیابان امام خمینی  -جنب بیمه ایران

4152622044

5571946914

امام صادق(ع)

هریس

هریس

آیت اهلل الهامی

هریس

کلوانق

خیابان والیت  -روبروی شهرداری

آیت اهلل خامنه ای

هریس

زرنق

خیابان شهید طیار  -میدان بسیج

خواجه محمد خوشنام

هریس

خواجه

شهدای اسراء

هریس

اربطان

صبا

هریس

جانقور

فاطمیه

هریس

بخشایش

آیت اهلل انتظاری

هشترود

هشترود

بصیرت

هشترود

نظرکهریز
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4152222603

5314835364

5339114445

م  72تن  -خیابان انقالب  -جنب
دبیرستان شهد مدنی  -کوچه کتابخانه

خیابان امام خمینی  35 -متری  -جنب
درمانگاه

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

تلفن

کد پستی

انتهای خیابان شهرداری  -خیابان شهید
محمد زاده

4152662193

فهرست کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
نام کتابخانه

شهرستان

شهر

پرفسورهشترودی

هشترود

هشترود

فرزانگان

هشترود

هشترود

والیت

هوراند

هوراند

امیرالمومنین(ع)

ورزقان

ورزقان

ورزقان

خاروانا

حاج حسین واعظ
حسینی

11

روستا

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

آدرس

تلفن

کد پستی

رجائی روبروی حوزه علمیه

4152627690

5571736581

4152624293

5571939513

4144262699

5449116634

4144552558

5458113636

4144522459

5448114673

خیابان امام خمینی  -خیابان دانشسرا -
جنب اداره کار

خیابان امام (ره) ،روبروی گلزار شهدا

خیابان ارشاد  -خیابان دانش  -جنب
اداره فرهنگ وارشاد
خیابان امام خمینی  -باالتر از دانشگاه
آزاد  -پالک 8

