
 

 

 

    1402ایام نوروز  کتابخانه های منتخب فعال سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در 
 

      

 

  

 فروردین ماه 11الی  3های فعال از تاریخ کتابخانه

 درجه  نام کتابخانه  منطقه 
ساعت 

 فعالیت 
 آدرس  تلفن کتابخانه  تاریخ فعالیت 

 88787386 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 2 عالمه امینی 3
خیابان افریقا، بین میرداماد و ظفر، پارك صبا، کتابخانه 

 عالمه امینی )ره(

 77359222 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 2 اشراق 4
فلكه دوم تهران پارس، انتهای خیابان جشنواره، 

 فرهنگسرای اشراق 

 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 2 فردوس 5
44002269-

44081043 

فلكه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه 

 مخابرات، فرهنگسرای فردوس

 77827730 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 1 گلستان  8
نارمك ، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، ضلع شمالی 

 بوستان فدك، فرهنگسرای گلستان

 33717285 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 1 خاوران  15
خیابان خاوران، نرسیده به هاشم آباد، فرهنگسرای    

 خاوران

 میدان راه آهن، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن 55058437 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 1 شهید فهمیده 16

 96022545 ماهفروردین 11الی  3 17تا   8 2 امام علی )ع( 22
متری یاس، خ طوبی،  18اتریش، میدان المپیك، میدان 

 مجموعه فرهنگی امام علی )ع(

       

 

 فروردین ماه 10الی  5های فعال از تاریخ کتابخانه
  

 درجه  نام کتابخانه  منطقه 
ساعت 

 فعالیت 
 آدرس  تلفن کتابخانه  تاریخ فعالیت 

 22207051 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 امیرکبیر 1
شریعتی، نرسیده به میدان قدس، خیابان برادران خیابان 

 واعظی، خیابان قیطریه، ضلع شمال غرب بوستان قیطریه

 66038283 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 عالمه طرشتی 2
خیابان آزادی، روبروی استادمعین، بلوار جواد اکبری، بوستان 

 طرشتی، کتابخانه طرشتی

 77964648 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 شهید آوینی 4
تهران پارس، خیایان جشنواره، خیابان شهید زهدی، خیابان 

 مسجد صاحب الزمان

 88602358 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 4 شهید جهان آرا 6
غربی، جهان  59خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 

 آرا



 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 اندیشه  7
 88500695  

-88739770 

خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبروی مخابرات، 

 بوستان اندیشه، فرهنگسرای اتدیشه

 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 عالمه طباطبایی 9
66046945-

6 

، فرهنگسرای 7یادگار امام جنوب، تقاطع خیابان هاشمی، پالك 

 کار

 55718143 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 عطارنیشابوری 10
ابتدای خوش جنوبی، خیابان شهید امیرقلی،  نرسیده به تقاطع 

 ناهید، فرهنگسرای عطار نیشابوری

 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 رازی 11
55423352-

3 

خیابان کارگر جنوبی، میدان رازی، بوستان رازی، فرهنگسرای 

 رازی

 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 آیت اله کاشانی 12
33530695 - 

33530686   

خ شهید مصطفی خمینی ، چهارراه سرچشمه ، ك سجادی ، بن 

 بست شامبیاتی

13 
امام خمینی 

 )ره(
 33303843 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2

شهریور، خیابان خشكبار چی، بوستان خیام،  17خیابان 

 فرهنگسرای امید

 خیابان پیروزی، میدان چهارصددستگاه 33303103 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 ابن سینا 14

 66218568 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 شهید طارمی 17
میدان ابوذر، انتهای سجادجنوبی، میدان بهاران،خیابان 

 رادمردان، فرهنگسرای شهید سلیمانی

 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 استادحكیمی 18
66297525- 

66207065 

خیابان یافت آباد، بلوار معلم، انتهای حیدری جنوبی، خیابان 

 پژاند، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم

 96654348 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 4 بانوان نرگس 18

چهارراه یافت آباد، میدان معلم، خیابان حیدری شمالی، خیابان 

قائم، شهرك ترافیك، بوستان بانوان شهدای دانش آموز، خیابان 

 نرگس

 55035600 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 مهر 19
میدان بهمن، بلوار شهید تندگویان، بعداز پل شهید لطیفی، 

 آباد نو، بوستان بعثت، فرهنگسرای مهرابتدای خانی

 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2 شیخ کلینی 20
33370700-

 33753031و1

متری شهرری )بلوار  45خیابان فدائیان اسالم، خیابان 

 کلینیشهیدکریمی(، نرسیده به اداره گذرنامه، کتابخانه شیخ

 ، خانه فرهنگ تهرانسر14تهرانسر، بلوار گلها، جنب کوچه 44534055 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 3 حزین الهیجی 21

سرای فرهنگ

 انقالب

انقالب و مقاومت 

 اسالمی
 55408668 ماهفروردین 10الی  5 17تا   8 2

، فرهنگسری خیابان کمیل، تقاطع خیابان شهید نواب صفوی

 انقالب

 

 

 


