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شماره تماسآدرس الکترونیکیمسئول مربوطهنام کتابخانهآدرسشهراستان

دفتر فرهنگ معلولین
: نشانی اینترنتی

www.handicapcenter.com
025-32913452

اردبیلاردبیل
-خیابان دانشگاه، ورودی مجتمع تفریحی

.فرهنگی شورابیل
سجاد فداکارکتابخانه مرکزی اردبیل

045-33520743

045-33520737

045-33520738

045-33520739
33844848-3045مرکز شماره شهرک سینا، انتهای خیابان مادراردبیلاردبیل

کتابخانه عمومی نابینایان اصفهان.میدان احمد آباد، خیابان ولی عصراصفهاناصفهان
رسول رضایی 

و مهدی رییسی
ble1386@gmail.com031-32261090

42610666-031یداهلل قربعلیکتابخانه شهیدان فتاح الجنان.خیابان قدس غربینجف آباداصفهان

34398702-1031مرکز شماره  شهریور، جنب مسجد قبا17ملک شهر، خیابان اصفهاناصفهان

سعید عابدیکتابخانه فاطمه زهرا.خیابان فروغیاصفهاناصفهان
031-33373136

031-33357888
36618599-031حسین جباریمدرسه شهید سامانی.40خیابان سجاد، کوچه شماره اصفهاناصفهان

دانشگاه سراسری اصفهاناصفهاناصفهان
مرکز امور نابینایان دانشگاه 

اصفهان
bcui1395@gmail.com سمیه کریمی

031-37935565

031-37933102

031-37933090

031-17933102

031-17933090

لنجاناصفهان
خیابان آیت اهلل کاشانی، فرهنگسرای 

.شهرداری
52222737-031کتابخانه فرهیختگان

55227707-031خانم نیکخواهجامعه نابینایان کاشان.26، کوچه عطرت 3میدان دربعطا، خیابان اباذر کاشاناصفهان

لیست مراکز و کتابخانه های ارائه دهنده خدمات کتابداری به افراد نابینا و کم بینا سراسر کشور

(نابینا و کم بینا)                   کاری از گروه خدمات کتابداری برای کودکان با نیازهای ویژه 
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اصفهاناصفهان
قرآنی روشندالن -بنیاد فرهنگی

اصفهان
031-34450130

57454110-031کتابخانه آیت اهلل محمدی گلپایگان.خیابان مسجد جامعگلپایگاناصفهان

کرجالبرز
چهار راه دانشکده، خیابان دانشکده 

.جنوبی
32207990-026ثریا سبزیکتابخانه عمومی امیرکبیر

کرجالبرز
، (ساسانی)خیابان شهید صدوقی 

انتهای نامجو
32820909-026مرکز مجتمع

34182513-026محمدرضا گوراب زادکتابخانه ویژه نابینایان.دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرجکرجالبرز

ایالمایالم
بلوار دانشجو، میدان دفاع مقدس، 

.جنب اداره آب و فاضالب
ilam.blind.library@gmail.comرقیه شفیعیکتابخانه مرکزی

084-32249476

084-32247694
2225652-10843مرکز شماره میدان میالد، بلوار سید احمد خمینیایالمایالم

آذربایجان 

شرقی
34435651-041روح اهلل ساعیکتابخانه مرکزی تبریز.خیابان آزادی، چهار راه اللهتبریز

آذربایجان 

شرقی
مراغه

میدان پاسداران، خیابان معلم شمالی، 

.روبروی بانک ملی
37228744-041محمد نجفیکتابخانه اوحدی مراغه ای

آذربایجان 

شرقی
32818714-1041مرکز شماره خیابان منجم، روبروی بیمارستان شفاتبریز

آذربایجان 

شرقی
52622533-041مرکز هشترودخیابان امام خمینیهشترود

آذربایجان 

شرقی
تبریز

خیابان امام خمینی، ایستگاه باال حمام، 

روبروی ساختمان کاچیران، جنب چاپ 

.ناصر

حمید رضاییهنری بصیر-مؤسسه فرهنگی
bassir.ir: نشانی اینترنتی

info@bassir.ir: پست الکترونیکی

041-33355552

041-33355553
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آذربایجان 

غربی
ارومیه

بلوار مدرس، خیابان ارشاد، روبروی 

.بیمارستان امام خمینی
آیدا مجیدآبادیکتابخانه مرکزی

044-33485084

044-33485085
آذربایجان 

غربی
ارومیه

 متری فرهنگیان، 32فلکه مادر، بلوار 

پشت پارک فرهنگ
33826870-3044مرکز شماره 

آذربایجان 

غربی
ارومیه

خیابان خرمشهر، روبروی پارک 

، واقع در ۱، پالک ۱۹ساعت، کوی 

انجمن نابینایان استان آذربایجان 

.غربی

مرکز چاپ و نشر کتب بریل و 

دیجیتالی

بایرام نبی زاده

و عبد المناف عظیمی
: پست الکترونیکی

nabizade1348@gmail.com

044-32764446

044-32751036

34230070-077فاطمه کاووسیکتابخانه شهید بهشتی.خیابان هفت تیردشتستانبوشهر
33337909-2077مرکز شماره خیابان شورا، روبروی پارک کودکبوشهربوشهر
33550877-077فاطمه مصلحیانکتابخانه بوشهر،.خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان بعثتبوشهربوشهر

بوشهربوشهر
، خیابان گلخانه، رو (سنگی)خیابان امام خمینی 

.به روی پارک صغیری
33548485-077مجتبی ناطوری زاده.کتابخانه گویای سامسونگ

اسالم شهرتهران
 متری، باغ فیض، ابتدای بلوار 15خیابان 

.مصطفی خمینی، جنب بهزیستی اسالم شهر
56694603-021جمال لطفیکتابخانه شهید مصطفی خمینی

تهرانتهران
 4خیابان وحدت اسالمی، خیابان بهشت در 

.پارک شهر
55133686-021همایون شاه مرادیکتابخانه مرکزی پارک شهر

تهرانتهران
دهکده المپیک، بلوار المپیک، جنب مسجد جامع 

.المهدی و تره بار
شهرزاد دهقانکتابخانه عمومی حضرت فاطمه

021-44720374

021-44724835

شمیراناتتهران
خیابان ولی عصر، نرسیده به میدان تجریش، 

.1797جنب پمپ بنزین، باغ فردوس، پالک 
blind.bahonar@gmail.comفرزانه شاه مرادیکتابخانه شهید دکتر باهنر

021-22728164

021-22708462

021-22708460

021-22708457

021-22714898
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تهرانتهران
میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، فرهنگسرای 

.بهمن، داخل کتابخانه شهید فهمیده
55058437-021مهدی عبداللهیکتابخانه امید

ریتهران
خیابان کریمی شیرازی، داخل کتابخانه شیخ 

.کلینی
33395655-021منصور علیزادهکتابخانه بصیر

33717285-021نرگس اسالمی شرارکتابخانه طلوع.خیابان خاوران، فرهنگسرای خاورانتهرانتهران

تهرانتهران
، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی 6منطقه 

، خیابان شفق21، خیابان (یوسف آباد)
88715744-11021مرکز شماره 

55377315-20021مرکز شماره ، میدان راه آهن، پارک امیریه11منطقه تهرانتهران

تهرانتهران
نظام آباد )، خیابان شهید مدنی 8منطقه 

، پارک فدک(شمالی
77826473-21021مرکز شماره 

تهرانتهران
، خیابان فداییان اسالم، نرسیده به 20منطقه 

بیمه حسین آباد، جنب کانون سمیه
36802244-24021مرکز شماره 

تهرانتهران
، بزرگراه کاشانی، بلوار اباذر، نرسیده 5منطقه 

به خیابان پیامبر، پارک میعاد
44077723-40021مرکز شماره 

تهرانتهران
میدان انقالب، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی 

.دانشگاه تهران

بخش نابینایان کتابخانه دانشگاه 

تهران
محبوبه ایزدی

: نشانی اینترنتی پایگاه اطالعات علمی نابینایان

blind.ut.ac .ir
021-61112920

تهرانتهران
میدان بهارستان، خیابان جمهوری، خیابان 

.53ظهیر االسالم، پالک 
مجتمع نابینایان رودکی

دکتر محمد خوانین زاده 

و خانم فروغی

021-33112152

021-33112190

تهرانتهران
خیابان دکتر علی شریعتی، باالتر از سه راه 

.ضرابخانه

کتابخانه ی عمومی حسینیه ی 

ارشاد

پرستو ولدخان 

و مریم زارعی
https://t.me/blindhepl: کانال تلگرامی

021-22894004

021-22894005
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تهرانتهران
انقالب، خیابان ابوریهان، خیابان وحید نظری، 

.2، طبقه 21پالک 
خانم بابالوییشورای کتاب کودک

www.CBC.ir: نشانه اینترنتی

Cbc.1341:  اینستاگرام

و 

https ://www.instagram.com/bamd

adketabkhanehha/?utm_medium=

copy_ link

https://t.me/bamdadlib: کانال تلگرام

https://t.me/Shora_ketab ۲۲:۳۵و 

021-66408074

021-66485390

021-66492721

تهرانتهران

خیابان ولیعصر ، باالتر از میدان منیریه، خیابان 

اسدی منش، کوچه دهستانی، نبش بن بست 

.دوم، پالک دو

خانه کتابدار

www.hlpr.ir: نشانه اینترنتی

Khane.ketabdar: اینستاگرام 

: پست الکترونیکی

khane .ketabdar@gmail.com

021-66962904

021-66962905

021-66962906

021-66962907

021-66962906

تهرانتهران
بخش نابینایان سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران
http://www.nlai.ir: نشانی اینترنتی

021-81623231

021-81723279

021-81623235
چهار محال و 

بختیاری
32225309-038اکرم علی باباییکتابخانه عمومی نابینایان رودکی.45خیابان مولوی، کوچه شهرکرد

چهارمحال و 

بختیاری
32275342-3038مرکز شماره شهرکرد، خیابان مطهری، پارک گلستانشهرکرد

چهارمحال و 

بختیاری
34226701-038بهجت ربیعیکتابخانه فجر.بلوار ملت، مجتمع شهید وفاییبروجن

32224117-1056مرکز شماره 6خیابان شهداء، انتهای شهدای بیرجندخراسان جنوبی

قاینخراسان جنوبی
ده )میدان طالقانی، خیابان شهید کالهدوز 

(دستگاه
32523231-056مرکز قاین
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32211559-056محمدتقی کریم پورکتابخانه بیرجند.17خیابان کاظمیه، کاظمیه بیرجندخراسان جنوبی

32210359-056خانم فاطمیمجتمع حمایتی الزهرا.11، نبش شیرین 14خیابان طالقانی بیرجندخراسان جنوبی

44442996-051علی بشیریکتابخانه مرکزی.میدان کارگر، خیابان حاج مال هادی سبزواریسبزوارخراسان رضوی

38915560-051منیره نوریکتابخانه مرکزی.شهریور 8تیر، میدان  7بلوار مشهدخراسان رضوی

مشهدخراسان رضوی
خیابان امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و 

.پرورش
32257070-051مجید حکیمکتابخانه عمومی شریعتی

42211122-051ناهید خوارزمیکتابخانه عمومی دکتر شریعتینیشابورخراسان رضوی

36636362-5051مرکز شماره 3، نبش استاد یوسفی 57 و 55بین فالحی مشهدخراسان رضوی

کاشمرخراسان رضوی
خیابان مدرس، بلوار مطهری، انتهای خیابان 

. آذر11
55228714-051کتابخانه امام علی

.خیابان طالقانی شرقی، نبش خیابان دهخدابجنوردخراسان شمالی
کتابخانه مرکزی بجنورد آیت اهلل 

مهمان نواز

ضحی ایزانلو

و علی حاجی آبادی
058-32228763

32257048-3058مرکز شماره میدان خرمشهر، ابتدای جاده شهرک فرهنگیانبجنوردخراسان شمالی

32228763-058کتابخانه عمومی مرکزی مهمان نواز.انتهای خیابان سید جمال الدین اسدآبادیبجنوردخراسان شمالی

37235900-058.میدان امام خمینی، خیابان جانبازاناسفراینخراسان شمالی

آبادانخوزستان
 احمد آباد، روبروی پارک 1ابتدای خیابان 

.پرندگان
plblind2017@gmail.com061-53320322کتابخانه ثامن االئمه

33361017-061محمد حسن احسان دوستکتابخانه مرکزی.جاده ساحلی کیان پارس، پارک دولتاهوازخوزستان
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52626001-061فاطمه اسودزادهکتابخانه شهید بهشتی.خیابان ارشاد، جنب اداره فرهنگ و ارشادامیدیهخوزستان

اهوازخوزستان
، جنب (کمپانی)پادادشهر، خیابان پیروزی 

پارک شهربازی
35528703-3061مرکز شماره 

کتابخانه شهید مدنی.روبروی اداره برق- خیابان آزادگانآغاجاریخوزستان
061-52664969

061-52664040
33558880-024فاطمه محسنیکتابخانه عمومی اندیشه سپید. بهمن، جنب پارک شهید رجایی22بلوار زنجانزنجان
33745250-4024مرکز شماره میدان هنرستان، ابتدای خیابان فاتحزنجانزنجان

سمنانسمنان

 22خیابان معلم، بلوار بسیج، روبروی استخر 

بهمن، اداره کل کتابخانه های عمومی استان 

.سمنان

blind.kms1395@gmail.com023-33439918مهرداد فؤادیانکتابخانه مرکزی

سمنانسمنان
، بلوار معلم، ابتدای بلوار (ع)میدان امام رضا

هالل احمر
33443673-2023مرکز شماره 

32201279-2023مرکز شماره شهرک بهارستان، جنب آتش نشانیشاهرودسمنان

میدان ورزشدامغانسمنان
مجتمع فرهنگی و هنری شهید 

شاهچراغی
023-35262127

سیستان و 

بلوچستان
زاهدان

 دستگاه، 80خیابان مصطفی خمینی غربی، 

اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان، واقع 

.در مجتمع امام علی

33443470-054علی اصغریکتابخانه مشارکتی معین مرادی

سیستان و 

بلوچستان
33513839-3054مرکز شماره خیابان سعدی، تقاطع مهتابزاهدان

سیستان و 

بلوچستان
زاهدان

 دستگاه، 80خیابان مصطفی خمینی غربی، 

اداره کل بهزیستی سیستان و بلوچستان، 

.مجتمع امام علی

کتابخانه دیجیتال گویا و نمایندگی 

انجمن نابینایان ایران
33443470-054عباس خاکسفیدی

plblind30@gmail.com071-32276938پریسا محمدیکتابخانه عمومی حسین علی رئیسی.2میدان قائم، ابتدای بلوار هجرت، نبش کوچه شیرازفارس

32280837-1071مرکز شماره چهارراه حافظیه، باغ ملیشیرازفارس
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شیرازفارس
کتابخانه گویای مؤسسه نابینایان 

توانگران کارآفرین

لیال غزنوی

و خانم سیمی
mntk.irنشانی اینترنتی 

071-38318815

071-38318816

071-38318817

جهرمفارس
چهارراه دفاع مقدس، خیابان خیام، روبروی 

.پارک جهاندیدگان
54225712-071کتابخانه میرزا نصیر جهرمی

ارسنجانفارس
 متری، پالک 12خیابان ولی عصر جنوبی، کوچه 

66.
.نگین شادکامکتابخانه کودکان امید

073-76166399

071-43527911
33363292-028محمود ارجمندکتابخانه عمومی شهدا.خیابان فیاض بخش، بوستان شهداقزوینقزوین

قزوینقزوین
شهرک کوثر، فلکه دوم، بلوار شهید محالتی، 

نبش خیابان سمیه
33788299-028مرکز مجتمع

قمقم
کتابخانه عمومی آیت اهلل خامنه ای 

(مرکزی)
37755566-025حسن عبدلی

قمقم
بلوار امین، میدان ارتش، بلوار دانش، شهرک 

صادقیه، داخل بوستان والیت
38865000-1025مرکز شماره 

قمقم
پردیسان، خیابان شهروند، خیابان سبالن، 

، مجتمع فرهنگی هنری کانون19سبالن 
32317456-10025مرکز شماره 

سنندجکردستان
میدان آزادی، خیابان فردوسی، جنب مخابرات، 

.جنب خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد
کامبیز اسدیکتابخانه عمومی فردوسی

087-33285413

087-33285751

3378381-3087مرکز شمراه ، جنب مسجد بدر17.1شهرک بهاران، منطقه سنندجکردستان

سنندجکردستان
 متری، آکادمی 14شهرک زاگرس، خیابان 

.فوتبال ذوالفقارنسب

بنیاد خیریه حمایت از نابینایان و 

کمبینایان ذوالفقارنسب
33725775-087خانم شیواخانی

کرمانکرمان
میدان ولی عصر، خیابان شهید رجایی، نرسیده 

.به پمپ بنزین 
محبوبه امان علی خانیکتابخانه مرکزی

034-32231647

034-32268002
32239651-1034مرکز شمراه چهارراه ولی عصر، جنب پارک ملیکرمانکرمان
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کرمانشاهکرمانشاه
شهرک بهداری، خیابان بیمارستان، پارک قائم، 

.جنب دبیرستان عالمه مجلسی
کتابخانه عمومی خاتم االنبیا

سمیه حیدر بیگی

و فروزان عزیزی
083-38369199

کرمانشاهکرمانشاه
خیابان ابوذر، چهار راه دوم، جنب دبیرستان 

حجاب
38240670-3083مرکز شماره 

کرمانشاهکرمانشاه
کمربندی غربی، شهرک امام خمینی، جنب 

مدرسه شهید بسامی
38283334-14083مرکز شماره 

34293920-083ندا نوریکتابخانه عالمه طباطبایی.بلوار طاق بستان، پشت فروشگاه رفاهکرمانشاهکرمانشاه
کهگیلویه و 

بویر احمد
یاسوج

سالم آباد، خیابان کاشانی، خیابان آیت اهلل 

.ملک حسینی

کتابخانه عمومی آیت اهلل 

ملک حسینی
33232498-074 جواد اسدی

کهگیلویه و 

بویراحمد
33220154-1074مرکز شماره میدان راهنمایی، پارک کودکیاسوج

32264343-017 حمیده روحیکتابخانه عمومی میرفندرسکی. آذر، آذر یکم5میدان ولیعصر، خیابان گرگانگلستان
32139707-017مرکز مجتمع12شهرک ویالشهر، نبش ویالی گرگانگلستان
33222928-1017مرکز شماره خیابان مختوم جنوبی، جنب کتابخانه عمومیگنبدگلستان
34528522-017مرکز آق قال، جنب پارک فجر13خیابان خرمشهر، دژ آق قالگلستان
33222024-017مجید حکیمکتابخانه مختومقلی فراغی.خیابان گلشن غربی، مختوم جنوبیگنبدکاووسگلستان

انجمن نابینایان هم اندیش نور.30، پالک 2کوی ویال، تختی گرگانگلستان
آقای رئیسی

و خانم عراقی
017-32227901

رشتگیالن
هنری -ابتدای خیابان سعدی، مجتمع فرهنگی

.خاتم االنبیا
33245858-013 زهرا خسرویکتابخانه نابینایان

رشتگیالن
فلکه جانبازان، کمربندی خرمشهر، شهرک 

ابریشم
33822865-3013مرکز شماره 

رودسرگیالن
خیابان شهدا، خیابان شهید برقزران، روبروی 

خانه های مسکن مهر
42627330-013مرکز رودسر

42465800-066 مهدی مقدسیکتابخانه عالمه شهیدی. متری بسیج، جنب پارک مادر45خیابان بروجردلرستان
33414111-4066مرکز شماره پارک مهرورزانخرم آبادلرستان
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.بلوار شهید هاشمینژادبهشهرمازندران
کتابخانه عمومی شهید سید 

عبدالکریم هاشمی نژاد
34533499-011 عباس علی بابایی

ساریمازندران
 خرداد، روبروی 15خیابان فرهنگ، خیابان 

.شورای شهر، بهزیستی فیاض بخش
عادل اکبریکتابخانه نابینایان

عادل اکبریکتابخانه عمومی.خیابان جمهوری، کوچه میرمشهدساریمازندران

33327512-1011مرکز شماره ساری، میدان راه آهن، خیابان مازیار، مازیار یکساریمازندران

52222310-011کتابخانه حضرت بقیه اهلل.خیابان هفده شهریور، کوچه شهید زنده دلچالوسمازندران

ساریمازندران

بلوار امیرمازندرانی، خیابان رودکی، روبروی 

پارک قدس، کوچه رضی، اداره کل استان 

.مازندران

33369916-011عادل اکبریکتابخانه نابینایان

اراکمرکزی
خیابان امام خمینی، روبروی بیمارستان 

.1طالقانی، واقع در کتابخانه عمومی شماره 

کتابخانه نابینایان دکتر محمد 

خزائلی
ابوالفضل حیدری

086-32779058

086-32786710

ساوهمرکزی
میدان فلسطین، بلوار دادگستری، جنب سالن 

.ورزشی فجر
42247672-086لیال سعیدیفرکتابخانه عمومی سلمان ساوجی

33249836-8086مرکز شماره انتهای خیابان قائم مقام، پارک آزادیاراکمرکزی

فرمهینمرکزی
فرمهین، کوی اسالم شهر، پارک بسیج، کانون 

فرمهین
33722955-086مرکز فرمهین

بندرعباسهرمزگان
زیباشهر، بلوار جالل آل احمد، نبش خیابان 

حافظ
33349207-3076مرکز شماره 

بندرعباسهرمزگان
کوی ششصد دستگاه، انتهای بلوار سمیه، بلوار 

.یاسر
33562002-076کتابخانه عالمه طباطبایی

بندر عباسهرمزگان
بلوار امام حسین، جنب اداره آب و فاضالب، 

.مجتمع جابر بن عبداهلل انصاری

کتابخانه دیجیتال و نمایندگی 

.انجمن نابینایان ایران
33337683-076آمنه شجاعی
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همدانهمدان
میدان فردوسی، بلوار شهید چیت سازیان، 

.خیابان قلم
هما خانجانیکتابخانه مرکزی امام رضا

081-32646747

081-32672012

همدانهمدان
شهرک مدرس، میدان عدالت، جنب کتابخانه 

عمومی
38290170-3081مرکز شماره 

مالیرهمدان
خیابان اراک، خیابان شهید میرزایی، میدان باغ 

گل
32256099-2081مرکز شماره 

32220277-081کتابخانه عالمه مجلسی.انتهای بلوار سیف الدوله، ابتدای پارک سیفیهمالیرهمدان

یزدیزد
بلوار دانشجو، بعد از اداره کل فرهنگ و ارشاد 

.اسالمی
سمانه فتاحیکتابخانه عمومی امام علی

035-38254080

035-38255000

37211233-4035مرکز شماره آزادشهر، خیابان فدائیان اسالم شرقییزدیزد

یزدیزد
دانشگاه سراسری یزد، ساختمان علوم پایه، 

.کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد

بخش نابینایان کتابخانه دانشگاه 

یزد
31233366-035احمد نظری

32223810-035کتابخانه آیت اهلل حائری اردکانی.ابتدای خیابان صدرآباداردکانیزد

میبدیزد
خیابان سنتو، حدفاصل فلکه نماز به طرف فلکه 

.33اعرافی، کوچه همت 
035-32346102

kub.dyndns.berlin: نشانی اینترنتیدکتر علی تینا تهرانیکتابخانه گویای فارسی زبان برلینبرلین کشور آلمان
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