ردیف نام متصدی کتابخانه

1

زینب سکینی

2

خانم قائمی زاده

3

حمید ولدی

4

هوالکوئیان

5

فرهاد ارسطو

6

رباب احمدی

7

آقای حیدری

8

خانم محترمی

آدرس
خوزستان -خرمشهر  ،بلوار امام خمینی ره جنب پل شهید جهان آرا
مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خرمشهر ،کد پستی6415954884 :
مرکزی  -اراک خیابان قائم مقام نرسیده به میدان مقاومت موزه دفاع
مقدس کد پستی ۳۸۱۷۷۷۱۱۱۱
قزوین خیابان شهید بابایی _کوچه شهید نورخیز( ) ۳۱پالک  _۱٢کد
پستی_۳٤۱٤٦٤٦٤۳٤
مشهدمقدس انتهای خیابان شهید بهشتیانتهای بولوار شهیدان
خلیلی_پارک کوهسنگی مشهد _مرکز فرهنگی دفاع مقدس
سمنان .میدان استاندارد بلوار دفاع مقدس مرکز فرهنگی دفاع مقدس
زنجان ،خیابان خرمشهر ،اول خیابان عدالت ،پالک  ٦۳کدپستی
٤٥۱۹٥_۱٤٦٥
چهارمحال و بختیاری شهرکرد بلوار آیت اهلل طالقانی خیابان سعادت
کوچه  ۳پالک ۱
خراسان جنوبی:بیرجند ،خ شهید آیت اهلل مدرس  ،2جنب موسسه

شماره تلفن محل کار

دورنگار

6153525147

6153525147

۸٦۳۳٢٥٥٤۷٠

۸٦۳٢٢٦۷۱٤٤

28336907
433664600
الی ٠٥۱۳۸٤٤٠٥٠۱ ۳
2333480991
٠٢٤۳۳۷٤٢٠٠۷الی ۸
38322261630_ 338322
00000
٥٦۳٢٢۳٤٢۱٦

٢۸۳۳٦۹٢٤۷۸

آذربایجان شرقی تبریز.دروازه تهران.تفاطع سردار شهید حمید
9

شهرام مصیبی

10

سعید ساجدی

11

رحیم مسیح

12

سیده ساره حسینی

13

مرضیه دهقان

14

مژده بهرامی

15

فاطمه صادقی

باکری(هتل مرمر سابق)انتهای خیابان استاد معین.صندوق

٤۱۳۳٢۹٥٠٠۱

٤۱۳٢۹۳٤٤٤

پستی٥۱۳۸٥.٤٤٦٥.
گیالن  -رشـت -بلوار شهید بهشتی -نرسیده به فلکه گاز -جنب
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

کدپستی  4193883969صندوق

)6- 33365835 (013

33331741

پستی 41635 – 3699
خیابان کمیل -روبروی امامزاده رودبند ،مرکز فرهنگی و موزه دفاع
مقدس دزفول  -کد پستی 6461765176

42538999-61

42528932-61

بوشهر خیابان سیراف .جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل العباس علیه
اسالم .اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر .
ص.پ  ۷٥۱۳٥٤٤۸۳کد پستی ۷٥۱۳٦٦٤۹٥۷
یزد ،خیابان تیمسار فالحی جنب پارک آزادگان ،تیمسار فالحی ۱۱
(خواجه حافظ) کدپستی  _ ۸۹۱٦۸۷٦٥٤٤صندوق پستی ۸۹۱۹٥ _٤٤۱
استان خراسان شمالی  ،بجنورد ،بولوار پیامبر اعظم(ص) ،جنب
دادگستری کل ،مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خراسان شمالی کد

۸۳ ۳٢۷٤٠۳۸٠٠٥۸

۳٢۷٤٠۳۸٤

پستی ۹٤۱۸۹۱۳٠۹٤
استان لرستان  .خرم آباد خیابان اندیشه جنب ترمینال شرق کوچه
اندیشمند  ۹پالک  ۱کد پستی  .٦۸۷٦٦ -٦٦۸۳۳تلفن فکس

۳۳۳۱۸۸۳٦ ، ۳۳۳۱۸۸۳۷.

۳۳۳۱۸۸۳٥

استان کردستان  :سنندج بلوارکردستان خیابان ناصرخسرو جنب پایانه
16

جواد حیدری

17

میثم نوروزیان

18

خانم مصلح خو

19

قاسم گلشاهی

20

زهرا ابراهیمی میمند

21

صالح حسینی

اتوبوسرانی اداره کل حفظ آثارکردستان کد پستی  ٦٦۱۳٦٤٦۷۳۷و

۸۷۳۳۱٦۹٢٦٠

۸۷۳۳۱٦۹٢٦٠

صندوق پستی ٥۹۱
البرز بزرگراه کرج  .روبروی کارخانه درنا .کنار گذر شهرک خاتم به
جهان نما  .مجموعه ی پارک جهان نما  .مرکز فرهنگی دفاع مقدس

2634970270

2634970278

استان البرز صندوق پستی 3159831159 :
همدان بلوار بعثت باالتر از استانداری  -مابین خیابان هنرستان و شکریه -

٠۸۱۳۸٢٥۳٠۳٤-

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان صندوق

8138279000

استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان بلوار خرمشهر کوهستان
پارک جنب حرم شهدای گمنام .تلفن

فاکس33435937 .

کرمان  -بلوار شهید عباسپور ( پارادایس )  -جنب مصلی بزرگ امام -
کد پستی  7614759799صندوق پستی 156-76175

6-633436105-054.

 0343272627432717740

۸۱۳۸٢٥٦٤٥٠

۳۳٤۳٥۹۳۷

۳٢۷٢۷٤۱۷

اردبیل.بزرگراه والیت.ابتدای شهرک نادری(ضلع غربی شورابیل) موزه
دفاع مقدس استان اردبیل صندوق پستی٥٦۱۳٥_۷۱٤

22

سید حسین حسن زاده قم ،میدان مفید ،خیابان شهید آوینی ،باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع

23

استان گلستان جاده ناهار خوران تپه نورالشهدا کد پستی4917145215

آقای ولی نژاد

۹-۳٢۳٤٢٤٥۸-٠٤٤

۳٢۳۳۳٠٠۳-٠٤٤

33554210_ 025

32554209_ 025

1732555024

مازندران_ ساری_ بلوار دفاع مقدس ،روبروی بیمارستان شفا _اداره کل
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مازندران .ص پ
24

کیومرث ولی زاده

٤۸۱۷٥_٤۷٤

25

سهراب رجائی نژاد

استان کهگیلویه و بویراحمد -خیابان شاهد -11پالک  8کد پستی

26

فاطمه رعیت نژاد

)٦_۳۳۱۱٢۱۹٥( ٠۱٥۱

۳۳۱۱٢۱۸٥

7433332640

7433338225

استان فارس شیراز ،انتهای خیابان لطفعلی خان زند -چهارراه غدیر
صندوق پستی339-71645

۷۱۳۷٢٥٢٠۹۱

۷۱۳۷٢٥٢٠۹٢

آذربایجان غربی؛ ارومیه .خیابان شهید آیت اللّه دستغیب ،خیابان دفاع
مقدس ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
 27خانم نظم و خانم کرمزاده آذربایجان غربی کد پستی٥۷۱٤۷۹۱٤۹۹ :

۹-۳٢۳٤٢٤٥۸-٠٤٤

۳٢۳۳۳٠٠۳-٠٤٤

کرمانشاه ،خیابان موید جنب پارک شیرین اداره کل حفظ
28

آقای صیدی

29

سید رضا قاضی

30

آقای صمدزاده

31

آقای رستمی

32

آقای امامی

آثارونشرارزش های دفاع مقدی استان کرمانشاه.

۸۳،۳۷٢،٢۳۸

۸۳۳۷٢۷٠٢٥٢

خراسان رضوی ،نیشابور ،میدان امام رضا علیه السالم (باغرود)  ،مجتمع
فرهنگی ورزشی فجر  ،دفتر حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
شهرستان نیشابور.کد پستی۱۱۳٦۹٥٥٦۱۱ :

٥۱٤٢٦٢٢۹۸۱

تهران ،خیابان حافظ ،تقاطع سمیه ،حوزه هنری ،طبقه سوم ،کتابخانه
تخصصی جنگ حوزه هنری
خیابان طالقانی ،خیابان بهار ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،طبقه اول،
کتابخانه
اتوبان زین الدین ،جنب شهرک رسولی ،دانشگاه دفاع ملی ،کتابخانه
شهید قاسم سلیمانی

021-88918292

٥۱٤٢٦٢٢۹۸۱

