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خوانندگان گرامی،
مایل هستیم از شما دعوت کنیم مجموعهای عالی از اقالم منتخبی که در کتابخانهمان ارائه میدهیم را بررسی کنید.
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k

کتابها (داستانی و غیر داستانی)
کتابهای مخصوص کودکان و نوجوانان
نشریهها و مجلهها
کتابهای صوتی
بازیها
بازیهای ویدئویی
دیویدیها  /دیسکهای DVD/Blu-ray
سیدیها
بستههای رسانهای (مثل دورههای آموزش زبان)
کتابهای زبانهای خارجی
کتابهای الکترونیکی

به عالوه ،ما موارد زیر را هم عرضه میکنیم:
.a
.b
.c
.d
.e

رویدادهای مختلف
دسترسی به اینترنت
خدمات کپی
دورههای آموزش رایانه
مناطق مطالعاتی

ساعات کار:
روزهای کاری هفته از  -تا
دوشنبه
10:00-18:00
شنبه
سه
10:00-18:00
چهارشنبه
10:00-18:00
پنجشنبه
10:00-19:00
جمعه
10:00-18:00
شنبه
10:00-15:00
یکشنبه
--

بیصبرانه منتظر مراجعه شما هستیم!

کارکنان کتابخانه
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شرایط و ضوابط استفاده
مایل هستیم اطالعاتی مقدماتی را درباره استفاده از کتابخانه خدمت شما ارائه دهیم.
لطفا ً شرایط و ضوابط ما برای قرض گرفتن اقالمی که در این کتابخانه ارائه میشوند را به دقت مطالعه فرمایید و امضای خود
را ذیل آن درج کنید.
 .1ثبت نام
کاربران باید برای ثبتنام شخصا ً به کتابخانه مراجعه کنند .برای گرفتن کارت کتابخانه نیاز دارید که کارت شناسائی نشان دهنده
نام و مشخصات و نشانی خود را ارائه کنید با عكس.
با امضای این توافقنامه ،تأیید میکنم که شرایط و ضوابط قرض دادن اقالمی که در این کتابخانه عرضه میشود را به خوبی
درک کرده و پذیرفتهام ،و موافقت خود را با ثبت اطالعات شخصی خود در راستای قوانین مربوطه در خصوص حفاظت از
دادهها اعالم میکنم .اطالعات شخصی کاربر در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت .از این اطالعات برای تحلیلهای
مرتبط با شخص استفاده نخواهد شد.
برای ثبتنام کودکان  18سال به پایین ،اجازه کتبی و نیز اظهارنامه صالحیت امضاء شده توسط والد یا سرپرست قانونی نیاز
خواهد بود .طرف امضاء کننده باید با تسویه و پرداخت هزینهها و حقالزحمههای پرداخت نشده مربوط به تعویض اقالم آسیب
دیده/مفقود شده توسط کودک زیر چهارده سال موافقت کند.
هنگام ثبتنام ،کاربران یک کارت عضویت دریافت میکنند که به آنها اجازه میدهد اقالم مورد نظر خود را از کتابخانه قرض
بگیرند .کارت عضویت غیر قابل انتقال است.
لطفا ً هر گونه تغییری در نام یا نشانی را به ما اطالع دهید .در صورت مفقود شدن کارت ،لطفاً بالفاصله با کتابخانه تماس
بگیرید .یک کارت المثنی بعد از دریافت هزینه آن صادر خواهد شد.
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 .2اقالم قابل قرض گرفتن
 .aمدت قرض گرفتن:
مدت قرض گرفتن
نوع رسانه
کتاب
 4هفته
دی
سی
 2هفته
بازی ویدئویی
 2هفته
 1هفته
دیویدی /دیسک DVD/Blu-ray
)
زبان
آموزش
بسته رسانهای (مثل دورههای
 4هفته
مجله
 2هفته
کتاب الکترونیکی
 2هفته
فایل صوتی الکترونیکی
 2هفته
روزنامه الکترونیکی
 1-24ساعت

 .bرسانههای غیر قابل اجاره (مثل کتبهای مرجع نظیر دایرهالمعارف) مشخص شده است.
 .cتعداد اقالم قابل قرض گرفتن به ازای هر کاربر
محدود به 80 :است.
 .dکاربران موظف هستند کلیه اقالمی که میخواهند قرض بگیرند را قبل از خارج کردن از کتابخانه ،ثبت کنند.
 .eرسانهها فقط باید توسط کاربر مورد استفاده قرار بگیرد ،باید با دقت از آنها نگهداری شود ،و نباید تکثیر یا کپی شود یا
برای استفاده عموم نمایش داده شود.
 .fدر صورت کپی کردن هریک از اقالم ،مسئولیت کپیرایت بر عهده کاربر خواهد بود .کپی کردن کل مطالب کتابها،
مجالت یا امتیازات ممنوع است .کپی کردن رسانههای صوتی تصویری ممنوع است .هنگام کپی یا چاپ محتوای
اینترنتی ،باید به کپیرایت اشخاص ثالث احترام بگذارید.
 .gکاربران باید هنگام قرض گرفتن اقالم ،کلیه آنها را از حیث داشتن عیبهای ظاهری و/یا ناقص بودن بررسی کنند.
 .hکتابخانه هیچ مسئولیتی را در قبال آسیبهای احتمالی وارده به دستگاهها ،فایلها یا رسانههای ذخیره دادههای کاربران
به واسطه استفاده از رسانههای کتابخانه بر عهده نمیگیرد.
.i

مهلت قرض گرفتن باید به دقت رعایت شود .اگر کاربر در تحویل به موقع اقالم قصور بورزد ،مشمول جریمه خواهد
شد.

.j

اگر اقالم مورد نظر توسط سایر کاربران سفارش داده نشده باشد ،مدت قرض گرفتن را میتوان حداکثر به میزان 3x
تمدید کرد؛ برای این منظور کاربر باید درخواست تمدید خود را از طریق مراجعه حضوری ،تماس تلفنی:
0931-373438

 .kدر صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن اقالم ،باید مراتب به کتابخانه گزارش گردد .کاربران در قبال پرداخت هزینه
تعویض اقالم مفقود شده یا آسیب دیده مسئول هستند .در صورت مفقود شدن یک جلد از یک مجموعه ،باید کل آن
مجموعه تعویض گردد.
.l

اگر اقالم مورد نظر شما در حال حاضر موجود نباشد ،میتوانید با پرداخت هزینهای اضافی آنها را رزرو کنید.
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 .3حقالزحمهها و هزینهها:
کارت عضویت سالیانه
بزرگساالن
 16-18جوان ان

کودکان  15سال به پایین
 3ماه
 1ماه
کارت المثنی
حقالزحمه رزرو
به ازای هر قلم
جریمه تأخیر
قرض گرفتن
دیویدیها  /دیسکهای DVD/Blu-ray
دسترسی به اینترنت 1h
چاپ كردن
رونوشت برداشتن

هزینهها
16 € / 20 €
10 €
0€
7€
3€
2,50 €
0,70 €
1,10 €
1,50 €
2,40 €
0,15 €
0,10 €

 .4استفاده از اینترنت
 .aکتابخانه در قبال محتوا ،موجود بودن ،یا کیفیت محتوای رسانهای ارائه شده توسط اشخاص ثالث و قابل دسترسی از
طریق رسانههای کتابخانه هیچ مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد.
 .bتنظیمات رایانهها نباید تغییر داده شود .نصب نرمافزارهای بیرونی که کاربران همراه خود آورده یا دانلود کردهاند
روی رایانههای کتابخانه ممنوع است.
 .cباز کردن وبسایتهای حاوی محتوای مبتذل و پورنوگرافی ،افراطی و/یا تبعیضآمیز یا ترویج دهنده خشونت ممنوع
است .نقض این مفاد موجب صدور اخطار خواهد شد .در صورت نقض مکرر قوانین توسط کاربر ،وی از استفاده از
اینترنت در کتابخانه محروم خواهد شد.

 .5مقررات محیط کتابخانه
 .aکاربران نباید به واسطه رفتارشان برای سایرین مزاحمت ایجاد کنند.
 .bکودکان باید طی مدت مراجعه خود به کتابخانه ،تحت نظارت والدین خود قرار داشته باشند.
 .cاستعمال دخانیات در کتابخانه ممنوع است.
 .dهمواره باید دستورات کارکنان کتابخانه به دقت رعایت شود.
 .eکتابخانه در قبال لباسها یا سایر اموال شخصی که کاربران با خود به کتابخانه میآورند هیچ مسئولیتی را بر عهده
نخواهد گرفت.
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