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Persisch 

Bücherei im FORUM 

Tel:07471-708274 

Mail: buecherei@bodelshausen.de 

 خوانندگان گرامی،

 .دھیم را بررسی کنیدمان ارائھ میای عالی از اقالم منتخبی کھ در کتابخانھمایل ھستیم از شما دعوت کنیم مجموعھ

a. داستانی داستانی و غیر(ھا کتاب( 
b. ھای مخصوص کودکان و نوجوانانکتاب 
c. ھاھا و مجلھنشریھ 
d. ھای صوتیکتاب 
e. ھا بازی 
f.  
g. ھای دیسک /ھا دیویدیBlu-ray 
h. ھا  دیسی 
i. ھای خارجیھای زبانکتاب 
j. ھای الکترونیکیکتاب 

 : کنیمبھ عالوه، ما موارد زیر را ھم عرضھ می

a.  رویدادھای مختلف 
b. دسترسی بھ اینترنت 
c. کپی خدمات 
d. مناطق مطالعاتی 

 :ساعات کار

 تا -از  روزھای کاری ھفتھ
  دوشنبھ

 18.00-15.00&  13.00-10.00 شنبھسھ
 19.00-15.00 چھارشنبھ

 18.00-15.00 شنبھپنج
 18.00-15.00 جمعھ
 13.00-9.00 شنبھ
  شنبھیک

  
  !بھ کتابخانھ ما خوش آمدید

 

 کارکنان کتابخانھ

  

tel:07471-708274
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 استفادهشرایط و ضوابط 
 

 .مایل ھستیم اطالعاتی مقدماتی را درباره استفاده از کتابخانھ خدمت شما ارائھ دھیم
 
 

 ثبت نام .1
 : ناممدارک الزم برای ثبت. نام شخصاً بھ کتابخانھ مراجعھ کنندکاربران باید برای ثبت

a. دارکارت شناسایی عکس 
 
 

خوبی درک کرده و  شود را بھضوابط قرض دادن اقالمی کھ در این کتابخانھ عرضھ میکنم کھ شرایط و نامھ، تأیید میبا امضای این توافق
. کنمھا اعالم میموافقت خود را با ثبت اطالعات شخصی خود در راستای قوانین مربوطھ در خصوص حفاظت از دادهام، و پذیرفتھ

ھای مرتبط با شخص استفاده نخواھد طالعات برای تحلیلاز این ا. اطالعات شخصی کاربر در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواھد گرفت
 . شد

 
. سال بھ پایین، اجازه کتبی و نیز اظھارنامھ صالحیت امضاء شده توسط والد یا سرپرست قانونی نیاز خواھد بود 14نام کودکان برای ثبت

مفقود شده توسط /مربوط بھ تعویض اقالم آسیب دیدهھای پرداخت نشده الزحمھھا و حقطرف امضاء کننده باید با تسویھ و پرداخت ھزینھ
 .کودک زیر چھارده سال موافقت کند

 
. دھد اقالم مورد نظر خود را از کتابخانھ قرض بگیرندکنند کھ بھ آنھا اجازه مینام، کاربران یک کارت عضویت دریافت میھنگام ثبت

 . کارت عضویت غیر قابل انتقال است
 

یک . در صورت مفقود شدن کارت، لطفاً بالفاصلھ با کتابخانھ تماس بگیرید. در نام یا نشانی را بھ ما اطالع دھیدلطفاً ھر گونھ تغییری 
 .کارت المثنی بعد از دریافت ھزینھ آن صادر خواھد شد

 
 اقالم قابل قرض گرفتن .2

 
a. مدت قرض گرفتن : 

 

 مدت قرض گرفتن نوع رسانھ
 ھفتھ  4    کتاب 

 ھفتھ  4    دیسی
 ھفتھ Blu-ray    4 دیسک /دیویدی

 ھفتھ  3    الکترونیکی  کتاب
 ھفتھ  2   فایل صوتی الکترونیکی 

 ساعت   2   روزنامھ الکترونیکی 
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b. مشخص شده است) المعارفھای مرجع نظیر دایرهمثل کتب(ھای غیر قابل اجاره رسانھ . 
 

c. تعداد اقالم قابل قرض گرفتن بھ ازای ھر کاربر 
 است. 20: محدود بھ 
 

d. خواھند قرض بگیرند را قبل از خارج کردن از کتابخانھ، ثبت کنندکاربران موظف ھستند کلیھ اقالمی کھ می. 
 

e. ھا فقط باید توسط کاربر مورد استفاده قرار بگیرد، باید با دقت از آنھا نگھداری شود، و نباید تکثیر یا کپی شود یا برای رسانھ
 . نمایش داده شوداستفاده عموم 

 
f. ھا، مجالت یا کپی کردن کل مطالب کتاب. رایت بر عھده کاربر خواھد بوددر صورت کپی کردن ھریک از اقالم، مسئولیت کپی

رایت ھنگام کپی یا چاپ محتوای اینترنتی، باید بھ کپی. ھای صوتی تصویری ممنوع استکپی کردن رسانھ. امتیازات ممنوع است
 .ام بگذاریداشخاص ثالث احتر

 
g. یا ناقص بودن بررسی کنند/ھای ظاھری وکاربران باید ھنگام قرض گرفتن اقالم، کلیھ آنھا را از حیث داشتن عیب . 

 
h. ھای کاربران بھ واسطھ ھای ذخیره دادهھا یا رسانھھا، فایلھای احتمالی وارده بھ دستگاهکتابخانھ ھیچ مسئولیتی را در قبال آسیب

 .گیردھای کتابخانھ بر عھده نمیرسانھاستفاده از 
 

i. اگر کاربر در تحویل بھ موقع اقالم قصور بورزد، مشمول جریمھ خواھد شد. مھلت قرض گرفتن باید بھ دقت رعایت شود . 
 

j. ؛ تمدید کرد 2توان حداکثر بھ میزان اگر اقالم مورد نظر توسط سایر کاربران سفارش داده نشده باشد، مدت قرض گرفتن را می
برای این منظور کاربر باید درخواست تمدید خود را از طریق مراجعھ حضوری، تماس تلفنی 

)____Telefonnummer______ ( یا ارسال ایمیل بھ نشانی )______Mailadresse_____ (مدت تمدید شده . مطرح کند
 .گرددشود کھ با تمدید مھلت موافقت میبرای قرض گرفتن از روزی آغاز می

 
k. اقالم کاربران در قبال پرداخت ھزینھ تعویض . در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن اقالم، باید مراتب بھ کتابخانھ گزارش گردد

. در صورت مفقود شدن یک جلد از یک مجموعھ، باید کل آن مجموعھ تعویض گردد. مفقود شده یا آسیب دیده مسئول ھستند
 .شودھا نیز جزء آسیب بھ اقالم محسوب میھا یا سایر رسانھگذاری یا خط کشیدن زیر مطالب موجود در کتابنوشتن، عالمت

 
l. الزحمھ تھیھ و جایگزینی اقالم تعویض شده را نیز بپردازندباید حق ھای تعویض، کاربرانعالوه بر ھزینھ . 

 
m. ای اضافی آنھا را رزرو کنیدتوانید با پرداخت ھزینھاگر اقالم مورد نظر شما در حال حاضر موجود نباشد، می . 
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 :ھاھا و ھزینھالزحمھحق .3
 

I. ھاھزینھ نامالزحمھ ثبتحق 
 5,00 بزرگساالن
 -- بزرگساالن

 -- سال بھ پایین 14کودکان 
II. کارت عضویت سالیانھ 

 

 کارت خانوادگی
 

 € 5,00€ /  2,50 کارت المثنی
III.  ھای روزانھبلیط  
IV.  ھای شخصیھزینھ  
V. 1,00 الزحمھ رزروحق € 

  بھ ازای ھر قلم
VI.  ھزینھ تھیھ و جایگزینی  
VII.  جریمھ تأخیر  

VIII. ھای یادآوریھزینھ  
 € 2,00€ /  1,00 یادآوری. 1
 € 6,00€ /  3,00 یادآوری. 2
 € 10,00€ /  5,00 یادآوری. 3
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 استفاده از اینترنت .4

 
 

a. سال بھ پایین فقط در  14کودکان . استفاده از اینترنت فقط برای افرادی مجاز است کھ یک کارت کتابخانھ معتبر داشتھ باشند
 .ای را داده باشدصورتی مجاز بھ استفاده از اینترنت ھستند کھ والد یا سرپرست قانونی آنھا چنین اجازه

 
b. ای ارائھ شده توسط اشخاص ثالث و قابل دسترسی از طریق کتابخانھ در قبال محتوا، موجود بودن، یا کیفیت محتوای رسانھ

 . گیردمسئولیتی را بر عھده نمیھای کتابخانھ ھیچ رسانھ
 

c. اند روی افزارھای بیرونی کھ کاربران ھمراه خود آورده یا دانلود کردهنصب نرم. ھا نباید تغییر داده شودتنظیمات رایانھ
 .ھای کتابخانھ ممنوع استرایانھ

 
d. نقض . ترویج دھنده خشونت ممنوع است آمیز یایا تبعیض/ھای حاوی محتوای مبتذل و پورنوگرافی، افراطی وسایتباز کردن وب

در صورت نقض مکرر قوانین توسط کاربر، وی از استفاده از اینترنت در کتابخانھ . این مفاد موجب صدور اخطار خواھد شد
 .محروم خواھد شد
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 مقررات محیط کتابخانھ .5

 
a. کاربران نباید بھ واسطھ رفتارشان برای سایرین مزاحمت ایجاد کنند. 

 
b.  باید طی مدت مراجعھ خود بھ کتابخانھ، تحت نظارت والدین خود قرار داشتھ باشندکودکان. 

 
c. استعمال دخانیات در کتابخانھ ممنوع است. 

 
d. ھای تعیین شده مجاز استھا فقط در قسمتمصرف مواد غذایی یا نوشیندنی . 

 
e. استفاده از تلفن ھمراه مجاز نیست . 

 
f. بھ دقت رعایت شود ھمواره باید دستورات کارکنان کتابخانھ. 

 
g.  در صورت نقض شدید یا مکرر شرایط و ضوابط استفاده از کتابخانھ ما، مدیریت کتابخانھ مجاز است عضویت اعضای خاطی را

 . وجوه پرداختی بھ عنوان حق عضویت بازپرداخت نخواھد شد. موقتاً معلق یا بھ صورت دائمی لغو کند
 

h. آورند ھیچ مسئولیتی را بر عھده نخواھد گرفتال شخصی کھ کاربران با خود بھ کتابخانھ میھا یا سایر اموکتابخانھ در قبال لباس. 
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