
 میثاق نامه اعضاء
من به  ،یفرهنگ میمجموعه عظ نیا نیو واقف انیروح پرفتوح بان بهصلوات  لوح و قلم و با درود و نندهیبخش، آفر یهست گانهینام  به

 دمبنیم مانیشده پ بمیاز امکانات و خدمات آن نص یمندکه در بهره یقلم با اغتنام از فرصت یاز خانواده کتابخانه عموم یعنوان عضو

 که:

 

 .دانمینگام وارد شدن و خارج شدن از کتابخانه را الزم مه در ساعات مقرر در کتابخانه حضورداشته و ثبت حضور و خروج به*

 .دانمیخود م یواال تیو رفتار مؤدبانه را نشانگر شخص نمودهاعضا باکمال ادب و احترام رفتار  گریدر برخورد با کارکنان و د*

 .کنم یخوددار با ضوابط و مقررات کتابخانه، ریو مغا یرضروریغ لیاز آوردن وسا*

 .مینما تیرا در کتابخانه رعا یو عموم یاصول بهداشت فرد*

اعضا انشاءا... در گسترش اقامه نماز جماعت و  گریبه دوستانم و د هینماز، با شرکت خودم و توص ژهیوبه ینید ضیفرااهمیت با توجه به *

 کنم.تالش مینماز اول 

و در  میاست، استفاده نما یرانیپوشش را که برازنده جوان مسلمان ا نیترمطلوب ،یانسان یواال یهابا الهام از قرآن و عترت و ارزش*

 .ابمیکتابخانه حضور  طیدر مح یو آراستگ یکمال سادگ

 .کنم یاست، خوددار یگسترش فرهنگ ابتذال و پوچکه موجب و  ینیو د یمل تیبا هو ریکه مغا ییهالباس دنیاز پوش*

 زیم سازد، جدا پرههآلوده شدن به گناه را فرا نهیزم ناکردهیکه جلب نظر نامحرم و خدا یمجموعه به صورت یاز ظاهر شدن در فضاها*

 .کنمیم

در  یلفظ هاجر، از هرگونه مباحثه و مشگرانید دیبوده و ضمن احترام به عقا بندیپا یو اصول اخالق یمل یهاارزش ،ینید یبه باورها*

 .کنمیم یدر کتابخانه خوددار یاسیو س یخصوص مسائل اعتقاد

 کنمیم تالش ،دهیفراهم گرد یاطالعات یهاگاهیو پا نترنتیاز ا یو علم یپژوهش یهااستفاده یکه در کتابخانه برا یبا توجه به امکانات*

 .دارممصون نگاه یمجاز یاستفاده نامطلوب از فضا یامدهایخود و دوستانم را از پ

و  یتخصص نهیها در زماز مشاوره آن یریگکتابداران و بهره هیحفظ نظم و آرامش در تاالرها و توجه به مطالعه و عمل به توص*

 .دانمیرا بر خود واجب م یمطالعات

 ا انجام نخواهم داد.*استفاده از تلفن همراه، تجمع در تاالرها، خوردن و آشامیدن و مواردی که در تاالرها ممنوع است ر

 *در فضاهای عمومی و نیز تاالرها سکوت را رعایت خواهم نمود.

ظ مالکیت معنوی همت خواهم گمارد و در هر گونه سوءاستفاده احتمالی برداری نخواهم کرد و بر حف*از فضای کتابخانه عکس

 گونه مسئولیتی نخواهد داشت.کتابخانه هیچ

خدمات  یفیو ک یسازنده خود در ارتقاء سطح کم یشنهادهایرا داشته و با نظرات و پ یهمکار تیانه نهابا کارکنان و کتابداران کتابخ*

 .کوشمیکتابخانه م

 .مینمایم زیپره یخالف عرف و اخالق شهروند یهایو شوخ یریکتابخانه از هرگونه درگ یدر فضاها*

 .مینمامیکتابخانه مشارکت  یو اجتماع یسطح علمو ارتقاء دهنده  انهخالق یابتکارها یو اجرا یزیربرنامهدر *

ها را آن یغبطه وقف، حفظ و نگهدار تیرعا بالذا  ،باشدیبها در نزد ما مگران یصورت امانتو امکانات کتابخانه به زاتیتجه اموال،*

 .دانمیخود م فهیوظ

 

 کیبه هر  یتوجهینکردن و ب تیکه رعا به این نیقیفتار ما است و ما آگاه و ناظر بر اعمال و گ اتیخداوند از ن نکهیبه ا یبا اعتقاد قلب 

بستم وفادار خواهم ماند و از خداوند متعال در  ثاقیبه آنچه م صادقانه خواهد شد، گرانیو د مرساندن به خود انیاز موارد باال موجب ز

 .مینمایم یاریراه طلب  نیا
 خانوادگینام و نام

 محل امضاء

                


