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. ایجاد موتور جستجو و غیره مینمایندپیشنھاداتی برای بھتر شدن کتب فارسی مثل  گاھگاھی دوستان گرامی  
وقت بسیار محدودمان اغلب  و پرسنل، بودجھ این پیشنھادات نظر بھ محدودیت  ما ضمن سپاس از دریافت

  قادرنیستیم این پیشنھادات را جامھ عمل بپوشیم لکن اگر دوستان خودشان مایل باشند کھ انجام پروژه ھای
   .میباشد تاب فارسی با کمال میل آماده ھمکاری ھای الزم را بھ عھده بگیرند ک خود  پیشنھادی

 

 کتاب
می باشند؟" کتاب فارسی"چھ کتاب ھایی قابل درج در  – 151  

:ند قابل درج در کتابخانھ می باشندتمام کتاب ھایی کھ چند مورد استثنای زیرین را نداشتھ باش  

.نویسنده کتاب در قید حیات باشد: الف  

.کتاب منبع درآمدی برای بازماندگان بالواسطھ نویسنده باشد: ب  

.باشد" غیرآموزشی جنسی"کتاب حاوی تصاویر : ج  

.مطالب کتاب اشکاالت امنیتی برای کتابخانھ ایجاد کند: د  

باشد  حداقل بیست صقحھ معمولی داشتھ:   س

کتاب چاپ خارج از کشور نباشد: ج  

.حداقل ده سال از انتشار چاپ اول گذشتھ باشد: چ  

در چھ حد است؟" کتاب فارسی"امکانات اسکن  – 152  



برای مثال ما قادر بھ اسکن صفحات بسیار بزرگ . دستگاه ھای ما برای اسکن کردن در حد معمول است
.نیستیم  

البتھ اگر دوست یا دوستانی ھزینھ . ا بتوانیم اسکن کتاب را شروع کنیمشیرازه کتاب باید بریده شود ت
اسکن برگ برگ کتاب را متقبل شوند احتیاجی بھ بریدن شیرازه کتاب نمی باشد، کھ در این صورت می 
توانید مبلغ مورد نیاز و کتاب را برای ما بفرستید تا ما با استخدام موقت و پرداخت ھزینھ بھ فرد مورد 

با توجھ بھ تغییر قیمت ھا لطفاً با ما تماس بگیرید کھ ھزینھ الزم را برآورد . کتاب را اسکن کنیمنظر 
.سنت آمریکا برای ھر صفحھ می باشد 15کنیم، ولی در حال حاضر این مبلغ   

چرا تعداد کتاب ھایی با نظرگاه خاص سیاسی در کتابخانھ بیشتر از دیگر نظرگاه ھاست؟  - 153  

تمام کتاب ھای . مستقل بوده و بھ ھیچ جریان و یا دیدگاه فکری خاصی وابستگی ندارد" کتاب فارسی"
) لطفاً بھ سوال اول بخش  پرسش و پاسخ در رابطھ با کتاب مراجعھ کنید(دریافتی کھ شامل استثنا نباشند 
دارد بھ این دلیل اگر نظرگاه خاصی، تعداد کمتری کتاب در این کتابخانھ . در کتابخانھ انتشار خواھد یافت

.است کھ از آن دوستان کتاب کمتری بھ کتابخانھ رسیده است  

چیست؟" کتاب فارسی"ترکیب  دیدگاه ھای کتا ب ھا در  – 154  

این ترکیب پیوستھ در حال تغییر . ترکیب خاصی ندارد و بستگی بھ دریافت و تھیھ کتاب ھای جدید دارد
.می باشد  

ا برای کتابخانھ مناسب تر می باشند؟چھ کتا ب ھایی از نظر شم – 155  

بعد از این دستھ سایر کتاب ھا تقریباً در یک ردیف . ما بیشتر بھ دنبال کتاب ھای نایاب و یا کمیاب ھستیم
.ھستند  

آیا کتاب ھایی کھ بھ زبان ھای غیرفارسی ھستند را می توان در کتابخانھ درج نمود؟ – 156  

عدم آشنایی با زبان ھای دیگر و ھمچنین کمبود وقت و نیرو قادر  بھ علت. با شرمندگی جواب منفی است
. بھ انجام این مھم نمی باشیم  

اضافھ شود؟" کتاب فارسی"اگر کتابی در جمھوری اسالمی اجازه انتشار نیافتھ می تواند بھ  – 157  

ھی باشد برای مکان و پناھگا" کتاب فارسی"تالش ما بر این است کھ . با کمال افتخار جواب مثبت است
.این دوستان  

اگر کتاب مورد نظر در کتابخانھ نباشد چگونھ می توان آنرا تھیھ نمود؟ – 158  

کتاب پس از اسکن شدن و درج در . کتاب را بفرستید  بھترین راه برای این کار این است کھ ھزینھ خرید
. کتابخانھ بھ آدرس شما فرستاده خواھد شد  



از دوستان دریافت میکند چیست؟" کتاب فارسی"کتابھا یی کھ انتشار   زمانی پروسھ – 159  

پس . در کتابخانھ منتشر می کنیم) متوسط یک ھفتھ( ما کتابھایی را کھ شما میفرستید در کوتاھترین مدت 
از این لیست روزانھ اسم سھ تا شش . میشوند" تازه ھای کتابخانھ"از انتشار این کتابھا وارد لیست نوبت 

با توجھ بھ حجم کار بین . تیب نوبت انتخاب شده و با ایمیل بھ اطالع دوستان می رسدکتاب بھ تر
الزم بھ تذکر است کھ ما این حق . ارسال ایمیل یک کتاب می تواند چندین ماه فاصلھ باشد"تا " انتشار"

بت معمول ئولین کتابخانھ در نظر گرفتھ ایم کھ خبر انتشار کتاب ھایی را خارج از نوویژه را برای مس
.ب رای دوستان بفرستند  

پلیر یا  3چگونھ می توان کتابھا را بھ تلفن موبایل یا آی پد یا آی پاد یا کیندا یا نوک یا ام پی  – 160
منتقل کرد؟............   

ھرکدام از وسایل ذکر شده دستور کار ویژه خود را دارند . ما مسئول انتشار کتاب ھا و نشریات می باشیم
لطفا بھ دفترچھ ھمراه خود وسیلھ مورد . ر تخصص ما است و نھ فرصت پرداختن بھ آنرا داریمکھ نھ د

.نظرتان مراجعھ فرمایید یا اینکھ در اینترنت جستجو نمایید  

 

 کیفیت کتاب ھا
تصویری برخی از کتاب ھا پایین است؟ چرا کیفیت – 201  

اگر نسخھ بھتری از دوستان بھ . کیفیت تصاویر بستگی بھ نسخھ ھایی دارد کھ ما توانستھ ایم تھیھ کنیم
.دست ما برسد با نسخھ موجود تعویض خواھد شد  

 

 کمک مالی
کمک مالی کرد؟" کتاب فارسی"چگونھ می توان بھ  – 251  

)                      کتابخانھ ذکر شده است" ھمیاری"اطالعات الزم دربخش (   .PAYPAL از طریق : الف  

            Ebook Universal از طریق ارسال چک شخصی یا چک تضمین شده بھ کتابخانھ در وجھ: ب               

)کتابخانھ ذکر شده است" تماس"آدرس پستی در بخش (  

)کتابخانھ ذکر شده است" ھمیاری"اطالعات الزم در بخش . (واریز مستقیم بھ حساب بانکی: ج  



تاد؟چگونھ می توان از ایران کمک مالی فرس – 252  

" کتاب فارسی"ارسال مستقیم کمک مالی از ایران ھم برای شما مشکل بھ وجود می آورد و ھم برای 
.بھترین راه حل ارسال کمک مالی توسط یکی از آشنایان در خارج از ایران می باشد  

معافیت مالیاتی دارد؟" کتاب فارسی"آیا کمک مالی بھ  – 253  

اد غیرانتفاعی می باشد ولی کمک بھ آن ھنوز معافیت مالیاتی یک نھ" کتاب فارسی"با وجود این کھ 
.ندارد و ما در حال تھیھ و ثبت برای معافیت مالیاتی ھستیم  

 

 لیست پستی
ی را اضافھ کرد؟چگونھ می توان بھ لیست پستی کتابخانھ آدرس – 301  

. با مراجعھ بھ پیوند زیر آدرس خود را بھ مشترکین کتابخا نھ اضافھ فرمایید  

http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=Lujy5NYQ&RegistrationFormID=72700 

امکان پذیر نیست بھ آدرس زیر ایمیل زده و بنویسید کھ  ان ھستید و دسترسی بھ کتابخانھ ولی اگر در ایر
.از ایران خواھان اضافھ شدن بھ لیست مشترکین می باشید  

ketb@KetabFarsi.com  

ود؟چگونھ می توان آدرسی را از لیست پستی  کتابخانھ حذف نم – 352  

.با مراجعھ بھ پیوند زیر آدرس خود را از لیست مشترکین کتابخا نھ حذف فرمایید  

http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=QYfYu4lS&RegistrationFormID=72700  

لیست پستی کتابخانھ برای چھ کارھایی مورد استفاده قرار می گیرد؟ – 353  

.مورد استفاده قرار می گیرد" کتاب فارسی"این لیست فقط برای ارسال مطالب مربوط بھ   

چھ کسانی بھ لیست پستی دسترسی دارند؟ – 354  

.بھ این لیست دسترسی دارد" کتاب فارسی"فقط مسئول   

 

http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=Lujy5NYQ&RegistrationFormID=72700
mailto:ketb@KetabFarsi.com
http://www.ketabfarsi.org/tinc?key=QYfYu4lS&RegistrationFormID=72700


  عضویت
شد؟" کتاب فارسی" چگونھ می توان عضو – 401  

. اطالعات الزم را دریافت کنیدبا مراجعھ بھ پیوند زیر   

http://www.ketabfarsi.org//ketabkhaneh/tamas/ozviat.html 

 

؟امتیاز ویژه ای داردچھ " کتاب فارسی" عضویت در– 402  

تمامی نشریات و کتابھا رایگان باقی خواھند ماند بجز   2011برابر با جوالی  1390از مرداد مھ 
کمک مالی بود کھ کھ برای دوستانی خواھد  بھ باال، 11000و  9999تا شماره  7000کتابھای شماره 

.عضویت پرداختھ باشند برای  

چھ مقدار است؟" کتاب فارسی" عضویت در شرایط – 403  

کتابخانھ ذکر شده " کمک و ھمیاری"میتواند بھ ھر شکلی کھ در بخش  کھ کمک مالی برای عضویت .
.دالر 25دالر و یک سالھ  15شش ماھھ  .است پرداخت گردد   

 
 پی پل

Chase Bank 
Account Holder: Reza Badiee 

Routing # 111000614 
Acct#     118738980 

 واریز بھ حساب بانکی 

Make check payable to: Reza Badiee for EBook 
Universal 

Send the check to: 
eBook Universal 
P.O.Box 251592 
Plano, TX 75025 

U.S.A. 

 چک 

 

. ارسال کمک مالی از داخل ایران غیر ممکن می باشد –پ   

.نویسندگانی کھ کتابھایشان را برای کتابخانھ بفرستند نیز اسم و رمز عبور دریافت خواھند نمود –ت   

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/tamas/ozviat.html


دوستانی کھ مشکل مالی داشتھ و قادر بھ پرداخت حق عضویت نباشند  دوستان داخل ایران و یا بھ –ث 
کتاب ارسالی باید کتابی . شوند عضویتل کتاب ھای الکترونیک صاحب حق پیشنھاد می شود کھ با ارسا

بھ ازای ھر کتاب یک ماه . صفحھ باشد 100و تعداد صفحاتش حداقل  نبودهباشد کھ در کتابخانھ 
آی اسکن .پی.دی 150اگر شما خودتان کتابی را اسکن می کنید ، لطفا با . داده خواھد شد عضویت

.ونیک با کیفیت خراب پذیرفتھ نمی شوندکتابھای الکتر. نمایید  

 

 تماس 
؟با استفاده از ایمیل تماس گرفت " کتاب فارسی"با چگونھ می توان  – 501  

: از آدرس زیر استفاده فرمایید و نکات زیر را رعایت کنید   

Ketab@KetabFarsi.com 

.برای آسانتر بودن ارتباط لطفا از ارسال ایمیل فارسی با حروف التین خودداری فرمایید  

یا با ) با حروف فارسی ( یا بھ زبان فارسی ) با حروف التین ( ایمیل ھای خود را یا بھ زبان انگلیسی 
. رستیدفب" کتاب فارسی"برای ) ضمیمھ ایمیل ( تصویر دست نویس    

بھ علت کمبود وقت و دریافت چند صد ایمیل روزانھ فرصت جواب بھ ایمیلھای طوالنی  فارسی با 
) یک یا حداکثر دو خطی ( ولی ایمیل کوتاه فارسی با حروف التین . حروف التین خیلی کم پیدا میشود

.قابل قبول میباشد  

 

:با احترام  

"کتاب فارسی"کتابخانھ  گردانندگان  

  منوچھر -رضا  –بیژن 

1391 اسفند  

mailto:Ketab@KetabFarsi.com

