
 آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

 مقدّمه

فكر و انديشه ، عمدتا به موضوعاتي مي پردازد كه زاييده (Intellectual Property Rights) حقوق مالكيت معنوي

انسان است و مرتبط با آفرينش هاي ذهني اوست. به بيان ديگر، موضوع اين مالكيت ذاتا غيرقابل لمس و عبارت از وجهي از 

دانش و اطالعاتي است كه در محصوالت فيزيكي يا روند توليد آن ها تجلي يافته است. حمايت قانوني ملي از حقوق مالكيت 

هان، مستلزم حمايت قرارداد بين المللي بوده است، در واقع، حمايت از اين حقوق زماني به معنوي در كشورهاي مختلف ج

 كمال خود نزديك مي شود كه در رفتار متقابل ملت ها، امنيت و مصونيت حقوقي حكم فرما باشد.

كي لرستان در راستاي پزش علوم دانشگاه ديجيتالي منابع معنوي مالكيت حقوق از حمايت و رعايت نامه آيين منظور بدين 

 در فكري مالكيت حقوق از حمايت زمينه نمودن فراهم تحقق يكي از اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر 

 :باشد مي ذيل شرح به كه است رسيده تصويب به 20/03/1397 تاريخ در مركزي كتابخانه تخصصي شوراي جلسه چهارمين

 : تعاريف1ماده 

 در انسان فكري وتراوشات فعاليتهاي از ناشي آثار برخورداراز حق و تسلط معناي به فكري مالكيت فكري: حقوق مالكيت

 معني به ديگر مالكانه حقوق تمامي مانند فكري مالكيت وحقوق است وصنعتي تجاري علمي، هنري، ادبي، هاي زمينه

است و تمامي امتيازات ومنافع و تكاليف قانوني موجود  وي خالقانه اثر به نسبت اثر صاحب قانوني مالكيت و تسلط شناسايي

 نيز بنا به تناسب به آن اضافه مي شود.

 نامه پايان مجله، كتاب، مانند اطالعاتي منابع مختلف انواع شامل نامه آيين اين در نظر مورد ديجيتال منابع منابع ديجيتال:

 .است دسترسي قابل دور راه از صورت يه كه است....  و

 اهداف -2ده ما

كتابخانه هاي ديجيتالي تحت وب دسترسي آزاد را به منابع اطالعاتي در هر قالبي را يكجا و در اسرع وقت براي مراجعان و 

جامعه استفاده كنندگان خود فراهم مي كنند، از اين رو نشر الكترونيك يكي از كارآمدترين محورهاي تأمين و توسعه منابع 

تالي محسوب مي شود. بنابراين كتابداران كتابخانه هاي ديجيتالي بايد مهارت هاي الزم را در خصوص براي كتابخانه هاي ديجي

گرفتن مجوزها و تنظيم قراردادهاي رسمي و قانوني كسب كنند تا ضمن رعايت قوانين، حق مؤلفان در فضاي وب حفظ و از 

همچنين پس از انتشار يك اثر به صورت آنالين، امكان  هرگونه سو استفاده احتمالي از كتابخانه ديجيتالي جلوگيري شود.
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نسخه برداري الكترونيكي وجود دارد از اين رو الزم است قبل از هر گونه اقدامي در اين زمينه از صاحبان اثر اجازه هاي الزم 

 كسب و تمهيدات الزم براي مقابله با هر گونه سو استفاده پيش بيني شود.

 كاربران -3ماده 

كاربران مورد نظر در اين آيين نامه شامل اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان و ساير افراد حقيقي و حقوقي است كه با 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان در ارتباط مي باشند.

 روش هاي دسترسي به منابع ديجيتال -4ماده 

 ساني كتابخانهرايانه هاي بخش اطالع ر VPN استفاده از اكانت هاي          -

 عبور رمز و كاربري كلمه كردن وارد و دانشگاه هاي كتابخانه VPN دسترسي از راه دور از طريق          -

 تعهدات اخالقي كتابخانة ديجيتالي درخصوص مالكّيت معنوي -5ماده 

 رام به حق مؤلف و تالش براي رعايت آن در هر شرايطياحت         ·

 احترام به حقوق مراجعان درباره محرمانه بودن اطالعات آن ها         ·

 حفاظت از مجموعه و فراهم كردن امكان دسترسي به همه كاربران به اطالعات موردنيازشان         ·

 تعهدات و مسئوليت هاي كاربران در قبال استفاده از منابع ديجيتال -6ماده 

كاربران موظف به حفاظت از نام كاربري و رمز عبور خود هستند و مجاز به در اختيار قراردادن نام كاربري و رمز عبور خود          ·

 به افراد غيرمجاز نيستند.

دادهاي منابع الكترونيك قابل دسترس از طريق كتابخانه ديجيتال توسط كاربران كتابخانه رعايت حقوق مؤلفين و مفاد قرار         ·

ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان )هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان و ...( در تمامي فاليت هاي آموزشي و پژوهشي 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان الزامي است.

 بارگزاري منابع داراي حق مؤلف بدون اخذ مجوز رسمي از از صاحب آن منبع وجود ندارد. امكان نمايش، توزيع و         ·
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 امكان پرينت كامل كتب الكترونيك ممنوع است.         ·

 مطالبي كه توسط ديگران دراين فضا تهيه شده است با كسب اجازه قابل استفاده و كپي خواهد بود.         ·

 .است  الزامي ديجيتال  اوليه مطالب و اطالعاتدرج منبع و ماخذ          ·

 آثار موجود در كتابخانه ديجيتال حتي اگر رايگان باشد استناد به آن با ذكر دقيق منبع الزامي است.         ·

رق مشابه تكثير مطالب كتب و مقاالت نشريات به قصد فروش يا بهره برداري مادي از طريق چاپ، افست يا عكسبرداري يا ط         ·

 بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

با توجه به اينكه حق عضويت دانشگاه براي استفاده از منابع غير رايگان از طرف كميسيون تامين منابع وزراتخانه پرداخته          ·

 گرديده ولي همچنان كاربران حق كثير منابع الكترونيكي را بدون ذكر منبع و به قصد فروش را ندارند.

استفاده از منابع الكترونيك خريداري شده توسط دانشگاه علوم پزشكي لرستان محدود به كاربران اين دانشگاه و براي تأمين          ·

 .است ممنوع شكل هر به  نيازهاي آموزشي، پژوهشي و مطالعات مي باشد، بنابراين استفاده تجاري از اين منابع

حق، محدود به مواردي است كه كتابخانه اثر ) نظير فايل الكترونيكي پايان نامه ها و طرح هاي تكثير اثر بدون اجازه مالك          ·

 .دهد قرار آنان دسترس در منبعٔۀ تحقيقاتي ( را براي استفاده كاربران و بدون امكان ذخير

 حريم خصوصي كاربران

داند.. مشخصات دسترسي و كاربري ثبت پايگاه خود را متعهد به رعايت محرمانه بودن اطالعات شخصي و حريم خصوصي مي

 شدۀ كاربران در اين پايگاه در اختيار ديگران قرار نخواهد گرفت.
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