آییه وامه رعایت ي حمایت از حقًق مالکیت معىًی
مىابع دیجیتال

مقذمه :

هذیشیت هؤثش حمَق آثاس دیجیتال هستلضم ایجاد چاسچَتی اص سیاستّا ٍ سٍیِّّایی است
کِ اص پذیذآٍسًذُ /هالک حك ،کاستش ٍ هٌثغ حوایت هیکٌذ .فٌاٍسیّای «هذیشیت حمَق
آثاس دیجیتال» تِدالیلی هتؼذد ،اص جولِ تِلصذ حوایت اص صاحثاى کپیسایت ٍ تشای
جلَگیشی اص استفادُّای ًادسست ٍ هذیشیت استفادُ اص کلیِ هٌاتغ دیجیتال ایجاد ضذُاًذ.
کتابخاوه دیجیتال :کتاتخاًِ ای است کِ هَاد ٍ خذهات دیجیتالی سا ضاهل هی ضَد ٍ
ایي خذهات ضاهل :اًتخاب ٍ فشاّنآٍسی ،رخیشُ ،ساصهاًذّی ،دستشس پزیشی ٍ اضاػِ
هؼمَل هجوَػِّا ،حفظ صحت ٍ دٍام آى ّا ٍ ًیض تضویي استفادُ توام ٍلت اص هجوَػِ
آثاس دیجیتالی سا فشاّن هیساصد .کتاتخاًِ ّای دیجیتال فشصت تشاتش استفادُ اص هٌاتغ سا
دس هکاى ٍ صهاى تشای کاستشاى فشاّن کشدُ اًذ .اسائِ چاسچَب ضفاف ٍ تثییي حمَق
پذیذآٍسًذُ /پذیذآٍسًذگاى دس استثاط تا هالکیت فکشی اثش ایجاد ضذُ تشای ضخص،
تسیاس ضشٍسی هی تاضذ .سػایت لَاًیي ٍ حمَق هَلف دس فؼالیت ّای پژٍّطی ٍ
تحمیماتی داًطکذُ الضاهی تَدُ ٍ سػایت ایي هْنّ ،وِ هٌاتغ هَسد استفادُ کاستشاى ٍ
تواهی اضکال هٌاتغ سا ضاهل هی ضَد.

مالکیت فکری ي معىًی :هالکیت حمَق فکشی ٍ هؼٌَی تِ حمَلی گفتِ هیضَد
کِ تِ صاحثاى آى حك تْشُ ٍسی اص فؼالیتّای فکشی ٍ اتتکاسی فشد سا هیدّذ ٍ
اسصش التصادی ٍ لاتلیت داد ٍ ستذ داسد ٍلی هَضَع آى ضیء هؼیي هادی
ًیست .حمَق پذیذآٍسًذگاى آثاس ادتی یا ٌّشی یا هالکیت ادتی ٍ
ٌّشی هؼشٍف تِ حك هؤلف یا حك تکثیش ،حك اختشاع اص اًَاع هالکیت فکشی هیتاضذ.

کاربران :

کاستشاى داًطکذُ ػلَم پضضکی اسفشایي ضاهل اػضای ّیات ػلوی  ،کاسهٌذاى
ٍ داًطجَیاى هی تاضٌذ کِ تا استفادُ اص ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس  VPNهیتَاًٌذ
اص هٌاتغ دیجیتال کتاتخاًِ استفادُ ًوایٌذ.
محذيدیت های قاوًوی :

 -1استفادُ اص هٌاتغ کتاتخاًِ دیجیتال داًطکذُ ػلَم پضضکی اسفشایي
هٌحصش تِ کاستشاى ایي داًطکذُ هیثاضذ .
-2کاستشاى اجاصُ اسسال هٌاتغ یا تخصّایی اص آى سا تِ ضثکِّای اجتواػی،
دس اختیاس گزاسدى ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس تِ افشاد غیش هجاص ،فشٍش ٍ

داًلَد هٌاتغ تِ صَست پیَستِ ٍ تاسگزاسی آًْا دسسایش سایتّا سا ًذاسًذ.

 -3چٌاًچِ کاستشاى داًطکذُ ػلَم پضضکی اسفشایي هفاد آییي ًاهِ سا سػایت
ًٌوایٌذ کتاتخاًِ هجاص است ًسثت تِ لطغ دستشسی هٌاتغ الکتشًٍیکی ٍ غیش الکتشًٍیکی الذام
ًوایذ.
ّ -4ش گًَِ استفادُ تجاسی اص هٌاتغ کتاتخاًِ دیجیتال غیش لاًًَی ٍ هوٌَع هیثاضذ .
 -5اهکاى پشیٌت لسوتی اص کتاب الکتشًٍیک  ،تِ هٌظَسسسیذى تِ اّذاف آهَصضی ٍ پژٍّطی
هجاص است  .پشیٌت توام صفحات کتاب هوٌَع هی تاضذ .
ایي آییي ًاهِ دستاسیخ  97/12/15تِ تصَیة ضَسای پژٍّص داًطکذُ سسیذ.

