بسمه تعالی
دانشگاه عوم پزشکی ایالم
کتابخانه مرکزی
آیین نامه حقوق مالکیت معنوی منابع الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

مقدمه:

کتابخانه های دیجیتالی تحت وب به این دلیل شکل گرفتند که توانستند دسترسی آزاد به منابع اطالعاتی را سریع ،کامل
و به هر شکل برای مراجعان با هر شرایط اجتماعی فراهم کنند و با اشتراک منابع و پرداخت اجاره بهای پایگاههای
اطالعاتی به طور گستردهتر به خدمات اطالع رسانی و اشاعه اطالعات برخط بپردازند .این کتابخانهها محیطی کنترل
شده هستند که با رعایت چهارچوبهای قانونی و تجاری مناسب و فارغ از محل نگهداری فیزیکی و حوزه تصدی
گری شان ،دسترسی یکپارچه به اطالعات متن کامل ذخیره شده به شکل دیجیتالی را از طریق شبکه فراهم می آورند.
چهارچوب فنی معماری کتابخانه دیجیتالی درون یک چهارچوب فنی و حقوقی است و وظیفه نظام های حقوقی ،به طور
ضمنی بیان کردن این چهارچوب اقتصادی و اجتماعی سریعاً متغیر است .حوزه های حقوقی مرتبط شامل حق تکثیر ،حق
اجرا و دیگر حقوق مالکیت معنوی ،حقوق ارتباطات حریم خصوصی ،و حقوق بین الملل است.
منبع دیجیتال

منظور از منبع دیجیتال ،انواع مختلف منابع اطالعاتی اعم از کتابها ،مجالت ،پایاننامه ،طرح تحقیقاتی ،و همچنین شامل
اطالعاتی است که در پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی با حجم بسیار زیاد وجود داشته و درقالبهای چندرسانهای،
منابع شنیداری ،ویدئو ،عکس ،متون نوشتاری و انواع مختلفی از مواد اطالعاتی قابل دسترس است که بصورت برخط و
از راه دور قابل استفاده میباشد ،پایگاه های اطالعاتی شامل موارد زیر میباشد:
الف -پایگاهها ی اطالعاتی و مجالت الکترونیکی خریداری شده( کنسرسیومی وزرات بهداشت)
ب -پایگاههای دسترسی آزاد()Open access
ج -منابع رایگان تحت وب
د -پایگاههای اطالعاتی فارسی خریداری شده توسط دانشگاه
کاربران
منظور از کاربران و استفاده کنندگان از منابع الکترونیکی و امکانات کتابخانه  ،کلیه دانشجویان،کارکنان دانشگاه،
اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشند ،افراد خارج از سازمان جهت استفاده موردی از طریق ارائه معرفی نامه و کارت
شناسایی معتبر صرفاً در محل کتابخانه امکان پذیر خواهد بود.

ملزومات :
 .1کلیه کاربران دانشگاه موظف به رعایت قوانین حق مولف در مورد تمامی منابع الکترونیکی خریداری
شده و تهیه شده بصورت کنسرسیوم از سوی وزارت بهداشت ،می باشند
 .2امکان کپی  ،انتشار ،توزیع و یا هرگونه استفاده غیر قانونی بدون مجوز از سوی صاحب منبع وجود
ندارد .و در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد یاد شده با کاربر برخورد قانونی خواهد شد.

 .3برای کاربرانی غیر از دانشگاه علوم پزشکی ایالم با هماهنگی های اداری و محدودیت دانلود آنهم در
محیط پردیس و با نظارت کارشناس واحد کتابخانه دیجیتال امکان استفاده مهیا می شود.
 .4درصورتی که کاربران حقیقی منابع الکترونیکی که کد کاربری و پسورد دریافت نموده اند آن را در
اختیار غیر قراردهند دسترسی آنها برای همیشه غیر فعال خواهد شد.

**در هر صورت و در هر لحظه ملزم به رعایت حق مولف باشیم

**

