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

 مقدمه

 های فرصت از برداری بهره به کمک و تخصص ارزش تواند می که کند می فراهم را ابزارهایی معنوی مالکیت قانونتعهد به 

 .است ضروری عالی تحصیالت برای معنوی مالکیت حقوق اهمیت درک. دهد افزایشرا  نوآورانه

 چگونه که بدانند باید موسسات مورد استفاده قرار می گیرد،  بیشتر و بیشتر دیجیتالی  محتوا که ، فزاینده رقابتی محیط یک در

 به قادر باید آنها. داشته باشند خود زمجا منابع ازرا  استفاده بهترین چگونه همچنین و رسانندب حداکثر به را خود های دارایی ارزش

 .نکنند نقض را دیگران حقوق و باشند خود فکری های خروجی از حفاظت و اشتراک

 فکری خالقیت نتیجه که است آثار صاحبان و سازندگان برای شده ایجاد حقوق ای، گسترده طور به ،(IPR) معنوی مالکیت حقوق

 . است انسان

جهت فعالیت و تقویت انگیزه مادي و معنوي در اثر مالکیت فکري  قح خاص اثر یک خالق به  معنوی مالکیت قانون  کلی، طور به

تاي منافع افزایش امکان تجاري سازي دستاوردها در راس را می دهد تا در جهت عرصه پژوهش و توسعه فناوري  هرچه بیشتر در

 ثبت مستلزم حقوق از بعضی. کند تشویق را خالقیت و اختراع نتیجه در و ، بکار گیردحفاظت از دارایی هاي فکري  عمومی، ثبت و

 . است متمرکز کار ایجاد روی بر خودکار طور به دیگر حقوق که حالی در اختراع، ثبت حق مثال، عنوان به ،است  نام

 :شامل موارد زیر است گسترده طور به رایت کپی کارهای انواع

 غیر کامپایل یا جدول، شده منتشر های نسخه تایپوگرافی،  فیلم صدا، ضبط،  اصلی موسیقی یا و هنری دراماتیک، ادبی، علمی، آثار

 داده پایگاه ، کامپیوتری برنامه یک، داده پایگاه از

 ن نامهآئی اصول کلی-

کاربران دانشگاه ، مختص  بابل دانشگاه علوم پزشکی ی دیجیتال بخانهاز طریق کتا و قابل دسترساستفاده از منابع خریداری شده 

و موظف به  دیگران نیستندعات کاربری خود به الاین دانشگاه، مجاز به در اختیار گذاردن اط است. کاربران بابلوم پزشکی عل

 آن هستند استفاده قانونی از



و یا  رایت را بدون اجازه مالک حق بازنشر منابع دارای حق کپی و کاربران آن، بابلی دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی  خانهکتاب 

  .ندارند ثر ا مالکان

این کار قوانین بین المللی را امانت منابع دیجیتال را داشته و برای  ، برای اهداف غیرتجاری حق توزیع وبابلدانشگاه علوم پزشکی  

 کند رعایت می

آموزشی و پژوهشی مجاز است. اما دانلود یا پرینت کل کتاب و  به منظور اهداف امکان دانلود و پرینت قسمتی از کتاب الکترونیک،

ی دیجیتال دانشگاه  همچنین جهت پایبندی به قوانین ذکر شده، کتابخانه .الکترونیک ممنوع است هر گونه استفاده تجاری از کتابهای

 نامه را رعایت نکنند، نماید این آئین دسترسی یا محدود کردن آن برای کاربرانی که مفاد تواند اقدام به قطع می

 ، از دسترسی باز و مدلبابل ی دانشگاه علوم پزشکی عات، کتابخانهالبه اط بر این، به منظور حمایت از جریان دسترسی باز عالوه

را میدهند،  تر به منابع حال اجازه دسترسی گسترده های جدید انتشار و توزیع که به حقوق صاحب اثر احترام گذاشته و در عین

 حمایت میکند


