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آئيننامه رعايت و حمايت از حقوق مالکيت معنوی بينالمللي منابع
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مقدمه:
با توجه به اهميت كتابخانه ديجيتال هر دانشگاه در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي و به منظور استفاده
بهينه و ارائه خدمات مطلوبتر به كاربران كتابخانه (دانشجويان ،كاركنان و اعضای محترم هيات علمي)
آئيننامهای تدوين شده است .آئيننامه به منظوررعايت و حمايت از حقوق مالکيت معنوی بينالمللي منابع
ديجيتالي تدوين و در تاريخ  97/5/21با شماره /20/71/1294دپ به تصويب شورای پژوهشي
معاونت تحقيقات و فناوری رسيده است.
 -1كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشکي بوشهر اعم از اساتيد ،دانشجويان و كارمندان در محيط دانشگاه ميتوانند از
امکانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايند.
 -2كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشکي بوشهر اعم از اساتيد ،دانشجويان و كارمندان مي توانند در خارج دانشگاه از
طريق  VPNاز كليه امکانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايند.
 -3امکان كپي ،توزيع ،بارگذاری در سايت ،نمايش و اجرای تمامي منابع داری حق مولف بدون اخذ مجوز كتبي از صاحب
آن منبع ،وجود ندارد و هرگونه استفاده از منابع علمي اعم از پاياننامه ،مقاالت و كتابها جهت فعاليتهای پژوهشي و
آموزشي و تدريس ميبايست با ذكر منبع اثر صورت پذيرد.
 -4استفاده از كتابهای الکترونيکي موجود در پايگاههای اطالعاتي نظير  Clinical keyو غيره  ...بالمانع ميباشد و
نسخهبرداری و پرينت محدود قسمتي از يك كتاب الکترونيکي بالمانع ميباشد .كپي و پرينت كامل كتاب ممنوع ميباشد.
هرگونه استفاده تجاری از كتاب غيرمجاز و ممنوع ميباشد.
 -5دسترسي به ديگر منابع ديجيتال دانشگاه از جمله دانلود  e-bookها و چکيده پاياننامهها فقط برای افرادی كه عضو
كتابخانه هستند ،امکانپذير ميباشد .و استفاده از اطلسها ،پاياننامهها به جهت رعايت حقوق مولفين فقط با حضور در محل
كتابخانه و درخواست از كتابدار مرجع امکانپذير است.
الف :در ارتباط با دسترسي به لوح فشرده پايان نامه ها ،دسترسي جهت خوانش اطالعات به صورت كامل و پرينت يا كپي
بخشهای محدودی وجود دارد و امکان پرينت كامل وجود ندارد.
ب :دسترسي به لوح فشرده اطلس و كتابها فقط برای اعضا امکان پذير است.
تبصره :افراد متقاضي استفاده از منابع در خارج محيط دانشگاه بايد با نام كاربری و پسورد خود كه از مركز آمار و فناوری
اطالعات جهت استفاده از منابع در محيط دانشگاه دريافت كردهاند به دانلود  VPNاقدام نمايند.

