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عالمللي مناببين مالكيت معنويرعايت و حمايت از حقوق نامه  آئين  

علوم پزشكي بوشهر دانشگاهي ديجيتال  

: مقدمه

منظور استفاده بهينه و ارائه با توجه به اهميت كتابخانه ديجيتال هر دانشگاه در پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي و به  
اي تدوين شده نامهآئين) دانشجويان، كاركنان و اعضاي محترم هيات علمي(تر به كاربران كتابخانه خدمات مطلوب

رساني به نامه موجود به منظور هماهنگي در امور مربوط به خدماتآئين. گيرداست كه هر ساله مورد بازبيني قرار مي
ركزي و اقماري دانشگاه بازنگري و تدوين و در تاريخ    شوراي پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري كاربران كتابخانه م

 .رسيده است

بوشهر اعم از اساتيد، دانشجويان و كارمندان در محيط دانشگاه  كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشكي -1
 .توانند از امكانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايندمي

بوشهر اعم از اساتيد، دانشجويان و كارمندان مي توانند در خارج  كليه افراد در جامعه دانشگاهي علوم پزشكي  -2
 .از كليه امكانات كتابخانه ديجيتال استفاده نمايند VPN دانشگاه از طريق

اخذ مجوز كتبي از امكان كپي، توزيع، بارگذاري در سايت، نمايش و اجراي تمامي منابع داري حق مولف بدون  -3
هاي ها جهت فعاليتنامه، مقاالت و كتابصاحب آن منبع، وجود ندارد و هرگونه استفاده از منابع علمي اعم از پايان

 .بايست با ذكر منبع اثر صورت پذيردپژوهشي و آموزشي و تدريس مي

باشد بالمانع مي... و غيره  Clinical keyهاي اطالعاتي نظير هاي الكترونيكي موجود در پايگاهاستفاده از كتاب -4
كپي و پرينت كامل كتاب ممنوع . باشدبرداري و پرينت محدود قسمتي از يك كتاب الكترونيكي بالمانع ميو نسخه

 .هرگونه استفاده تجاري از كتاب غيرمجاز و ممنوع مي باشد. باشدمي

ها فقط براي افرادي كه عضو نامهها و چكيده پايان e-book  دانلود دسترسي به ديگر منابع ديجيتال دانشگاه از جمله  -5
ها به جهت رعايت حقوق مولفين فقط با حضور در نامهها، پاياناستفاده از اطلسو  .باشدپذير ميامكان هستند، كتابخانه

 .پذير استمحل كتابخانه و درخواست از كتابدار مرجع امكان

فشرده پايان نامه ها، دسترسي جهت خوانش اطالعات به صورت كامل و پرينت يا كپي در ارتباط با دسترسي به لوح : الف
 .هاي محدودي وجود دارد و امكان پرينت كامل وجود نداردبخش

. ها فقط براي اعضا امكان پذير استدسترسي به لوح فشرده اطلس و كتاب: ب

ر مركز آما كه از دانشگاه بايد با نام كاربري و پسورد خودافراد متقاضي براي استفاده از منابع در خارج محيط : تبصره
 .اقدام نمايند VPN دانلود به اندوفناوري اطالعات جهت استفاده از منابع در محيط دانشگاه دريافت كرده


