
 

 پزشكي علوم دانشگاه دیجیتاليبع منا الملليبین معنوي مالكیت حقوق از حمایت و رعایت نامهآیین

 بوشهر
  

 :مقدمه

 بهينه استفاده منظور به و پژوهشي و آموزشي اهداف پيشبرد در دانشگاه هر ديجيتال كتابخانه اهميت به توجه با

 اينامهآئين ( علمي هيات محترم اعضاي و كاركنان دانشجويان،) كتابخانه كاربران به تر مطلوب خدمات ارائه و

 به مربوط امور در هماهنگي منظور به موجود نامهآئين. گيردمي قرار بازبيني مورد ساله هر كه است شده تدوين

 معاونت پژوهشي شوراي تاريخ در و تدوين و بازنگري دانشگاه اقماري و مركزي كتابخانه كاربران به رساني خدمات

 .است رسيده فناوري و تحقيقات

  هدف:

ک ايجاد ي و دانشگاه در پژوهش و آموزش كيفي سطح ارتقاء به كمک ، دانشگاه الکترونيک كتابخانه اصلي هدف 

اثر و صيانت از حقوق مالکيت معنوي و  و تعهدات پديدآورنده اثر، ناشر مند حقوقچارچوب شفاف براي تبيين قانون

 است.  كاهش بروز اختالفات و تخلفات در اين زمينه

 : نامه کتابخانه دیجیتالبندهاي آیین

 محيط در كارمندان و دانشجويان اساتيد، از اعم بوشهر پزشکي علوم دانشگاهي جامعه در افراد كليه  .1

  .نمايند استفاده ديجيتال كتابخانه امکانات از توانند دانشگاه مي

 



 

  طريق توانند از مي كارمندان و دانشجويان اساتيد، از اعم بوشهر پزشکي علوم دانشگاهي جامعه در افراد كليه .2

VPN نمايند. استفاده ديجيتال كتابخانه امکانات كليه خارج از دانشگاه در  

 كتبي مجوز اخذ بدون مولف حق داري منابع تمامي اجراي و نمايش سايت، در بارگذاري توزيع، كپي، امکان  .3

 جهت هاكتاب و مقاالت نامه، پايان از اعم علمي منابع از استفاده هرگونه و ندارد وجود منبع، آن از صاحب

 .پذيرد صورت اثر منبع ذكر با بايستمي تدريس و آموزشي و هاي پژوهشيفعاليت

بالمانع  ... غيره و Clinicalkayنظير  اطالعاتي هاي پايگاه در موجود الکترونيکي هاي كتاب از استفاده .4

 پرينت و كپي .باشدمي بالمانع الکترونيکي كتاب يک از قسمتي محدود پرينت و برداري نسخه وباشد. مي

 .باشدمي ممنوع و غيرمجاز كتاب از تجاري استفاده هرگونه. باشدمي ممنوع كتاب كامل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


