
 بسمه تعالي

 

 

 

 آئین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللي منابع الکترونیکي

 

 

 
 

 

 كتابخانه مركسی 

 

 

 7931بهار 

 

 
 



  

 مقذمه:

 دٍمتَاى تمسين وشد. هبلىيت فىشي ثِ دستِ  ّبي اًسبى سا ثِ دٍ دستِ ولي هلوَس ٍ لبثل هطبّذُ، ٍ ًبهلوَس ٍ غيشلبثل هطبّذُ هي داسايي

ّبي فىشي يب هؼٌَي  ّب، آثبس ٌّشي، ٍ اختشاػبت ٍ اوتطبفبت ٍ اثذاػبت، داسايي رٌّي افشاد، ًظيش ًَضتِ ّبي ٍآفشيذُ ّب ضَد.اًذيطِ هي هشثَط

ىشي تَاًذ اسصش هبدي ٍ التػبدي، ٍ يب هؼٌَي داضتِ ثبضذ. ثِ ػجبست ديگش ّن اص عشيك ػشضِ ٍ فشٍش آثبس ف ه اثش هي.يغبحجبى آًْب ّستٌذ

 تَاى استفبدُ وشد. ّبي هؼٌَي ٍ ضْشت آى هي تَاى دسآهذ التػبدي وست وشد ٍ ّن اص جٌجِ هي

ضَد. ثش اسبس هؼبّذُ ثشى ثب  ثشداسي هحبفظت هي ايجبد حك هؤلف ًيبصهٌذ تشتيجبت سسوي ًيست. يه اثش ثِ هحض تَليذ، ثش اسبس حك ًسخِ

ضًَذ.. دس ايشاى ثذٍى هجَص  ٍى عي هشاحل سسوي دس وطَسّبي ػضَ هؼبّذُ هحبفظت هي، ايي آثبس ثذ"حفبظت اص آثبس ادثي ٍ ٌّشي"ػٌَاى 

يل ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي اهىبى اًتطبس آثبس فىشي چَى وتبة، فيلن، ًَاسّبي غَتي ٍ هَسيمي، ٍ هَاسد هطبثِ ٍجَد ًذاسد. ثِ ّويي دل

وٌٌذ.  ديگشي چَى وٌتشل ٍ ثشسسي هحتَا ٍ غيشُ هجَص اًتطبس آى سا غبدس هيٍ غيشُ دس وٌبس ٍظبيف  "اداسُ وتبة"ٍاحذّبي هختلفي چَى 

ّب ًيض ثذٍى هجَصّبي فَق اجبصُ چبح ّيچ هٌجغ اعالػبتي سا ًذاسًذ.اهشٍصُ، افشاد حميمي ٍ حمَلي صيبدي ّستٌذ وِ ثِ  ّوچٌيي چبپخبًِ

ّبي هشتجظ ثب آى اضتغبل داسًذ. صًذگي هبدي ٍ هؼٌَي ثشخي افشاد هبًٌذ  يتّبي هشثَط ثِ تَليذ ٍ اًتطبس ٍ تَصيغ آثبس فىشي ٍ سبيش فؼبل فؼبليت

ثِ ّويي دليل حفبظت اص آثبس فىشي دس همبثل استفبدُ . ًَيسٌذگبى، هتشجوبى، هختشػبى، ٌّشهٌذاى، ٍ غيشُ ثِ تَليذ آثبس فىشي ٍاثستِ است

ّبي گًَبگًَي سا دس سغَح هلي ٍ  فتِ است. ايي وطَسّب هؼبّذُاي اسبسي است وِ هَسد تَجِ وطَسّبي هختلف لشاس گش غيشهجبص هسئلِ

ضَد وِ  ثشداسي ٍ حمَق هشتجظ ثب آى سجت هي اًذ.حك ًسخِ ٍجَد آٍسدُ ّب ٍ وطَسّب ثِ جْبًي ثشاي حفبظت اص هبلىيت فىشيِ افشاد ٍ سبصهبى

اي ثشاي تَليذوٌٌذگبى است ٍ ثِ ّويي دليل ثشاي تطَيك ُ دست آٍسد. ايي حمَق، اًگيض تَليذوٌٌذُ آثبس فىشي پبداش التػبدي هؼمَلي سا ثِ

ثشداسي غيش هجبص ٍ سشلت، اضبػِ دادُ ضَد؛  ضَد آثبس تَليذوٌٌذگبى ثذٍى دلْشُ ٍ تشس اص ًسخِ ّبي اًسبًي ضشٍسي است ٍ سجت هي خالليت

 (1)، داًص، ٍ سشگشهي خَاّذ ضذ.ضَد ٍ دس سشاسش جْبى هَجت گستشش فشٌّگ ثِ ّويي دليل هَجت افضايص دستشسي ثِ آثبس هي

الوللي ٍ ّوچٌيي لَاًيي ثسيبسي اص  ّبي ثيي وٌٌذ، اص سَي پيوبى حمَق پذيذآٍسًذگبى ثشاي وٌتشل ٍضؼيت ٍ استفبدُ اص آثبسي وِ خلك هي

 يب حك هبلىيت فىشي ًبهيذُ ضذُ است« سايت وپي»ػٌَاى  وطَسّب ثِ سسويت ضٌبختِ ضذُ است. ايي حمَق دس هجوَع ثِ

 

 :اهذاف و ضرورت
جذيذ اعالػبتي ًظيش هٌبثغ الىتشًٍيىي يىي اص هتذاٍل تشيي ساّْبي دستيبثي ثِ اعالػبت ػلوي جذيذ است . ثذًجبل اضبفِ  هٌبثغ استفبدُ اص

ست . ثذليل ضذى ايي ًَع هٌبثغ ثِ هجوَػِ وتبثخبًِ ّب ، سيبستْبي ولي ، ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف وتبثخبًِ ّب ًيض دستخَش تغييشاتي ضذُ ا

ي تفبٍتْبي سبختبسي هٌبثغ الىتشًٍيىي ثب هجوَػِ ّبي سٌتي دس وتبثخبًِ ّب ، الصم است چبسچَة ولي اسائِ خذهبت هشثَط ثِ ايي هٌبثغ تؼيي

غ ٍ تذٍيي گشدد . آييي ًبهِ حبظش ثب ّذف ثْجَد اسائِ خذهبت ٍ سػبيت حمَق هبلىيت فىشي ٍ هسبئل حمَلي هشثَط ثِ استفبدُ اص هٌبث

  الىتشًٍيىي تذٍيي ضذُ است . 

 :تعاریف آیین نامه
 

 منبع دیجیتال

هٌظَس اص هٌجغ ديجيتبل دس ايي آييي ًبهِ ، اًَاع هختلف هٌبثغ اعالػبتي اػن اص وتبثْب، هجالت، پبيبى ًبهِ، عشح تحميمبتي، 

اي ّب، تػَيش، فبيل ٍيذئَيي ٍ ... الىتشًٍيىي  وبسآصهبيي ّبي ثبليٌي، اعالػبت داسٍيي، گبيذاليي ّب) ساٌّوبّبي پضضىي(، چٌذسسبًِ

 است وِ ثػَست ثشخظ ٍ اص ساُ دٍس لبثل استفبدُ ٍ دس دستشسي وبسثشاى هجبص هي ثبضذ .

 هجوَػِ الىتشًٍيىي 



ىي هَجَد هٌظَس اص هجوَػِ ّبي الىتشًٍيىي ، پبيگبّْبي اسائِ دٌّذُ هٌبثغ الىتشًٍيىي ضبهل تؼذاد هختلفي اص اًَاع هٌبثغ الىتشًٍي

دس صهيٌِ ّبي هختلف پضضىي ٍ پيشاپضضىي هي ثبضذ وِ اص عشيك ًبضشاى ٍ يب ضشوت ّبي تَليذ وٌٌذُ هٌبثغ اعالػبتي اسائِ ضذُ ٍ 

 دس اختيبس وبسثشاى لشاس داسًذ . ٍ ضبهل سِ گشٍُ صيش هي ثبضذ:

 ثْذاضت( پبيگبّْب ي اعالػبتي ٍ هجالت الىتشًٍيىي خشيذاسي ضذُ) وٌسشسيَهي ٍصسات -الف

 (Open accessپبيگبّْبي دستشسي آصاد) -ة

 هٌبثغ سايگبُ تحت ٍة -ج

 پبيگبّْبي اعالػبتي فبسسي خشيذاسي ضذُ تَسظ داًطگبُ -د

 استفبدُ اص هٌبثغ الىتشًٍيىي

الىتشًٍيىي هٌظَس اهىبى ػضَيت ، اًجبم ػوليبت جستجَ ، هطبّذُ جضئيبت اعالػبت هٌبثغ الىتشًٍيىي ، دسيبفت هتي وبهل هٌبثغ 

 هَجَد دس هجوَػِ ّبي الىتشًٍيىي داًطگبُ است.

  

 حقوق مالکیت معنوی

ّبي فىشي ٍ اثتىبسي اًسبى سا  ٍسي اص فؼبليت ضَد وِ ثِ غبحجبى آى حك ثْشُ گفتِ هي حمَلي ثِ هبلىيت/حمَق فىشي/هؼٌَي

وِ دس ايي آييي ًبهِ حك ثْشُ ٍسي ٍ   ّذ ٍ اسصش التػبدي ٍ لبثليت دادٍستذ داسد ٍلي هَضَع آى ضيء هؼيي هبدي ًيست.د هي

 اص اًَاع هٌبثغ ديجيتبلي هذ ًظش هي ثبضذ.  ضيَُ ّبي استفبدُ

 کاربران یا استفاده کننذگان: ۱ماده 
داًطگبُ ، وليِ افشاد حميمي ٍ حمَلي داساي ساثغِ ضغلي ثب داًطگبُ ػلَم هٌظَس اص وبسثشاى ٍ استفبدُ وٌٌذگبى اص هٌبثغ الىتشًٍيىي 

پضضىي ضبّشٍد است ثِ ًحَي وِ ايي افشاد لبدس ثبضٌذ ثب استفبدُ اص يىي اص سٍضْبي دستشسي ثِ ضجىِ ايٌتشًت داًطگبُ ، اص هٌبثغ 

 هَجَد دس ٍة سبيت وتبثخبًِ ديجيتبل استفبدُ ًوبيٌذ .

  

  روشهای دسترسی و استفاده از منابع الکترونیکی : ۲ماده 
 اًَاع سٍضْبيي وِ ثشاي استفبدُ اص هٌبثغ الىتشًٍيىي داًطگبُ ػلَم پضضىي ضبّشٍد هَسد استفبدُ لشاس هي گيشًذ ثطشح صيش هي ثبضٌذ 

ٍ ثيوبسستبى ثْبس  ثش  هشاجؼِ ثِ وليِ سيستن ّبي وبهپيَتشي هَجَد دس داًطىذُ ثْذاضت، ثيوبسستبى اهبم حسيي)ع( – الف

 ّبي تٌظين ضذُ IP اسبس ًشتيت

دستشسي ثِ هجوَػِ هٌبثغ الىتشًٍيه خبسج اص ضجىِ ايٌتشًت داًطگبُ ثش اسبس دسيبفت ٍ استفبدُ اص عشيك اوبًت   -ة

 داًطگبُ Off Campus Acceess يب VPN ّبي

ػضَيت دس پبيگبّْبيي وِ اهىبى سيجيستشي داسًذ وِ پس اص آى هي تَاى ثب دسيبفت ًبم وبسثشي ٍ ولوِ ػجَس  -ج

 ثِ آًْب ٍاسد ٍ هٌبثغ سا جستجَ ٍ استفبدُ وشد VPN ثذٍى 

 داًطگبُ داسد ITسيستن گَضي ّوشاُ وِ ًيبص ثِ تٌظيوبت ثب ّوىبسي، ّوىبساى وتبثخبًِ ديجيتبل ٍ  -د

 ایط دسترسی به منابع الکترونیکیشر: ۳ماده
تمشيجب توبم پبيگبّْبي اعالػبتي هَجَد دس وتبثخبًِ ديجيتبل ثِ سٍش اضتشان سبالًِ تْيِ ضذُ ٍ هبلىيت آى هتؼلك ثِ 

 ًبضش يب وبسگضاس آى هي ثبضذ وِ دستشسي ٍ استفبدُ آى تبثغ ضشايظ صيش هي ثبضذ.

ًبضشاى ، داًلَد سيستوبتيه )داًلَد ول يه وتبة يب ّوِ همبالت يه ضوبسُ اص يه ثش اسبس تَافك في هبثيي داًطگبُ ٍ   -الف

 هجلِ دس يه صهبى هطخع ( تَسظ وبسثشاى تخلف هحسَة ضذُ ٍ هوٌَع هي ثبضذ .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82


هسئَليت حفظ ٍ ًگْذاسي اوبًتْبي ايجبد ضذُ جْت وبسثشاى ثش ػْذُ ايطبى هي ثبضذ . لزا دس غَست سَء استفبدُ اص   -ة

 وبًتْب، هسئَليت سَء استفبدُ ثش ػْذُ وبسثش هي ثبضذ .ايي ا

اوبًتْبي ايجبد ضذُ جْت استفبدُ اص هٌبثغ الىتشًٍيىي غشفب تسْيل وٌٌذُ سٍش دستشسي ثِ هٌبثغ هي ثبضٌذ ٍ سغح  -ج

الىتشًٍيىي ( تبثغ لشاسداد ٍ دستشسي ثِ هٌبثغ الىتشًٍيىي ) ًظيش تؼذاد هٌبثغ يب ثبصُ صهبًي دستشسي ثِ آسضيَ هغبلت يه هٌجغ 

ًحَُ اضتشان هجوَػِ ّبي الىتشًٍيىي است . لزا دس غَستيىِ ثب ٍجَد استفبدُ اص اوبًت ضخػي وبسثش ، ثشاي دستشسي ثِ يه 

 هٌجغ الىتشًٍيىي خبظ اص وبسثش ًبم وبسثشي ٍ ولوِ ػجَس دسخَاست ضَد ، هٌجغ هزوَس تحت اضتشان داًطگبُ لشاس ًذاسد .

  

 نحوه برخورد با تخلفات:  ۴ماده

ّشگًَِ داًلَد سيستوبتيه تخلف هحسَة ضذُ ٍ توبم خسبستْبي ًبضي اص ضىبيت ًبضشيي يب  ۲ثش اسبس ثٌذ الف هبدُ  -الف

ًوبيٌذگي آًْب ثش ػْذُ فشد هزوَس هي ثبضذ ) اعالػبت پشٍفبيل ايي گشٍُ وبسثشاى اص عشيك گضاسضبت ٍ تْيِ خشٍجيْبي هذيشيتي 

 اج هي ثبضذ(لبثل استخش

ثِ سبيش افشاد ثِ هٌظَس استفبدُ يب داًلَد همبلِ يب سبيش هٌبثغ ثش ػْذُ فشد داسًذُ اوبًت  VPN دس اخيبس لشاس دادى اوبًت -ة  

 (3)هي ثبضذ ٍ توبم هسئَليتْبي حمَلي آى ًيض ثش اسبس ثٌذ الف هتَجِ فشد هزوَس هي ثبضذ.

 

 استفتائات

اص آًجبيي وِ ّذف اص  "دس پبسخ ثِ ايي سَال گفتِ اًذ :( دٍ ًفش اص هشاجغ ػظبم  )استفتبئبت غَست گشفتِ اص ثشخي فمْب ٍ هشاجغ تمليذ ، 

ٍ ّذف اص ايجبد وتبثخبًِ ديجيتبل لبثليت دستيبثي ثِ هٌبثغ ػلوي اص ساُ دٍس ٍ ثب  هَلف ٍ پذيذآٍساستايجبد هبلىيت هؼٌَي حوبيت اص حك 

لل ّضيٌِ ٍ دس ًتيجِ پيطشفت ػلوي وطَس هي ثبضذ، آيب ايجبد وتبثخبًِ ديجيتبل ثذٍى اجبصُ غبحت وپي سايت جبيض آست؟ ٍ آيب دس ايي حذا

سا ثشاي ّشگًَِ استفبدُ اص آى الصم داًستِ  اجبصُ غبحت اثش. ثِ عَس ولي خػَظ تفبٍتي ثيي وتبثخبًِ ػوَهي ٍ خػَغي ٍجَد داسد يب خيش؟

 (3)اًذ.
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