آیین نامه حقوق مالكیت معنوی منابع دیجیتالی
سال 96-97

این آیین نامه توسط معاونت آموزشی ،تحقیقات و فناوری و دانشجویی-فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی الرستان و به نفع تمامی کاربران کتابخانه به تصویب رسیده است و همکاری شما در
رعایت مفاد این آیین نامه ضروری است.
مقدمه
يكي از كاركردهاي مهم مؤسسات علمي و پژوهشي ،توليد علم و فنّاوري است كه به عنوان دارايي فكري عالو بر ارز
مي تواند ارز

مننوي

مادي نيز داشته و ايجاد درآمد نمايد .تبيين آيين نامه و ضوابط مالكيت مننوي منابع الكترونيكي ،از جمله

الزامات موفقيت در تجاري سازي كتابخانه هاي ديجيتالي است .اين آيين نامه ،در راستاي تحقق وظيفه وزارت بهداشت ،درمان
و آموز

پزشكي مبني بر "فراهم نمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت مننوي منابع ديجيتالي" و همچنين بند (الف) ماد

 54قانون برنامه چهارم توسنه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مبني بر پيش بيني ساختارهاي اجرايي
الزم براي طراحي و استقرار كامل نظام حقوق مالكيت فكري در سطح ملي و همسويي آن با نظامهاي بين المللي تدوين گرديد
است و بكارگيري آن ،زمينه توسنه و تجاري سازي نتايج حاص از داراييهاي مننوي منابع ديجيتال را با ايجاد انگيز براي
محققين و نيز حفظ منافع پديدآورند فراهم مي سازد.
ماده  )1تعاریف
کتابخانه دیجیتال :كتابخانههاي ديجيتال سازمانهايي هستند كه منابني شامل كارمندان متخصص را دارا ميباشند و وظيفه
آنها انتخاب ،سازماندهي ،پيشنهاد دهي عقالني براي دسترسي ،توزيع كردن ،محافظت از جامنيت منابع و تضمين پايداري آنان
در طول زمان ميباشد و بنابراين براي استفاد آسان و با صرفه توسط يک جامنه يا مجموعهاي از جوامع طرحريزي شد است.
موسسه :عبارت است از دانشگا  ،موسسه آموز

عالي يا مركز پژوهشي و فناوري وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموز

پزشكي كه دستاورد فناليت هاي علمي و پژوهشي آن به عنوان دارايي فكري به صورت محصول ،فرايندهاي نوين و يا منابع
علمي مضبوط عرضه مي گردد.
حقوق فکری) :(Intellectual Propertyحقوق فكري/مننوي به حقوقي گفته ميشود كه به صاحبان آن حق بهر وري از
فناليتهاي فكري و ابتكاري انسان را ميدهد و ارز

اقتصادي و قابليت دادوستد دارد ولي موضوع آن شيء منين مادي نيست.

حقوق پديدآورندگان آثار علمي منروف به حق مؤلف يا حق تكثير و حق اختراع ،از انواع مالكيتهاي فكري است.
پدیدآورنده :به فرد يا افراد حقيقي اطالق ميگردد كه يكي از مصاديق مالكيت فكري را (در زمان همكاري با مؤسسه و با
استفاد از تسهيالت آن) ايجاد كرد باشند.
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نوآوری( :)Innovationعبارت است از بكارگيري موفق ايد هاي نو كه به صورت محصول و يا خدمات جديد يا بهبوديافته،
عمالً مورد بهر برداري قرار ميگيرد.
واگذاری امتیاز بهرهبرداری از منابع کتابخانه دیجیتال :قراردادياست بين ناشران منابع ديجيتال و وزارت بهداشت ،درمان
و آموز

پزشكي (متقاضي بهر برداري از منابع ديجيتال) كه بهموجب آن قرارداد ،وزارت در قبال پرداخت مبلغي مجوز

بهر برداري از منابع ديجيتالي ناشر را بدست ميآورد.
ماده  )2اهداف
 )1فراهمسازي زمينههاي توسنه علم و فنّاوري از طريق ايجاد محيطي مناسب براي جستجو و بازيابي منابع علمي و اشاعه و
بكارگيري دستاوردهاي جديد علمي
 )2نهادينهسازي حقوق مالكيت فكري و تقويت انگيز مادي و مننوي در افراد و مؤسسات جهت فناليت هرچه بيشتر در عرصه
پژوهش و توسنه فنّاوري و بالطبع افزايش پژوهش و توسنه علم در راستاي منافع سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان
و آموز

پزشكي

 )3ارائه چارچوبي شفاف و تبيين حقوق و تنهدات مؤسسه و پديدآورند در ارتباط با دسترسي ايجاد شد به منابع ديجيتال
ناشران
 )4آگا ساختن افرادي كه از اعتبارات ،تسهيالت و يا امكانات سازمان استفاد مينمايند نسبت به حقوق مالكيت فكري منابع
ديجيتال و بهويژ نحو به كارگيري منافع مادي و مننوي حاصله
ماده  )3اصول کلی
 )1اين آيين نامه بر تمام افراد شاغل در دانشكد علوم پزشكي الرستان (اعم از اعضاي هيأت علمي ،كارشناسان ،تكنسينها و
دانشجويان) و بطور كلي هر فردي كه از تسهيالت ،اعتبارات و امكانات اين دانشكد (در راستاي انجام يک فناليت تحقيقاتي در
طي زمان منيني كه با دانشكد همكاري دارد) استفاد نمايد ،حاكم ميباشد و الزم است همگي در بدو استخدام و يا در چارچوب
قراردادهاي پروژ هاي تحقيقاتي ،تنهدنامهاي مبني بر قبول و رعايت مفاد اين آيين نامه را امضاء نمايند.
 )2مؤسسه در نتايج مادي حاصل از هرگونه منبع ديجيتال (اعم از مقاله ،كتاب ،مواد سمني بصري ،و )...كه بر اثر فناليت فردي
يا گروهي با استفاد از امكانات ،تجهيزات و يا اعتبارات مؤسسه انجام شود ،داراي حق خواهدبود.
 )3مؤسسه تمام تال

خود را براي انتشار رايگان آثار مكتوب حاصل از فناليتهاي پژوهشي پرسنل خود بكار ميگيرد.

بديهي است حقوق مننوي آثار منتشرشد و نيز تشويق مادي براي پديد آورند محفوظ ميباشد.
 ) 4چنانچه دارايي فكري پديدآور (اعم از مقاله ،كتاب ،مواد سمني بصري ،نرم افزار و )...در چارچوب ضوابط ناشر منبع ديجيتالي
و در خارج از محيط سازمان به صورت رايگان قابل دسترس نمي باشد ،پديدآور حق ارائه متن كامل دارايي فكري خود را در
شبكه هاي اجتماعي ندارد.
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