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 :مقدمه 

انداخت تا در مقايل تكثيرهاي مولفان را به فكر  سودجويان از آثار منتشر شده، ناشران ومجاز برخي تكثير غير 

عنوان اصل مهم و به مجازبرداري غيرناشران در برابر نسخه بينديشند و حمايت از حق مولفان و اي هچارمجاز غير

  . مورد توجه قرارگرفت)) دسترس قراردادن آثاردر ((ابزاري براي 

اي اطالق مي كيت فكري است و به تالش مبتكرانهاي از مالهنري و شاخه مجموعه مالكيت ادبي ورايت زير كپي

مندي از آثارمادي آن، اعمال د اراده خويش را در تكثير و بهرهدهد تا بتوانشود كه اين حق را به دارنده خود مي

  . كند

و اقدامات اجرايي به تفكيك ارائه ، قوانين نظارتي )آورندهناشر و پديد(امه حقوق صاحب آثار نلذا در اين آئين 

  .گرددمي

  : تعاريف : 1ماده 

  : اثر 

آيد بدون در نظر يا هنر و يا ابتكار آنان پديد ميپديدآورنده و به آنچه از راه دانش  ،به مولف، مصنف و هنرمند

  .شودرفته  اثر اطالق ميكار بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بهگرفتن  طريقه يا روش كه در 

  : اثر مشترك

جدا و  به عنوان يك اثر واحد، اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان

  .متمايز نباشد، اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است

  



  

  : حق مولف 

. كنندثير غير مجاز آثار آنان تعريف مياز ناشر يا پديدآورنده، از طريق ممانعت از تك حق مولف را حمايت قانوني

مادي اين  حقوق مادي اثر و حقوق معنوي پديدآورنده اثر، حقوق: باشد شامل دو بخش متمايز مي ،حق مولف

در  امتياز و انحصار اثرشديگري از آن سوء استفاده نكند  باشد و اوآورنده از آن خود است كه مزد زحمات پديد

حق معنوي . داند قرار داد ببنددخواهد و با هركس كه صالح ميش باشد و بتواند به هر شكل كه مياختيار خود

يا اخالقي اين است كه، اثرش به نام خود او شناخته شود هر گاه بخواهد بتواند در آن دست ببرد، تغيير دهد، جا 

ل ديگري ارائه دهد، بر آن بيفزايد، از آن بكاهد و تمامي اين كارها هيچ گاه و از به جا كند، از نو بنويسد، به شك

  .سوي هيچكس ديگري بدون اجازه او صورت نگيرد

  : ناشر

راي يا شخصيت حقوقي يا تنالگاني كه مسئوليت انتشار يك كتاب يا ديگر مواد چاپي را ب به شخص، شركت

همين شخص يا شركت ممكن است چاپ كننده، ناشر و . گردداطالق مياستفاده همگان به عهده بگيرد 

 ،نامه مراد از ناشرشايان ذكر است در اين آيين. فروشنده، يا چاپ كننده و ناشر و يا ناشر و فروشنده باشد

  .باشددانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مي

  :مورد حمايت  آثار:  2ماده 

-پايان مقاالت، لب تاليف، ترجمه، گردآوري،كه درقا )مبتني بر حامل و برخط( كليه آثار چاپي و الكترونيكي

و توسط پژوهشگران  بتوان آن را يك اثر ناميد كه ،گزارش نهايي و طرح نامه هاي مصوب طرح تحقيقاتينامه

دانشگاه علوم  ، مورد حمايتارائه گرديده اند دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه با افيليشن صحيح وتاييديه دانشگاه 

                                                                                                   .گيردپزشكي كرمانشاه قرارمي

  آورندهپديد و حقوق  ناشر:  3ماده 

اثر به امتياز هيچكدام از طرفين حق واگذاري  ،آورنده و ناشرقرارداد مشترك بين پديدعقد در صورت  - 1- 3

  .ندارندقرارداد بدون موافقت طرفين را  غير



باشد و متعلق به ناشر و پديدآورنده مي ،دطبق مدت تعيين شده در قراردا ،حقوق مادي و معنوي اثر - 2- 3

  .استبعد از تاريخ تعيين شده متعلق به پديدآورنده 

 .باشدذكر منبع مطابق قانون و با  ) آيين نامهاين  2مندرج در ماده (از آثار  استفادههر گونه   -3- 3

  .آن اثر باشد) گان(تجديد چاپ و يا ويرايش آثار مشترك بايد با اخذ رضايت كتبي از پديد آورنده  -4- 3

آثار  ايط مسابقه بهپاداش و جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي وهنري و ادبي طبق شر -5- 3

 .بودآورنده خواهد به پديدمتعلق  ،گيردتعلق مي )نامهآييناين  2در ماده  مندرج( مورد حمايت

-و نشر آن بدون اجازه پديد)  نامهآييناين  2مندرج در ماده (مورد حمايت  آثارهرگونه تغيير در  - 6- 3

 .ورنده ممنوع استآ

 2مندرج در ماده (نشر يا پخش اثرهاي مورد حمايت  ها و اشخاصي كه به چاپ ياكارگاه ،هاچاپخانه - 7- 3

و شمارگان اد ، تعدروي جلد كتاب پي در پياز چاپ، شماره بايست در هر دوره پردازند ميمي) نامهاين آيين

 درج گردد در صفحه حقوق نام چاپخانه به حسب مورد

اثر خود را در مراكزي كه وزارت فرهنگ و   )ويژه ننام، عنوان و نشا (توانند اثرآورندگان ميپديد - 8 - 3

 .نمايد، به ثبت برسانندآگهي ميثار آوارشاد اسالمي با تعيين نوع 

از ) سازي موقتذخيره(برداري يا باز توليد نسخه  )2آثارمندرج در ماده (خصوص نشر الكترونيكيدر  -9 - 3

 .اجازه شودحقوق انحصاري صاحبان حقوق است و بايد از صاحبان حقوق كسب 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

اعم از تاليف ، ترجمه، تدوين و (  پديدآورندگان آثارقوانين نظارت بر حقوق  :  4ماده  

  )پايان نامه و مقاالت وري،آگرد 

نشر،  ،ورندهآبه نام خود يا به نام شخص ديگري غير از پديد راهر كسي تمام يا قسمتي از اثر  - 4-1

ارجاع  ويا مراجع ذي صالح جهت رسيدگي دانشگاهي اخالق در پژوهش پخش يا عرضه كند، به كميته

  .شد خواهدداده 

باشد و در مي )گان( به عهده نويسندهدر آثار منتشره دانشگاه ها مسئوليت صحت كليه داده -4-2

ارجاع داده  صالح يا مراجع ذياخالق در پژوهش  دانشگاهي نويسنده به كميته هر گونه تخلفصورت  

  .شد خواهد

و دانشجو بايست با موافقت كتبي استاد راهنما، مشاور نامه به كتاب ميدرخواست تبديل پايان –4-3

  . صورت پذيرد

  

  :در راستاي حمايت از آثار منتشره الزم االجرااقدامات  - 5ماده 

بر روي كليه آثار  "نسخه برداري براي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه محفوظ است "عبارتدرج  - 1- 5

  .استالزامي علوم پزشكي كرمانشاه منتشره دانشگاه 

امكان  عدم، كرمانشاهعلوم پزشكي در سامانه انتشارات تحت وب مديريت امور پژوهشي دانشگاه -2- 5

  .الزامي است آن،قبل ازخريد  هاي الكترونيكيدسترسي كاربران به متن اصلي كتاب

در سامانه تحت وب مديريت اطالعات تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه عدم امكان  -3- 5  

پرو پوزال طرح ( دسترسي كاربران به متن گزارش نهايي وطرح نامه هاي مصوب طرح هاي تحقيقاتي

 .الزامي است) هاي تحقيقاتي

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كتب ترجمه در صورتي جهت امتياز دهي در شوراي انتشارات  -4- 5

گردد كه، مترجم رضايت كتبي از نويسنده اصلي را جهت ترجمه اخذ و به واحد انتشارات ارايه مطرح مي

  .در غير اين صورت به كتاب ياد شده امتيازي تعلق نخواهد گرفت. نمايد



درخصوص ممنوعيت ) تكثيرپرينتر و(اه هاي موجود در دانشگنصب بر چسب بر روي دستگاه  -5- 5

  . جهت تكثير غير مجاز آثار منتشره دانشگاه، الزامي است آنهااستفاده از  

 .رساني درخصوص حقوق مولفين و ناشرين در مراكز تابعه دانشگاه الزامي استاطالع -6- 5

ياب متون انگليسي  همسان نرم افزارگيري الت، بكارجهت پيشگيري از سرقت علمي در مقا - 7- 5

   .الزامي است دانشگاه در هريك از دفاتر مجالت مقاالت

  

وكليه  شوراي دانشگاه به تصويب رسيده است  27/9/96در جلسه مورخ  بند 19ماده و  5از  متشكل اين آيين نامه

        .مفاد آن از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد

   


