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 قواویه حمایت از حقوق مؤلفیه، مصىفیه و پژوهشگران : کپی رایت

ّش گًَِ استفبدُ اص آثبس هَسد حوبیت داًطگبُ ػلَم پضضکی کشهبًطبُ)چبپی، الکتشًٍیکی،  - 1

 .ثبیذ هطبثك لبًَى ٍ ثب رکش هٌجغ ثبضذ)پبیبى ًبهِ ٍ طشح ّبی تحمیمبتی

ًسخِ ثشداسی یب ثبصتَلیذ )رخیشُ سبصی هَلت( اص آثبس الکتشًٍیکی ٍ چبپی هٌتطشُ داخل ٍ -2

صبحجبى آى اثش است ٍ ثبیذ ثب کست اجبصُ اص آًبى /َق اًحصبسی صبحتخبسج اص داًطگبُ، اص حم

 .صَست پزیشد

اخز سضبیت کتجی اص صبحت/ صبحجبى آثبس غیش فبسسی صثبى، ثِ هٌظَس تشجوِ ثِ صثبى فبسسی ٍ -3

غیش ایي صَست ثِ کتبة اسائِ آى ثِ ٍاحذ اًتطبسات جْت تؼییي اهتیبصکتبة الضاهی است. دس 

 .تشجوِ ضذُ اهتیبصی تؼلك ًخَاّذ گشفت

دستشسی کبسثشاى ثِ هتي اصلی کتبة ّبی الکتشًٍیکی هٌتطش ضذُ تَسط داًطگبُ ػلَم .-4

پضضکی کشهبًطبُ ، لجل اص پشداخت ّضیٌِ تؼییي ضذُ جْت فشٍش کتبة، ثش خالف لَاًیي هصَة 

 .کپی سایت است

گضاسش ًْبیی ٍ طشح ًبهِ ّبی هصَة طشحْبی تحمیمبتی دس سبهبًِ دستشسی کبسثشاى ثِ هتي .-5

تحت ٍة هذیشیت اطالػبت تحمیمبتی داًطگبُ ػلَم پضضکی کشهبًطبُ ثشخالف لَاًیي هصَة 

 .کپی سایت است

صفحِ اٍل دس 15 گشفتي ػکس اص پبیبى ًبهِ ّب،ثب ّش ًَع ٍسیلِ هوکي ٍ کپی ثشداسی ثیص اص-6

 ..بًِ ّبی ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ػلَم پضضکی کشهبًطبُ هوٌَع استکتبثخبًِ هشکضی ٍ کتبثخ

چبح ٍ رخیشُ سبصی فبیل ّبی دیجیتبلی پبیبى ًبهِ ّبی داًطگبُ کِ اص طشیك ًشم افضاس -7

 .کتبثخبًِ جبهغ ٍ هجتٌی ثش ٍة دس اختیبس کبسثشاى لشاس هی گیشد، هوٌَع است

صی ثِ غیش اص پذیذآٍسًذُ/پذیذآٍسًذگبى اصلی اًتطبس ٍ تَصیغ آثبس هٌتطشُ داًطگبُ ثِ ًبم ضخ-8

خالف لبًَى کپی سایت است ٍ فشد خبطی ثِ کویتِ سسیذگی ثِ تخلفبت پژٍّطی هؼشفی خَاّذ 

 .ضذ



هسئَلیت صحت ٍ سمن کلیِ دادُ ّب دس آثبس هٌتطشُ داًطگبُ ثِ ػْذُ ًَیسٌذُ/ًَیسٌذگبى  -9

سسیذگی ثِ تخلفبت پژٍّطی اسجبع دادُ ّش اثش هی ثبضذٍ دس صَست تخلف فشد خبطی ثِ کویتِ 

 .خَاّذ ضذ

تجذیل پبیبى ًبهِ ثِ کتبة تٌْب ثب اسائِ هَافمت کتجی استبد ساٌّوب، هطبٍس ٍ داًطجَ ثِ ٍاحذ  -10

 اًتطبس صَست هی پزیشد
 


