Creative Commons
اکثر مجالت ما در ایران از سیاست  Open Accessپیروی میکنند .این سیاست دارای مزایا و معایب مختص به خود می
باشد .برای افزایش آگاهی سردبیران و هیات تحریریه مجالت می بایست از قوانین و اصول  Open Accessاطالع داشته
باشیم.
یکی از بدیهی ترین اصول  Access Openاطالق مجوز نشر تحت عنوان  Creative Commonsمیباشد .این مجوز
می بایست در پایین صفحه اول مقاالت درج گردد .مجوز  Creative Commonsدر راستای گسترش دسترسیپذیری
آثار بدیع برای دیگران به منظور استفاده اشتراکی و سازنده فعالیت میکند .این مجوز توسط سازمانی غیرانتفاعی با همین نام
از سوی  Lawrence Lessingاستاد حقوق دانشگاه استانفورد و همکارانش در دسامبر  ۲۰۰۲ایجاد شد که بیشتر برای
مقالهها و سندهای متنی استفاده میشود.
این مجوز به طور خالصه نمایانگر این موضوع هست که شما آزاد هستید برای:
•

به اشتراک گذاشتن :کپی کردن و انتشار دادن محصول

•

تغییرات :ترکیب کردن با محصولهای دیگر

تنها باید شرایط زیر در آن رعایت شده باشند:
•

•

ارجاع :شما باید محصول را به روش مشخص شده از سوی مولف یا دارنده مجوز ارجاع دهید(نباید به نحوی
باشد که نشان دهد آنها شما یا کار شما را تصدیق میکنند)
اشتراک گذاری یکسان :اگر شما محصول را دگرگون-انتقال-یا پایه کار قرار دادید .شما فقط اجازه ارایه
محصول نهایی تحت این مجوز یا مجوزهای سازگار را دارید.

همچنین باید موارد ذیل مدنظر قرار بگیرند:
•

ابطال :تمام موارد فوق در صورت گرفتن اجازه از صاحب مجوز قابل ابطال میباشد

•

حقوق دیگر :به هیچ وجه حقوق زیر تحت تاثیر این مجوز قرار نمی گیرند
o
o
o

استفاده منصفانه یا معامله منصفانه
حقوق معنوی مولف
حقوق افراد دیگر چه کسانی که در محصول بودند(عکس یا فیلم یا متن در مورد شخص) چه کسانی که
از محصول استفاده کردهاند.

Sinaweb.net

برای ثبت در این سایت باید به طریق زیر عمل کنید.
مرحله اول:
/https://creativecommons.org/choose
روی لینک باال کلیک کنید و سامانه ی خود را در این سایت نمایه نمایید.

به سواالت تصویر باال پاسخ دهید ،و به پایین صفحه بروید.
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از این قسمت کد  HTMLرا کپی کنید و
آن را از طریق مدیر سامانه >--
تنظیمات نشریه >--عنوان نشریه و
توضیحات>--در قسمت توضیحات پایین
سایت  Pasteنمایید

Sinaweb.net

