
 

 

 

 باسمه تعالی                                          

 )مطالعات نوين وقف و امور خير(آالء پژوهشکده های علمی دستورالعمل حق مالکيت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهش

ها كه الزمه شكوفايي علمي  در راستاي تحقق عدالت و كرامت انسانو  آالء پژوهشکده هاي پژوهشيبا عنايت به سياست 

و پژوهشگران، الزم است اعضاي هيات علمي، دانشجويان، دانش  پژوهشكدهو فني است و رعايت حقوق مادي و معنوي اين 

مه، ناپايانهاي علمي كه تحت عناوين  ، در مورد نتايج پژوهشهاي پژوهشي طرح مشاركت كننده در آموختگان و ديگر همكاران

 انجام شده است، موارد ذيل را رعايت نمايند: پژوهشكدهكه با هماهنگي و تصويب  هاي تحقيقاتي و طرح ، مقاله، کتابرساله

 پژوهشکده اين متعلق بهآالء  پژوهشكدهمصوب  ها/ مقاالت/كتب و طرح هاي پژوهشيها/ رسالهحقوق مادي پايان نامه-1ماده

ا و هنامهو رعايت آيين پژوهشکده آالء)مطالعات نوين وقف و امور خير( برداري از آن بايد با ذكر ناماست و هرگونه بهره

 هاي مصوب آن باشد ولي حقوق معنوي پديدآورندگان مانند حق انتساب اثر محفوظ است.دستورالعمل

 خود حمايت مورد پژوهشي هاي طرح نتايج است مصمم خود پژوهشي هاي سياست براساس پژوهشكده اينكه به نظر -2ماده

 مجريان و همكاران پايان نامه/رساله/مقاله/كتاب و طرح پژوهشي لذا نمايد، ارائه المللي بين علمي محافل در و كشور سطح در را

 نمايند: ردرجبه طريق زي خود و طرح پژوهشي كتاب/مقاله/رساله/نامه پايان در را پژوهشكده آالء نام هستند موظف

ر ودر دانشگاه ............ و با حمايت پژوهشکده آالء )مطالعات نوين وقف و ام /طرح پژوهشیاين پايان نامه/رساله/کتاب/مقاله»

طی قرارداد شماره و )نام سازمان حمايت کننده دوم در صورتی که وجود دارد(  ala@res.ui.ac.irبه نشانی ايميل :  خير(

پايان ......... مورخ ....................... انجام شده است. حقوق مادی و معنوی اين ....................

 «طبق قرارداد مزبور مشخص گرديده است. ،نامه/رساله/کتاب/مقاله/طرح پژوهشی

 بدون قرارداد صورت گيرد ميبايست متن زير درج گردد: /رساله/مقاله/كتابدر صورتي كه حمايت از پايان نامه: 1تبصره

ه باين پايان نامه/رساله/مقاله/کتاب در دانشگاه ................. و با حمايت پژوهشکده آالء)مطالعات نوين وقف و امور خير( »

 «انجام شده است.  ala@res.ui.ac.irنشانی ايميل 

متن فوق در پايان نامه/رساله ميبايست در صفحه تعهدنامه اصالت اثر، دركتاب درصفحه تقدير و تشكر و در مورد مقاله : 2تبصره

 در پاورقي صفحه اول، ذكر شود.
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 نامه/رساله/مقاله، الزم است لوگوي پژوهشكده روي جلد درج شود.در كليه طرح هاي پژوهشي غير از پايان : 3تبصره

دانشجوياني كه از دانشگاه ها و مراكز ديگر بجز دانشگاه اصفهان مورد حمايت قرار مي گيرند ميبايست موافقت كتبي -3ماده

 پژوهشكده تحويل نمايند. معاونت پژوهشي دانشگاه/ مركز خود را با درج اين متن، اخذ و قبل از انعقاد قرارداد به دفتر

 كدهپژوهشآثار مستخرج از خروجي هاي  و به طور كلي  /كتاب، مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان نامه/ رسالهانتشاركتاب -4ماده

هماهنگ گرديده تا قابليت پيگيري داشته پژوهشكده با  قبل از ارسالبايستي به هر شكل اعم از مكتوب، بصري، هنري و ... 

 باشد.

 ژوهشکدهپهاي تحقيقاتي مركز بايد با مجوز كتبي صادره از طريق  حاصل از پايان نامه / رساله و تمامي طرحنتايج انتشار  :تبصره

 شود. بر اساس آئين نامه هاي مصوب انجام مي، پژوهشكدهبا درج لگو و  آالء

ر نامه/ رساله نيز منتشدر مقاالتي كه پس از دانش آموختگي بصورت تركيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از پايان-5ماده

  اين دستورالعمل اقدام شود. 2مي بايست مطابق با ماده شود مي

المللي كه حاصل نتايج مستخرج از پايان نامه/ رساله و اي و بينهاي ملي، منطقهتدوين دانش فني و يا ارائه در جشنواره-6ماده

ه جوايز مادي اثر متعلق ب انجام گيرد. آالءپژوهشکده بايد با هماهنگي مسئولين  است پژوهشكدههاي تحقيقاتي تمامي طرح

 ميباشد. مجري و جوايز معنوي متعلق به طرفين

 .( مشخص گردددر صورت عضويت در پژوهشكده، مقاله و يا انجام طرح پژوهشي بايستي سمت فرد )در تدوين كتاب-7ماده

ذكر خواهد شد و استفاده از اين موارد در مجامع ديگر  تعهدات اوليه درمي باشد  محرمانهكه از نظر مركز موارد پژوهشي -8ماده

  نيازمند مجوز از طرف پژوهشكده آالء مي باشد.

 به تصويب رسيد. در شوراي پژوهشي پژوهشكده آالء 12/10/1400 تبصره در تاريخ  4ماده و  9ل در اين دستورالعم-9ماده
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