
 

 

 

 گروه معماری دوران تحول اسناد تصویری ارائة مجوز استفاده ازشرایط 

 

گروه معماری دوران تحول شرایط استفاده از آرشیو تخصصی معماری خود را به شرح زیر توضیح 

 دهد: می

های منتشر شده گروه معماری دوران تحول تنها با استفاده از اسناد تصویری و مطالب کتاب -

 در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.  ذکر مأخذ مجاز است.گروه و دریافت مجوز از 

 

و برای تنها یک بار استفاده  022dpiاسناد تصویری درخواستی، به صورت فایل و حداکثر با  -

 گیرد و برای استفاده مجدد نیاز به دریافت مجدد مجوز است.در اختیار متقاضی قرار می

 

سناد تصویری آرشیو گروه معماری دوران تحول، ملزم به ذکر متقاضی در کلیه موارد استفاده ا -

 مأخذ است.

 

-است، امکانهای گروه منتشر شدهارائة مجوز تنها برای اسناد تصویری بناهایی که در کتاب -

شود. اسناد پذیر است و برای از اسناد مربوط به بناها و آثار منتشر نشده مجوز صادر نمی

های منتشر شده گروه به سه گروه قابل تقسیم شده در کتابتصویری آثار معماری ارائه 

 هستند:

o  اسناد تصویری که مالکیت آن متعلق به گروه معماری دوران تحول نیست و گروه برای

صاحب  خود نیازمند دریافت مجوز از موسسات یا افراد انتشاراتها در آن از استفاده

اسناد را ندارد و  دسته از وه امکان دراختیار گذاشتن ایناست. در این صورت گر امتیاز

 را تهیه کند.مربوطه ویر اتص هامراجع آن با مراجعه بهتواند متقاضی می

o ی گروه معماری هااسناد تصویری در مالکیت گروه معماری دوران تحول که در کتاب

 چاپ شده است. دوران تحول

o ران تحول که با وجود معرفی بنا یا اثر اسناد تصویری در مالکیت گروه معماری دو

 اند.، منتشر نشدهی گروههامربوطه در کتاب

 

قابل تقسیم هستند، که شرایط مجوز دادن به آنها متفاوت  دستهموضوع استفاده از اسناد به سه  -

 است:

 

 با تشکر گروه معماری دوران تحول

 تولیدات تجاری نشر کتاب مقاله و پژوهش موردی 

 نیاز به بررسی و توافق ریال 002222 ریال 02222 ری دوران تحولاسناد تصویری چاپ شده در کتابهای گروه معما

اسناد تصویری چاپ نشده با وجود معرفی بنا یا اثر در کتابهای گروه معماری دوران 

 تحول

 نیاز به بررسی و توافق ریال 022222 ریال 022222


