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 »کتابخانه هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهرانمنابع آئین نامه وجین «

ــت      ــی دارد. سیاس ــش اساس ــه نق ــابع کتابخان ــه من ــار مجموع ــظ ارزش و اعتب ــازي در حف ــه س ــحیح مجموع ــدیریت ص م
ــه      ــازنگري دوره اي مجموع ــابی و ب ــارت، ارزی ــه براســاس نظ ــد ک ــی باش ــد سیاســت انتخــاب م ــه همانن ــین مجموع وج

ـ          ابع روزآمـد مـورد نیـاز، الزم    کتابخانه انجام می پذیرد. لذا کتابخانـه هـا بـراي حفـظ پویـایی مجموعـه ضـمن افـزودن من
از مجموعـه خـارج    منابعی را که بـه هـر علـت در تولیـدات علمـی جدیـد جایگـاه علمـی خـود را از دسـت داده انـد،           است 

 نمایند. 

 ماده 1- تعریف

     اعم از چاپی و غیر چاپی از مجموعه خارج دون مخاطب وجین فرآیندي است که از طریق آن منابع مازاد، فرسوده و یا ب
 می گردد. 

  ماده 2- اهداف

 محسوب می گردد، لذا از طریق وجین اهداف زیر حاصل خواهد شد. پویا از آنجا که مجموعه کتابخانه یک ارگانیسم

 تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع اطالعاتی مورد نیاز •
 جلوگیري از انباشته شدن منابع زائد و بی استفاده •
 جایگزینی منابع اطالعاتی جدیدایجاد فضاي مناسب جهت  •
 پویایی و زنده نگه داشتن مجموعه کتابخانه •
 شنیداري، لوح فشرده و...) -یکدست سازي عمل وجین منابع و مواد (کتب فارسی، کتب التین، نشریه، مواد دیداري •

 ماده 3- شاخص ها و معیارها

می توان دریافت  در یک دوره مشخص، با بررسی تعداد دفعات استفاده و یا به امانت رفتن یک منبع میزان استفاده: -الف
  .که چه منابعی بسیار کم استفاده و یا بی استفاده بوده و واجد شرایط وجین می باشند

قبلی را که  با افزوده شدن ویرایش هاي جدید منابع در مجموعه کتابخانه، ویرایش هايویرایش هاي قدیمی:  -ب
مراجعه کننده ندارد، می توان از مجموعه وجین نمود. اما کتابداران می توانند در صورت نیاز و تشخیص یک نسخه از 

 ویرایش قدیمی را در کتابخانه حفظ نمایند. 
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جموعه این مورد شامل منابعی می باشد که بیش از حد لزوم و در زمان خاص بنا به شرایط در م نسخه هاي تکراري: -ج
 گردآوري شده و در شرایط فعلی اهمیت خود را از لحاظ استفاده از دست داده اند.

منابع فرسوده با وضع و شرایط نامناسب را که ارزش علمی، تاریخی ندارند و نگهداري آنها موجب اشغال وضع ظاهري:  -د
صرف هزینه هاي نگهداري خواهد شد. و فضا  

داراي نیمه عمر مشخص می باشند و به همین علت به مرور اعتبار علمی  منابع محتوي قدیمی و کم ارزش: -و
 محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش می شوند. 

 منابع مستثنی از وجین  -4ماده 

 هر رشته تحصیلی مشمول وجین نمی باشند. و مرجع منابع هسته •
 نمی شوند.منابع نفیس و هنري که تصاویر رنگی و کاغذهاي اعال دارند وجین  •
 منابعی با موضوعات ادبی، سیاسی، تاریخی، مذهبی و اطلس ها نیز جزء منابع وجین محسوب نمی شوند. •

 نیروي انسانی -5ماده 

از بوده و کتابداران شاغل در کتابخانه بهترین افراد جهت انجام وجین هستند، زیرا بیشتر از سایرین با مجموعه خود آشنا 
 ه می باشند.نیازهاي مراجعین خود آگا

 روش کار -6ماده 

قبل از شروع عملیات وجین، ابتدا فرآیند رف خوانی توسط کتابداران کتابخانه هاي مربوطه انجام می شود و تمامی  •
 منابع مجموعه ها از لحاظ منابع مفقودي، امانت و موجودي کنترل و بازبینی می شود.

 خوانی و قبل از آن غیر ممکن و ممنوع است. شروع کار وجین منابع در هر کتابخانه بدون انجام رف •
براي انجام این کار کتابخانه ها به تشخیص مسئول کتابخانه می توانند وظایف خدمات امانت خود را در مقطع  •

 زمانی مناسب تعطیل کنند تا کار با دقت بیشتري انجام گیرد.
 3 هر در نظر بگیرند. بنابراین کتابداران موظفندکتابخانه هاي تابعه دانشگاه باید زمان مناسبی را براي کار وجین  •

(در فصل تابستان یا تعطیالت بین دو ترم)، به منظور ایجاد فضاي مناسب جهت منابع جدید و روزآمد یک بار سال 
نمودن مجموعه خود براساس شاخص ها و معیارهاي ذکر شده، مجموعه را بررسی و عمل وجین را همزمان با 

 انجام دهند. قفسه خوانی مجموعه

 وضعیت منابع وجین شده در نرم افزار کتابخانه اي به یکی از حاالت وجین و یا مفقود شده تغییر می یابد.  •
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 مراحل پس از وجین  -7ماده 

به پیوست آن نیز لیست  ،یا کسانی که مسئولیتی در این مورد دارند، باید نامه اي تهیه کرده مسئول کتابخانه واز وجین،  پس
کتابخانه مرکزي ارسال  به ابع وجینی شامل: شماره ثبت، عنوان منبع، نام نویسنده، سال و دیگر مشخصات ضروري رامن

 نمایند. 

کتابخانه مرکزي لیست پیوست را در اختیار کتابخانه هاي تابعه دیگر قرار داده تادر صورت نیاز یا عدم نیاز اعالم نمایند. در 
نیاز نمود، منابع مشخص شده جهت آن کتابخانه ارسال می شود. در غیر اینصورت از طرف صورتی که کتابخانه اي اعالم 

 کتابخانه مرکزي طی نامه اي بالمانع بودن خروج منابع وجینی از کتابخانه، ابالغ می گردد.

الزم است مسئول کتابخانه پس از انجام وجین فیزیک منابع، لیست منابع وجینی را در بایگانی کتابخانه نگهداري و  تبصره:
همچنین در دفتر ثبت کتابخانه، یا در نرم افزار کتابخانه، منابع وجینی را با ذکر تاریخ وجین مشخص نماید. سپس طبق 

 ، اهداء، امحاء و... منابع وجینی اقدام الزم صورت پذیرد.سیاست هاي اداري و مالی هر واحد نسبت به فروش

تبصره تهیه شده است.  1ماده و  7* این آئین نامه به عنوان یک راهنما براي وجین مجموعه منابع کتابخانه در   

 

 


