
 « آیین نامھ وجین منابع در مركز اطالع رساني و كتابخانھ مركزي دانشگاه علوم پزشكي جھرم »
 

 : مقدمھ
ارزیابي و بررسي وضعیت منابع موجود، و بھ تبع آن حذف منابعي كھ بھ دالیلي باید از مجموعھ كتابخانھ 
خارج شوند یكي از وجوه اساسي مدیریت مجموعھ است. كتابخانھ براي حفظ پویایي مجموعھ خود از یك 

عي كھ در روند پرشتاب سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده، و از سوي دیگر باید مناب
تولید علم بھ ھر دلیلي جایگاه خود را در تامین نیاز اطالعاتي استفاده كنندگان از دست داده اند، از 

مجموعھ خارج نماید. افزودن منابع بدون پیرایش مجموعھ موجود حتي در صورت وجود فضاي كافي، در 
از عناصر مھم مجموعھ سازي و جریان دراز مدت از كارایي مجموعھ مي كاھد. ھم چنین وجین یكي 

معكوس گزینش منابع با ھمان ظرافت ھا و حساسیت ھامي باشد .بھ ھر حال با توجھ بھ اھمیت موضوع، 
آیین نامھ ذیل با بھره گیري از معیارھاي علمي رایج بھ عنوان یك راھنما جھت وجین مجموعھ در مركز 

 .پزشكي زابل تدوین شده استاطالع رساني و كتابخانھ مركزي دانشگاه علوم 
 

 : : تعریف وجین ١ماده 
وجین فرآیندي است كھ از طریق آن كتاب ھاي زائد و یا بي استفاده از مجموعھ خارج مي گردد بھ عبارتي 
روند خارج نمودن منظم منابع از مجموعھ اصلي كتابخانھ بھ صورت دائم یا موقت را وجین گویند . منابع 

كھنھ بودن و یا كم استفاده بودن مي توانند از مجموعھ خارج شوند . منابع قدیمي و  بھ علت قدیمي بودن ،
كھنھ بھ وسیلھ منابع جدید و نو باید جایگزین شود و منابع كم استفاده بھ مجموعھ نیمھ راكد منتقل گردد . بھ 

 .شود گونھ اي كھ در صورت نیاز بتوان بھ آنھا دسترسي داشتھ و یا بھ مجموعھ برگردانیده
 

 : : اھداف وجین منابع كتابخانھ٢ماده 
از آنجا كھ مجموعھ كتابخانھ یك ارگانیسم در حال رشد محسوب مي گردد لذا وجین ابزاري است براي 

 : وصول بھ اھداف ذیل
 ایجاد فضاي مناسب براي منابع اطالعاتي و رشد مجموعھ -2-1
 تابخانھپویایي مجموعھ منابع مرتبط با اھداف و وظایف ك -2-2
 افزایش استفاده از منابع اطالعاتي از طریق وجین منابعي كھ دیگر استفاده نمي شود -2-3
 جلوگیري از انباشتھ شدن كتابھاي زائد و بي استفاده -2-4
 تسھیل و تسریع در دسترسي بھ منابع اطالعاتي مورد نیاز موجود در مجموعھ -2-5

 
 : : اھمیت وجین ٣ماده 

باستثناء آنچھ ناپدید و یا  –عھ كتابھا و كلیھ متون اضافھ شود و ھیچ چیز از آن كم نشود اگر مدام بر مجمو
زماني مي رسد كھ دیگر جایي براي منابع جدید وجود نخواھد داشت . اما مھمتر از آن  –ربوده شده است 

ي شود كھ نمي زماني فرا خواھد رسید كھ دسترسي بھ مواد مجموعھ چنان براي استفاده كنندگان دشوار م
 .توانند آنچھ را مي خواھند بیابند و احتمال دارد رویھم رفتھ دست از بھره جویي از مجموعھ بردارند

 
 

 : معیارھا و ضوابط وجین ۴ماده 
منابع فرسوده، مستعمل كھ ارزش علمي و یا تاریخي ندارند و نگھداري آنھا موجب اشغال فضا، صرف  -1

 .منابع خواھد بود ھزینھ نگھداري و آلودگي سایر
 .منابع درسي كھ بھ مرور زمان اعتبار محتوایي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند -2

نسخھ ھاي تكراري و مازاد بر نیاز و نیز، ویرایش ھاي قدیمي كتب حوزه علوم پایھ و بالیني كھ بھ  -33



ود است. در صورت نیاز نگھداري طور منظم ویرایش ھاي جدید آنھا منتشر مي گردد و در كتابخانھ موج
 .یك نسخھ از ویرایش ماقبل منبع در كتابخانھ ضروري است

 .كتابخانھ بایستي نسبت بھ جایگزیني بھ موقع منبع وجین شده اقدام نماید -44
 
 

 : منابع مستثني از وجین ۵ماده 
 منابع ھستھ در ھر رشتھ و گرایش علوم پزشكي.1
 منابع نفیس تاریخي و ھنري.2

 (... منابع مرجع (اطلس ھا و دایره المعارف و. 3
 

 :: اعضاء كمیتھ وجین منابع كتابخانھ مركزي و مركز اسناد عبارتند از ۶ماده 
 رئیس یا معاون كتابخانھ مركزي،-1

   كارشناس مسئول بخش مرجع -2
 كارشناس مسئول بخش سفارشات -3
 مسئول میز امانت -4
 

 :: ابزارھاي وجین ٧ماده 
و تجربیات كتابداران با سابقھ ، گروه ھاي كارشناسي وجین منابع ، مراجعھ كنندگان و منابع نقد و نظرات 

بررسي ، مھمترین ابزار وجین منابع مي باشند؛ ولي بھ نظر مي رسد كتابداران بھترین افراد جھت انجام 
تر از دیگران از نیازھاي وجین باشند زیرا اوال بیشتر از سایرین با مجموعھ خود آشنا ھستند، ثانیا بھ

مراجعھ كنندگان خود آگاه مي باشند. در نھایت اصالح و حذف ركوردھاي كتابھاي وجین از پایگاه ( 
 .فھرست كتابخانھ ) بھ عھده كارشناسان بخش فھرستنویسي مي باشد

 
 : پس از وجین ٨ماده 

د، از مجموعھ كتابخانھ خارج شده پس از آنكھ كتابھا وجین شدند و اطالعاتشان در فرم مربوطھ درج گردی
 .و در دفتر ثبت ھركتابخانھ در ستون مالحظات توضیح الزم ارایھ مي شود

 .در سیستم نرم افزار كتابخانھ كتب وجین شده مشخص و كارت كتب وجین شده نگھداري مي شود
 

 : تغییر در مفاد آیین نامھ وجین٩ماده 
یشنھاد ریاست كتابخانھ مركزي و تصویب معاونت پژوھشي ھرگونھ تغییر در مفاد این آیین نامھ بھ پ

 .دانشگاه امكان پذیر بوده و مراتب بھ كتابخانھ ھاي تابعھ اعالم خواھد شد


