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آیین نامه وجین در کتابخانه های تابعه دانشگاه
این آیین نامه برای تعیین نحوه وجین منابع و مواد چاپی و غیر چاپی در کتابخانهه ههای تابعهه دانشهگاه لوهو
پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.
مقدمه :هدف از تدوین این آیین نامه یك دست سازی لمل وجین منابع و مواد (کته

اارسهیک کته

نتهینک

نشریهک مواد دیداری – شنیداریک لوح اشرده و  )...در کتابخانه های تابعه دانشگاه لوو پزشکی شهید بهشتی
است.
وجین در لوم کتابداری بیشتر با محتوای تصهییه و پهانی

مجمولهه کتابخانهه از منهابع و مهواد اطاللهاتی

بال استیاده و یا از رده خارج و یا موادی که به ندرت از آنها استیاده می شود تعبیر شده اسهت .بهرای آنکهه
کتابخانه تبدیل به انباری مرده از مواد و منابع اطاللاتی بدون استیاده نشودک لمل وجین منابع امری ضهروری
به نظر می رسد و این امر باید توسط کتابداران بطور دائمی و منظم انجا شود .برای وجین کهردن مشهکالتی
چون کمبود وقتک انتخاب کتابداران امر وجین و یا امکان انتخاب غوط در مورد حذف منهابع وجهود دارد .بهه
همین منظور آیین نامه وجین منابع و مواد اطاللاتی کتابخانه های تابعه دانشگاه لوو پزشکی شهید بهشهتی
تدوین شده است تا با تالش همکاران کتابدار در کتابخانه های تابعه دانشگاه به لحاظ محتوای اطاللاتیک شاهد
مجموله هایی پویاتر و جذابتر برای جامعه دانشگاهی باشیم .در مرحوه اول لمویات وجینک ارزیابی و بررسهی
درجه کیایت مجموله منابع و مواد اطاللاتی از طرف کتابداران هرکتابخانه ضروری است .برای ارزیابی مجموله
می بایستی به چند لامل مهم توجه داشت:
الف) ارزش محتوایی منابع و مواد ب) نوع تخصص و رشته جامعه استیاده کننده از کتابخانه ج) توجه به نوع
کتابخانهک چرا که اهداف کتابخانه با توجه به نوع کتابخانه (دانشکده ایک مرکز پزشکیک آموزشی و درمانی و یا
گروههای تخصصی) مختوف و متنوع است .د) میزان استیاده کم و یا زیاد از هر منبع در مجموله کتابخانه که
از لوامل مهم وجین و لد وجین آن منبع محسوب می شود و توجه به این نکته امری ضروری است.
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ماده  :1تعاریف
دانشگاه :منظور دانشگاه لوو پزشکی شهید بهشتی است.
کتابخانه مرکزی :منظور مدیریت منابع لومیک کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه لوو پزشکی شهید بهشهتی
است.
کتابخانه تابعه :منظور از کتابخانه تابعه تمامی کتابخانه های تحت پوشه

دانشهگاه لوهو پزشهکی شههید

بهشتی الم از کتابخانه های دانشکده ایک مراکز پزشکیک آموزشهی و درمهانیک مراکهز تحقیقهاتیک گهروه ههای
آموزشیک خوابگاه ها و  ...است.

وجین:

لمل حذف کردن یا جابجا کردن نسخه های زائد منابع و موادی (کت

اارسیک نتینک نشریهک مواد

دیداری – شنیداریک لوح اشرده و  )...است که به ندرت مورد استیاده قرار می گیرند یا به کوی قابل استیاده
نیستند.

کتابدار:

کسی که دارای مدرك کارشناسی و یا بانتر بوده و یا حداقل  8سال سابقه و تجربه لموی در

کتابخانه های دانشگاه را داشته باشد.
مبادله :قراردادی که طبق آن کتابخانه منابع خود را به کتابخانهک مؤسسه یا انجمن دیگر ارسال می کند و در
مقابل منابع آن کتابخانه یا مؤسسه را دریاات می کند یا نسخه های تکراری خود را به کتابخانه دیگر
می ارستند و در مقابل نسخه های دیگری از آنها دریاات می کند.

ویرای

 :اگر نویسنده اصوی و یا شخص دیگری در متن منبع تغییراتی بدهد و منبع به چاپ برسد (حتی اگر

در متن دست برده نشود) ویرای
تغییراتی داده شود ویرای

نامیده می شود .اگر در قطعک صحاایک تصاویر و جاهای دیگر کتاب نیز

جدید توقی می شود.
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ماده  :2اصول وجین
 قبل از شروع لمویات وجین ابتدا لمل رف خوانی توسط کتابداران کتابخانه های مربوطه انجا می
شود و تمامی منابع مجموله ها از لحاظ منابع میقودیک امانت و موجودی کنترل و بازبینی می شود.

تبصره :1

شروع کار وجین منابع در هر کتابخانه بدون انجا رف خوانی قبل از آن غیرممکن و ممنوع است.

تبصره  :2برای انجا این کار کتابخانه ها به تشخیص سرپرست کتابخانه می توانند وظایف خدمات امانت خود
را در مقطع زمانی مناس

تبصره :3

تعطیل کنند تا کار با دقت بیشتری انجا شود.

کتابخانه های تابعه دانشگاه باید زمان مناسبی را برای کار وجین در نظر بگیرند .بهترین زمان

پیشنهادیک مقاطع زمانی تعطیالت بین دو تر تحصیوی و یا تعطیالت تابستان است.

تبصره :4

سرپرست کتابخانه های تابعه دانشگاه می بایستی مشخصات کت

میقودی را به کتابخانه مرکزی

ارسال کنند.

ماده  :3وجین کت

مرجع

 با توجه به میاهیم موجود در مقدمه کتابداران موظیند در این مرحوه ابتدا کت
تخصصی مرکز مربوطه که از نظر زمان و ویرای
تهیه ویرای

تبصره :1

روزآمد می شود را تشخیص دهندک سپس در صورت

های جدید در هر مجموله به اندازه کاایک ویرای

کتابداران می توانند در صورت نیاز و حس

قدیمی تر از ویرای

مرجع رشته های

های قبوی را وجین کنند.

تشخیص تعدادی از نسخک حداقل یك ویرای

آخر کتاب را نیز در مجموله خود و در کنار ویرای

های جدید نگهداری کنند.
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ماده  :4وجین نسخه های تکراری
 نسخه های تکراری و اراوان از یك لنوان واحد و یك ویرای

واحد که به تشخیص کتابدار از اهمیت

و استیاده آن کاسته شده است را می توان با نظر کتابدار به یك یا چند نسخه محدود کاه

داد.

ماده  :5وجین منابع و مواد ارسوده
 منابع و مواد ارسوده و مستعمل که امکان صحاای و یا اصالح ندارند و از التبار لومی نز برخوردار
نیستند نیز جزء منابع وجینی محسوب می شوند.

ماده  :6وجین منابع قدیمی
 کتبی که از نظر ترجمهک موضوعک محتواک زمان یا ویرای

قدیمی شده اند و در طی سه سال گذشته

استیاده کننده ای نداشته اند بنا به نظر کتابداران می توانند وجین شوند.

ماده  :7وجین منابع نامطووب
منابعی که از نظر شرایط سیاسیک اجتمالی یا ارهنگی نامطووب تشخیص داده شوند بنا به تشخیص کتابداران
و یا سرپرست کتابخانه مربوطه می بایست بطور جداگانه اهرستی از آنها تنظیم و به همراه نسخه ای از آن به
کتابخانه مرکزی ارسال شود تا ضمن استعال از شورای ارهنگی دانشگاه نسبت به وجینی بودن منابع مذکور
اقدا و تشخیص نهایی را به کتابخانه مربوطه الال شود تا در صورت تأیید شورای ارهنگی منابع مذکور از
مجموله وجین شوند.

تبصره :1
نمی شوند.

منابع و موادی با موضولات ادبیک سیاسیک تاریخیک مذهبی و کویات شامل تعریف و روند وجین
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ماده  :8وجین منابع غیر مرتبط با کتابخانه تابعه
 منابع و موادی که در هنگا خرید اشتباها انتخاب و خریداری شده اند و مورد استیاده رشته های
مربوط به کتابخانه مربوطه نمی باشند می توانند زیر نظر کتابخانه مرکزی با سایر کتابخانه های تابعه
دانشگاه مبادله شوند.

ماده  :9وجین نشریات ادواری و مجالت
 در مورد نشریات ادواری و مجالت صراا مواردی که بصورت تکی و یا اهدایی ارسال شده اند و از نظر
محدوده زمانی قدیمی بوده (بی

از  2سال از انتشار آن گذشته باشد) و در حال حاضر نیز نسخ

روزآمد آنها به کتابخانه مربوطه ارسال نمی شودک می توانند وجین شوند.
تبصره  :1لیست مشخصات کتابشناختی این نوع منابع و مواد می بایستی تنظیم و نسخه ای از آن به کتابخانه
مرکزی ارسال شود تا در صورت نیاز کتابخانه های تابعهک این منابع و مواد به کتابخانه های مذکور اهدا شود.

ماده  :10تهیه لیست از منابع و مواد وجینی
تمامی کتابخانه ها موظیند لیست مشخصات کتابشناختی تمامی منابع و مواد وجینی خود را تنظیم کنند و
پس از تأیید کتابخانه مرکزی و معاونت پژوهشی دانشکده یا معاونت آموزشی مرکزپزشکیک آموزشی و درمانیک
منابع و مواد مذکور از داتر ثبت و نر اازار جامع کتابخانه حذف و مجوز نهایی وجین صادرشود و طبق
سیاست های اداری و مالی هر واحد نسبت به اروشک اهداءک امحاء و ...اقدا نز صورت پذیرد.

این آیین نامه با یك مقدمهک ده ماده و هیت تبصره در تاریخ  1394/07/20به تصوی
کتابخانه مرکزی رسیده و در تاریخ  1394/08/05جهت تصوی

الضای شورای تخصصی

به معاونت تحقیقات و ان آوری ارسال شد.

