
 خوی پزشکی علوم دانشکده مرکزی کتابخانه در منابع وجین نامه آیین

 

 مورد ها كتابخانه كارآيي و كيفيت ارزيابي معيارهاي از يكي عنوان به توان مي را وجين

 اطالعاتي مواد از كتابخانه مجموعه پااليش و تصفيه به بيشتر كتابداري علم در وجين داد. قرار توجه

 است. شده تعبير شود مي استفاده آنها از ندرت به كه موادي يا و خارج رده از يا و استفاده بي

 عمل نگردد، استفاده بال اطالعاتي منابع ساير و كتاب از مرده انبار به تبديل كتابخانه آنكه براي

 سو یک از خود مجموعه پویایی حفظ برای کتابخانه رسد. مي نظر به ضروري امري منابع وجين

 خود جایگاه دليل هر به که منابعی باید دیگر سوی از و است نياز مورد و روزآمد منابع زودناف نيازمند

 افزودن شوند. خارج مجموعه از دهند می دست از کنندگان استفاده اطالعاتی نياز تامين در را

 کاهد. می مجموعه کارایی از مدت دراز در آن پيراستن بدون منابع

 فضا،وجين کمبود و آن پویایی و روزآمدي حفظ و کتابخانه مجموعه رشد کنترل اهميت به توجه با

 از یکی

 مورد اطالعاتی منابع که است ذکر به باشد.الزم می کتابخانه هر در اي دوره اقدامات ترین ضروري

 این ولی شودمی شنيداری و دیداری مواد و ادواری نشریات کتب، شامل: هاکتابخانه در نظر

 است. شده نوشته نشریات و کتاب مورد در فقط اجرایی قسمت در نامهآئين

 راهنما یک عنوان به رایج علمی معيارهای از گيری بهره با ذیل نامه آیين موضوع، اهميت به توجه با

 دانشگاه مرکزی( )کتابخانه علمی منابع تامين و رسانی اطالع مدیریت در مجموعه وجين جهت

 است. شده تدوین اروميه پزشکی علوم

 وجین تعریف : 1 ماده

 به گردد می خارج مجموعه از استفاده بی یا و زائد های کتاب آن طریق از که است فرآیندی وجين

 وجين را موقت یا دائم صورت به کتابخانه اصلی مجموعه از منابع منظم نمودن خارج روند عبارتی

 خارج مجموعه از توانند می بودن دهاستفا کم یا و بودن کهنه ، بودن قدیمی علت به منابع . گویند

 شوند. جایگزین باید نو و جدید منابع وسيله به کهنه و قدیمی منابع . شوند

 کتابخانه منابع وجین اهداف :2 ماده

 است ابزاری وجين لذا گردد می محسوب رشد حال در ارگانيسم یک کتابخانه مجموعه که آنجا از

 ذیل: اهداف به وصول برای

 مجموعه رشد و اطالعاتی منابع برای مناسب ایفض ایجاد -1

 استفاده بی و زائد کتابهای شدن انباشته از وجلوگيری کتابخانه فضاي داشتن نگه زنده و پویا  -2

 کتابخانه منابع به دسترسی در تسریع و تسهيل  -3

 وجین ضوابط و معیارها :3 ماده



 موجب آنها نگهداري و ندارند تاریخی یا علمی ارزش که استفاده قابل غير و فرسوده منابع - 1

 .شد خواهد منابع سایر آلودگی نگهداري، هزینه صرف فضا، اشغال

 خصوص در بيشتر معيار این . ندارند علمی ارزش تاریخی و محتوایی لحاظ به که علمی منابع  - 2

 گردد، می منسوخ تر جدید ویرایش ورود با قدیمی ویرایش که کند می صدق علمی های کتاب

 از نسخه یک نياز، صورت در و شده وجين مجموعه از قدیمی ویرایش که است الزم بنابراین

 شود. نگهداری کتابخانه در بع،من قبلی ویرایش

 موجود منابع به دسترسی در تسریع و تسهيل - 3

 روز به و جدید نسخه جایگزینی و قدیمی هاي ویرایش نيز و نياز بر مازاد ، تکراري هاي نسخه -4

 منابع الکترونيکی فرمت وجود یا و

 اند. شده ارزش کم و داده دست از را خود محتوایی اعتبار زمان مرور به که درسی منابع - 5

 می را و...( پارگی ، فيزیکی دیدگی آسيب ، نقصان ) مناسب نا ظاهری وضع با فرسوده منابع - 6

 کرد. خارج مجموعه از توان

 كتابهايي چه كه دريافت توان مي كتاب يك رفتن امانت به يا و استفاده دفعات تعداد بررسي با - 7

 مي امانت و گردش دربخش باشد. مي وجين شرايط واجد و است بوده استفاده بي يا و كم بسيار

 محاسبه را كتابها امانت دفعات تعداد رايانه ازطريق يا و كتاب امانت هاي برگه بررسي طريق از توان

 كرد.

 ثبت زمان از پس سال 3 حداقل كه منابعي هستند. استفاده بي كه منابعي يا قديمي نسخ -8 

 شد. خواهد جايگزين مفيدتر منابع و وجين مجموعه از نبوده كنندگان مراجعه استفاده مورد

 و اندشده ارسال اهدایی یا و تکی صورتبه که مواردی صرفا مجالت و ادواری نشریات مورد در -9

 نيز حاضر حال در و باشد( گذشته آن انتشار از سال 2 از )بيش بوده قدیمی زمانی محدوده نظر از

 گردند. وجين توانندمی گردد،نمی ارسال نيز مربوطه کتابخانه به آنها روزآمد نسخ

 نيز ندارد وجود مجموعه در آنها تکراری نسخ تعداد حفظ جهت ضرورتی که کتابهایی : 1 ه*تبصر

 گردد. می ماده این شامل

 وجین از مستثنی منابع :4 ماده

 پزشکی علوم گرایش و رشته هر در هسته منابع -1

 هنري و تاریخی نفيس منابع -2

 نفيس کتابهای و سنگی چاپ و خطی کتابهای  -3

 ... و المعارف دایره و ها (اطلس مرجع )منابع -4

 مثل نباشد. دسترس در آن الکترونيک نسخه که صورتی در فرد به منحصر نشریات- 5

abstract Chemical، مجله Nature، مجله Lancet و ... 



 تعریف شامل کليات و مذهبی تاریخی، سياسی، ادبی، موضوعات با هاییکتاب :2*تبصره

 . شوندنمی وجين روند و

 منابع وجین مسئولیت : 5 ماده

 مسئوليت و است مرکزی کتابخانه  رسانی اطالع مرکز وجين کميته با منابع وجين اصلی مسئوليت

 باشد: می ذیل کارشناسی های گروه از گيری بهره و سفارشات و امانت بخش عهده بر اجرایی

 سفارشات، بخش موضوعی کارشناسان از متشکل : چاپی منابع وجين کارشناسی گروه -5-1

 نشریات کارشناس و مرجع بخش کارشناس ، امانت بخش

 : ( دیجيتالی و الکترونيکی ، شنيداری ، دیداری ) غيرچاپی منابع وجين کارشناسی گروه - 5-2

 شنيداری و دیداری واحد کارشناس و سفارشات موضوعی کارشناس از متشکل

 علمی منابع وتامين رسانی اطالع مدیریتl در وجين نهایی اعمال کليه است بدیهی : 3 *تبصره

 توسط بيمارستانی و ای دانشکده های کتابخانه در و سفارشات بخش توسط مرکزی( )کتابخانه

 گيرد. می انجام مربوطه کتابدار کارشناس

 

 

 کتابخانه) علمی منابع تامین و رسانی اطالع مدیریت وجین کمیته اعضاي :6 ماده

 مرکزي(

 مرکزي( کتابخانه علمی)رئيس منابع تامين و رسانی اطالع مدیریت -1

 رسانی اطالع بخش مسئول کارشناس -2

 سفارشات بخش مسئول کارشناس -3

 امانت ميز کارشناس -4

 بیمارستانی و اي دانشکده هاي کتابخانه در وجین کمیته اعضاي : 7 ماده

 کتابخانه مسئول  -1

 ایشان( نماینده )یا بيمارستان رئيس دانشکده/ رئيس - 2

 وجین انجام مراحل :8 ماده 

 و شناسایی به نسبت چهار و سه ماده در شده ذکر معيارهای براساس است موظف کتابخانه 

 نماید. اقدام شوند وجين باید که منابعی آوری جمع و انتخاب

 بررسی جهت را وجين کميته اعضای وجينی، منابع شناسایی از پس است الزم کتابخانه مسئول 

 دهد. قرار جریان در نهایی گيری تصميم و



 سال مولف، عنوان، ردیف، )شامل: قالب در بيمارستانی/ دانشکده در شده وجين منابع ليست 

 مدیریت به وجين، کميته صورتجلسه همراه به مدرک( شماره راهنما، شماره و ثبت شماره نشر،

 گردد. ارسال مرکزی( کتابخانه علمی) منابع تامين و رسانی طالعا

 مدیریت عهده بر مراکز شده وجين کتابهای جایگزینی یا توزیع نحوه با رابطه در نهایی گيری تصميم 

 می اعالم مربوطه واحد به کتبا مراتب (است. مرکزی کتابخانه علمی) منابع تامين و رسانی اطالع

 شود.

 وجین ابزارهای :9 ماده

 مهمترین کنندگان مراجعه ، منابع وجين کارشناسی های گروه ، سابقه با کتابداران تجربيات و نظرات

 باشند وجين انجام جهت افراد بهترین کتابداران رسد می نظر به ولی باشند؛ می منابع وجين ابزار

 مراجعه نيازهای از دیگران از بهتر ثانيا هستند، آشنا خود مجموعه با سایرین از بيشتر اوال زیرا

 فهرست ) پایگاه از وجين کتابهای رکوردهای حذف و اصالح نهایت در باشند. می آگاه خود کنندگان

 باشد. می فهرستنویسی بخش کارشناسان عهده به ( کتابخانه

 کار روش : 10ماده

 گيرند. می قرار وجين و بررسی مورد کتابها و شده قرنطينه موضوعی های رده ترتيب به مجموعه

 باشد: می ذیل شرح به نيز کار اجرایی روش

 ت سفارشا بخش به ارجاع و منابع وجين های ليست ی تهيه - 10-1

 منابع وجين کارشناسی های گروه در وجينی منابع واصله سياهه بررسی - 10-2

 نهایی تصميم اتخاذ جهت ، منابع وجين کارشناسی گروههای نظرات طرح - 10-3

 منابع تامين و رسانی اطالع مدیریت سفارشات بخش توسط متخذه تصميمات اجرای - 10-4

 تحویل جلسه صورت تنظيم هاو وبيمارستان ها دانشکده کتابداری کارشناس و مرکزی( )کتابخانه

 منابع.

 جهت را وجين کميته اعضاي وجينی منابع شناسایی از پس است الزم کتابخانه مسئول . 2

 .دهد قرار جریان در نهایی يريگ تصميم و بررسی

 باال درخواستی فرم طبق را شده وجين منابع فهرست هستند، موظف تابعه هاي کتابخانه .3

 علمی منابع تامين و رسانی اطالع مدیریت به ) بيمارستان دانشکده/ ریاست نامه با ه همرا

 .د.نماین ارسال دانشکده اسناد مسئول با هماهنگی جهت ( مرکزي )کتابخانه

 در الزم اقدامات وجين، جهت منابع نهایی تایيد از پس است الزم فنی خدمات بخش کارشناس .4

 درج مربوطه فرم در اطالعاتشان و شدند وجين كتابها آنكه از پس راازجمله منابع وجين راستاي

 الزم توضيح مالحظات ستون در هرکتابخانه ثبت دفتر در و شده خارج کتابخانه مجموعه از گرديد،

 شود. می ارایه



 نرم در منابع وجين راستاي در ضروري اقدامات ها بيمارستان ، دانشکده مراکز/ کتابدار نهایت در .5

 کتابخانه افزار

 رساند. انجام به را

 اطالع مدیریت هماهنگی با ، مشخص ليستی طی بعدی اقدامات جهت شده وجين های کتاب -6

 شد. خواهند ارسال ملی کتابخانه به مرکزی( کتابخانه رئيس ) دانشکده منابع تامين و رسانی

 وجین نامه آیین مفاد در تغییر – 11 ماده

 )کتابخانه علمی منابع تامين و رسانی اطالع مدیریت پيشنهاد به نامه آیين این مفاد در تغيير هرگونه

 هاي کتابخانه به مراتب و بوده پذیر امکان دانشکده فناوری و تحقيقات معاونت تصویب (و مرکزي

 شد. خواهد اعالم تابعه

 


