
 

 

 آیین نامه وجین منابع

 مقدمه:

ه اير امور مرتبط با مديريت و توسعكار وجين بخشي از فرآيند مجموعه سازي در كتابخانه ها به شمار مي رود كه همانند س 

 مجموعه ، نيازمند دقت نظر و توجه مي باشد. وجين را مي توان به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي كيفيت و كارآيي كتابخانه ها

يا از  عاتي بي استفاده ولايش مجموعه كتابخانه از مواد اطلامورد توجه قرار داد. وجين در علم كتابداري بيشتر با محتواي تصفيه و پا

دي كه به ندرت از آنها استفاده مي شود تعبير شده است. براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير ررده خارج و يا موا

ا بنگردد، عمل وجين منابع امري ضروري به نظر مي رسد. در واقع وجين خود نوعي انتخاب است   غيرقابل استفادهعاتي لاطمنابع ا

تفاوت كه بعد از تهيه مجموعــه اتفاق مي افتد . لذا اين امر به ارزشيابي مجموعه منتج مي شود. مي توان گفت كه در فرآيند   اين 

 بين انتخاب از ميان انتشارات موجود در بازار صورت مي پذيرد ولي در مرحله وجين عمل انتخاب از  عاتي ، عمللامنابع اطسفارش 

مجموعه كتابخانه انجام مي شود. كتابخانه براي حفظ پويايي مجموعه خود از يک سو نيازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نياز 

 عاتي استفاده كنندگان از دست مي دهند ازلاخود را در تامين نياز اط و از سوي ديگر بايد منابعي كه به هر دليل جايگاهاست 

 .مجموعه خارج شوند

 

 :  1ماده 

 اهداف وجین منابع کتابخانه

 ايجاد فضاي مناسب و كافي براي منابع موجود و جديد 

 پويايي مجموعه منابع كتابخانه 

 تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع موجود 

 بدست آوردن بازخورد نقاط ضعف و قوت در كتابخانه از امر وجين  

 : 2ماده

 منابع مستثنی از وجین



 منابع نفيس، تاريخي و هنري در حيطه علوم پزشكي 

 منابع هسته در هر رشته تحصيلي 

 ا........منابع مرجع اطلس ها و دايره المعارف ه

 : 3ماده 

 معیارهای وجین

 ي اضافي منابعي كه در زمان خاص بنا به شرايط تهيه گرديده و در حال حاضر نسخه هاي كمتر آن درنسخه ها نسخه تكراری : 

 .مجموعه جوابگوي نياز مراجعان مي باشد را مي تان وجين نمود

اي ابهكتكتابهاي فرسوده و مندرس با وضع و شرايط نامناسب را مي توان از مجموعه خارج كرد ، به شرط آنكه اگر ازوضع ظاهری : 

 پرمراجعه هستند بايد نسخه هاي جديد جايگزين شود.

.  

شده اند،را در صورتيكه مورد  منابع علمي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست مي داده و كم ارزشعدم اعتبار علمی: 

 ،مي توان وجين نمود.استفاده قرار نمي گيرند 

  

املا ك در رابطه با كتابهاي علمي انجام مي پذيرد كه ويرايش قديمي با ورود ويرايش جديداين معيار بيشتر ویرایش های قدیمی تر: 

 بي ارزش تلقي مي شود.مگر آنكه ويرايش قديم داراي ويژگي خاصي بوده كه ويرايش جديد فاقد آن مي باشد. 

 

ي ن دريافت كه چه كتابهايي بسيار كم و يا ببا بررسي تعداد دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يک كتاب مي توامیزان استفاده: 

استفاده بوده است و واجد شرايط وجين مي باشد. دربخش گردش و امانت مي توان از طريق بررسي برگه هاي امانت كتاب و يا 

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

 

سال پس از زمان مورد ثبت استفاده مراجعه كنندگان نبوده  3منابعي كه حداقل یا منابعی که بی استفاده هستند:نسخ قدیمی 

 .وجين و منابع مفيدتر جايگزين خواهد شداز مجموعه 

 

 ،وجود حداقل دو نسخه از کتب تخصصی ضروری است 3ت ماده لادر کلیه حا- 1تبصره  .

 : 4ماده  



 روش کار

كتابدار موظف است بصورت ساليانه، به منظور بازكردن فضا براي كتابهاي جديد و روزآمد نمودن مجموعه خود بر اساس معيارهاي  

برشمرده و به ترتيب رده هاي موضوعي، مجموعه را بررسي و عمل وجين را انجام دهد. در پايان كار وجين، بايد كتابهاي وجين شده 

ند نفر از كتابداران متخصص كتابخانه مورد بررسي قرار گيرد تا چنانچه كتابي استثنائي تشخيص داده به وسيله هياتي مركب از چ

 .شد به مجموعه بازگردانده شود

 : 5ماده  

 مراحل پس از وجین

 اي با امضاي مسئول بخش پس از آنكه معلوم شد چه كتابهايي بايد وجين شده و از مجموعه كتابخانه خارج شود، صورتجلسه 

ديد به صالح)كتابخانه، و ديگر كساني كه مسئوليتي در اين مورد دارند، تهيه و به امضاي افراد برسد و در آن سرنوشت كتابها 

ذكر شماره ثبت، عنوان كتاب، نام نويسنده و ديگر مشخصات كتاب )نوشته مي شود. مانند اهداء و مبادله با ديگر كتابخانه ها. (افراد

جين افزار كتابخانه نيز به صورت الكترونيكي و نجام وجين فيزكي منابع، بايد ليست كتابهاي وجين شده از نرم. پس از ا(ضروري است

 .شوند


