آئین نامه وجین
مقدمه:
ارزیابی و بررسی وضعیت منابع موجود ،و به تبع آن حذف منابعی که باید از مجموعه کتابخانه خارج
شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است .کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو
نیازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نیاز بوده ،و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید
علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطالعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند را از مجموعه
خارج نماید .افزودن منابع بدون پیرایش مجموعه موجود حتی در صورت وجود فضای کافی ،در دراز
مدت از کارایی مجموعه می کاهد .با توجه به اهمیت یکدستی اجرای روند وجین ،این آیین نامه توسط
کتابخانه مرکزی برای تمامی کتابخانه های تابعه ارائه می گردد
تعریف وجین:
وجین فرایندي است كه از طریق آن منابع مازاد ،فرسوده و یا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد.
اعضاء کمیته وجین منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد عبارتند از:
-1
-2
-3
-4

رئیس یا معاون کتابخانه مرکزی
مسئول بخش مرجع و مسئول میز امانت .
 .مسئول بخش سفارشات.
مسئول بخش فهرست نویسی

اعضاء کمیته وجین منابع در کتابخانه های دانشکده/بیمارستان/مرکز تحقیقاتی عبارتند از:
-1مسئول کتابخانه
 -2پیشنهاد متخصص موضوعی از اعضاء کتابخانه (ترجیحا از اعضای محترم هیئت علمی انتخاب شوند)
ماده  :1معیارها و ضوابط وجین
-1
-2
-3
-4

منابع فرسوده ،مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا ،صرف هزینهنگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
منابع درسی که اعتبار و ارزش علمي خود را از دست داده اند.
نسخه های تکراری و مازاد بر نیاز.
ویرایش های قدیمی کتب حوزه علوم پایه و بالینی که به طور منظم ویرایش های جدید آنها منتشر می گردد و
در کتابخانه موجود است.

در خصىص نشریات ادواری عالوه بر رعایت مىارد رکر شذه فىق ،شماره هایی که به صىرت تک نسخه ای و یا اهذایی
ارسال شذه انذ و از نظر زمانی قذیمی بىده و در حال حاضر شماره های جذیذ آنها به کتابخانه ارسال نمی شىنذ می بایست
.از مجمىعه وجین گردنذ

تجصشٍ:
 - -1هٌبثع ًفیظ ،تبسیخی ّ ٌُشی دس حیطَ علْم پضشکی ّجیي ًوی شْد.

هبدٍ  :2هشاحل اًجبم ّجیي
-1
-2
-3
-4

کتبثخبًَ هْظف اعت ثشاعبط هعیبسُبی رکش شذٍ  ،ثَ شٌبعبیی ّ اًتخبة ّ جوع آّسی هٌبثعی کَ ثبیذ ّجیي
شًْذ ثپشداصد.
هغئْل کتبثخبًَ الصم اعت پظ اص شٌبعبیی هٌبثع ّجیٌی ،اعضبی کویتَ ّجیي سا جِت ثشسعی ّ تصوین گیشی
ًِبیی دس جشیبى قشاس دُذ.
هٌبثع ّجیي شذٍ دس ثشًبهَ اکغل (شبهل :عٌْاى ،هْلف ،عبل ًشش ،شوبسٍ ثجت ّ شوبسٍ ساٌُوب) ثَ ُوشاٍ
صْستجلغَ کویتَ ّجیي ،ثَ کتبثخبًَ هشکضی اسعبل گشدد.
تصوین گیشی ًِبیی دس ساثطَ ثب ًحٍْ تْصیع یب جبیگضیٌی کتبثِبی ّجیي شذٍ هشاکض ثش عِذٍ کتبثخبًَ هشکضی
اعت تب هشاتت سا ثَ ّاحذ هشثْطَ اعالم ًوبیذ.

هبدٍ  :3دّسٍ ّجیي
ّجیي هٌبثع اص هجوْعَ کتبثخبًَ ثَ صْست هغتوش ّ تبثغتبى ُش عبل(دس صهبى تعطیل شذى هشاکض آهْصشی ّ عذم
هشاجعَ داًشجْیبى ّ عبیش هشاجعَ کٌٌذگبًَ) اًجبم خْاُذ پزیشفت
*ُشگًَْ تغییش دس هفبد ایي آییي ًبهَ ثَ هشاکض اعالم خْاُذ شذ.

