
 آیین نامه وجین کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 وجین:کلیات مقدمه و 

 صحيح مديريت بلكه است سازي مجموعه هاي مشي خط و اصول رعايت به وابسته فقط نه كتابخانه مجموعه اعتبار و ارزش

 كه منابعي گذاشتن كنار آن تبع به و موجود منابع ارزشيابي. دارد عهده بر بنياديني نقش واعتبار ارزش اين حفظ در نيز مجموعه

 پويايي حفظ براي ها كتابخانه .است مجموعه مديريت اساسي وجوه از يكي شوند خارج كتابخانه مجموعه از بايد منطقي داليل به

 هر به علم توليد پرشتاب روند در كه منابعي بايد ديگر سوي از و نياز، مورد و روزآمد منابع افزودن نيازمند سو يك از خود مجموعه

 .گردند خارج دانشگاه هاي كتابخانه مجموعه از اند داده دست از كنندگان استفاده نيازهاي تأمين در را خود جايگاه دليلي

 وجين. كاهد مي مجموعه كارايي از مدت دراز در كافي، فضاي وجود صورت در حتي موجود مجموعه پيرايش بدون منابع افزودن

 .گردند مي خارج مجموعه از بالاستفاده يا فرسوده مازاد، منابع آن انجام با كه است فعاليتي

 كتابخانه منابع وجين اهداف :  1 ماده

 جديد و موجوداطالعاتي  منابع براي كافي و مناسب فضاي يجادا  -1

 كتابخانه منابع مجموعهو زنده نگهداشتن  پويايي  -2

 در كتابخانه  موجود منابع به دسترسي در تسريع و تسهيل  -3

 وجين ضوابط و معيارها : 2 ماده

 و نگهداري هزينه صرف فضا، اشغال موجب آنها نگهداري و ندارند تاريخي يا و علمي ارزش كه مستعمل فرسوده، منابع -1

 .بود خواهد منابع ساير آلودگي

 .اند شده ارزش كم و داده دست از را خود محتوايي اعتبار زمان مرور به كه درسي منابع -2

 ويرايش منظم طور به كه باليني و پايه علوم حوزه كتب قديمي هاي ويرايش نيز، و نياز بر مازاد و تكراري هاي نسخه -3

 منبع ماقبل ويرايش از نسخه يك نگهداري نياز صورت در. است موجود كتابخانه در و گردد مي منتشر آنها جديد هاي

 .است ضروري كتابخانه در

 .نمايد اقدام شده وجين منبع موقع به جايگزيني به نسبت بايستي كتابخانه -4

 از ها مجموعه منابع تمامي و شود مي انجام مربوطه كتابخانه خواني رف عمل ابتدا وجين عمليات شروع از قبل تبصره يك: 

 .گيرد مي صورت مربوطه كتابخانه كتابداران توسط كار اين. شود مي بازبيني و كنترل موجودي و امانت مفقودي، منابع لحاظ



 وجين از مستثني منابع:  3 ماده 

 پزشكي علوم حيطه در هنري و تاريخي نفيس، منابع -1

 تحصيلي رشته هر در هسته منابع -2

 :از عبارتند اسناد مركز و مركزي كتابخانه منابع وجين كميته اعضاء:  4 ماده

 مركزي، كتابخانه معاون يا رئيس -1

  امانت ميز مسئول نفر يك و مرجع بخش كارشناس -2

  سفارشات بخش كارشناس -3

  نويسي فهرست بخش كارشناس -4

 :از عبارتند تحقيقاتي مركز/بيمارستان/دانشكده هاي كتابخانه در منابع وجين كميته اعضاء:  5 ماده

 كتابخانه مسئول -1

 مركزي كتابخانه معاون يا رئيس -2

 (شوند انتخاب علمي هيئت محترم اعضاي از ترجيحا) كتابخانه اعضاء از موضوعي متخصص نفر دو -3

 وجين انجام مراحل: 6 ماده

 بايد كه منابعي آوري جمع و انتخاب و شناسايي به سه، و دو ماده در شده ذكر معيارهاي براساس است موظف كتابخانه -1

 .بپردازد شوند وجين

 در نهايي گيري تصميم و بررسي جهت را وجين كميته اعضاي وجيني، منابع شناسايي از پس است الزم كتابخانه مسئول -2

 . دهد قرار جريان

 صورتجلسه همراه به( راهنما شماره و ثبت شماره نشر، سال مولف، عنوان،: شامل) اكسل برنامه در شده وجين منابع -3

 .گردد ارسال مركزي كتابخانه به وجين، كميته

 به پيوست را( ثبت شماره و انتشار سال مولف، عنوان،: شامل) وجيني منابع نهايي ليست هر كتابخانه، مسئول است الزم -4

 .نمايد ارسال مركزي كتابخانه به وجيني كتب همراه به وجين كميته صورتجلسه

 از منبع ثبت شماره حذف به نسبت كتابخانه، هر وجيني منابع صورتجلسه دريافت از پس است موظف مركزي كتابخانه -5

 .نمايد اقدام كتابخانه افزار نرم

 تا است مركزي كتابخانه عهده بر مراكز شده وجين كتابهاي جايگزيني يا توزيع نحوه با رابطه در نهايي گيري تصميم -6

 .نمايد اعالم مربوطه واحد به را مراتب



 و تحقيقات معاونت از اجازه باكسب را شده وجين كتب كليه توانند مي تابعه هاي كتابخانه ساير و مركزي كتابخانهدو:  تبصره

 به اقدام سپس گرفته قرار آنها اختيار در رايگان طور به تا دهند قرار اعضا ديد معرض در ماه 2 مدت به ابتدا دانشگاه فناوري

 .شود كتابخانه براي تجهيزات يا كتاب خريد صرف آن از حاصله درآمد ، نموده آنها فروش

 وجين دوره: 7 ماده

 ها خواني مجموعه قفسه با همزمان و( تابستان فصل در) ساالنه و مستمر صورت به منابع وجين است بهتر زماني نظر از -1

 . شود انجام

 .باشد كتابخانه در موجود منابع كل تعداد با متناسب بايستي نوبت هر در شده وجين منابع تعداد -2

 پژوهشي معاونت تصويب و مركزي كتابخانه رياست پيشنهاد به نامه آيين اين مفاد در تغيير هرگونه: 8 ماده

 .شد خواهد اعالم تابعه هاي كتابخانه به مراتب و بوده پذير امكان دانشگاه

 رسيده پژوهشي معاونت تصويب و تاييد و مركزي كتابخانه پيشنهاد به 1334 بهمن در تبصره دو و ماده   8  در نامه آيين اين

 .است


