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 آئین نامه وجین  ١
 

هت ج 288523/92 ی نامه شمارهطو  صویبت 22/12/91مورخ  آیین نامه در جلسه هیات رئیسه دانشگاهاین 
  .اجرا به کتابخانه مرکزي ابالغ شد

  

  آیین نامه وجین

  تعاریف آئین نامه  -  1

عمل حذف کردن نسخه هاي زائد کتابها وموادي است که به ندرت مورداستفاده قرارمیگیرند : وجین 1- 1

  .یا به کلی قابل استفاده نیستند

سال سابقه وتجربه 7 حداقل یا کسی که داراي مدرك کارشناسی ویاباالتر بوده و: متخصص کتابدار 2- 1

 .نه هاي دانشگاه راداشته باشدعملی درکتابخا

 اگرنویسنده اصلی ویاشخص دیگري درمتن منابع تغییراتی بدهد ومنبع به چاپ برسد: ویرایش 3- 1

کتاب نیز تغییراتی داده شود ویرایش ... حتی اگر درقطع ، صحافی ، تصاویرو( ویرایش نامیده میشود

 ).دگرد جدید تلقی می

  مقدمه 

صفیه وپاالیش مجموعه کتابخانه ازمواد اطالعاتی بی استفاده ویا از رده تبه وجین درعلم کتابداري بیشتر

خارج ویا موادي که بندرت ازآنها استفاده میشود تعبیر شده است و یکی از عناصر مهم مجموعه سازي است 

منابع براي آنکه کتابخانه تبدیل به انباري مرده ازکتاب وسایرمنابع اطالعاتی بالاستفاده نگردد، عمل وجین .

ارزشیابی منابع موجود و به تبع آن کنار گذاشتن منابعی که به دالیل منطقی باید از . امري ضروري است 

مجموعه کتابخانه خارج شوند یکی از وجوه اساسی مدیریت مجموعه است و باید به طورثابت ،دائمی ومنظم 
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 آئین نامه وجین  ٢
 

امکان انتخاب غلط درمورد حذف براي وجین کردن مشکالتی چون کمبود وقت ، پرسنل ، ویا. انجام گیرد

به همین منظور آئین نامه وجین منابع اطالعاتی کتابخانه هاي تحت پوشش دانشگاه علوم . منابع وجود دارد

پزشکی سمنان تدوین یافته است تا با تالش همکاران کتابداردرکتابخانه هاي تحت پوشش به لحاظ محتواي 

  .ابتر براي جامعه دانشگاهی باشیم اطالعاتی ، شاهد مجموعه هایی پویاتروجذ

  اهداف وجین منابع کتابخانه  - 2

 ایجاد فضاي مناسب و کافی براي منابع جدید  - 1

 سهولت دسترسی به منابع اطالعات موجود - 2

 پویا و زنده نگهداشتن مجموعه کتابخانه - 3

 مراحل انجام وجین - 3

  :رف خوانی    3-1

بنا به پیشنهاد (کتابخانه مربوطه انجام می شود  قبل ازشروع عملیات وجین ابتدا عمل رف خوانی 

سال یکبار انجام می  3ریاست کتابخانه مرکزي و موافقت هیئت رئیسه دانشگاه در حال حاضر هر 

 وتمامی منابع مجموعه ها ازلحاظ منابع مفقودي ، امانت وموجودي کنترل وبازبینی می) . گیرد

  . طه صورت می گیرداین کارتوسط کتابداران کتابخانه مربو. شود

  .شروع کاروجین منابع درهرکتابخانه بدون انجام رف خوانی  غیرممکن وممنوع است: تبصره یک * 

جهت این امرکتابخانه ها به تشخیص سرپرست کتابخانه می توانند وظایف سرویس : تبصره دو*

مراحل فوق دهی وخدمات امانت خود رادرمقطع زمانی مناسب تعطیل نمایند تابا دقت بیشتري 

  .انجام شود
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کتابخانه هاي تحت پوشش براي انجام عمل وجین کتابها می بایستی زمان ووقت : تبصره سه *

بهترین مقطع زمانی تعطیالت . مناسب وخاصی را براي دقت بیشتر دروجین منابع انتخاب نمایند

  .بین دو ترم تحصیلی ویا آخرهر سال پیشنهاد می گردد

ن می بایست مشخصات کتب مفقودي راطبق فرم شماره چهار تنظیم نموده کتابدارا: تبصره چهار*

  .وبه کتابخانه مرکزي دانشگاه ارسال نمایند

  :ارزیابی مجموعه  3-2

) رفرانس (کتابداران موظفند دراین مرحله ابتدا کتب مرجع  ، باتوجه به مفاهیم موجود درمقدمه

  ایش روزآمد می گردند راتشخیص داده رشته هاي تخصصی مرکزمربوطه که ازنظر زمان و ویر

  .وسپس درصورت تهیه ویرایش هاي جدید ، ویرایشهاي قبلی را وجین نمایند

  :یارها و ضوابط وجین عم 3-3

و مقررات وضع شده  کتب موجود را با توجه به وضع ظاهري ،  کتابداران می توانند حسب تشخیص

  . نسخ تکراري، میزان استفاده و یا محتواي قدیمی به شرح زیر از مجموعه ي کتابخانه وجین نمایند

کتابهاي فرسوده ومستعمل که امکان صحافی ویااصالح نداشته ودرحال حاضرنیز   1- 3- 3

  دنوکتب وجینی محسوب میشوازاعتبارعلمی الزم برخوردارنیستند جز

که به تشخیص کتابدار ازاهمیت  رانسخه هاي تکراري وفراوان ازیک عنوان ویک ویرایش  2- 3- 3

  . میتوان به یک یاچندنسخه محدود تقلیل داد واستفاده آن کاسته شده است را

یرایش آخر کتابداران میتوانند درصورت نیاز تعدادي ازنسخ حداقل یک ویرایش قدیمی ترازو :تبصره 

  .کتاب رانیزدرمجموعه خود ودرکنارویرایشهاي جدید حفظ نمایند

نها به هر دلیل فراهم نباشد تا زمان آکتب پراستفاده که امکان تهیه ویرایش جدید  3- 3- 3

  .  خریداري باید با صحافی در کتابخانه نگهداري شوند و وجین آنها ممنوع می باشد
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 آئین نامه وجین  ۴
 

ویرایش قدیمی شده اند ودرطی سه سال  ، محتوا، زمان یاکتبی که ازنظرترجمه ،موضوع 4- 3- 3

  .به نظرکتابداران می توانند وجین گردند گذشته استفاده کننده اي نداشته اند بنا

مواردي که بصورت تکی ویااهدایی ارسال شده اند  "درمورد نشریات ادواري ومجالت صرفا 5- 3- 4

ودرحال حاضر ) تشارات آن گذشته باشدسال ازان 2بیش از(وازنظرمحدوده زمانی قدیمی بوده 

  .نیزنسخ روزآمد آنهابه کتابخانه مربوطه ارسال نمی گردد، می توانند وجین گردند

  : پس از وجین  - 4

ازدفترثبت ونرم افزار  ، آن ها را  وجین کتابهاي مذکور تمامی کتابخانه ها موظفند پس از 1- 4- 4

  .نمایند جامع کتابخانه حذف

مرکزي و سایر کتابخانه هاي تابعه می توانند کلیه کتب وجین شده را با کسب کتابخانه  2- 4- 4

تا به  در معرض دید اعضا قرار دهند ماه 2به مدت  اجازه از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه ابتدا

طور رایگان در اختیار آنها قرار گرفته سپس اقدام به فروش آنها نموده ، درآمد حاصله از آن صرف 

  .د کتابخانه یا تجهیزات براي کتابخانه شودخری

مجموعه تشکیالتی مرتبط قرار گیرد تا باید در اختیار امین اموال  شده  لیست منابع وجین 3- 4- 4

  .شود  جاز لیست اموال کتابخانه و تعهد کتابداران خار
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 آئین نامه وجین  ۵
 

  4فرم شماره 
  شماره ثبت   سال انتشار  نویسنده   عنوان   ردیف 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
  

  

  

  

  

  رئیس کتابخانھ

  

  

  

  

  

  مدیر داخلی

  

  

  

  

  

  راکتابد

  

  

  

  

  

  کتابدار

  

  

  

  

  

  کتابدار

 


