
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  و فناوری معاونت پژوهشي

  

  مديريت امور پژوهشي

  

1388  

 
  وجين منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجانآيين نامه 

 



 2

  بسمه تعالي

  

  

      

 

 

  وجين منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجاننامه  آيين

  

وجين يكي از عناصر مهم مجموعه سازي و جريان معکوس گزينش منابع با همان ظرافـت   مقدمه ـ 

و تهيـه منـابع اطالعـاتي     يکـه در انتخـاب بـدنبال فـراهم آور     يدان معنـ ها و حساسيت هاسـت، بـ  

استفاده کننـدگان باشـد و در وجـين     يدربرگيرنده نيازها دانشگاه يهستيم که طبق خط مشي ها

بـه هـر   . رشد مجموعه فراهم گردد يالزم برا يمازاد و بدون استفاده بوده تا فضا عبدنبال حذف مناب

وضوع آئين نامه ذيل با بهره گيري از معيارهاي علمـي رايـج بـه عنـوان يـك      حال با توجه به اهميت م

تهيـه   دانشـگاه زنجـان   دانشـکده اي راهنما جهت وجين مجموعه آتابخانه مرآزي و آتابخانـه هـاي   

  .شده است

  

   تعریف -1ماده 

ه انبـار  وجين فرآيندي است آه از طريق آن آتاب هاي زائد و يا بي استفاده از مجموعه خـارج و بـ     

  ..منتقل مي گردد

  

 دفه -2ماده 

وجـين ابـزاري   از آنجا آه مجموعه آتابخانه يك ارگانيسم در حـال رشـد محسـوب مـي گـردد، لـذا          

  :  است براي وصول به اهداف ذيل

  ي و رشد مجموعهمنابع اطالعات يايجاد فضاي مناسب برا :2-1

  د نيازتسهيل و تسريع در دسترسي به منابع اطالعاتي مور :2ـ2

  جلوگيري از انباشته شدن کتابهاي زائد و بي استفاده : 2-3

  

  اهميتـ  3 ماده

باسـتثناء آنچـه    -اضافه شود و هيچ چيز از آن آـم نشـود    کتابها و کليه متون اگر مدام بر مجموعه   

وجـود نخواهـد   ) تـازه  ( زماني مي رسد آـه ديگـر جـايي بـراي اقـالم       -ناپديد و يا ربوده شده است 

اما مهمتر از آن زماني فرا خواهد رسيد آه دسترسي به مواد مجموعه چنان براي استفاده . اشتد

آنندگان دشوار مي شود آه نمي توانند آنچه را مي خواهند بيابند و احتمال دارد رويهم رفته دست 

  .از بهره جويي از مجموعه بردارند

  

  مسئوليت وجين منابع -4 ماده

بخش است و مسئوليت اجرايي بر عهده  کتابخانه مرکزيبا رياست نابع وجين م يمسئوليت اصل   

  :باشد يذيل م يکارشناس ياز گروه ها يبهره گير خدمات فني و
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آتابــدار رده هــاي  ( يکارشــناس موضــوع متشــکل از: يگــروه آارشناســي وجــين منــابع چــاپ: 4-1 

  دموا يکارشناس بخش سفارش و فراهم آور و ، مسئول کتابخانه)مربوط

متشـکل  ): يو ديجيتال يالکترونيک ،يشنيدار ،يديدار( يگروه آارشناسي وجين مواد غيرچاپ: 4-2

بخش  رشناسآا ، مسئول واحد ديداري و شنيداري،)آتابدار رده هاي مربوط ( يازکارشناس موضوع

  ادمو يسفارش و فراهم آور

و در  يبخـش خـدمات فنـ    توسط يوجين در کتابخانه مرکز نهايي بديهي است کليه اعمال :تبصره

  .گيرد يتوسط کارشناس کتابدار مربوطه انجام م يدانشکده ا يکتابخانه ها

 

   وجين منابع معيارها و ضوابط -5ماده 

  وضع ظاهري: 5-1

را مي توان از ....) و   پارگي  آسيب ديدگي فيزيكي، نقصان، (ع مندرس با وضع ظاهري نامناسب مناب

 مي بايست باشد، کتابخانهز منابع پر مراجعه آننده و مورد درخواست مجموعه خارج و در صورتيكه ا

  . گردند با نسخه هاي جديد جايگزين 

  نسخه تكراري: 5-2

اين مورد مربوط به آتاب هايي است آه بنا به شرايط و موقعيت زماني از عناوين پر مراجعه بوده اند 

ه قرار داده شده اسـت امـا در شـرايط فعلـي     و بنابراين از آنها نسخه هاي تكراري تهيه و در مجموع

لـذا  . اهميت موضوعي خود را از دست داده اند و يك نسخه از آن نيز در مجموعه آفايت مـي نمايـد  

  . نسخه هاي تكراري بايد از مجموعه وجين شوند

آتابهايي آه بدون دليل بيش از حد لزوم نسخه هاي تكراري آنها در مجموعه موجود اسـت   :تبصره

  .شامل اين مقوله مي گردندنيز 

  :ويرايش هاي آهنه تر و منسوخ:  5-3

اين معيار بيشتر در خصوص آتب علمي صدق مي آند آه ويرايش قديمي با ورود ويرايش جديـد تـر   

   .منسوخ مي گردد، الزم است آه ويرايش قديمي از مجموعه وجين شود

  :محتواي قديمي و آم ارزش: 5-4

در   اعتبــار محتــوايي خــود را از دســت داده و آــم ارزش شــده انــد، ان منــابع علمــي آــه بــه مــرور زمــ

  .صورتيكه مورد استفاده قرار نمي گيرند، مي توان وجين نمود

در بعضي از رشته هاي فني و تخصصـي نظـر آارشناسـان موضـوعي در مـورد آتـاب هـاي         :تبصره

  .نامزد وجين بسيار ضروريست

  :ميزان استفاده: 5-5

فعات استفاده و يا به امانت رفتن يـك آتـاب مـي تـوان دريافـت آـه چـه آتابهـايي         با بررسي تعداد د

در بخـش گـردش و   . بسيار آم استفاده و يا بي اسـتفاده بـوده و واجـد شـرايط وجـين مـي باشـند        

امانت مي توان از طريق بررسي برگه هاي امانت آتاب و در صورتيكه از رايانه استفاده مي شـود از  

ماري به ميزان استفاده منابع پي برد و آتابهايي را آه در طول سال به امانـت  طريق خروجي هاي آ

  .نرفته اند از مجموعه وجين آرد

آه آتابها به امانت نمي روند مي توان از نشانه گـذاري دفعـات اسـتفاده بـر روي      مرجعدر تاالرهاي 

عطف آتاب و يا برگه هاي خاصي آه در داخل آتاب بر روي جلد نصب مي شوند، بـه تعـداد دفعـات    

  .ين نمودجاستفاده آتاب در طول مدت خاصي پي برد و آتابهاي بدون عالمت را از مجموعه و

  .وجود حداقل دو نسخه از هر عنوان آتاب در مخزن مادر ضروريست 5ت ماده در آليه حاال :تبصره
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  :مورد دار بودن: 5-6

نامناسـب تشـخيص داده    ،جهـت عرضـه بـه عمـوم مراجعـان      دانشـگاه حسب مميزي  بر منابعي آه

پس از تكميل و تائيد فرم ارزيابي منـابع نسـبت بـه نحـوه محـدود سـازي يـا         ،اين منابع .شده است

  .تصميم گيري مي شودوجين آن 

  

  ابزارهاي وجين – 6ماده 

مراجعـه آننـدگان و     نظرات و تجربيات کتابداران با سـابقه، گـروه هـاي آارشناسـي وجـين منـابع،         

بـه نظـر مـي رسـد آتابـداران      ولـي   .باشند يوجين منابع م يمهمترين ابزارها  منابع نقد و بررسي،

وًال بيشتر از سايرين با مجموعه خود آشنا هستند، ثانيـا  بهترين افراد جهت انجام وجين باشند زيرا ا

   .بهتر از ديگران از نيازهاي مراجعه آنندگان خود آگاه مي باشند

  

  منابع مستثني از وجين  -7ماده 

شامل آتب بوده و  هسته اصلي و اوليه تشكيل دهنده هر آتابخانه ،اين نوع منابع :منابع مبنا: 7-1

  .دنو منابع اصلي هر موضوع و رشته تخصصي مي باش  جغرافيايي ،ريخيتا  ادبي،  پايه ديني،

  کتابهاي خطي و چاپ سنگي: 7-2

  

  روش آار - 8ماده 

مجموعه به ترتيب رده هاي موضـوعي قرنطينـه شـده و آتابهـا مـورد بررسـي و وجـين قـرار مـي             

و تعطيلـي بخـش بـه    هر يك از بخش ها آه مستقيما با مراجعه آننده در تماس مـي باشـند    .گيرند

در ضمن روش اجرايي کار نيـز بـه شـرح     .نبايد از خدمات روزمره خود باز بمانند  مصلحت نمي باشد،

  : ذيل مي باشد

  بخش خدمات فنيتكميل فرم هاي وجين منابع توسط واحد هاي مربوط و ارجاع به : 8-1

  ابع بررسي سياهه واصله منابع وجيني در گروه هاي آارشناسي وجين من: 8-2

  جهت اتخاذ تصميم نهايي  ،طرح نظرات گروههاي آارشناسي وجين منابع :8-3

بخـش خـدمات فنـي کتابخانـه مرکـزي و کارشـناس کتابـداري        اجراي تصميمات متخـذه توسـط    :8-4

  تحويل منابع  جلسهو تنظيم صورت  دانشکده ها

  

  پس از وجين - 9ماده 

گرديده و تحويل انبار مي گـردد تـا پـس از ثبـت در      آتابهاي وجين شده از اموال بخش مربوط خارج   

دفاتر انبار به صورت موضوعي طبقه بندي و با اولويت نياز ساير بخشها و آئـين نامـه مصـوب اهـداي     

   .آتاب مورد بهره برداري قرار گيرند

 

ی بـه تصـویب شـورا    14/11/87تبصره در تاریخ  4ماده و  10این آئين نامه در یک مقدمه،  – 10ماده 

 1/3/88رسـيده و از مـورخ   به تصـویب شـورای دانشـگاه     27/2/88 کتابخانه های دانشگاه و در تاریخ

  .الزم االجراست
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  »فرم وجين«

عنوان يک نهاد فرهنگي ضروري است جهت پويايي، کارآيي و روزآمدبودن همـواره منـابع    کتابخانه به

عنوان بخشي از اين فرآينـد هميشـه مـدنظر     وجين به. مجموعه خود را با کيفيت مطلوب حفظ نمايد

 جهت هماهنگي و يکپارچگي امر وجين به بخش خدمات فني کتابخانه مرکزي. باشد ها مي کتابخانه

بنـابراين  . اقدام به تدوين فرم وجين بـه شـرح ذيـل نمـوده اسـت      ،با در نظر داشتن معيارهاي ذيل و 

کننـده را در   جامعـه اسـتفاده   ،و تکميـل ايـن فـرم   نامـه وجـين    مايـه قـراردادن آيـين    کتابداران با دست

  :دستيابي به منابع و مواد جديد و استفاده از مجموعه ياري رسانند

هـاي نـو در    هاي جديدتر، ارائه افکار و ايده لحاظ دريافت ويرايش کهنگي و منسوخ شدن محتوا به -1 

  حيطة آن علم

  هاي تکراري و مازاد وجود نسخه: هاي مکرر نسخه -2

بـودن   به لحاظ فيزيکي، غيرقابـل صـحافي و مرمـت و نيـز پـارگي و مخـدوش      : فرسودگي و نقصان -3

  هايي از کتاب   بخش

  حداقل سه سال مورد استفاده قرار نگرفته باشد: عدم استفاده -4

  ...لحاظ مسائل ديني، اخالقي، سياسي، تصاوير و به: بودن» دار مورد« -5

  

  

  ه مرکزي دانشگاه زنجانکتابخانفرم وجين منابع  هنمون

  

 عنوانرديف
/مؤلف

 مترجم

سال

 نشر

شماره

 ثبت

تاريخ 

 ثبت

شماره 

 راهنما
 علت وجين
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