
 آيين نامه وجين منابع كتابخانه 

ر مركز اطالع  آيين نامه ذيل با بهره گيري از معيارهاي علمي رايج به عنوان يك راهنما جهت وجين مجموعه د
  رساني و كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي جهرم تدوين شده است.

  تعريف وجين : 

وجين فرآيندي است كه از طريق آن كتاب هاي زائد و يا بي استفاده از مجموعه خارج مي گردد به عبارتي روند  
صورت دائم يا موقت را وجين گويند . منابع به علت   خارج نمودن منظم منابع از مجموعه اصلي كتابخانه به

قديمي بودن ، كهنه بودن و يا كم استفاده بودن مي توانند از مجموعه خارج شوند . منابع قديمي و كهنه به  
وسيله منابع جديد و نو بايد جايگزين شود و منابع كم استفاده به مجموعه نيمه راكد منتقل گردد . به گونه اي  

  رت نياز بتوان به آنها دسترسي داشته و يا به مجموعه برگردانيده شود. كه در صو

  اهداف وجين منابع كتابخانه :

  . ايجاد فضاي مناسب براي منابع اطالعاتي و رشد مجموعه1

  . پويايي مجموعه منابع مرتبط با اهداف و وظايف كتابخانه 2

  ي كه ديگر استفاده نمي شود . افزايش استفاده از منابع اطالعاتي از طريق وجين منابع 3

  . جلوگيري از انباشته شدن كتابهاي زائد و بي استفاده 4

  . تسهيل و تسريع در دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نياز موجود در مجموعه 5

  معيارها و ضوابط وجين:

منابع فرسوده، مستعمل كه ارزش علمي و يا تاريخي ندارند و نگهداري آنها موجب اشغال فضا، صرف هزينه   0
  نگهداري و آلودگي ساير منابع خواهد بود. 

  منابع درسي كه به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و كم ارزش شده اند. 0

، ويرايش هاي قديمي كتب حوزه علوم پايه و باليني كه به طور منظم  نسخه هاي تكراري و مازاد بر نياز و نيز 0
ويرايش هاي جديد آنها منتشر مي گردد و در كتابخانه موجود است. در صورت نياز نگهداري يك نسخه از  

  ويرايش ماقبل منبع در كتابخانه ضروري است. 



  م نمايد. كتابخانه بايستي نسبت به جايگزيني به موقع منبع وجين شده اقدا  0

  منابع مستثني از وجين:

  * منابع هسته در هر رشته و گرايش علوم پزشكي 

  * منابع نفيس تاريخي و هنري

  * منابع مرجع (اطلس ها و دايره المعارف) و.. 

 


