
  "آئين نامه وجين کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفھان"   

  :مقدمه
ارزيابی و بررسی وضعيت منابع موجود، و به تبع آن حذف منابعی که به داليلی بايد از مجموعه کتابخانه خارج شود يکی 

کتابخانه برای حفظ پويايی مجموعه خود از يک سو نيازمند افزودن منابع روزآمد و . از وجوه اساسی مديريت مجموعه است

ی که در روند پرشتاب توليد علم به ھر دليلی جايگاه خود را در تأمين نياز بايد منابعمورد نياز بوده، و از سوی ديگر 

افزودن منابع بدون پيرايش مجموعه موجود حتی در . جموعه خارج نمايد، از ماطالعاتی استفاده کنندگان از دست داده اند

عناصر مھم مجموعه سازی ھم چنين وجين يکی از .صورت وجود فضای کافی، در درازمدت از کارايی مجموعه می کاھد

به ھر حال با توجه به اھميت موضوع، آيين نامه . و جريان معکوس گزينش منابع با ھمان ظرافت ھا و حساسيت ھا می باشد

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی جھت وجين مجموعه در ذيل با بھره گيری از معيارھای علمی رايج به عنوان يک راھنما 

  .اصفھان تدوين شده است

  

  : تعريف وجين: 1ماده 
وجين فرآيندی است که از طريق آن کتاب ھای زائد و يا بی استفاده از مجموعه خارج می گرددبه عبارتی روند خارج 

منابع به علت قديمی بودن، کھنه بودن .نمودن منظم منابع از مجموعه اصلی کتابخانه به صورت دائم يا موقت را وجين گويند

جديد و نو بايد جايگزين شود و منابع قديمی و کھنه به وسيله منابع . دن می توانند از مجموعه خارج شوندو يا کم استفاده بو

به گونه ای که در صورت نياز بتوان به آنھا دسترسی داشته و يا به . منابع کم استفاده به مجموعه نيمه راکد منتقل گردد

  .مجموعه برگردانده شود

   

  :اھداف وجين: 2ماده

آنجا که مجموعه کتابخانه يک ارگانيسم در حال رشد محسوب می گردد لذا وجين ابزاری است برای وصول به اھداف از 

  :ذيل

  ايجاد فضای مناسب برای منابع اطالعاتی و رشد مجموعه - 2-1

  با اھداف و وظايف کتابخانهپويايی مجموعه منابع مرتبط  - 2-2

  ز طريق وجين منابعی که ديگر استفاده نمی شودافزايش استفاده از منابع اطالعاتی ا - 2-3

  و بی استفاده جلوگيری از انباشته شدن کتاب ھای زائد - 2-4

  تسھيل و تسريع در دسترسی به منابع اطالعاتی مورد نياز موجود در مجموعه - 2-5

  

  :اھميت وجين: 3ماده

 )باستثناء آنچه ناپديد و يا ربوده شده است( م نشوداگر مدام بر مجموعه کتابھا و کليه متون اضافه شود و ھيچ چيز از آن ک

اما مھم تر از آن زمانی فراخواھد رسيد که دسترسی به  .زمانی می رسد که ديگر جايی برای منابع جديد وجود نخواھد داشت



مواجھه با ل دارد مواد مجموعه چنان برای استفاده کنندگان دشوار می شود که نمی توانند آنچه را می خواھند بيابند و احتما

  .کشيدن از جستجوي اطالعات شوددست انصراف و  انبوه منابع اطالعاتي موجب سردرگمي، خستگي و نھايتاً 

  

  :منابعمسئوليت وجين : 4ماده
متشکل از کارشناسان موضوعی بخش ھاي مجموعه  منابع با کميته وجين کتابخانه مرکزیوجين  برنامه ريزيمسئوليت 

  .می باشدبر عھده بخش امانت و سفارشات آن  است و مسئوليت اجرايی سازي، امانت، مرجع و کارشناس نشريات

  

  

  :معيارھا و ضوابط وجين منابع: 5ماده

  :وضع ظاھری - 5-1

را می توان از مجموعه خارج کرد و ...)پارگی ونقصان، آسيب ديدگی فيزيکی، (نامناسب منابع فرسوده با وضع ظاھری 

، می بايست با نسخه ھای جديد جايگزين و يا در در صورتی که از منابع پرمراجعه کننده و مورد درخواست کتابخانه باشد

  .گردديا مرمت صورت امکان صحافی 

  :نسخه تکراری - 5-2

اين مورد مربوط به کتابھايی است که بنا به شرايط و موقعيت زمانی از عناوين پرمراجعه بوده اند و بنابراين از آنھا نسخه 

قرار داده شده است اما در شرايط فعلی اھميت موضوعی خود را ازدست داده و يا اينکه ھای تکراری تھيه و در مجموعه 

کفايت می کند؛ لذا  ن نيز در مجموعهشند، در نتيجه يک يا دو نسخه از آشده بابه شکل ديگری مانند الکترونيکی منتشر 

  .نسخه ھای تکراری بايد از مجموعه وجين شوند

  .کتابھايی که ضرورتی جھت حفظ نسخ تکراری آنھا در مجموعه وجود ندارد نيز شامل اين ماده می گردد :تبصره

  :شده ويرايش ھای کھنه تر و منسوخ - 5-3

ار بيشتر در خصوص کتاب ھای علمی صدق می کند که ويرايش قديمی با ورود ويرايش جديدترمنسوخ می گردد، اين معي

بنابراين الزم است که ويرايش قيمی از مجموعه وجين شده و در صورت نياز، يک نسخه از ويرايش قبلی منبع، در کتابخانه 

  .نگھداری شود

  :محتوای قديمی و کم ارزش- 5-4

در صورتيکه مورد استفاده قرار را  که به مرور زمان اعتبار محتوايی خود را ازدست داده و کم ارزش شده اندمنابع علمی 

  .نمی گيرند، می توان وجين نمود

  .در بعضی از رشته ھای فنی و تخصصی نظر کارشناسان موضوعی در مورد کتاب وجين بسيار ضروريست :تبصره

  : ميزان استفاده- 5-5

دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يک کتاب می توان دريافت که چه کتابھايی بسيار کم استفاده و يا بی  با بررسی تعداد

در بخش گردش و امانت می توان از طريق خروجی ھای آماری به ميزان . استفاده بوده و واجد شرايط وجين می باشند



برای منابع ( مانت نرفته اند از مجموعه وجين کرداو کتابھايی را که در طول چند سال به  استفاده منابع پی برد

  )سالگذشته.........سال و منابع التين........فارسی

  .در بخش مرجع که کتابھا به امانت نمی روند می توان با کارشناسی کتابدار مرجع کتابھای کم استفاده را شناسايی کرد

  .ضروريست راکدعنوان کتاب در مخزن  وجود حداقل دو نسخه از ھر 5-5در کليه حاالت ماده :تبصره

  ):عدم تناسب و ناھماھنگی با مجموعه( مورد دار بودن  - 5-6

مورد دار بودن شامل منابعی ھستند که بر حسب مميزی دانشگاه جھت عرضه به عموم مراجعه کنندگان،نامناسب تشخيص 

اين منابع، پس از تکميل و تأييد . مادر، ھماھنگ نيستندداده شده اند و يا با برنامه ھای آموزشی و پژوھشی و اھداف سازمان 

  .فرم ارزيابی منابع نسبت به نحوه محدودسازی يا وجين آن تصميم گيری می شود

  

  :منابع مستثنی از وجين: 6ماده
اين نوع منابع، ھسته اصلی و اوليه تشکيل دھنده ھر کتابخانه بوده و شامل کتب پايه دينی، : منابع مبنا - 6-1

  .و رشته تخصصی می باشندادبی،تاريخی،جغرافيائی و منابع اصلی ھر موضوع 

  

  :ابزارھای وجين: 7ماده
نابع نقد و بررسی، مھمترين گروھھای کارشناسی وجين منابع، مراجعه کنندگان و م نظرات و تجربيات کتابداران باسابقه،

می رسد کتابداران بھترين افراد جھت انجام وجين باشند زيرا اوال بيشتر از سايرين با ابزار وجين می باشند؛ ولی به نظر 

در نھايت اصالح و حذف . مجموعه خود آشنا ھستند، ثانيا بھتر از ديگران از نيازھای مراجعه کنندگان آگاه می باشند

  .عھده کارشناسان بخش فھرستنويسی می باشداز سايت کتابخانه به  يکتابھای وجينوط به مربرکوردھای 

  

   :روش کار: 8ماده 
  .مجموعه به ترتيب رده ھای موضوعی قرنطينه شده و کتابھا مورد بررسی و وجين قرار می گيرند

  :روش اجرايی کار نيز به شرح ذيل می باشد

فرم وجين در انتھای آئين نامه (اساس نمونه فرم وجين و ارجاع به بخش سفارشات  تھيه ی ليست ھای وجين منابع بر - 8-1

  )آمده است

  بررسی سياھه واصله منابع وجينی در گروه ھای کارشناسی وجين منابع - 8-2

  طرح نظرات گروھھای کارشناسی وجين منابع، جھت اتخاذ تصميم نھايی - 8-3

  ات و کتابخانه مرکزیاجرای تصميمات متخذه توسط بخش سفارش - 8-4

  

  :دوره وجين: 9ماده 
  .سال يکبار و در تابستان انجام خواھد شد...وجين منابع از مجموعه کتابخانه ھر



  :منابع وجين شده: 10ماده 
به ند و شومي منتقل  )قابل دسترس( يا مخزن راکد به انبار ، پس از تھيه ليست مربوطه،وجين شده منابع - 10-1

  .قابل عودت به مخزن کتابخانه باشندمجدداً تا در صورت نياز نگھداري مي گردند سال .....تا....مدت

  انبار از اموال دانشگاه و سايت کتابخانهمخزن راکد يا خارج کردن کتاب ھای وجين شده موجود در  - 10-2

ا و يا مراکز آموزشی و پژوھشی و تھيه ی فروش، اھداء و يا انتقال کتابھای وجين شده نھايی به کتابخانه ھ - 10-3

  .صورتجلسه ی تحويل منابع توسط بخش سفارشات

  

تغيير در مفاد اين آيين نامه به پيشنھاد کميته وجين کتابخانه مرکزی دانشگاه و تصويب معاونت پژوھشی ھر گونه :11ماده 

  .مي باشددانشگاه امکان پذير 

سياستگذاري و برنامه به تصويب شورای ...............................تبصره در تاريخ 3ماده و  12اين آيين نامه در  :12ماده 

رسيده صنعتي اصفھان دانشگاه  ھيأت رئيسهبه تصويب ..............................در تاريخو انشگاه مرکزي دکتابخانه ريزي 

  .االجرا می باشدالزم .................و از تاريخ

  

  


