
   

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

 

 علوم پزشکی ايراندانشگاه و واحدهای تابعه  مركزیيين نامه وجين منابع كتابخانه آ

 : كليات

ست  سازی ا صول و خط مشي های مجموعه  سته به رعایت ا بلكه مدیریت ارزش و اعتبار مجموعه کتابخانه نه فقط واب
کتابخانه ها برای  اي پویایي مجموعه  .صححح مج مجموعه نمز در  اي ایر ارزش واعتبار نقن بنمادیني بر عهده دارد

شتاب تولمد علم به  سوی دیگر باید منابعي که در روند پر سو نمازمند افزودن منابع روزآمد و مورد نماز، و از  خود از یك 
نمازهای اسححتااده کنندنان از دسححت داده اند از مجموعه کتابخانه های دانشححگاه خار   هر دلملي جایگاه خود را در تأممر

 نردند.  

ما جهت وجمر با بهره نامه ذیلت موضحححوي آیمر ّبه اهمم ه ّبا توج به عنوان یك راهن مارهای عملي رایج  نمری از مع

 تهمه شده است.دانشگاه علوم پزشكي ایران مجموعه کتابخانه مرکزی 

 :ای  وجين منابع  كتابخانه اهداف

 سب و کافي برای منابع اطالعاتيایجاد فضای مناو  صرفه جویي در فضا   -1
 تسهمل و تسریع در دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نماز    -2

 پویا و زنده نگهداشتر مجموعه کتابخانه  -3

 در بمر منابع موجوداستااده کننده جهت جستجو و صرفه جویي در وقت کارکنان برای جابجایي منابع   -4
 

 :معيارها و ضوابط وجين منابع 

صححورت خواهد مانه سححال بصححورت در راسححتای  اي پویایي کتابخانه انجام عملمات سححماهه برداری و وجمر مجموعه    
 پذیرفت. منابع کتابخانه مي بایست براساس معمارهای زیر وجمر نردد:



 ال در و نردیده  تهمه شححرای ي به بنا که منابعي اضححافي های نسححخه  : منابع بودن تکراری  
ضر ستااده مورد  ا صورت نماز نگهدارینمود وجمر توان مي را نمرند نمي قرار ا دو   داکثر . در 

 نسخه کاایت مي کند.

   منابع از که صورتي در و نردیده خار  مجموعه از ناقص و دیده آسمب منابع : بودن معيوب 
در صورت  و نمود جایگزیر را آن جدید های نسخه ، باید باشدمراجعمر  و نماز درخواست مورد

 نسخه معموب را ص افي نمود.تهمه آن ، عدم امكان 

  مجموعه کتبي که از تناسب و ارتباط موضوعي الزم برخوردار نمي  : عدم ارتباط موضوعی

تناسب موضوي به کتابخانه های دیگر  اهدا  توجه بهبا  و نمود وجمر د را مي توان از کتابخانهنباش
 نمود.

 در هر نوبت بایستي متناسب با تعداد منابع تعداد منابع وجمر شده  : تعداد منابع وجين شده

 کتاب خریداری ،یك کتاب وجمر شود. 10هر سال باشد ب وریكه به ازای هر در خریداری شده

 ثبت آنها مورد استااده مراجعمر قرار نمي نمرند از  سال پس از زمان 3 که  داقل عيمناب : عدم استفاده

  مجموعه اصلي وجمر و منابع مامدتر جایگزیر آنها خواهد شد.

 .كتابخانه بايستی نسبت به جايگزينی به موقع منبع وجين شده اقدام نمايدمسئول :نکته

 : منابع مستثنی از وجين

 .منابع هسته هر رشته ت صملي مشمول وجمر نمي باشند  -1

 که تصاویر رنگي و کاغذهای اعالء دارند، وجمر  نخواهند شد.  در  م ه علوم پزشكي منابع نامس و هنری  -2

 : اعضای كميته وجين

 اعضای کممته وجمر منابع در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد عبارتند  از:  

   در کتابخانه مرکزی

 رئمس یا معاون کتابخانه مرکزی -
  و یك نار به پمشنهاد مسئول تاالر کتابکارشناس مسئول تاالر کتاب  -
 کارشناس مسئول بخن خدمات فني یا یك نارکارشناس  به پمشنهاد مسئول بخن خدمات فني -

 

 در کتابخانه دانشکده ای
 



 معاون پژوهشي دانشكده -
 مسئول کتابخانه -
 کارشناس کتابدار ) ترجم ا مرتبط با امانت منابع( -

 

 در کتابخانه بیمارستانی
 

 آموزشي بممارستانمعاون  -
 مسئول کتابخانه -
 کارشناس کتابدار -

 : مراحل وجين

کتابخانه موظف است بر اساس معمارهای ذکر شده ، به شناسایي، انتخاب و جمع آوری منابعي که باید وجمر  -1
 شوند بپردازد.

صممم نمری نهایي در جریان کار  -2 سي و ت ضای کممته ، منابع را جهت برر سایي منابع وجمني، اع شنا پس از 

 قرار دهد.  

سال -3 شامل: عنوان، مولف،  شده  ست نهایي منابع وجمر  ستي لم شماره  کممته وجمر بای شماره ثبت و  شر ، ن

 ماید.  به کتابخانه مرکزی ارسال نو  تهمه ،  به همراه صورتجلسه کممته) در  شده در جدول اکسل(  راهنما

 سي )و  : نكته شود تا پس از برر سال  شده کتابخانه های وا دهای تابعه برای کتابخانه مرکزی ار ست تهمه  لم
 ت بمق با مجموعه مرکز جهت تكممل موجودی( تایمد نهایي به معاونت اعالم نردد.

 

      فراهم آوری منابع کل منابع وجمر شححده بایسححتي به اداره  21/04/96مورخه  96و / / 1651بق شححماره م ا -4

 کتابي و پمایندها( به سازمان اسناد و کتابخانه ملي ارسال نردد.)


