
 

 

 علوم پزشکی ايراندانشگاه و واحدهای تابعه  مركزیآيين نامه وجين منابع كتابخانه 

 : كليات

ارزش و اعتبار مجموعه كتابخانه نه فقط وابستتته به رعا ا التتوخ و شط ماتتم ماع مجموعه ستتازع استتا ب  ه 

كتابخانه ما براع  اي      .لتتت مج مجموعه نمر حر  اي ا ر ارزش واعتبار نقن بدماح دم بر ع دا حارح      مد ر ا  

پو ا م مجموعه شوح از  ك سو نمازمدد افروحن مدابع روزآمد و مورح نماز، و از سوع ح گر با د مدابعم كه حر روند   

سا حاحا اند از مجموعه      ستااحا كدددگان از ح شتاب تولمد ع م به مر حلم م جا گاا شوح را حر تأممر نمازماع ا پر

 حند.  كتابخانه ماع حاناگاا شارج گر

گمرع از معمارماع عم م را ج به عدوان  ك رامدما ج ا وجمر با ب را نامه ذ لّا موضتتوآ آ مرّه به امممبا توج

 ت مه شدا اسا.حاناگاا ع وم پرش م ا ران مجموعه كتابخانه مركرع 

 :اي اهداف وجين منابع  كتابخانه

 مدابع اطالعاتما جاح فضاع مداسب و كافم براع و  لرفه جو م حر فضا   -1

 تس مل و تسر ع حر حسترسم به مدابع اطالعاتم مورح نماز    -2

 پو ا و زندا نگ داشتر مجموعه كتابخانه  -3

 استااحا كدددا ج ا جستجو حر بمر مدابع موجوحو لرفه جو م حر وقا كاركدان براع جابجا م مدابع   -4

 

 :معيارها و ضوابط وجين منابع

لورت شوامد مانه سال بصورت خانه انجام عم مات سمامه برحارع و وجمر مجموعهحر راستاع  اي پو ا م كتاب    

 پذ رفا. مدابع كتابخانه مم با سا براساس معمارماع ز ر وجمر گرحح:

 مورح  اضر   اخ حر و گرح دا  ت مه شرا طم  به بدا كه مدابعم اضافم  ماع نسخه  :منابع  بودن تکراري 

ستااحا  لورت نماز نگ دارع نموح وجمر توان مم را گمرند نمم قرار ا سخه كاا ا مم    داكثر . حر  حو ن

 كدد.

   مورح مدابع از كه لورتم حر و گرح دا شارج مجموعه از ناقص و ح دا آسمب مدابع :بودن  معيوب 

نموح و حر لورت عدم ام ان ت مه  جا گر ر آن را جد د ماع نسخه ، با د مراجعمر باشد حرشواسا و نماز

 معموب را ل افم نموح. آن ، نسخه



 

 

  د را دمجموعه كتبم كه از تداسب و ارتباط موضوعم الزم برشورحار نمم باش : عدم ارتباط موضوعی

 توجه به تداسب موضوآ به كتابخانه ماع ح گر  امدا نموح.با  و نموح وجمر مم توان از كتابخانه

 شر دارع حر مر نوبا با ستم متداسب با تعداح مدابع تعداح مدابع وجمر شدا  : تعداد منابع وجين شده

 كتاب شر دارع ، ك كتاب وجمر شوح. 10مر ساخ باشد بطور  ه به ازاع مر حر شدا

 ساخ پس از زمان ثبا آن ا مورح استااحا مراجعمر قرار نمم گمرند  3 كه  داقل عممداب : عدم استفاده

 ن ا شوامد شد. از مجموعه ال م وجمر و مدابع مامدتر جا گر ر آ

 .كتابخانه بایستی نسبت به جایگزینی به موقع منبع وجين شده اقدام نماید نکته: مسئول

 : منابع مستثنی از وجين

 .مدابع مسته مر رشته ت صم م ماموخ وجمر نمم باشدد  -1

 كه تصاو ر رنگم و كاغذماع اعالء حارند، وجمر  نخوامدد شد.  حر  مطه ع وم پرش م مدابع نامس و مدرع  -2

 اعضاي كميته وجين :

 اعضاع كممته وجمر مدابع حر كتابخانه مركرع و مركر اسداح عبارتدد  از:  

  در كتابخانه مركزي

 رئمس  ا معاون كتابخانه مركرع -

  كارشداس مسئوخ تاالر كتاب و  ك نار به پماد اح مسئوخ تاالر كتاب -

 كارشداس مسئوخ بخن شدمات فدم  ا  ك ناركارشداس  به پماد اح مسئوخ بخن شدمات فدم -

 

 در كتابخانه دانشکده اي

 

 معاون پژومام حانا دا -

 مسئوخ كتابخانه -

 كارشداس كتابدار ) ترجم ا مرتبط با امانا مدابع( -

 



 

 

 

 در كتابخانه بيمارستانی

 

 معاون آموزشم بممارستان -

 مسئوخ كتابخانه -

 كارشداس كتابدار -

 مراحل وجين :

كتابخانه موظف اسا بر اساس معمارماع ذكر شدا ، به شداسا م، انتخاب و جمع آورع مدابعم كه با د  -1

 وجمر شوند بپرحازح.

پس از شداسا م مدابع وجمدم، اعضاع كممته ، مدابع را ج ا بررسم و تصممم گمرع ن ا م حر جر ان  -2

 كار قرار حمد.  

ستم لمسا ن ا م مدابع وجمر شدا شامل: عدوان، مولف، ساخ نار ،شمارا ثبا و كممته وجمر با  -3

به كتابخانه مركرع ت مه و  ،  به ممراا لورتج سه كممته) حرج شدا حر جدوخ اكسل(  شمارا رامدما

 ما د.  ارساخ ن

 پس از بررسم لمسا ت مه شدا كتابخانه ماع وا دماع تابعه براع كتابخانه مركرع ارساخ شوح تا  : ن ته

 )و تطبمق با مجموعه مركر ج ا ت ممل موجوحع( تا مد ن ا م به معاونا اعالم گرحح.

       مدابع آورع فرامم كل احارا به با ستم شدا وجمر مدابع 21/04/96 مورشه 96/  و/ 1651 شمارا مطابق

 وگرحح ارساخ م م كتابخانه و اسداح سازمان به( پما ددما و كتابم)
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