
 مقدمه :

ارزیابی و بررسی دوره ای منابع موجود کتابخانه و کنار گذاشتن منابعی که به دالیل 

تکنیکی باید از مجموعه خارج شوند ،یکی ازحیاتی ترین اصول مجموعه سازی است که 

ها برای حفظ روزآمدی و پویایی مجموعه خود از کتابخانه گویند.اصطالحا به آن وجین می

یک سو نیازمند افزودن منابع روز امد و مورد نیاز هستند و از سوی دیگرباید منابعی را که 

در روند پر شتاب تولید علم مخاطبان و ارزش علمی خود را از دست داده ند ، از مجموعه 

باید با دقت نظر، دانش و  باشد کهحساس میاقدام موثر و خارج نمایند. وجین یک 

شناخت دقیق نسبت به مجموعه و مخاطبان آن صورت پذیرد تا از حذف منابع مهم و با 

 ارزش جلوگیری شود.

 وجين: تعريف

 مجموعه از استفاده بي يا و فرسوده مازاد، منابع آن طريق از كه است فرايندي وجین

 .گردد مي خارج

 : وجين اهداف

   موجود اطالعاتي منابع براي مناسب فضاي ايجاد 

  اطالعاتي منابع به دسترسي در تسريع و تسهیل  

  كتابخانه منابع مجموعه نگهداشتن زنده و پويايي 

  استفاده یب و زائد منابع شدن انباشته از جلوگیري 
  کتابخانه مجموعه روزآمدی سبب به مجموعه و استفاده  از اعتبار افزایش 

 

 وجين: ضوابط و معيارها

 ندارند. تاريخي و علمي ارزش كه مستعمل فرسوده، منابع  
 ارزش كم و داده دست از را خود محتوايي اعتبار زمان مرور به كه درسي منابع 

 اند شده

  نسخه هاي تكراري و مازاد بر نیاز و نیز، ويرايش هاي قديمي كتب حوزه علوم پايه

 . موجود است جدید آنها در کتابخانه ویرایش حداقل دو  کهو بالیني 

 ع کم استفاده یا بی استفاده مناب. 

 وجين: از مستثني منابع

 ...المعارفها دایره ها، اطلس مانند مرجع منابع



 پزشكي علوم حیطه در هنري و تاريخي نفیس، منابع

 تحصیلي رشته هر در هسته منابع

 

 : وجين دوره

برای جایگزینی منابع و نیز به میزان و قدرت خرید کتابخانه ها وجین منابع کتابخانه 

 محدودیت فضای فیزیکی کتابخانه ها بستگی دارد.

 وجین بهتر است به صورت مستمر و ساالنه انجام شود.

 در موجود منابع كل تعداد با متناسب بايستي نوبت هر در شده وجین منابع تعداد

 .باشد كتابخانه


