1

آیین ناهه وجین کتابخانههای تابعه دانشگاه علوم پسشکی جنذی شاپور اهواز
آییيًبهِ سیز ثزای تقییي ًحَُ ٍجیي هٌبثـ ٍ هَادچبپی ٍ غیزچبپی در کتبثخبًِّبی تبثقِ داًطگبُ فلَم
پشضکی جٌذی ضبپَر اَّاس تذٍیي ضذُ است تب ثب تالش کتبثذاراى در کتبثخبًِّبی تبثقِ داًطگبُ ثِ لحبػ
هحتَای اعالفبتی ،ضبّذ هجوَفِّبیی پَیبتز ٍ جذاثتز ثزای جبهقِ داًطگبّی ثبضین .درهزحلِ اٍل فولیبت
ٍجیي ،ارسیبثی ٍ ثزرسی درجِ کفبیت هجوَفِ هٌبثـ ٍ هَاد اعالفبتی اس عزف کتبثذاراى ّزکتبثخبًِ ضزٍری
است .ثزای ارسیبثی هجوَفِ هیثبیستی ثِ چٌذ فبهل هْن تَجِ داضت :
الف ـ ارسش هحتَایی هٌبثـ ٍ هَاد ة ـ ًَؿ رضتِ ٍ تخػع جبهقِ استفبدُکٌٌذُ اس کتبثخبًِ
ج ـ ًَؿ کتبثخبًِ ،چزا کِ اّذاف کتبثخبًِ ثب تَجِ ثِ ًَؿ کتبثخبًِ (داًطکذُای ،هزکش پشضکی آهَسضی ٍ
درهبًی ٍ یب گزٍُّبی تخػػی) هختلف ٍ هتٌَؿ است .د ـ هیشاى استفبدُ کن ٍ یب سیبد اس ّز هٌجـ در
هجوَفِ کتبثخبًِ کِ اس فَاهل هْن ٍجیي ٍ فذم ٍجیي آى هٌجـ هحسَة هیضَد ٍ تَجِ ثِ ایي ًکتِ اهزی
ضزٍری است.

فصل اول:کلیات
هذیزیت غحیح هجوَفِسبسی در حفؼ ارسش ٍ افتجبر هجوَفِ هٌبثـ کتبثخبًِ ًقص اسبسی دارد .ارسضیبثی
دٍرُای هٌبثـ ٍ پیزٍ آى خبرج کزدى هٌبثقی کِ ثِ دالیل هٌغقی السم است اس هجوَفِ خبرج ضًَذ .یکی اس
پبیِّبی اغلی هذیزیت هجوَفِ هی ثبضذ .لذا کتبثخبًِّب ثزای حفؼ پَیبیی هجوَفِ ضوي افشٍدى هٌبثـ
رٍسآهذ هَرد ًیبس ،السم است هٌبثقی را کِ ثِ ّز رٍی در تَلیذات فلوی جذیذ جبیگبُ خَد را اس دست دادُ-
اًذ ،اس هجوَفِ خبرج ًوبیٌذ.
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فصل دوم :اهذاف
ماده  :1ایجبد فضبی هٌبست ٍ کبفی ثزای هٌبثـ اعالفبتی.
ماده :2تسْیل ٍ تسزیـ در دستزسی ثِ هٌبثـ اعالفبتی هَرد ًیبس.
ماده :3پَیب ٍ سًذُ ًگْذاضتي هجوَفِ کتبثخبًِ.
فصل سوم :اصول وجین
ماده : 4قجل اس ضزٍؿ فولیبت ٍجیي اثتذا فزایٌذ رفخَاًی تَسظ کتبثذاراى کتبثخبًِّبی
هزثَعِ اًجبم هیضَد ٍ توبهی هٌبثـ هجوَفِّب اس لحبػ هٌبثـ هفقَدی ،اهبًت ٍ هَجَدی
کٌتزل ٍ ثبسثیٌی هیضَد.
ماده  :5ضزٍؿ کبر ٍجیي هٌبثـ در ّز کتبثخبًِ ثذٍى اًجبم رفخَاًی ٍ قجل اس آى غیزهوکي ٍ هوٌَؿ است.
ماده  :6ثزای اًجبم ایي کبر کتبثخبًِّب ثِ تطخیع سزپزست کتبثخبًِ هیتَاًٌذ ٍؽبیف خذهبت اهبًت خَد
را در هقغـ سهبًی هٌبست تقغیل کٌٌذ تب کبر ثب دقت ثیطتزی اًجبم ضَد.
ماده  :7کتبثخبًِّبی تبثقِ داًطگبُ ثبیذ سهبى هٌبسجی را ثزای کبر ٍجیي در ًؾز ثگیزًذ .اس ًؾز سهبًی ثْتز
است ٍجیي هٌبثـ ثِ غَرت هستوز ٍ سبالًِ (در فػل تبثستبى) ٍ ّوشهبى ثب قفسِ خَاًی هجوَفِ اًجبم
ضَد.
ماده  :8سزپزست کتبثخبًِّبی تبثقِ داًطگبُ هیثبیستی هطخػبت کتت هفقَدی را ثِ کتبثخبًِ هزکشی
ارسبل کٌٌذ.
فصل چهارم :کذام هنابع جسء هنابع وجینی هحسوب هی شونذ:
ماده  :9هٌبثـ فزسَدُ ،هستقول ٍ آلَدُای کِ ارسش فلوی ،تبریخی ًذارًذ ٍ ًگْذاری آًْب هَجت
اضغبل فضب ،غزف ّشیٌِّبی ًگْذاری ٍ آلَدگی سبیز هٌبثـ خَاّذ ضذ.
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ماده  :11هٌبثـ ٍاجذ ارسش فلوی یب تبریخی در غَرت فزسَدگی ٍ آلَدگی در هحل خبغی در
کتبثخبًِ ًگْذاری ٍ ،در غَرت ًیبس هجزم ثِ استفبدُ اس آى ًسخِ اسکي ضذُ ٍ یب کپی اس تْیِ
خَاّذ ضذ.
ماده ً :11سخِّبی تکزاری ٍ فزاٍاى اس یك فٌَاى ٍاحذ ٍ یك ٍیزایص ٍاحذ کِ ثِ تطخیع کتبثذار اس
اّویت ٍ استفبدُ آى کبستِ ضذُ است را هیتَاى ثب ًؾز کتبثذار ثِ یك یب چٌذ ًسخِ هحذٍد کبّص
داد.

ماده  :12هٌبثـ درسی کِ ثِ هزٍر سهبى افتجبر هحتَایی خَد را اس دست دادُ ٍ کن ارسش ضذُ
اًذ(هثل کتت قذیوی سثبىّبی ثزًبهًَِیسی کبهپیَتز )ً ...گْذاری ایي گًَِ هٌبثـ در حذ یك ًسخِ
اس ّز فٌَاى ثِ هٌؾَر هغبلقِ ٍ تحقیق در تبریخچِ هَضَؿ هزثَط ثِ هٌجـ ضزٍری است.
ماده ٍ :13یزایصّبی ثسیبر قذیوی کتت حَسُ فلَم پبیِ ٍ فٌی هٌْذسی کِ ثِ عَر هٌؾن ٍیزایص
جذیذ آًْب هٌتطز هی گزدد ٍ در کتبثخبًِ هَجَد هی ثبضذً .گْذاری یك ًسخِ در کتبثخبًِ ضزٍری
هی ثبضذ.
ماده :14هٌبثقی کِ ثٌبثز تطخیع ضَرای فبلی کتبثخبًِّبی داًطگبُ جْت فزضِ ثِ فوَم هزاجقبى
ًبهٌبست تطخیع دادُ ضذُ ثبضذ .ایي گًَِ هٌبثـ در هحل خبغی در کتبثخبًِ هزکشی داًطگبُ
ًگْذاری ٍ ثٌبثز تطخیع رئیس کتبثخبًِّبی داًطگبُ در اختیبر هحققبى ٍ داًطجَیبى تحػیالت
تکویلی قزار دادُ هی ضَد.

ماده  :15هٌبثـ ٍ هَاد فزسَدُ ٍ هستقول کِ اهکبى غحبفی ٍ یب اغالح ًذارًذ ٍ اس افتجبر فلوی السم
ثزخَردار ًیستٌذ ًیش جشء هٌبثـ ٍجیٌی هحسَة هیضًَذ.
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ماده  :16کتجی کِ اس ًؾز تزجوِ ،هَضَؿ ،هحتَا ،سهبى یب ٍیزایص قذیوی ضذُاًذ ٍ در سِ سبل گذضتِ
استفبدُ کٌٌذُای ًذاضتِاًذ ،ثٌب ثِ ًؾز کتبثذاراى هی تَاًٌذ ٍجیي ضًَذ.
ماده  :17وجین منابع نامطلوب
هٌبثقی کِ اس ًؾز ضزایظ سیبسی ،اجتوبفی یب فزٌّگی ًبهغلَة تطخیع دادُ ضًَذ ثٌب ثِ تطخیع
کتبثذاراى ٍ یب سزپزست کتبثخبًِ هزثَعِ هیثبیست ثغَر جذاگبًِ فْزستی اس آىّب تٌؾین ٍ ثِ ّوزاُ ًسخِ-
ای اس آى ثِ کتبثخبًِ هزکشی ارسبل ضَد تب ضوي استقالم اس ضَرای فزٌّگی داًطگبُ ًسجت ثِ ٍجیٌی ثَدى
هٌبثـ هذکَر اقذام ٍ تطخیع ًْبیی را ثِ کتبثخبًِ هزثَعِ افالم ضَد تب در غَرت تأییذ ضَرای فزٌّگی
هٌبثـ هذکَر اس هجوَفِ ٍجیي ضًَذ.
تجػزُ  :1هٌبثـ ٍ هَادی ثب هَضَفبت ادثی ،سیبسی ،تبریخی ،هذّجی ٍ کلیبت ضبهل تقزیف ٍ رًٍذ؛ ٍجیي
ًویضًَذ.
ماده  :18وجین منابع غیر مرتبط با کتابخانه تابعه
 هٌبثـ ٍ هَادی کِ در ٌّگبم خزیذ اضتجبّب اًتخبة ٍ خزیذاری ضذُاًذ ٍ هَرد استفبدُ رضتِّبی
هزثَط ثِ کتبثخبًِ هزثَعِ ًویثبضٌذ هیتَاًٌذ سیز ًؾز کتبثخبًِ هزکشی ثب سبیز کتبثخبًِّبی تبثقِ داًطگبُ
هجبدلِ ضًَذ.
ماده  :19وجین نشریات ادواری و مجالت
 در هَرد ًطزیبت ادٍاری ٍ هجالت غزفب هَاردی کِ ثػَرت تکی ٍ یب اّذایی ارسبل ضذُاًذ ٍ اس ًؾز
هحذٍدُ سهبًی قذیوی ثَدُ (ثیص اس  2سبل اس اًتطبر آى گذضتِ ثبضذ) ٍ در حبل حبضز ًیش ًسخ رٍسآهذ آى-
ّب ثِ کتبثخبًِ هزثَعِ ارسبل ًویضَد ،هیتَاًٌذ ٍجیي ضًَذ.
تجػزُ  :1لیست هطخػبت کتبثطٌبختی ایي ًَؿ هٌبثـ ٍ هَاد هی ثبیستی تٌؾین ٍ ًسخِای اس آى ثِ
کتبثخبًِ هزکشی ارسبل ضَد تب در غَرت ًیبس کتبثخبًِّبی تبثقِ ،ایي هٌبثـ ٍ هَاد ثِ کتبثخبًِّبی هذکَر
اّذا ضَد.
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فصل پنجن :هنابع هستثنی از وجین
ماده:21هٌبثـ چبح ضذُ قجل اس سبلْبی ّ 1331جزی ضوسی (هقبدل ّ 1361جزی قوزی یب
 1445هیالدی) ،در ّز هجوَفِای اس ٍجیي هستثٌی ثَدُ ٍ ثبیذ در جْت ًگْذاری آًْب کَضص
گزدد.
تجػزُ  :2در غَرتی کِ ًسخِّبی هکزر اس ایي هٌبثـ در کتبثخبًِ هَجَد ثبضذ ٍ ًیبسی ثِ ًگْذاری
ّوِ آًْب ًجبضذ،
هسئَل کتبثخبًِ هی تَاًذ ًسخِّبی اضبفی را ثِ کتبثخبًِ هزکش ی ٍ هزکش اسٌبد تحَیل دّذ.
ماده :21هٌبثـ ًفیس ٍ ٌّزی کِ تػبٍیز رًگی ٍ کبغذّبی افالء دارًذ ٍجیي ًخَاٌّذ ضذ.
ماده:22هٌبثـ ّستِ ّز رضتِ تحػیلی هطوَل ٍجیي ًوی ثبضٌذ.
تجػزُ  :1کتبثذاراى هیتَاًٌذ در غَرت ًیبس ٍ حست تطخیع تقذادی اس ًسخ ،حذاقل یك ٍیزایص قذیوی-
تز اس ٍیزایص آخز کتبة را ًیش در هجوَفِ خَد ٍ در کٌبر ٍیزایصّبی جذیذ ًگْذاری کٌٌذ.

فصل ششن :اعضاء کویته وجین هنابع
ماده  :23اعضای کمیته وجین منابع در کتابخانه مرکسی و مرکس اسناد عبارتنذ از :
.1-1

رئیس یب هقبٍى کتبثخبًِ هزکشی،

.2-1

یك ًفز اس کتبثذاراى ثخص اهبًت،
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.3-1

درغَرت ّوکبری اس افضبی ّیئت فلوی یب کبرضٌبسبى حَسُ تخػػی ثِ فٌَاى
هتخػع هَضَفی در غیز ایٌػَرت اس کتبثذاراى آگبُ ثِ هجوَفِ تخػػی هزثَعِ
هطَرت گزفتِ ضَد.

فصل هفتن :هراحل انجام وجین
ماده :24کتبثخبًِ هَؽف است ثز اسبس هقیبرّبی هذکَر ،ثِ ضٌبسبیی ،اًتخبة ٍ جوـ آٍری هٌبثقی کِ ثبیذ
ٍجیي ضًَذ ثپزداسد.
ماده :25هسئَل کتبثخبًِ السم است پس اس ضٌبسبئی هٌبثـ ٍجیٌی  ،افضبی کویتِ ٍجیي کتبثخبًِ را جْت
ثزرسی ٍ تػوین گیزی ًْبیی در جزیبى قزار دّذ.
ماده :26السم است هسئَل کتبثخبًِ ،لیست ًْبیی هٌبثـ ٍجیٌی (ضبهل :فٌَاى ،هَلف ،سبل اًتطبر ٍ ضوبرُ
ثجت)را ثِ پیَست غَرتجلسِ کویتِ ٍجیي ثِ ّوزاُ کتت ٍجیٌی ثِ کتبثخبًِ هزکشی ارسبل ًوبیذ.
ماده  :27کتبثخبًِ هزکشی هَؽف است پس اس دریبفت غَرتجلسِ هٌبثـ ٍجیٌی ّز کتبثخبًًِ ،سجت ثِ
حذف ضوبرُ ثجت هٌبثـ اس ًزم افشار کتبثخبًِ اقذام ًوبیذ.
تجػزُ :3در غَرت اهکبى حذف اعالفبت هٌجـ ٍجیي ضذُ ثِ عَر کبهل فقظ در قسوت جستجَی هذرک
اًجبم ضَد ٍ در قسوت ٍرٍد اعالفبت ثذٍى حذف ضوبرُ ثجت ٌّگبم هطبّذُ هذرک جولِ "ایي کتبة
ٍجیي ضذُ است" در ثبالی ثزگِ فْزست ؽبّز ضَد .سیزا اس ًؾز آهبری ٍجَد اعالفبت هذکَر در ًزم افشار
هفیذ خَاّذ ثَد.
ماده :28تػوین گیزی ًْبیی در خػَظ کتبثْبی ٍجیي ضذُ ثز فْذُ ضَرای فبلی کتبثخبًِّبی داًطگبُ
هی ثبضذ.
ماده  :29تقذاد هٌبثـ ٍجیي ضذُ در ّز ًَثت ثبیذ هتٌبست ثب تقذاد کل هٌبثـ هَجَد در کتبثخبًِ ثبضذ .
ماده  :31تهیه لیست از منابع و مواد وجینی
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توبهی کتبثخبًِّب هَؽفٌذ لیست هطخػبت کتبثطٌبختی توبهی هٌبثـ ٍ هَاد ٍجیٌی خَد را تٌؾین کٌٌذ ٍ
پس اس تأییذ کتبثخبًِ هزکشی ٍ هقبًٍت پژٍّطی داًطکذُ یب هقبًٍت آهَسضی هزکش پشضکی ،آهَسضی ٍ
درهبًی ،هٌبثـ ٍ هَاد هذکَر اس دفتز ثجت ٍ ًزم افشار جبهـ کتبثخبًِ حذف ٍ هجَس ًْبیی ٍجیي غبدر ضَد ٍ
عجق سیبستّبی اداری ٍ هبلی ّز ٍاحذ ًسجت ثِ فزٍش ،اّذاء ،اهحبء ٍ ...اقذا م السم غَرت پذیزد.

