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 مقدمه 

گیرد. این   یا اقدامی مورد استفاده قرار  توانددرهرسازمان  می کهت  عملیا  ریزی   فرایندبرنامه  یک   راهبردی  برنامه 

حرکت   راهی برای سازمان است تا بر اساس آن از ایده و رویا به سوی اقدام نقشهریزی،    ابزار جامع برنامه 

 انداز  ریزی راهبردی به عنوان یک ابزار اساسی و کارآمد،میتواند زمینه ترسیم همزمان چشم  برنامه.کند

 .جایگاه خود و مسیر حرکت در آینده را فراهم آورد  آتی و تعیین 

 بیمارستانها   انعکاس سطح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  مام نمایی جهتآینه ت بیمارستانی  های  کتابخانه

 باشد ودارای فضای   بااستاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران   منطبق  بیمارستان  هستند.هرچه کتابخانه

 بیشتری برای مطالعه و پژوهش ویک مجموعه ارزشمند منابع چاپی و الکترونیکی  رفاهی  فیزیکی و امکانات

 بتوانند خدمات خود را با فناوریهای اطالعاتی روز همراه وهمگام سازد؛ توفیق بیشتری در   وهمچنین  باشد، 

 خواهد داشت و بدون شک   در راستای ارتقاء مراقبت از بیمار و سطح سالمت  پزشکی  خدمترسانی به جامعه 

 خواهد شد.  هرچه بیشتر بیمارستان  موجبات تعالی

 بیمارستانی و لزوم وجود برنامه راهبردی در جهت رسیدن به اهداف آموزشیبا توجه به اهمیت کتابخانه های  

 پژوهشی و ارائه خدمات کتابخانه ای بهینه به کاربران و ذی نفعان براساس رسالت و چشم اندازبیمارستان،،  

 راهبردی کرده است اقدام به تهیه برنامه ی  بیمارستان پورسینای رشت  پژوهشی، درمانی  آموزشی وکتابخانه مرکز 

 استاندارد کتابخانه های بیمارستانی)که در تدوین اهداف این برنامه موارد توصیه شده براساس دستوالعمل

 نیز لحاظ شده است که به شرح ذیل میباشد:(علوم پزشکی کشور

 الف( شناسایی ذی نفعان و نیازهای آنها 

 ب( تعیین چشم انداز و مأموریت ها

 عملیاتی ج( تدوین یک برنامه  

 د( نظارت و ارزیابی

 معرفی کتابخاهن 
های مختلف علوم ای غنی و گسترده از منابع گوناگون در زمینهکتابخانۀ مرکز آموزشی درمانی پورسینا مجموعه

رادیولوژی، جراحی  نوروسرجری،  نورولوژی،  ارتوپدی،  اورژانس،  )بیهوشی، طب  تحصیلی  های  رشته  در  پزشکی 

های تخصصی گیرد. این کتابخانه در کنار دیگر کتابخانهمنابع پرستاری و علوم پایه( را در برمیعمومی و برخی  

اند، بیشتر به دانشگاه علوم پزشکی گیالن که هر یک برحسب نیازهای علمی و آموزشی ویژه خود به وجود آمده

  .پردازدامر پژوهش اختصاص دارد و به گردآوری آثار مربوط به علوم پزشکی می



 

ف و خدمات   :اهدا
 * کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در بیمارستان و دانشگاه. 

  * تهیه و گسترش چاپی و الکترونیکی، ارائه خدمات به جامعه پزشکی.

  .پژوهش  و تحقیق  به کمک * کمک به برنامه درسی پژوهشی دانشگاه، 

 نشریات  فارسی،  غیر و   فارسی  چاپی  کتب  از  اعم   متون گردآوری  دانشگاه،   آموزشی  های   ریزی   برنامه  به  کمک *

  .غیره  و بصری  و   سمعی  مواد مدارک،  واسناد  ادواری

* پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطالعاتی اساتید، دانشجویان و سایر 

 کاربران. 

رسیانی و تکنولوژی های پیشیرفته اطالعاتی در جهت اسیتفاده بهینه  *بکارگیری شییوه های نوین کتابداری و اطال   

از نیروی انسیانی، منابع و امکانات به منظور اشیاعه سیریعتر اطالعات، افزایش دسیترسیی به آن و عرایه فعا نه 

 خدمات.

 

 بیمارستان  کتابخاهن  رسالت  بیانیه 
 اطالعات منابع  یریدسترس پذ و نیتأم  ازها، ین ییشناسا با تا است آن بر پورسینا ی درمانی آموزش مرکز کتابخانه

کننده جامعه یبرا روزآمد ینیبال علمیه یاعضا و د یاسات شامل استفاده    و درمان  کادر ان، یدانشجو ، یات 

 سازنده و موثر  نقش ماریب از مراقبت خدمات تیفیک ارتقاء زین و پژوهش و آموزش ارتقاء یراستا در پژوهشگران

 :باشدیم  لیذ یارهایمع شامل هیانیب نیا .باشد داشته یا

 استفاده  درجهت یاطالعات شرفتهیپ یها  یتکنولوژ و  ی رسان اطال   و یکتابدار نینو یوه هایش یریکارگ به   •

 و اطالعات یریپذ  دسترس شی افزا ،  اطالعات عتریسر  اشاعه منظور به امکانات و منابع ،یانسان یروین از نهیبه

 . خدمات فعا نه عراه

 درمان  کادر و انیدانشجو د، یاسات شامل کتابخانه کننده جامعه استفاده ی اطالعات یازهاین ییشناسا   •

 ت یفعال نهیزم  در  استفاده کنندگان ازین مورد یعلم اطالعات و منابع از یغن یا  مجموعه  نهیبه یفرآهم آور • 

 مراجعان  ازین به  شتریب چه هر ییپاسخگو جهت در مارستانیب یتخصص

 منابع به یدسترس زانیم  و سرعت سهولت،  ش یافزا منظور به کتابخانه منابع مجموعه مؤثر یسازمانده   •

 ی اطالعات

 یاطالعات منابع از استفاده و یابیباز در  مراجعان آموزش و ییراهنما   •

 کتابخانه  کاربران به مارستانیب یتخصص یمواوع یها  حوزه در یرسان  اطال  • 



 
 مارستانیب یپژوهش و یآموزش یبرنامه ها  شرفتیپ به کمک   •

 مارستانیب کتابخانه تیسا  وب مستمر یرسان روز  به و توسعه • 

 

   ربانمه راهبردی کتابخاهن ی آموزشی ردمانی پورسینا
 

 اطالعات موردنیاز برای برنامه راهبردی از روش های زیر تامین شده است: 

 شناسایی کاربران .  1

 نیازسنجی، ارزیابی و تحلیل نیازهای کاربران .  2

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی کتابخانه .  3

 تجزیه و تحلیل فرایندهای مربوطه.  4

 

 هدف کلی . 1

 هدف اصلی و کلی کتابخانه گسترش فضا و خدمات کتابخانه ای و تامین و دسترس پذیری منابع اطالعاتی

 ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران میباشد.بالینی روزآمد برای کاربران جهت  

 

ف عملیاتی .2  اهدا

مناسب برای کاربران  ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی 

کاربران شناسایی نیازهای اطالعاتی 

 گردآوری،سازماندهی و اشاعه اطالعات منابع چاپی و الکترونیکی مورد نیازکاربران 

اده از منابع اطالعاتی کاربران در بازیابی و استف  راهنمایی و آموزش به 

های مواوعی و تخصصی بیمارستان  اطال  رسانی مستمر در حوزه 

 ارزیابی مستمر خدمات کتابخانه 

 

 تدوین و زمانبندی .3

گیالن دانشگاه علوم پزشکی    های بیمارستانی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری کتابخانه  برنامه ریزی راهبردی

کتابخانه مرکزی، مدیر داخلی   بیمارستانها، کتابخانه مرکزی )ریاست  با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی

متعددوفشرده تدوین شده است.   جلسات  کتابخانه مرکزی و مدیر تامین منابع الکترونیک( و کتابداران بالینی طی

 است.   ادی و نظرات کاربران استفاده شدهدر تدوین این برنامه از مشورتهای انفر



 

 کارربان و ذینفعان .4

پزشکی گیالن    یمارستان، پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، دستیاران، دانشجویان، کارکنان دانشگاه علوم کاربران کتابخانه 

 می باشند. 

 

ز .5 چشم اندا
 

 سال آینده با تعالی خدمات، توسعه   مصمم هستند درپنجپورسینا های بیماستانی دانشگاه علوم پزشکی  ابخانهکت

 و گسترش فضاو امکانات، استفاده بهینه از تکنولوژیهای نوین ، افزایش نیروی انسانی و ایجاد محیطی مناسب 

 و امکانات کتابخانه بویژه امن توسعه خدمات به کاربران و جلب راایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات 

 شناسایی و تامین کلیه نیازهای اطالعاتی کاربران خودرا تحقق بخشیده و به عنوان یکی از غنی ترین ، فعال

 ترین و مجهزترین کتابخانه های بیمارستانی در سطح کشورمطرح گردند و نسبت به تأمین منابع و اطالعات 

 سازنده اقدام نماید مورد نیاز مراجعین به طورمؤثر و  

 

 ماموریت .6

 بهبود  در جهت دانشگاه های ماموریت کتابخانه تقویت آموزش و فعالیتهای پژوهشی مرکز و حمایت از تالش

 تهیه، توسعه وتسهیل دسترسی به اطالعات مورد نیاز  سالمت از طریق کیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء سطح

 .ستا  با همکاری مدیریت بیمارستان و کتابخانه مرکزی ح دانشگاهمرکز و در سط رد  برایکاربران کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ربانمه عملیاتی . 7

 

طور  به  برنامه  این  میشوند.  پشتیبانی  وظیفه  یا  اقدام  یاچند  یک  توسط  راهبردی  برنامه  در  عملیاتی   اهداف 

 .استرسانی مرتبط   سالیانه توسعه پیدا میکند و با بودجه کتابخانه و خدمات اطال 

 

 شاخص دستیابی  مسئول اجرا  درخواست کننده  نام فعالیت 

منابع  وتامین  نیاز سنجی 

علمی مورد نیاز گروههای  

 آموزشی 

کتابخانه   مسئول 

 بیمارستان 

تحقیقات   معاون 

دانشگاه   -وفناوری 

 کتابخانه مرکزی

کتب  رسانی  روز  به 

 موجود در کتابخانه

نمایه   ، نویسی  فهرست 

منابع   براساس  سازی 

 استاندارد های جهانی

تحقیقات   معاون 

دانشگاه -وفناوری 

 کتابخانه مرکزی

کتابخانه  مسئول 

 بیمارستان 

خدمات   سطح  ارتقای 

فنی وتخصصی کتابخانه 

در قالب نرم افزار جامع 

 کتابخانه 

اعضای  امانت   ، عضویت 

نرم  بستر  در  کتابخانه 

 افزار جامع کتابخانه ثنا 

تحقیقات   معاون 

دانشگاه  -وفناوری 

 کتابخانه مرکزی

کتابخانه  کتابداران 

 بیمارستان 

خدمات   سطح  ارتقای 

در  کتابخانه  عمومی 

جامع  افزار  نرم  قالب 

 کتابخانه 

مستمر   کردن  وجین 

نامه  آئین  مطابق  کتابها 

 مربوط

تحقیقات   معاون 

دانشگاه  -وفناوری 

 کتابخانه مرکزی

کتابخانه  کتابداران 

 بیمارستان 

بروزرسانی منابع موجود  

 درکتابخانه 

انجام پایش های سه ماهه 

لیست   چک  مطابق 

 ارسالی از وزارتخانه

تحقیقات   معاون 

دانشگاه  -وفناوری 

 کتابخانه مرکزی

کتابدار  توسط 

 بیمارستان 

روز آمد سازی اطالعات  

 وب سایت کتابخانه

به جدید  تجهییز کتابخانه  

ترین فناوری های روز اعم 

سخت  از   تجهییزات 

چاپگر  )رایانه،  افزاری 

 واسکنر( 

آموزش   مسئول 

 بیمارستان 

نو سازی وبهبود کیفیت   ریاست بیمارستان 

وتجهییزات   خدمات 

سطح   در  ای  کتابخانه 

 سازمان 

 



 

  (SWOT)حلیل عوامل داخلی وخارجی کتابخاهن بیمارستان پورسینا ت . 8

 

 : (Strengths)نقاط قوت  
S1  .    وجدا بودن مخزن وسالن مطالعه ازهم وسیع  داشتن فضای فیزیکی 

S2  .   وجود سالن مطالعه مجزا برای خانمها وآقایان 

S3 . دسترسی آزاد و رایگان به اطالعات  باز، با  قفسه   سیستم  شکل  به  کتابخانه   مخزن  دارها . 

S4  .  کنندگانجهت ارائه کتاب به مراجعه    وجود نرم افزار کتابخانه ای مناسب 

S5  .   وجود آیین نامه استفاده از خدمات کتابخانه در سایت کتابخانه 

S6 .  .رنگ آمیزی سالن مطالعه واصالح ظاهر آن 

S7  .  موجوددرکتابخانه های  رشته  با   مرتبط تخصصی  وجودمنابع 

S8  .   داشتن فضای مجزا جهت استفاده مراجعه کنندگان از سیتم رایانه ای 

S9 .  کتب  کتابشناختی  واطالعات  لیست  واعالم  الکترونیکی  کتابهای   مجموعه   به   ای کتابخانه   داخل  سترسید 

 . کتابخانه  سایتوب    ازطریق  رسانی واطال   شده  مجازاعالم  طورمستمردرکانالهای  به  الکترونیک
 

 (Weaknesses): نقاط ضعف  
W1  .  بران کتابخانه. ط کاردر به کار گیری دانش رایانه ای ومنابع اینترنتی توس  یی کافیاعدم اطال  وتوان 

W2  .   عدم برخورداری از بودجه متناسب با نیاز های کتابخانه ای 

W3  .   نیاز سیستم های رایانه ای به ارتقاء 

W4 .   حق اشتراک  سترسی به پایگاه های اطالعاتی به د یل مختلف مانند تحریم ها و یا عدم پرداخت قطع د 

W5 .    مکان کتابخانه از نظر آلودگی صوتی.نامناسب بودن 



 
W6  . .عدم همکاری وارتباط اعیف واحدهای آموزشی واعضای هیات علمی بیمارستان با کتابخانه 

 

 : (Opportunities) فرصت اه  
O1 .   ایجاد بستر مناسب ترجهت استفاده دانشجویان ومراجعه کنندگان ازسالن مطالعه 

O2  .   امکان دسترسی به اینترنت سریعتر 

O3  .   فراگیر شدن استفاده از شبکه های اطالعاتی 

O4  .  .در نظر گرفتن فضای فیزیکی مناسب برای کتابخانه در نقشه احداث ساختمان جدید بیمارستان پورسینا 

O5  روزرسانی منابع مورد نیاز کتابخانه در وب سایت کتابخانه. . به 
 

 

 : (Threats)  تهدیداه 
 . T1 با  بودن قیمت کتابها 

T2 .     ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته برای خرید منابع 

T3 .  فاده کنندگان در سالهای اخیر سته نسبت به جامعه اپایین بودن سرانه فضای مطالعه در دانشگا 

T4 .   وجود تصویری نادرست وناقص در سطوح مختلف مسئولین دانشگاه از نقش وجایگاه کتابخانه 

 

 نظارت و ارزیابی .9

ارزیابی   و  نظارت  مورد  سالیانه  طور  به  شده  تدوین  عملیاتی  تهیه برنامه  امن  کتابخانه  مسئول   قرارمیگیرد. 

نواقص مربوط به برنامه های اجرا نشده را شناسایی  گزارش از میزان پیشرفت برنامه عملیاتی کمبودها، موانع و 

 کرده و درجهت رفع آن ها گام برمیدارد. 

 

 



 

 

 اعضای کمیته آموزش وژپوهش مرکز آموزش ردمانی پورسینا: 
 ریاست پورسینا   - ریحانیان دکتر ظهیر   .1

زتی  .2  معاون آموزشی وژپوهشی پورسینا   - دکتر کامران ع
 مسئول آموزش  - سارا طاهریان   .3
 کارشناس آموزش  - آرزو رپکار  .4

 مسئول کتابخاهن - زهرا نیک پور  .5
ر - مکرم رذات داخلی رپست   .6  کتابدا
ر - کلثوم واعظی   .7  کتابدا

 

 

 


