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 تحلیل عوامل داخلی و خارجی:

 (: Strengthsنقاط قوت )

ع که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کتابداری و اطال کتابخانه بیمارستاندر وجود کتابدار بالینی توانمند 
 باشد و سابقه ی حضور به مدت سه سال در راندهای بالینی را داشته استرسانی پزشکی می

 تحت وب آذرساافزار نرم

 اداره مخرن کتابخانه به شکل سیستم قفسه باز

 بیمارستان  تخصصی بالینیهای وجود منابع تخصصی مرتبط با رشته

 وجود سایت کامپیوتر کتابخانه و تجهیز آن جهت برگزار کارگاه های آموزشی 

 دسترسي به اینترنت به وسیله ی اتصال با کابل و وای فای برای کاربران

 هانامههای الکترونیکی و پایان ای به مجموعه کتابدسترسی داخل کتابخانه

 های آموزشیسایت کامپیوتر مجهز جهت برگزاری کارگاه

 

 (Weaknessesنقاط ضعف )

  شامل سالن مطالعه و مخرن کتاب  فضای فیزیکی غیر استاندارد و ناکافی کتابخانه

 های موجود در بیمارستان های تخصصی مرتبط با رشته حوزهبعضی کمبود منابع چاپی در 

شب جهت مطالعه باز باشد )هم اکنون کتابخانه تا  11اینکه سالن مطالعه تا  درخواست دانشجویان برای
 شب باز می باشد( 8ساعت 

 

 



 (Opportunitiesفرصت ها )

 و حمایت آنان از کتابخانه جهت ارتقای آن بیمارستاندیدگاه مثبت مدیران 

 اطالعات بالینیعالقه پزشکان و دانشجویان پزشکی به برگزاری کارگاه های آموزش سواد 

 

 (Threatsتهدیدها )

 های اطالعاتی پزشکی و قطع شدن مستمر پایگاهی دیجیتالی تمحدود بودن دسترسی به به منابع اطالعا

بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی های ای مؤثر و کارآمد در میان کتابخانهنبود همکاری بین کتابخانه
 کشور 

  

 


