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  بهشتی شهید ودرمانی آموزشی پزشکی مجتمع                   برنامه توسعه فردي کارکنان             کاشان درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم انشگاهد 

                                                                                                       )Personal Development Plan(    

   :سال          

  :مدرك تحصیلی  :کد ملی  :نام خانوادگی  :نام
  :بخش یا واحد  :سمت  :پست سازمانی  :رشته تحصیلی

  نیازسنجی آموزشی

سنل
رپر

ق نظ
طاب

م
  

1    
2    
3    

ي 
ه ها

دور
ستی

خوا
در

  
 

ظر 
ق ن

طب
وق  

 ماف
ول

مسئ
  

1    
2    
3    

ي 
ه ها

دور
تی 

واس
رخ

د
مان

ساز
  

1    
2    
3    

  روش برآورد نیاز آموزشی
  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر پرسنل 1نیاز 
  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر پرسنل 2نیاز 
  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر پرسنل 3نیاز 

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر مسئول مافوق 1نیاز 

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر مسئول مافوق 2نیاز 

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر مسئول مافوق 3یاز ن

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر سازمان 1نیاز 

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر سازمان 2نیاز 

  :روش دوم  :روش اول  مطابق نظر سازمان 3نیاز 
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  آموزشی دوره برگزاري

  نتیجه آزمون  زمان انجام  روش انجام  عنوان آموزشی

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  برنامه توسعه فرديارزیابی 

  بلی  
تا 

  حدودي
  :علت عدم دستیابی  خیر

آیا در دستیابی به اهداف موفقیت حاصل 
  شده است؟

        

          نظر پرسنل

          مستقیمنظرمسئول 

  
  امضاء مسئول مافوق  امضاء پرسنل
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  توسعه فردي کارکنانبرنامه راهنماي تکمیل فرم 
  

  اطالعات فردي
  :در باکس اول مشخصات فردي پرسنل شامل 

یی سواد ، ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان ، دیپلم ، کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ( آخرین مدرك تحصیلی نام ، نام خانوادگی ،کد ملی ،
،پست سازمانی ) براي مدارك باالتر از دیپلم ( رشته تحصیلی  ،) فوق تخصص فلوشیپ ، ،  یتخصصدکتراي  ،  PHDارشد ، دکتري ، 

براي همکارانی که حکم کارگزینی صادر نمی شود ، عنوان پست تشکیالتی .حکم کارگزینی می باشد 11عنوان پست تشکیالتی که در بند (
 )شغول است بخش یا واحدي که در آن م (سمت ، )  است که براي آن پست قرارداد همکاري منعقد شده است

یکسان یا  سازمانید که ممکن است با پست ندر آن بصورت عملی ارائه خدمت می نمایهمکاران است که منظور از سمت ، پستی :1نکته 
  .متفاوت باشد

 اعتباربخشی نوشته می شود که محورهايمنظور از بخش یا واحد همان واحدي است که فرد در آن خدمت میکند و نام آن مطابق :2نکته 
قلبی  ویژه بیمارستان ،بخش مراقبتهاي ساختمان ،بخش آنژیوگرافی ، بخش طب انتقال خون ، واحدعمل  اتاق و بخش بیهوشی :شامل 

)CCU(هاي بیمارستان ، بخش دیالیز ، واحد بهداشت محیط ، واحد تاسیسات ، واحد آتش نشانی ، واحد  ه، بخش شیمی درمانی ، کمیت
آزمایشگاه ،  داخلی ، بخش اطالعات ، بخش فناوري ، واحد کنترل عفونت ، واحد) ICU(ویژه  مراقبتهاي شمدیریت منابع انسانی ، بخ

 مراقبتهاي دارویی ، بخش مدیریت بخشپزشکی ،  مدارك پزشکی ، واحد مهندسی رهبري ، واحد و مدیریت رختشویخانه ، واحد واحد

خدمت ، بخش  گیرنده حرفه اي ، حقوق بهداشت تغذیه ، بلوك زایمان ، واحدپرستاري ، واحد  مدیریت ، واحد) NICU(نوزادان  ویژه
 جراحی ، واحد تصویربرداري ، بخش بهبود کیفیت ، بخش روانپزشکی ، واحد تدارکات ، بخش فیزیوتراپی ، واحد کودکان ، بخش

   .می باشد مرکزي لیزاسیونی استر خدمات بخشپسماندها ،  مدیریت
در لیست باال مستقیما موجود نباشد ولی در زیر گروه نام محورهاي فوق آورده شده بعضی از همکاران  خدمت  محل ممکن است:3نکته 

مثال واحد مدیریت مالی در زیر گروه محورمدیریت و رهبري قرار .باشد که در این صورت نیز عنوان بخش ي واحد همان محور کلی است
  .و رهبري قید میگردد دارد و بنابر این نام بخش یا واحد ، مدیریت

  .تکمیل شود  PDPالزم است به ازاي فعالیت هاي جداگانه فرم  اگر فردي در دو بخش یا واحد ارائه خدمت می نماید:نکته
  نیازسنجی آموزشی

  .گرددین می ونیازهاي آموزشی در سه گروه کلی تد. ردیف و چهار ستون اصلی تقسیم شده است  9جدول به  نیازسنجی آموزشی در قسمت
  .دن، نیازهاي خود را اعالم میدار)   SWOT( کارکنان بر اساس نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تحدیدها : مطابق نظر پرسنل.1
در  )آشپزخانه با مسول واحد تغذیه  کار شاغل درممثال پرستار با سرپرستار خود و ه( یا همان سرپرست هر بخش یا واحد مسئول مافوق .2

در این جلسه دونفره .می پردازند  PDPم ساعته با بررسی عملکرد گذشته و حال هر پرسنل به بررسی و تکمیل فرم جلسه اي حداقل نی
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ارزیابی هاي دوره اي ساالنه ، مشاهدات قبلی عملکرد پرسنل ، گزارشات دریافتی ، مستندات ثبت ارزیابی بدو ورود ، مسئول مستقیم مطابق 
بازخوردهاي مدیریتی مدیران ارشد، بازخوردهاي مدیریتی ام شکایات ، نتایج رضایت سنجی از کارکنان ، نتایج نظشده در دفتر گزارشات ، 

  .نیازهاي آموزشی پرسنل را بررسی و ثبت می نمایند... و ایمنی بیمار 
طوح مدیریت ارشد در این قسمت مسئول مستقیم و پرسنل با بررسی نیازهاي آموزشی عنوان شده از س:دوره هاي درخواستی سازمان.3

  .نماینداستخراج و ثبت می را بیمارستان و برنامه هاي ابالغی از سطوح باالتر سازمان ، نیازهاي آموزشی 
  

  روش برآورد نیاز آموزشی
 براي هر.این قسمت براي تعیین روشهاي برآورده شدن نیاز آموزشی تدوین شده است: روش برآورد نیاز آموزشیقسمت بعدي با عنوان کلی 

نیاز آموزشی ممکن است چندین روش براي برآورده شدن آن نیاز ، وجود داشته باشد و صرفا اکتفا نمودن به شرکت دردوره هاي آموزشی 
  :توان براي برآورده شدن یک نیاز آموزشی چندین روش را به کار برد مانند  کافی نیست بلکه می

  شرکت در جلسات و کنفرانسها .١
 شرکت در کارگاهاي علمی .٢

 با تاکید بر مهارت عملیشرکت در کارگاهاي علمی   .٣

 مطالعه کتاب ، ژورنال و مقاالت علمی .۴

 یادگیري از همکاران یا سرپرست واحد .۵

 بازدید از بیمارستانهاي دیگر .۶

 ...تهیه پوستر ، پمفلت ، لیفلت ، کتابچه ، جزوه آموزشی ، دستوراالعمل و مقاله و  .٧

 ي مهارت آموزيا کارشناسان و شرکت در پانلهامشاوره ب .٨

  .در این قسمت دو روش براي هر نیاز آموزشی پیش بینی شده است ولی بیمارستان می تواند بر اساس نیازهاي خود ایت ستون افزایش دهد
  آموزشی دوره برگزاري

  :جدول شامل این .آموزشی می باشد که الزم است در این قسمت دوره هاي آموزشی برگزار شده ثبت گردد دوره قسمت بعدي برگزاري
در (.بعضی از دوره هاي آموزشی کددار که مجوز آن از طریق دانشگاه صادر شده است و در شناسنامه آموزشی کارکنان وارد میشود.1

صورت وجود گزارش سایت آموزش ضمن خدمت براي این دوره ها نیازي به نوشتن این گونه آموزشها در فرم نمی باشد و ارائه مستند 
  )رونیک آن کافی است کاغذي یا الکت

 EDCآموزشهاي مدون مطابق مجوزهاي دانشگاه و .2

  .برگزار می گرددرسمی بدون کد که از طرف دانشگاه  آموزشهاي.3
  .آموزشهاي رسمی بدون کد از طرف سایر سازمانها ي دولتی و غیر دولتی غیر دانشگاهی برگزار می گردد.4
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  .تان براساس نیازسنجی ها برگزار میگرددآموزشهاي رسمی بدون کد که از طرف بیمارس.5
  برنامه توسعه فرديارزیابی 

 در این قسمت از دیدگاه خود فرد و مسئول مستقیم. می باشد که دستیابی به اهداف را تعیین میکند برنامه توسعه فرديقسمت بعدي ارزیابی  
ر طبقه بندي و ثبت می شود و الزم است براي موارد خیر که عدم حدودي و خیدستیابی به اهداف مطابق نیاز آموزشی در سه گروه بلی ، تا ،

  .تحقق اهداف را شامل میشود دالیل و علل عدم دستیابی ثبت گردد
 PDPالزم به ذکر است این فایل به منظور درك بهتر .ورده می شودآ  PDPآموزشی   در ادامه راهنما براي توضیح بهتر و بیشتر فایل

  .آورده شده است 
  

  چیست؟» امه توسعه فردي برن«
توسعه فردي و یا توسعه شغلی و حرفه اي یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیاز هاي آموزشی هر فرد و برنامه ریزي براي رفع این نیاز 

فت فردي، این فرایند به شما کمک می کند که در خصوص دانش، عملکرد و یا موفقیت هاي خود فکر کنید و براي ارتقا و پیشر. ها است
  .تحصیلی و آموزشی خود برنامه ریزي نمایید

. توسط سیستمی که مرتب میزان پیشرفت را ارزیابی و براي قدم هاي بعدي برنامه ریزي می کند، پایه گذاري می شود» برنامه توسعه فردي«
می کند که اولویت هاي خود را مشخص  است به پرسنل و به سیستم کمک PDPیا » برنامه توسعه فردي«مستند سازي این فرایند که همان 

  .نموده و فرایند پیشرفت هر فرد را پایش کرده و قدم هاي مثبتی براي حمایت از افراد بردارد
  

  چیست؟»  برنامه توسعه فردي«و نوشتن  PDPفواید انجام دادن 
» برنامه توسعه فردي«وجود . م بهداشت فایده می رساندارتقا و بهبود مهارت هاي عملی و بالینی به عملکرد بالینی، بیماران و در نهایت سیست

  .براي نشان دادن حاکمیت بالینی ، ضروري است و یک فرایند ادغام یافته براي استراتزي هاي مدیریت خطر است
اثر  - روش هزینه نشان می دهد که بهترین عملکرد بالینی چیست، نشان می دهد که بهبود عملکرد با استفاده از این» برنامه توسعه فردي«

بخش با یادگیري و توسعه نیاز ها همراه است و به پرسنل کمک می کند که قابلیت هاي خود راشناخته و  در زمان استخدام ، به آنان کمک 
  .می کند

  
  : PDPنحوه نوشتن 
هدف خود را .موفقیتی دست یابید  الزم است ابتدا تصمیم بگیرید که چه می خواهید یاد بگیرید و یا می خواهید به چه PDP براي نوشتن 

براي آینده تعیین کنید بهتر است هر سال روي دو یا سه موضوع با هدف مشخص، تمرکز کنید تا آن که بر روي یک هدف مبهم و غیر 
  . واضح  و بزرگ تمرکز کنید

  : به طور مثال 
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من می خواهم در خصوص بیماري « به جاي  »  ن بنویسممن می خواهم یک راهنماي بالینی در خصوص نحوه برخورد با اگزما در کودکا« 
  .» هاي پوستی اطالعاتم را ارتقا دهم

می خواهم چک لیستی در خصوص کنترل عفونت « به جاي » می خواهم یک چک لیست در مورد ارزیابی فرایند شستن دست ها بنویسم«
  »  بنویسم

  :این خصوصیات شامل موارد زیر است. نامیده می شود ، باشد SMARTصار هدفی که تعیین می کنیدا باید داراي خصوصیاتی که به اخت
 Specificمشخص بودن   -1

 Measurableقابل اندازه گیري  -2

 Attainableقابل دست یابی  -3

 Realisticمنطقی و واقع گرایانه   -4

 Timely , Time boundedداراي زمان بندي  -5

  :الزم است ابتدا سوواالت زیر را از خود بپرسیدبراي آن که بتوانید چنین هدفی براي خود تعیین کنید 
 در حال حاضر در چه موقعیتی هستم؟  
 در اینده اي مشخص، می خواهم به کجا برسم؟  
 چگونه می خواهم به آن جا برسم؟  
 چه منابعی می تواند به من کمک کند؟  
 چه موانعی در سر راهم وجود دارد؟  

  

به درستی تدوین شده » برنامه توسعه فردي «له است که همه این مراحل براي آن که، یک مرح 5داراي  PDPنوشتن یک برنامه توسعه فردي 
  .و معتبر و قابل ارزیابی باشد، ضروري است

  :» برنامه توسعه فردي«مراحل تدوین 

 Define Objectivesاهداف / تعیین  هدف  -1

 Achieve the objectives.تدوین نقشه براي رسیدن به هدف   -2

 Evaluate the plan. ه اي که ترسیم کرده ایمارزیابی نقش  -3

 Demonstrate the plan. ثبت و نشان دادن مسیري که پیموده ایم  -4

  Timescale. زمان بندي مسیر حرکت -5
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