توسعه فردی

ثشًبهِ سیضی تَسؼِ فشدی) ، (Professional or Personal Development Planningفشایٌذی سبصهبى یبفتِ است کِ ّش فشد عی آى
ػولکشد خَد سا اسصیبثی هی کٌذ ٍ ثشای اّذاف ضخصی ،تحصیلی ٍ کبسی خَد ّذف گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی هی ًوبیذّ .ذف اصلی ثشًبهِ سیضی تَسؼِ
فشدی ،ثْجَد ٍ افضایص ظشفیت ّبی خَیطتي ثِ ٍسیلِ خَد ضٌبسی ٍ هذیشیت ثش خَد)ّ ، (Self awareness & Self managementذف
گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی فشدی ) (Goal setting & Individual Strategic Planningدس اثؼبد هختلف صًذگی ٍ ضٌبخت سجک
ّبی یبدگیشی ) (Learning Stylesاست.
مراحل بروامٍ ریسی تًسعٍ فردی:
 ضٌبخت تَاًبیی ّب ،قبثلیت ّب ،استؼذادّب ،ضبیستگی ّبً ،قبط قَت ٍ ضؼف ٍ اثؼبد ٍ ٍیژگی ّبی گًَبگَى ضخصیتی خَد (خَدضٌبسی / Self
( )Awarenessثب استفبدُ اص اثضاسّبی تَسؼِ(
 تؼییي اّذاف خَد دس صهیٌِ ّبی ضخصی ،تحصیلی ٍ کبسی ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای دستیبثی ثِ آًْب (ّذف گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی & Goal setting
Planning .
 آهَختي ّش آًچِ ثشای سسیذى ثِ اّذاف هَسد ًیبص است ٍ تغییش دائوی (ٍ ًِ اص سٍی ػبدت ٍ ًِ تصٌؼی) دس تفکشات ،احسبسبت ٍ سفتبس خَد( یبدگیشی
( Learning) .

مخاطبیه بروامٍ ریسی تًسعٍ فردی در دي گريٌ می گىجىذ:
افراد ّ :ش کس کِ ثِ دًجبل ثْجَد ٍ سضذ هستوش دس صًذگی خَد هی ثبضذً ،یبصهٌذ ثِ ثشًبهِ سیضی تَسؼِ فشدی (Personal Development
) Planningاست  .ثشًبهِ سیضی تَسؼِ فشدی ثشای کسبًی است کِ ثِ دًجبل تَسؼِ ٍ پیطشفت دس صهیٌِ ّبی ضخصی ،تحصیلی ،ضغلی ٍ … ٍ
دستیبثی ثِ هَفقیت ّبی ثضسگ هی ثبضٌذ.
ثشًبهِ سیضی تَسؼِ فشدی ثِ فشد کوک هی کٌذ تب:











ثِ عَس خَدآگبُ ،خَد سا ثِ ًقذ ٍ چبلص ثکطذ ٍ ًقبط قَت ٍ ضؼف خَد سا ثطٌبسذ.
ثِ عَس خَدآگبُ ،تَاًبیی ّب ،استؼذادّب ،ضبیستگی ّب ٍ هْبست ّبی خَد سا ثطٌبسذ ٍ آًْب سا ثب اّذاف خَد تغبثق دّذ.
اّذاف کبسی ،اّذاف تحصیلی ،اّذاف خبًَادگی ٍ سبیش اّذاف صًذگی سا ثب سٍیکشدی کل ًگش ٍ یکپبسچِ ثِ یکذیگش هشتجظ سبصد ،ثِ گًَِ ای
کِ ثِ عَس ّن افضا یکذیگش سا تقَیت ًوبیٌذ.
دس ساُ دستیبثی ثِ اّذاف صًذگی ،سٍیکشدی فؼبلّ ،ذف جَ ٍ پیطشٍ داضتِ ثبضذ.
دسهْبست ثشًبهِ سیضی ٍ اجشای ثشًبهِ ٍاثستگی ّبی خَد سا کبّص دّذ ٍ هستقل ٍ خَدکبس گشدد (سٍی پبی خَدش ثیبستذ)
دس ساُ دستیبثی ثِ اّذاف ،خَد سا ثِ عَس کبهل هسئَل ٍ هَثش ثذاًذ ٍثِ ساحتی پیطشفت ّبی خَد سا دیذُ ٍ پیگیشی ًوبیذ.
دس صهیٌِ ّبی هختلف سضذ هتَاصى ٍ ّوبٌّگ داضتِ ثبضذ.
ثِ عَس هتوشکض ٍ اثش ثخص اص هٌبثغ ثیشًٍی استفبدُ ًوبیذ (ثِ دًجبل آى چیضی ثبضذ کِ ٍاقؼب ثِ آى ًیبصهٌذ است).
سجک یبدگیشی خَد سا ثطٌبسذ ٍ ساّجشدّبی یبددّی – یبدگیشی کِ ثشای ٍی هَثش است سا ثطٌبسذ.
دس دًیبی دائوب دس حبل تغییشّ ،وَاسُ دس حبل یبدگیشی ثبضذ (یبدگیشی هبدام الؼوش).

مذیران ي کارکىان سازمان َا  :ضشکت ّب ٍ سبصهبى ّبیی کِ ثِ دًجبل کست ٍ حفظ هضیت ّبی سقبثتی خَد ّستٌذ ،هی تَاًٌذ اص ثشًبهِ سیضی
تَسؼِ حشفِ ای ) (Professional Development Planningثِ هٌظَس تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی خَد استفبدُ ًوبیٌذ .استفبدُ اص ایي سٍیکشد دس
سبصهبى ّب هٌجش ثِ ضٌبخت ًقبط قَت افشاد ٍ ثِ کبسگیشی ٍ تَسؼِ آى ،ضٌبخت ًقبط ضؼف افشاد ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای اص ثیي ثشدى آى ٍ دس ًْبیت سضذ
ٍ تؼبلی سبصهبى دس ّوِ اثؼبد هی گشدد.

اجشای ثشًبهِ ّبی تَسؼِ حشفِ ای دس سبصهبى ثب سٍیکشدی ثشًذُ-ثشًذُ هَجت سضبیت هٌذی کبسکٌبى ٍ سبصهبى هی ضَد .سبصهبى ّب ثب پیبدُ سبصی
ثشًبهِ ّبی حشفِ ای:





ثِ اجشای فشآیٌذ تَسؼِ فشدی ضتبة هی ثخطٌذ.
تغییشات سبصهبًی سا ثب سَْلت ثیطتشی پیبدُ سبصی هی کٌٌذ.
ثشًبهِ ّبی تَسؼِ سبصهبًی گستشدُ تشی سا پی سیضی هی کٌٌذ.
اص ایي سٍیکشد ثشای حفظ ٍ ًگِ داسی ًیشٍّبی اسصضوٌذ سبصهبى استفبدُ هی کٌٌذ.

کبسکٌبًی کِ دس ثشًبهِ ّبی تَسؼِ حشفِ ای هخبعت قشاس هی گیشًذ:





دس اثؼبد گًَبگَى فشدی (ثِ ٍیژُ ًقبط کَس) خَد آگبّی پیذا هی کٌٌذ.
ثِ هٌظَس تَسؼِ خَیطتي ٍ یبدگیشی هستوش اص دسٍى هسئَلیت پزیش هی ضًَذ.
اصیي کِ هَسد تَجِ فشدی قشاس گشفتِ اًذ ،احسبس سضبیتوٌذی هی کٌٌذ.
هْبست فکش کشدى اص عشیق گفتگَ ثب دًیبی خبسج ٍ ثشٍص ًظشات ٍ داًص ّبی دسًٍی سا هی آهَصًذ.

 ٍ.دس هجوَع:






سضبیتوٌذی تین ّبی دسٍى سبصهبًی افضایص هی یبثذ.
حفظ ٍ ًگِ داسی کبسکٌبى افضایص هی یبثذ.
ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی افضایص هی یبثذ.
کیفیت اًجبم کبسّب افضایص هی یبثذ.
استقبء ضبیستگی ّبی کبسکٌبى سبصهبى ثب ضتبة ثیطتشی افضایص هی یبثذ.

.فرم توسعه فردی PDPدر بیمارستان مرکز طبی کودکان

فرم طراحی شذٌ بیمارستان  ،دارای مشخصات بشرح ریل می باشذ :
: C:H/H.R.M/H.W/8 -1

children Hospital =C.H

فشم هشثَط ثِ هشکض عجی کَدکبى

human Resource management = H.R.M
Hospital Wide = H.W

فشهْبی اختصبصی حَصُ هٌبثغ اًسبًی

فشم قبثل استفبدُ ػوَهی

ّ = 8طتویي فشم عشاحی ضذُ دس حَصُ هٌبثغ اًسبًی ٍ قبثل استفبدُ ثشای کلیِ ٍاحذّبی ثیوبسستبى هشکض عجی کَدکبى

 -2ثبکس تبسیخ تْیِ  ،تبسیخ آخشیي ثبصًگشی  ،تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی  :کِ ثبیستی حتوبً هطخص ٍ ثب استبًذاسد تبسیخ ثبصًگشی ثؼذی ًیض ثبضذ.

 -3فشم هزکَس حتوبً ثبیستی داسای ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  ،ثخصٍ/احذ هشثَعِ ٍ سوت سبصهبًی فشدی کِ فشم تَسؼِ فشدی ثشای اٍ تکویل هی
گشدد ،ثبضذ.
 -4فشم هزکَس داسای  2ثخص کلی دٍسُ ّبی الضاهی اػتجبسثخطی ٍ دٍسُ ّبیی کِ ثش اسبس ضشح ٍظبیف هَسد ًیبص است ،هی ثبضذ .دس ثخص
اٍل  12دٍسُ آهَصش الضاهی رکش ضذُ کِ کبسکٌبى ثبیستی سبلیبًِ ایي دٍسُ ّب سا گزساًذُ ٍ دس ستَى سٍش پبسخ ثِ ًیبص آهَصضی ً ،حَُ
گزساًذى دٍ سُ آهَصضی ( جْت سفغ ًیبص آهَصضی ) ؛ دس ستَى صهبى ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی  ،تبسیخ دٍسُ گزساًذُ ضذُ یب تبسیخی کِ ثشای
آى ثشًبهِ سیضی ضذُ است کِ دٍسُ گزساًذُ ضَد؛ دس ستَى ًتیجِ اسصیبثی اٍل ًیض ًتیجِ ثذست آهذُ اص دٍسُ گزساًذُ ضذُ دسج هیگشدد.
ثذیْی است دس صَست ػذم کست ًتیجِ حذ ًصبة یب ًتیجِ هغلَة ،کبسکٌبى ثبیستی هجذداً اسصیبثی ضذُ تب ًتیجِ هغلَة سا کست
ًوبیٌذ ٍ دس ًیبصّبی الضاهی هْبست الصم سا کست ًوبیٌذ.
دس ثخص دٍم ًیض کبسکٌبى خَد سا اسصیبثی کشدُ ٍ ثش اسبس آى ٍ ثب ػٌبیت ثِ ضشح ٍظبیف ضغلی فشد دٍسُ ّبیی کِ ًیبص ثِ گزساًذى آى هی داًٌذ
سا رکش کشدُ ٍ هسئَل ٍاحذ ًیض آى سا تبئیذ ٍ یب تکویل ًوبیذ.
سپس فشم تکویل کٌٌذُ ( کبسکٌبى ) ٍ هسئَل ٍاحذ هشثَعِ فشم سا اهضبء ٍ ثشای ثشسسی ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصضی ثِ ٍاحذ آهَصش ثیوبسستبى
اسسبل هی ًوبیٌذٍ .احذ آهَصش پس اص ثشسسی ٍ تبئیذ فشم ًسجت ثِ ثشًبهِ سیضی آهَصضی اقذام هی ًوبیذ ٍ فشم تَسؼِ فشدی  PDPسا ثشای
ٍاحذّب اسسبل هی کٌٌذ تب دس پشًٍذُ اػتجبسثخطی افشاد قشاس گیشًذ ٍ تب پبیبى سبل فشایٌذ آهَصش صَست پزیشد.

