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Personal developmenبرنامه توسعه فردي یا مفهوم مقدمه اي بر  t plan 

گردد و بر اساس آن، به منظور است که طی آن نیازهاي آموزشی کارکنان ارزیابی می، فرایندي )PDP( برنامه توسعه فردي
کارکنان در اولویت بندي اهداف و تعیین میزان  این فرایند به .پذیردمی، برنامه ریزي مناسب انجام رفع این نیازهاي آموزشی

  .ایمپرداخته PDPدرواقع به تدوینآوریم، می زمانی که این فرایند را به صورت مستند در .پیشرفت آنها کمک می کند

ع و محیطی آنان را شناسایی نموده و در جهت رفمناسب براي کارکنان که نیازها و الزامات فردي، سازمانی و  PDPتدوین  
 . از ضرورت باالیی برخوردار استهاي شغلی گام بردارد، تحقق این نیازها و ضرورت 

هاي خود را توانند تدوین برنامه توسعه فردي را انجام داده و نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهر یک از کارکنان می
کت آینده و ارتقاي خود را مشخص نموده و براي شناسایی نموده و اهداف خود را بر اساس نیازهاي سازمانی تعیین و مسیر حر

 .اجراي برنامه را ارزیابی نموده و خط مشی بعدي را تعیین نمایند) سه یا شش ماهه(همچنین در فواصل . آن برنامه ریزي کنند

هاي آموزشی و توان ستاده اصلی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان بشمار آورد که طی آن نیازرا می) PDP(برنامه توسعه فردي
براي ) کارمند و سرپرست(دو طرف توسعه اي فرد ارزیاب شونده مشخص می گردد و به صورت برنامه مدون و مورد توافق 

نیز مورد از سوي دیگر این برنامه می تواند به عنوان درونداد فرایند ارزیابی عملکرد  .پایش و ارزیابی سال آینده تدوین می شود
شخص شده در بازه زمانی معین آن، حصول یا عدم حصول اهداف آموزشی فرد نحویکه با توجه به موارد م استفاده قرار گیرد به

یک از موارد تحقق نیافته در صدر توجه قرار گرفته و به منظور دستیابی به آنها، تدابیر الزم  هرگیرد و مورد ارزیابی قرار می
-نظر می آید اما در برنامه لحاظ نشده است نیز به برنامه افزوده میاتخاذ می گردد همچنین هر مورد دیگري که ضروري به 

را به آنان در ثبت و هاي الزم یاري رسانده و راهنمایی PDPسرپرست می بایست به ارزیاب شوندگان در تدوین برنامه . شود
 . کنندمستندسازي حوزه هاي یادگیري و نتایج محقق شده ارائه 

 :زاي زیر می باشدبرنامه توسعه فردي شامل اج

 نیازسنجی آموزشی  -1

 و اولویت بندي آنها ارزیابی نیازهاي آموزشی -2

 تعیین اهداف آموزشی -3

 تدوین برنامه مناسب جهت تحقق اهداف تعیین شده -4

 اجراي برنامه -5

 برنامه ارزیابی -6

 

 



 :برنامه توسعه فردي پزشکان

خود را به منظور هرچه اثربخش تر نمودن فرایند  پزشکان به آنان کمک می کند تا نقطه نظرات و پیشنهادات PDPتدوین 
بایست به صورت می PDPاین . در پیشرفت و توسعه فردي و حرفه اي خود شرکت نمایندیادگیري ارائه نموده و بطور فعال 

دهد، یفعال و پویا به مورد اجرا گذارده شود به گونه اي که تمامی تغییراتی که در نیازهاي شغلی و آموزشی پزشکان رخ م
  :به شرح ذیل مطرح استنکاتی  و اهداف آموزشی در ارتباط با تعیین نیازهاي شغلی. بطور مستمر در آن به روز گردد

 : نیازهاي شغلیتعیین  -الف

1. PDP هاي تکمیلی که آنان در طول خدمت خود این قابلیت را دارد که نیازهاي حرفه اي پزشکان و نیز دانش و مهارت
 .شخص نمایدنیاز دارند را م

بایست شود که طی یک دوره زمانی مشخص و برنامه ریزي شده میتعیین می PDPنیاز شغلی در  3بطور معمول، حداقل  .2
 .به آنها پاسخ داده شود

برخی پزشکان . عملکردي، محلی یا ملی تعیین شود هاي فردي،با توجه به نیازها و اولویتنیازهاي شغلی ممکن است  .3
 :PPDP(خود، براي تدوین برنامه توسعه حرفه اي و عملکردي خود  PDPتعیین شده در  ممکن است از موارد

Physician Personal Development Plan (استفاده نمایند . 

شود مگر اینکه آن کمبود یا ضعف خود را در نداشتن دانش یا مهارتی خاص لزوماً به عنوان نیاز شغلی در نظر گرفته نمی .4
 .ن سازدعملکرد پزشک نمایا

آورند ممکن است مواردي را براي لحاظ کردن در پزشکان پس از ارزیابی که از دانش، مهارت و عملکرد خود به عمل می .5
PDP در نظر بگیرند. 

بایست مورد بازبینی قرار گیرند و در صورت نیاز تغییرات در آن نیازهاي شغلی تدوین شده در فواصل زمانی مشخص می .6
 . صورت پذیرد

 :اهداف آموزشیین تعی) ب

هاي یادگیري گیرد بهتر است با توجه به سبکانتخاب فعالیت هایی که در راستاي یادگیري و توسعه فردي پزشکان انجام می
رویکردي که در . اي هماهنگ و متناسب با اهداف شغلی تعیین گرددمرجح پزشکان و نیازهاي شغلی و حرفه اي آنان و به گونه

بایست به صورت جامع و همه جانبه نگر بوده و ابعاد مختلفی را گیرد میمورد توجه قرار میشی پزشکان تعیین نیازهاي آموز
 . هاي شخصی، دانش، مهارت و قابلیت هاي عملکردي پزشک در برگیردتوانایی: اعم از

 :تدوین برنامه مناسب جهت تحقق اهداف تعیین شده) ج

اهداف و نیازهاي آموزشی تعیین شده و نیز زمان برنامه ریزي شده براي تحقق هر رود که با توجه به از پزشکان انتظار می .1
یک از آنها، اقدامات الزم را بعمل آورده و در راستاي رفع این نیازها با هماهنگی مسئول بخش و سوپروایزر آموزشی محل 

 .را اجرایی نمایند PDPخدمت خود فعالیت هاي تعیین شده در 

گیرند، ممکن است ارزیابان و ارزیابی شوندگان تصمیم بگیرند مورد بازبینی قرار می PDPاز تدوین  زمانیکه نتایج حاصل .2
 . سال آینده لحاظ کنند PDPکه از اهداف آموزشی محقق نشده صرف نظر نموده یا آنها را در 



 :PDPبازبینی ) د

و روایی آنها به عنوان  پایاییتایید رند بنابراین از لحاظ سبک و محتوا با یکدیگر تفاوت دا) PDP(برنامه هاي توسعه فردي  .1
 .شودمطرح می PDPموضوعی چالش برانگیز در ارزیابی و بازبینی 

  .شاخص محور استفاده نمود هايمی توان از رویکرد PDPبراي تحقق روایی و سازگاري  .2

-مورد توافق قرار گرفته) کارکناناي مرکز رشد و توسعه حرفه( RCGPاز سوي  PDP*هاي ارزیابی استانداردها و شاخص .3

 .از این استانداردها استفاده کنند PDPتوانند در بازبینی و بررسی اند که ارزیابان می

را غیر رضایت بخش تلقی  PDPشوند و ارزیابان در سازمان محقق نمی PDPزمانیکه استانداردها و شاخص هاي ارزیابی  .4
ح هر مرکز به طور مجزا استانداردهاي مناسب تدوین گردد و به مورد اجرا می کنند این امکان وجود دارد که در سط

 . گذارده شود

 *PDPشاخص هاي ارزیابی 

1.SMART اهداف تعیین شده در  :بودن اهداف آموزشی تعیین شدهPDP  می بایست مشخص، قابل اندازه گیري، قابل
 .ري داشته باشندتحقق پذی در بازه زمانی مشخصبوده و دستیابی و واقع بینانه 

 
نه تنها براي پیشرفت در دانش و مهارت  PDPدر برنامه  :PDPتوجه به دانش، مهارت و نگرش کارکنان در برنامه . 2

ی شود بلکه نگرش هاي پزشکان نیز مورد توجه قرار گرفته و براي ایفاي هرچه موثرتر نقش پزشکان کارکنان برنامه ریزي م
 .ل می آیدبرنامه ریزي هاي مقتضی به عم

 
و به منظور  دادهبایست تحقق ستاده ها یا بروندادهاي مشخصی را هدف قرار می PDPبرنامه  :برنامه ستاده محور بودن .3

 .تاده ها، شاخص هاي مناسبی در نظر گرفته شوددستیابی به این س
 

می بایست در فواصل  PDPبرنامه  :آنتوجه به نیازهاي شغلی آینده پزشک در تدوین و  PDPبه روز بودن برنامه  .4
  .آنرا به روز نمود مقتضی یا شرایط کاريآینده زمانی مشخص مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به نیازهاي شغلی 

 
هر  :تدوین شده با خصوصیات و ویژگی هاي فردي، دانش و مهارت هاي مختص هر پزشک PDPانطباق برنامه  .5

 .مختص خود را داشته باشد زیراکه هر فرد نیازها و اهداف شغلی خاص خود را دارد PDPفرد می بایست برنامه 
 
محقق تعهد بیشتر در  و به منظور PDPدر تدوین  :PDPدر تدوین برنامه و سرپرست بخش مشارکت پزشک  .6

 .مشارکت فعال داشته باشنددر این رابطه نمودن آن، هم پزشک و هم سرپرست واحد می بایست 
 
وجود فرایندي که بتواند تمامی ستاده ها یا بروندادهاي مورد  :PDPیندي براي بازبینی و بررسی برنامه وجود فرا .7

را بررسی کرده و از عدم تحقق یا تحقق ناقص آنها آگاهی حاصل نماید، از ضروریات  PDPانتظار و تعیین شده در برنامه 
یادگیري برنامه نیز کمک شایانی نماید بدین نحو که پاسخگوي این قابلیت می تواند به جنبه . آیداین برنامه بشمار می

 .چرایی محقق نشدن اهداف آموزشی بوده و به کشف کاستی ها و مشکالت موجود در این مسیر یاري رساند
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تعیین نیازهاي آموزشی
آنها به اهداف تبدیل 

SMART 

 اولویت بندي نیازها

تعیین فعالیت هایی که 
در مسیر تحقق اهداف 

آموزشی می بایست انجام 
 پذیرند

تعیین نتایج حاصل از 
 PDPاجرایی نمودن 

 تدوین شده

اعمال تغییرات یا 
 PDPتعدیالت الزم در 
 زدر صورت نیا

نیازهاي شغلی که در صورت عدم تحقق،   .1
 شکالت اساسی در عملکرد ایجاد می کنندم

اولویت هاي آموزشی و توسعه اي که در   .2
ماه آینده عملکرد فرد را تحت تاثیر  12طول 

 قرار می دهد

شکایات یا نارضایتی هاي وارده بر عملکرد  .3
 فرد

 مطالعه کتاب، ژورنال و منابع اینترنتی.1
 اشرکت در جلسات و کنفرانس ه. 2
علمی با تاکید بر شرکت در کارگاه هاي . 3

 عملی مهارت هاي 
و شرکت در جلسات مشاوره با کارشناسان . 4

expert panel 
 یادگیري از همکاران یا سرپرست واحد. 5

اجرایی شواهد و مستندات موجود دال بر .1
  تدوین شده PDPدن نمو

شواهدي دال بر تغییر رفتاري یا عملکردي .2
 PDPفرد در نتیجه اجرایی نمودن 

شواهدي دال بر تاثیر آموزش یا یادگیري .3
 هاي محقق شده بر روي مراقبت از بیمار

اعمال هرگونه تغییر یا اصالحات الزم بر روي .1
PDP و بعضاً حذف موارد غیر ضروري اولیه 

ثبت موارد آموخته شده به همراه تاثیري که . 2
بر روي کیفیت مراقبت هاي ارائه شده به 

 بیماران داشته است
 سال آتی PDPاندیشیدن جهت طرح ریزي . 3

 PDPچرخه 



نه از این برنامه به همراه گام هاي اساسی که یک نموبه ، PDPدر این بخش به منظور هرچه عملیاتی تر و ملموس تر نمودن 
بخش اول . شرح ذیل و در سه بخش می تواند انجام پذیردبه  PDPدوین برنامه ت  .شودمی اشاره لحاظ می گردد در تدوین آن

ا نقاط ضعف و قوت همچنین فرصت ه: شامل(کارکنان خود روساي بخشها براي هریک از اي است که حاوي اطالعات محرمانه
 .می پردازند SWOTآنرا تکمیل می کنند و بر اساس اطالعات حاصله به تحلیل ) و تهدیدات شغلی که آنها با آن روبرو هستند

ف و تقویت انجام شده، براي رفع نقاط ضع SWOTبخش دوم به شرح و بیان اقداماتی پرداخته می شود که بر اساس تحلیل 
چه روشها و د و نمی گردد که اقدامات در چه بازه زمانی می بایست انجام پذیردر این بخش مشخص . فرصت ها ارائه می شود
 . لحاظ می گردد نیز راي ارزیابی موارد انجام شده نقاط ارزیابی و پایشبنیاز است همچنین  هاملزوماتی براي تحقق آن

 . نیز روند انجام اقدامات و پیشرفت هاي حاصله را بازگو می کندبخش سوم 

 :بخش اول
 اطالعات محرمانه

 
:                                                            رئیس بخش                                                                     :             نام بیمارستان

 :سمت کارمند                                                                                      :نام کارمند
 برنامه توسعه فردي و حرفه اي

 
 باموفقیت پزشک در انجام وظایف و مسئولیت هاي خود و تحقق اهداف شغلی تعیین شده، سرپرست واحد به منظور 

 SWOTبه انجام تحلیل .........................................  در تاریخ.............. ..................مربوطه با نام  و پزشک. .........................نام 
  .پردازندمی

 
 :نقاط قوت

 
صالحیت، توان مدیریت زمان، : مثال

 ....متعهد و
 
 

 :نقاط ضعف
 

آموزشی الزم  نگذراندن دوره هاي: مثال
پانکسیون کمري در رابطه با مهارت 

)LP( و.....  
 

 :فرصت ها
امه توسعه فردي، دسترسی به برن: مثال

وجود حمایت هاي کافی به منظور 
در انجام هاي الزم فراهم نمودن آموزش

 .....و  )LP(پانکسیون کمري 

 :تهدیدات
نداشتن وقت کافی جهت شرکت : مثال

 ......در کالس هاي آموزشی و

 
 :انجام شده SWOTشرح اقدامات پیشنهادي بر اساس تحلیل 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
 



گردد تا با این برنامه بتوان نقاط ضعف را ه اي هر پزشک طراحی می، برنامه توسعه فردي و حرفSWOTپس از انجام تحلیل 
شود که این برنامه هرماهه مورد البته توافق می. رفع نمود، بر تهدیدات غلبه کرد و نقاط قوت و فرصت ها را قوت بخشید

 . نمودمنظم و زمان بندي شده ثبت  بازبینی قرار گیرد و پیشرفت هاي حاصله در هر مرحله را به طور
 

 م شده و برنامه ریزي براي تحقق آننیاز سنجی هاي آموزشی انجا: بخش دوم
 :نام بخش:                                                 نام بیمارستان

 :نوع مسئولیت:                                                      نام پزشک
 :امضا:                                                شده از سوي پزشک تاریخ قرائت نیازسنجی آموزشی انجام

 
 :امضا:                                     تاریخ قرائت نیازسنجی آموزشی انجام شده از سوي سرپرست بخش

 
 
 

 روند انجام اقدامات و پیشرفت هاي حاصله: بخش سوم
 

 شخص مسئول امضاي پیشرفت انجام برنامه تاریخ
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کارگاه عملی براي  1کالس آموزشی تئوریک و  1

براي وي برگزار  انجام پانکسیون کمرينحوه آموزش 
  .گردیده است

 

 
 

دوره هاي آموزشی الزم براي 
 تحقق نیازهاي شغلی پرسنل

 

روشها و ملزومات موردنیاز براي 
 رگزاري دوره هاي آموزشیب

بازه زمانی تحقق برنامه 
 هاي طرح ریزي شده

ارزیابی اقدامات انجام شده در این 
 خصوص

آموزش تئوریک رگ گیري  -
 صحیح از بیماران

آموزش عملی آشنایی با  -
پانکسیون کمري  نحوه انجام 

)LP( ..................... ........... 
 
 
 

 زمان مناسب -
 مکان مناسب -
 ا مربی کارآزمودهاستاد ی -
- ................................... 

ماهه نخست سال  6
91 

کل دوره هاي آموزشی طراحی 
تدارك دیده شد و اقدامات شده 

الزم به منظور برگزاري آنها به 
 .......... و عمل آمد

ی  ر   
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