
  دفتر حاکمیت بالینی معاونت امور درمان ارومیه

  )Personal Development Plan   )PDPبرنامه توسعه فردي 

  چیست؟» برنامه توسعه فردي «
این  .و برنامه ریزي براي رفع این نیاز ها استهر فرد شغلی و حرفه اي یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیاز هاي آموزشی  هتوسعه فردي و یا توسع

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

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

  .را پایش کرده و قدم هاي مثبتی براي حمایت از افراد برداردهر فرد پیشرفت 
  

  چیست؟»  امه توسعه فرديبرن«و نوشتن  PDPفواید انجام دادن 
براي نشان » برنامه توسعه فردي«وجود . ي عملی و بالینی به عملکرد بالینی، بیماران و در نهایت سیستم بهداشت فایده می رساندارتقا و بهبود مهارت ها

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

  .و به پرسنل کمک می کند که قابلیت هاي خود راشناخته و  در زمان استخدام ، به آنان کمک می کندیري و توسعه نیاز ها همراه است یادگ
  
  : PDPحوه نوشتن ن

هدف خود را براي آینده .بگیرید و یا می خواهید به چه موفقیتی دست یابید تصمیم بگیرید که چه می خواهید یاد الزم است ابتدا  PDP براي نوشتن 
  . ح  و بزرگ تمرکز کنیدبهتر است هر سال روي دو یا سه موضوع با هدف مشخص، تمرکز کنید تا آن که بر روي یک هدف مبهم و غیر واضتعیین کنید 

  : به طور مثال 
من می خواهم در خصوص بیماري هاي پوستی « به جاي  »  برخورد با اگزما در کودکان بنویسممی خواهم یک راهنماي بالینی در خصوص نحوه من « 

  .» اطالعاتم را ارتقا دهم
   » می خواهم چک لیستی در خصوص کنترل عفونت بنویسم« به جاي » ارزیابی فرایند شستن دست ها بنویسم در موردیک چک لیست می خواهم «

  :این خصوصیات شامل موارد زیر است. می شود ، باشدنامیده  SMARTا باید داراي خصوصیاتی که به اختصار ی که تعیین می کنیدهدف
 Specific خص بودن مش -1

 Measurable قابل اندازه گیري -2

 Attainableقابل دست یابی  -3

 Realisticمنطقی و واقع گرایانه   -4

 Timely , Time boundedداراي زمان بندي  -5

  :براي آن که بتوانید چنین هدفی براي خود تعیین کنید الزم است ابتدا سوواالت زیر را از خود بپرسید
 در حال حاضر در چه موقعیتی هستم؟  
 رسم؟می خواهم به کجا ب ،مشخص اي در اینده  
 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 و معتبر و » برنامه توسعه فردي «یک  ،که مرحله است که همه این مراحل براي آن 5داراي  PDPنوشتن یک برنامه توسعه فردي 
  .قابل ارزیابی باشد، ضروري است

  :» برنامه توسعه فردي«مراحل تدوین 



 Define Objectives اهداف/ هدف تعیین   -1

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

 Evaluate the plan. نقشه اي که ترسیم کرده ایم ارزیابی  -3

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

  Timescale. مسیر حرکت زمان بندي -5

  

  :» برنامه توسعه فردي« نوشتن یک نمونه از 

 من در چه زمینه اي نیاز دارم که یاد بگیرم ؟ - 1

  فشارخون باال
 

 چگونه می توانم این نیاز را برآورده کنم؟ - 2

  .چاپ شده است.....  که توسط انجمن فشار خون باال در راهنماهاي بالینیآگاهی از آخرین 
  

 من از این یادگیري چیست؟) هدف اصلی(هدف  - 3

  .تدوین شده است هکنترل فشار خون باال مطابق با راهنماهاي بالینی که در این زمین
 

 که آرزو دارم بدان برسم چیست؟)  اهداف اختصاصی( یاهداف خاص - 4

  میزان فشار خون مطلوب براي کنترل بیماري فشارخون باالدانستن   -
  نوشتن دستورالعمل تشخیص و کنترل فشار خون باال -
  ...............تجویز دارو ها مطابق با راهنماي بالینی منتشر شده توسط  -
  دانستن یک فرمول عملی براي تجویز داروهاي ضد فشارخون -
 

 اختصاصی برسم؟چگونه می خواهم به این اهداف  - 5

  .خواندن راهنماهاي بالینی معتبر در این زمینه -
  .شرکت در جلسات و نشست هاي علمی مخصوص پزشکان عمومی -
  .سازمان دهی یک نشست عملی و کاربردي با هماهنگی بین بخشی -
  .کار با دیگر همکارانم بر روي دستورالعمل هاي جدید و فرمول هاي درمانی به روز شده -

 

 م برنامه توسعه خودم را ارزیابی کنم؟چگونه می توان -6

  .درمانوضعیت کنترل فشار خون بیماران تحت  ممیزي
  

 ام؟ نشان دهم که چه کار هایی براي رسیدن به هدفم کردهچگونه می توانم  -7

 .نگهداري یک کپی از راهنماي بالینی که مورد استفاده من بوده است -

 .که شرکت کردم، مورد توجه من قرار گرفت یادداشت برداري از نکاتی که در نشست هاي علمی -

 .نشان دادن مستندات در خصوص برنامه هایی که در آن شرکت کرده ام -

 نگهداري یک کپی از دستورالعمل هاي تشخیص و کنترل فشارخون باال و فرمول هاي عملی دارو درمانی -

  .نشان دادن نتایج ممیزي فشار خون بیماران تحت درمان -



 

 زمانی من چیست؟فرصت و جدول  - 8

  .سه ماه براي تدوین دستورالعمل جدید -
ماه بعد از اجراي دستورالعمل جدید بر روي بیماران تا اجازه تغییر درمان را بدهیم و این حقیقت که بیماران تحت  12هدایت ممیزي  -

 درمان با چند رژیم هستند

  
  

 شما  براي ارائهو به ، می تواند مفید واقع شده براي رسیدن به هدف برداشته اید که جداولی از این قبیل که در زیر می بینید براي ثبت قدم هایی
  . کند کمک، مافوق فرد رسیدن به اهدافتان به فرد ارزیاب و یا نحوه دات مستن

  ..به شما کمک می کند تا چیزي را از یاد نبرید ، برداشته ایددر طول مسیر خود جه داشته باشید ثبت به موقع  قدم هایی که تو

  
  :فرم ثبت آموزش هاي انجام شده 

  مدت زمان صرف شده  جلسه/ نشست /  نام دوره  تاریخ
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