«برناهه توسعه فردی » چیست؟
تَسؼِ فردی ٍ یا تَسؼِ ضغلی ٍ حرفِ ای یک فرایٌذ هستور در خػَظ ارزیابی ًیاز ّای آهَزضی ّر فرد ٍ برًاهِ ریسی برای رفغ
ایي ًیاز ّا است .ایي فرایٌذ بِ ضوا کوک هی کٌذ کِ در خػَظ داًص ،ػولکرد ٍ یا هَفمیت ّای خَد فکر کٌیذ ٍ برای ارتما ٍ
پیطرفت فردی ،تحػیلی ٍ آهَزضی خَد برًاهِ ریسی ًواییذ.
با ایجاد ٍ اجرای PDPفضایی را بَجَد هی آٍرین کِ در آى ّرکذام از پرسٌل فرغت هی یابٌذ با همام هافَق خَد بِ ًحَ ضفاف
غحبت کردُ ٍ ػالٍُ بر بیاى هطکالت  ،اًتظارات همام هافَق را دریابٌذ ٍ در ًْایت بِ یک جوغ بٌذی در جْت اجرای ّرچِ بْتر
خذهات برسٌذ .ػالٍُ بر ایي با اجرای ایي طرح هی تَاًین بِ درستی حیطِ ّایی را کِ پرسٌل در آًْا ًیاز بِ آهَزش دارًذ را
تؼییي ًوَدُ ٍ با هتورکس ًوَدى آهَزش ّا بر ًیازّای ٍالؼی پرسٌل باػث افسایص اثربخطی ٍ کارآیی آهَزش ّا ضذ .
نحوه نوشتن PDPدر پرستاری
الزم است ابتذا تػوین بگیریذ کِ چِ هی خَاّیذ یاد بگیریذ ٍ یا هی خَاّیذ بِ چِ هَفمیتی دست یابیذ ّ.ذف خَد را برای آیٌذُ
تؼییي کٌیذ بْتر است ّر سال رٍی دٍ یا سِ هَضَع با ّذف هطخع  ،تورکس کٌیذ تا آى کِ بر رٍی یک ّذف هبْن ٍ غیر ٍاضح
ٍ بسرگ تورکس کٌیذ.
ّذفی کِ تؼییي هی کٌیذ بایذ دارای خػَغیاتی باضذ کِ بِ اختػار ًاهیذُ هی ضَد ایي خػَغیات ضاهل هَارد زیر است
 - 1هطخع بَدى Specific
 - 2لابل اًذازُ گیری Measurable
 - 3لابل دست یابی Attainable
 - 4هٌطمی ٍ ٍالغ گرایاًِ Realistic
 - 5دارای زهاى بٌذی Timely , Time bounded
برای آى کِ بتَاًیذ چٌیي ّذفی برای خَد تؼییي کٌیذ الزم است ابتذا سَاالت زیر را از خَد بپرسیذ:


در حال حاضر در چِ هَلؼیتی ّستن؟



در ایٌذُ ای هطخع ،هی خَاّن بِ کجا برسن؟



چگًَِ هی خَاّن بِ آى جا برسن؟



چِ هٌابؼی هی تَاًذ بِ هي کوک کٌذ؟



چِ هَاًؼی در سر راّن ٍجَد دارد؟

ًَضتي یک برًاهِ تَسؼِ فردی دارای  5هرحلِ است کِ ّوِ ایي هراحل برای آى کِ ،یک «برًاهِ تَسؼِ فردی » بِ درستی تذٍیي
ضذُ ٍ هؼتبر ٍ لابل ارزیابی باضذ ،ضرٍری است.
هراحل تدوین «برناهه توسعه فردی» :
 - 1تعیین هدف  /اهداف Define Objectives
 - 2تدوین نقشه برای رسیذى بِ ّذف Achieve the objectives.
 - 3ارزیابی ًمطِ ای کِ ترسین کردُ اینEvaluate the plan .
 - 4ثبت و نشان دادن هسیری کِ پیوَدُ اینDemonstrate the plan .
 - 5زهان بندی هسیر حرکتTimescale .

یک نمونه ازتدوین «برنامه توسعه فردی»

 - 1هن در چه زهینه ای نیاز دارم که یاد بگیرم ؟

فطارخَى باال
 - 2چگونه هی توانن این نیاز را برآورده کنن؟

آگاّی از آخریي راٌّواّای بالیٌی کِ تَسط اًجوي فطار خَى باال در  .....چاپ ضذُ است.
 - 3هدف (هدف اصلی) هن از این یادگیری چیست؟

کٌترل فطار خَى باال هطابك با راٌّواّای بالیٌی کِ در ایي زهیٌِ تذٍیي ضذُ است.
 - 4اهداف خاصی (اهداف اختصاصی) که آرزو دارم بدان برسن چیست؟

 داًستي هیساى فطار خَى هطلَب برای کٌترل بیواری فطارخَى باال ًَضتي دستَرالؼول تطخیع ٍ کٌترل فطار خَى باال تجَیس دارٍ ّا هطابك با راٌّوای بالیٌی هٌتطر ضذُ تَسط ............... داًستي یک فرهَل ػولی برای تجَیس دارٍّای ضذ فطارخَى - 5چگونه هی خواهن به این اهداف اختصاصی برسن؟

-

خَاًذى راٌّواّای بالیٌی هؼتبر در ایي زهیٌِ.

-

ضرکت در جلسات ٍ ًطست ّای ػلوی هخػَظ پسضکاى ػوَهی.

-

سازهاى دّی یک ًطست ػولی ٍ کاربردی با ّواٌّگی بیي بخطی.

-

کار با دیگر ّوکاراًن بر رٍی دستَرالؼول ّای جذیذ ٍ فرهَل ّای درهاًی بِ رٍز ضذُ.

 - 6چگونه هی توانن برناهه توسعه خودم را ارزیابی کنن؟
هویسی ٍضؼیت کٌترل فطار خَى بیواراى تحت درهاى .
 - 7چگونه هی توانن نشان دهن که چه کار هایی برای رسیدن به هدفن کرده ام؟

-

ًگْذاری یک کپی از راٌّوای بالیٌی کِ هَرد استفادُ هي بَدُ است.

-

یادداضت برداری از ًکاتی کِ در ًطست ّای ػلوی کِ ضرکت کردم ،هَرد تَجِ هي لرار گرفت.

-

ًطاى دادى هستٌذات در خػَظ برًاهِ ّایی کِ در آى ضرکت کردُ ام.

-

ًگْذاری یک کپی از دستَرالؼول ّای تطخیع ٍ کٌترل فطارخَى باال ٍ فرهَل ّای ػولی دارٍ درهاًی

-

ًطاى دادى ًتایج هویسی فطار خَى بیواراى تحت درهاى .

 - 8فرصت و جدول زهانی هن چیست؟

-

سِ هاُ برای تذٍیي دستَرالؼول جذیذ.

-

ّذایت هویسی  12هاُ بؼذ از اجرای دستَرالؼول جذیذ بر رٍی بیواراى تا اجازُ تغییر درهاى را بذّین ٍ ایي حمیمت کِ
بیواراى تحت درهاى با چٌذ رشین ّستٌذ

راًُْاي اضتفادِ از فؼانيتٓاي ضٕديُذ آيٕزغي درتذٔيٍ
PDP
فؼانيتٓاي ايٕزغي

1

اضتفادِ از يجالت ؛يقاالت ؛ جطتجٕي ايُترَتي
؛آيٕزظ از راِ دٔر
اضتفادِ از گايذ اليٍ ْا ؛ پرٔتكم ْا ؛ اضتفادِ از
دضتٕرانؼًم ْاي خالصّ غذِ كايپيٕتري (ياَُذ
يذيريت بيًاريٓاي يسيٍ ٔ) ...
ايجاد ارتباط بيٍ داَػكذِ ْا با حٕزِ بانيُي در
بازبيُي اصٕل يذيريت بانيُي

4

اضتفادِ ازجهطات گرْٔي در بانيٍ بّ صٕرت
ػًهي
اضتفادِ از فيذبك ْاي اػالو غذِ از ضٕي
داَػكذِ ْا
اضتفادِ ازبازخٕردْأ گسارغات حبت غذِ
رٔزاَّ
حبت َيازْاي برأردِ َػذِ بيًاراٌ َ/يازْاي
ايٕزظ پسغكي
اضتفادِ ازبررضي كيص ْاي يتفأت بّ صٕرت
تصادفي
اضتفادِ ازَتايج بررضي ْاي اَجاو غذِ جٓت حم
يػكالت در كيص ْاي يٕجٕد
اضتفادِ ازَتايج تجسيّ ٔ تحهيم حٕادث
اضتفادِ از فيهًٓاي ٔيذيٕيي
اضتفادِ از اطالػات بانيُي جاَبي ياَُذ اطالػات
يربٕط بّ َطخّ َٕيطي يا اطالػات بيًاراٌ
ارجاع غذِ
بررضي كايم بيًار
اضتفادِ از تحقيقات يػابّ
اضتفادِ از پرٔتكم ْاي َٕغتّ غذِ تٕضط تيى
درياَي
اضتفادِ از يقاالت َٕغتّ غذِ يا ديگر اطالػات
حبت غذِ حاصم از بررضي بيًاراٌ
اضتفادِ از دضتٕرانؼًم ْا ٔ پرٔتكم ْاي بّ
رٔز بانيُي يراكس
اضتفادِ از تؼاريف ٔيًيسي ْاي اَجاو غذِ
تٕضط حٕزِ ْاي غير بانيُي ياَُذ داَػكذِ ْا
اضتفادِ از يقاالت /ضًيُارْا َٔ/ظريات يٕجٕد
در زييُّ َيازْاي ايٕزغي يٕرد َظر
اضتفادِ از ازيٌٕ ْاي تخصصي
داَػگآْاي ديگر
((MRCGP
اضتفادِ از ازيٌٕ ْاي خٕد ارزيابي
داَػگآْاي ديگر

2

3

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

***

بطيار ضٕديُذ (اضتاَذارْاي طاليي )

**

فؼانيتٓاي ضٕديُذجٓت
اضتفادِ در تؼريف ٔ
يػخص كردٌ َيازْاي
آيٕزغي (اْذاف ػيُي)
*

***

**

***

بّ يٕارد  18 ٔ 9رجٕع
غٕد
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***

*
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*
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بّ يٕارد  18 ٔ 9رجٕع
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*

*
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بّ يٕارد  18 ٔ 9رجٕع
غٕد
***

*

**

*

*
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*

*

**

يؼًٕال ضٕديُذ

فؼانيتٓاي ضٕديُذ
درجٓت دضتيابي بّ
اْذاف

**

*

تا حذي ضٕديُذ

فؼانيتٓاي ضٕديُذجٓت
اضتفادِ در ارزيابي َتايج
دٔرِ ْاي ايٕزغي

در تذٔيٍ برَايّ تٕضؼّ فردي غذِ يخال زدِ غذِ (فػار خٌٕ باال ) ؛ از فؼانيتٓاي آيٕزغي فٕق بّ غكم زير اضتفادِ غذِ
اضت :
-1
-2

-3
-4
-5

جٓت تؼييٍ َياز آيٕزغي ٔ ْذف آيٕزغي  :اضتفادِ از گايذ اليٍ ْا () 2
جٓت دضتيابي بّ اْذاف آيٕزغي ٔ راْكارْاي يٕحر در ايٍ يطير  :اضتفادِ از گايذ اليٍ ْا ( ) 2؛اضتفادِ از
يقاالت ٔ َظريات ( ) 19؛ اضتفادِ از پرٔتكم ْا ( ) 15؛ اضتفادِ از جهطات بانيُي ( )4؛اضتفادِ از پرٔتكم ْاي
يراكس ( )17؛اضتفادِ از يباحج داَػكذِ ْاي يرتبط (. )5
جٓت ارزيابي َتايج آيٕزظ فراگرفتّ غذِ  :يًيسي كُترل فػارخٌٕ(. )18
جٓت يػخص غذٌ برَايّ ْايي كّ تا كٌُٕ در ايٍ زييُّ اجرا گرديذِ  :گسارغات ٔ يطتُذات حبت غذِ تٕضط
پرضُم ( )6؛ كّ غايم پرٔتكم ْا  ،دضتٕرانؼًم ْا ٔ يًيسي ْاي اَجاو غذِ در ايٍ زييُّ يي باغذ .
جٓت تؼييٍ زياٌ بُذي يُاضب  :اضتفادِ از ديگر پرٔتكم ْاي يػابّ َٕغتّ غذِ ( )15؛ يًيسي ْاي اَجاو غذِ
(. )18

جٓت اطًيُاٌ از احر بخػي برَايّ تٕضؼّ فردي تذٔيٍ غذِ ؛ ييتٕاٌ از چك نيطت زير اضتفادِ ًَٕد :

چك ليست بررسي در طراحيPDP
 -1حذاقم َ 2ياز آيٕزغي در برَايّ يػخص غذِ اضت ؟
خير
بهي

َ -2يازْاي آيٕزغي حبت غذِ بر اضاش اضتاَذاردْاي آيٕزظ پرضتاري بٕدِ ٔ جٓت رفغ َيازْاي غغهي ٔ
تخصصي پرضتاراٌ احر بخع يي باغذ ؟
خير
بهي

 -3حذاقم يك فؼانيت آيٕزغي براي ْر َياز آيٕزغي تؼريف غذِ اضت ؟
خير
بهي

-4فؼانيتٓاي آيٕزغي قيذ غذِ قادر بّ برآٔردِ ضاختٍ َيازْاي آيٕزغي يٕرد َظر يي باغُذ ؟
َياز بّ تٕضيحات بيػتر دارد
خير
بهي

-5فؼانيتٓاي آيٕزغي قيذ غذِ كايم ٔكفايت كُُذِ يي باغُذ ؟
َياز بّ تٕضيحات بيػتر دارد
خير
بهي

-6فؼانيتٓاي آيٕزغي تؼييٍ غذِ يٕرد تاييذ پرضتار جٓت دضتيابي بّ َيازْاي آيٕزغي ٔي يي باغذ ؟
بهي

خير

َياز بّ تٕضيحات بيػتر دارد

فرم ثبت آهوزش های انجام شده
هدت زهان صرف شده
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