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راهنمبی تکمیل فرم برنبمه توسعه فردی کبرکنبن
ايي فشم ثِ هٌظَس ثجت ًیبصّبی آهَصؿی وبسوٌبى ثیوبسػتبًْبی داًـگبُ علَم پضؿىی گلؼتبى دس خْت تَػعِ فشدی ايـبى طشاحی
ؿذُ اػت ٍ ثذيْی اػت اهىبى ايدبد تغییشات پیـٌْبدی هشاوض تبثعِ دس فشم هزوَس ٍخَد داسد اهب اعوبل ّشگًَِ تغییشات ثبيذ ثِ كَست
پیـٌْبدی ثِ ايي هعبًٍت اسائِ ؿذُ ٍ پغ اص تبيیذ وویتِ علوی داًـگبُ ٍاسد چشخِ وبسی هشوض هزوَس گشدد

 .دس ّویي ساػتب سعبيت

ًىبت ريل ؿبيبى تَخِ اػت:
 - 1وبسثشد فشم تَػعِ فشدی اثالغ ؿذُ اص هعبًٍت دسهبى دس آى هشوض الضاهب پغ اص تبيیذ ٍ تلَيت دس وویتِ ثْجَد ویفیت ّوبى
هشوض اهىبى پزيش هی ثبؿذّ .وچٌیي دس كَست عذم تلَيت فشم فَق الزوش دس وویتِ ثْجَد ویفیت ثیوبسػتبى (ثِ دلیل ؿشايط داخلی
ٍ يب خبسخی ثیوبسػتبى ) پیـٌْبدات آى وویتِ ثِ داىؿگبُ اسائِ ؿذُ ٍ پغ اص تبيیذ ًْبيی وویتِ علوی داًـگبُ ٍ اثالغ ًْبيی ثِ
ثیوبسػتبى لبثلیت اخشايی خَاّذ داؿت.
 - 2ايي فشم ثشای توبم وبسوٌبى ثیوبسػتبى دس سػتِ ّب ٍ سدُ ّبی ؿغلی هختلف تىویل هیـَد

(توبم وبسوٌبًی وِ دس ثیوبسػتبى

هـغَل فعبلیت هی ثبؿٌذ ٍ حتی ثشای ّوىبساًی وِ ثلَست ًیوِ ٍلت دس ثیوبسػتبى فعبلیت هی ًوبيٌذ )
 - 3تکویل جذٍل ًیبز آهَزضی فرد بِ ضرح ریل هی ببضذ :
 : 1-3مه در چٍ زمیىٍ ٌ ا یی ویبز دارم کٍ یبد بگیرم  :ایه قسمت تًسط کبرکىبن در ردٌ َبی مختلف شغلی ي بر اسبس ویبزمىذیُبی مًرد وظر
يی در جُت بُبًد سطح عملکرد شغلی تکمیل می گردد.
: 2-3وظر مسئًل مبفًق :در ایه قسمت ببیذ مسئًل مبفًق تبئیذ ومبیذ کٍ

َر یک از ویبزَبی آمًزشی بیبن شذٌ از سًی فرد در راستبی

فعبلیت َبی شغلی ي بُبًد عملکرد يی می ببشذ یب خیر.
ّ :3-3ذف یبدگیری  :علت اًتخبة عٌَاى آهَزضی تَسط فرد ٍ ًمطی کِ یبدگیری هبحث هَرد ًظر در بْبَد عولکرد فرد در بخص یب
ٍاحذ هَرد ًظر دارد

 :4-3رٍش یبدگیری  :ایي لسوت تَسط فرد تکویل هی ضَد .دس لؼوت سٍؽ آهَصؽ يب سٍؽ يبدگیشی  ،هوىي اػت ثشای ّش ًیبص
آهَصؿی چٌذيي سٍؽ ثشای ثشآٍسدُ ؿذى آى ًیبص ٍ ،خَد داؿتِ ثبؿذ ثٌبثشايي ثْشُ گیشی ٍ دسج يه يب چٌذ سٍؽ طجك هفبد ريل
الضاهی هی ثبؿذ ( .تىویل وٌٌذُ ايي لؼوت هؼئَل هبفَق هی ثبؿذ)
 .1ؿشوت دس خلؼبت ٍ وٌفشاًؼْب
 .2ؿشوت دس وبسگبّبی علوی
 .3هطبلعِ وتبة  ،طٍسًبل ٍ همبالت علوی
 .4يبدگیشی اص ّوىبساى يب ػشپشػت ٍاحذ
 .5ثبصديذ اص ثیوبسػتبًْبی ديگش
 .6تْیِ پَػتش  ،پوفلت  ،وتبثچِ  ،خضٍُ آهَصؿی  ،دػتَساالعول ٍ همبلِ ٍ ...
 .7هـبٍسُ ثب وبسؿٌبػبى كبحجٌظش
 :5-3آیب بِ ّذف دست یبفتِ ام  :دس ايي لؼوت فشد آهَصؽ گیشًذُ اص ديذگبُ خَد ٍ ثش اػبع افضايؾ هیضاى آگبّی ٍ تَاًوٌذی
خَيؾ دس خلَف ّشيه اص عٌبٍيي آهَصؿی گضيٌِ "ثلی يب خیش " سا اًتخبة هی ًوبيذ.
 :6-3تبریخ دستیببی  :ایي لسوت ببیذ تَسط خَد کبرکٌبى تکویل گردد  .در غَرت عذم آگبّی فرد از تبریخ ٍ زهبى دلیك آهَزش ،
الزم است ببزُ زهبًی پیص بیٌی ضذُ برای یبدگیری هبحث هَرد ًظر تخویي زدُ ضَد.
ً :7-3تیجِ ارزیببی اٍل  :ايي لؼوت تَػط هؼئَل هؼتمین فشد تىویل هی گشدد ً .ورُ حذ ًػبة برای لبَلی فرد بر اسبس هػَبِ

کویتِ بْبَد کیفیت بیوبرستبى هطخع ضذُ ٍ سٍؽ وؼت اطویٌبى ٍ تبيیذ ًتیدِ اسصيبثی تَػط هؼئَل ثش اػبع خط هـی
ی فشد الضاهی هی ثبؿذ.
ثیوبسػتبى هی تَاًذ هتفبٍت ثبؿذ  .ثذيْی اػت وِ ٍخَد هؼتٌذات ًحَُ اسصيبة

ً :8-3تیجِ ارزیببی دٍم  :دس كَست عذم هَفمیت فشد خْت وؼت حذالل ًوشُ لبثل لجَل اص ًظش آى هشوض اهىبى اخز آصهَى هدذد
اص فشد هزوَس حذاوثش طی هذت يه هبُ پغ اص اسصيبثی اٍلیِ اهىبى پزيش هی ثبؿذ  .الصم ثِ تَضیح اػت وِ فشد آهَصؽ گیشًذُ
هَظف اػت ثش اػبع تـخیق هؼئَل هبفَق ًؼجت ثِ آهبدگی ثشای اسصيبثی دٍم الذام ًوبيذ.
- 4تکویل جذٍل ًیبز آهَزضی هطببك ًظر هسئَل هبفَق بِ ضرح ریل هی ببضذ :

 :1-4عٌَاى آهَزضی :هؼئَل هبفَق يب ّوبى ػشپشػت ّش ثخؾ يب ٍاحذ (هثبل هبفَق پشػتبس  :ػشپشػتبس ّ ،وىبس ؿبغل دس
آؿپضخبًِ  :هؼئَل ٍاحذ تغزيِ ،ػشپشػتبس  :ػَپشٍايضس آهَصؿی ،هؼئَل آهبس ٍ هذاسن پضؿىی  :هذيشيت هٌبثع اًؼبًی ٍ  )...ثب
سداصًذ  .هؼئَل هؼتمین هطبثك اسصيبثی ثذٍ ٍسٍد ،
ثشسػی عولىشد گزؿتِ ٍ حبل ّش پشػٌل ثِ ثشسػی ٍ تىویل فشم  pdpهی ح
اسصيبثی ّبی دٍسُ ای ػبالًًِ ،تبيح ؿبخق ّبی اثشثخـی ػطح  ٍ 1ػطح  2هشتجط ثب تَاًوٌذی وبسوٌبى  ،هـبّذات لجلی عولىشد
پشػٌل،گضاسؿبت دسيبفتی ،هؼتٌذات ثجت ؿذُ دس دفتش گضاسؿبت ً،تبيح ًظبم ؿىبيبتً،تبيح سضبيت ػٌدی اص وبسوٌبى ٍ ً ...یبصّبی
ًوبی .
آهَصؿی پشػٌل سا ثشسػی ٍ ثجت هی د
ّ : 2-4ذف از اًتخبة عٌَاى  :در ایي لسوت علت اًتخبة عٌَاى آهَزضی پیطٌْبدی برای فرد ( برطبك آًچِ در بٌذ  3-3آٍسدُ ؿذ)
تَػط هؼئَل هبفَق دسج هی گشدد.
 :3-4سٍؽ آهَصؽ  :بر اسبس تَضیحبت بٌذ  4-3عول گردد.
 4-4تبریخ آهَزش  :در تکویل ایي لسوت تَجِ بِ رٍش آهَزش ضرٍری هی ببضذ  .درخػَظ عٌبٍیٌی کِ رٍضْبی ّبی (ضرکت
در جلسبت ٍ کٌفراًسْب – ضرکت در کبرگبُ ّبی علوی ) هی ببضذ تبریخ دلیك برگساری دٍرُ ّب درج گردد.

در خػَظ سبیر رٍضْب اعن از (هطبلعِ وتبة  ،طٍسًبل ٍ همبالت علوی  ،هـبٍسُ ثب وبسؿٌبػبى كبحجٌظش ٍ  )...آخشيي هْلت تعییي
ؿذُ تَػط ػبصهبى خْت الذام دس ساػتبی يبدگیشی عٌَاى هزوَس هـخق هی گشدد.
 : 5-4آیب بِ ّذف دست یبفتِ ام  :ایي بٌذ تَسط فرد تکویل کٌٌذُ برًبهِ ٍ بر اسبس رٍش رکر ضذُ در بٌذ  5-3تکویل گردد.
ً 6-4تیجِ ارزیببی اٍل  :ایي لسوت بر اسبس تَضیحبت بٌذ  7-3تکویل گردد.
ً : 7-4تیدِ اسصيبثی دٍم  :ایي لسوت بر اسبس تَضیحبت بٌذ  8-3تکویل هی گردد.
 - 5تىویل خذٍل سرفػل آهَزضی سبالًِ هَرد ًیبز سبزهبى (ٍفك برًبهِ استراتژیک-برًبهِ بْبَد کیفیت تحلیل ضبخع ّب ٍ)... ..بِ ضرح
ریل هی ببضذ :

 :1-5تعییي عٌَاى آهَصؿی :
 :1-1-5دس ايي لؼوت هؼئَل هؼتمین ٍ پشػٌل ثب ثشسػی ًیبصّبی آهَصؿی عٌَاى ؿذُ اص ػطَح هذيشيت اسؿذ ثیوبسػتبى ٍ ثشًبهِ
ّبی اثالغی اص ػطَح ثبالتش ػبصهبى ً،یبصّبی آهَصؿی سا اػتخشاج ٍ ثجت هی ًوبيٌذ.
 :2-1-5دس ًظش گش فتي الضاهبت آهَصؿی تعییي ؿذُ دس اػتبًذاسدّبی هلی اعتجبس ثخـی دس عٌبٍيي آهَصؿی ػبصهبى ضشٍسی هی
ثبؿذ
 :3-1-5ؿبيبى روش اػت وِ ولیِ عٌبٍيي تعییي ؿذُ تَػط هؼئَلیي هبفَق ثبيذ هٌطجك ثب اّذاف والى ٍ اختلبكی دس ثشًبهِ
اػتشاتظيه ثیوبسػتبى ٍ ّوچٌیي دس ساػتبی ثشًبهِ ثْجَد ویفیت هشوض ثبؿذ.
ّ : 2-5ذف از اًتخبة عٌَاى  :در ایي لسوت علت اًتخبة عٌَاى آهَزضی پیطٌْبدی برای فرد ( برطبك آًچِ در بٌذ 1-3آٍسدُ ؿذُ)
تَػط ػبصهبى دسج هی گشدد.
 :3-5سٍؽ آهَصؽ  :بر اسبس تَضیحبت بٌذ  3-3عول گردد
 4-5تبریخ آهَزش  :ایي لسوت بر اسبس تَضیحبت بٌذ  4-4تکویل گردد.

 5-5آیب بِ ّذف دست یبفتِ ام  :ایي بٌذ تَسط فرد تکویل کٌٌذُ برًبهِ ٍ بر اسبس رٍش رکر ضذُ در بٌذ 5-3تکویل گردد.

ً : 6-5تیجِ ارزیببی اٍل  :ایي لسوت بر اسبس تَضیحبت بٌذ  7-3تکویل گردد.
ً : 7-5تیدِ اسصيبثی دٍم  :ایي لسوت بر اسبس تَضیحبت بٌذ  8-3تکویل هی گردد.

 - 6ارزیببی برًبهِ تَسعِ فردی:
 :1-6علت عذم دستیببی بِ اّذاف  :در ایي لسوت الزم است در هَاردی کِ دستیببی بِ اّذاف حبغل ًطذُ ٍ لسوت خیر عالهت زدُ
ضذُ است  ،از دیذگبُ خَد فرد یب هسئَل هبفَق دالیل ٍ علل عذم دستیببی ثبت گردد.
:2-6الذاهبت اغالحی  :در غَرت عذم دستیببی فرد بِ آهَزش ّبی ارائِ ضذُ بر اسبس آخریي ارزیببی بِ عول آهذُ هسئَل هبفَق
پیطٌْبدات اغالحی خَد را در ایي لسوت ارائِ ًوبیذ.


بذیْی است بیوبرستبى ببیذ سیبست هطخػی را در راستبی برخَرد بب کبرکٌبى در غَرت عذم دستیببی ایضبى بِ اّذاف تعییي ضذُ
در ببزُ زهبًی هَرد ًظر تذٍیي ًوَدُ ٍ بر اسبس آى عول ًوبیذ.

 الذام ٍ تکویل جذاٍل ارزیببی اٍل – ارزیببی دٍم در راستبی پیبدُ سبزی سٌجِ (2-9آزهَى دٍرُ ای غالحیت ٍ تَاًوذی بر
اسبس برًبهِ تَسعِ فردی ) هی ببضذ
 در اًتْب فرم ّب ببیذ بِ اهضبی فرد ٍ هسئَل هبفَق برسذ ٍ تبریخ ببزبیٌی آى هطخع گردد.

 دس خلَف تعییي هؼئَل هبفَق ثِ ؿیَُ صيش عول گشدد.
هثبل هبفَق پشػتبس  :ػشپشػتبس  ،هبفَق ّوىبس ؿبغل دس آؿپضخبًِ  :هؼئَل ٍاحذ تغزيِ  ،هبفَق ػشپشػتبس  :ػَپشٍايضس
آهَصؿی ٍ دس ٍاحذّبی اداسی هؼئَل هبفَق وبسهيد  ،هؼئَل آى ٍاحذ ثَدُ ٍ هبفَق هؼئَل ٍاحذ يب ٍاحذّبی ته ًفشُ هذيشيت
هٌبثع اًؼبًی هی ثبؿذ.

.

