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نام و نام خانوادگی  :نجمه خواجه
عنوان سخنرانی :برنامه توسعه فردی IDP

کنفرانس

تٌْب راُ پیص بیٌی آیٌذُ
سبختي آى است
The only way to predict
The future is to create it
Individual Development Plan
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آموزش شرکت فوالد هرمسگان برای ساختن آینده
چه کار کرد و می کند؟!

آسیبشناسی آموزشی فوالد هرمسگان مبنایی
برای برنامه ریسی و تدوین نقشه راه آموزش و
بهسازی منابع انسانی
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ضزٍع

هزحلِ اٍل) تؼییي هٌببغ آسیبضٌبسی آهَسضی (هػبحبِّب ،اسٌبد
ببال دستی ٍ الشاهبت هذل  ٍ MTMالشاهبت )10015
هزحلِ دٍم) تذٍیي ٍ تَسؼِ ضبخعّبی آسیب ضٌبسی آهَسضی
ٍ ًطبًگزّبی آى
هزحلِ سَم) اًذاسُ گیزی ضبخعّب ( هویشی ٍ سٌذکبٍی ٍ ) ...

هزحلِ چْبرم) تؼییي آسیبّبی آهَسضی

هزحلِ پٌجن) تؼییي بزًبهِّبی بْبَد

هزحلِ ضطن) تؼییي اٍلَیت بزًبهِّبی بْبَد ٍ تذٍیي
بزًبهِ سِ سبلِ تَسؼِ آهَسش
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پبیبى
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برهامه توسعه فردی
Individual Development Plan
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چرا برهامه توسعه فردی؟
• آمًزش ي بُسبزي كبركىبن ،تىُب بٍ آمًزشَبي سىتي در كالس درس محذيد وميببضذ.
• كبركىبن سبزمبن از صالحيت الزم براي اوتخبة فعبليتَبي بُسبزي خًد برخًرداروذ.
• كبركىبن ويس در قببل يبدگيري ي بُسبزي خًيص مسئًلىذ ي ببيذ پبسخگً ببضىذ.
• رضذ ي بُسبزي كبركىبن در تعبمل وسديك بب سرپرستبوطبن تسُيل ميضًد.
• رضذ كبركىبن در سبزمبن تىُب رضذ عمًدي وميببضذ.
• رضذ ي بُسبزي كبركىبن طي فرايىذي مستمر ريي ميدَذ.

تَجِ فزاٍاى بِ
ٍضؼیت
بیَگزافیکی ٍ
اتَبیَگزافیکی فزد
تَجِ بِ دیذگبُّبی
ّوکبراى کبرهٌذ در
تذٍیي پزٍفبیل
بزًبهِ تَسؼِ فزدی

ًشدیکی هػذاق بِ
هػذالی
ضبیستگیّبی
فزدی ٍ ضبیستگی
ّبی هَرد ًیبس
همطغ خبظ سهبًی
بِ تَجِ بِ
جٌبِّبی ػبطفی ٍ
ضخػیتی فزد

هالحظبت ضزکت فَالد
ّزهشگبى در تذٍیي
بزًبهِ تَسؼِ فزدی

تَجِ بِ دیذگبُّبی
هذیزاى ٍ
سزپزستبى هستمین
کبرهٌذ در تذٍیي
پزٍفبیل بزًبهِ
تَسؼِ فزدی
ارائِ کبهل
هسئَلیت هذیزیت
یبدگیزی بِ خَد
افزاد
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تَجِ بِ
استبًذاردّبی
آهَسضی
(ضبیستگیّبی
ضغلی)

تَجِ بِ ػولکزد
فزد در تؼییي ًیبس
آهَسضی

تؼییي ًیبسّبی
یبدگیزی کبرکٌبى
بب تَجِ بِ
سبکّبی یبدگیزی
ایطبى در تؼییي
رٍش یبدگیزی
استفبدُ اس
فزغتّبی
یبدگیزی هتٌَع
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هذل ػولیبتی پیبدُ سبسی تذٍیي بزًبهِ تَسؼِ فزدی ()IDP

بزرسی ًمصّبی فٌی اس
هٌظز فزد ٍ سزپزست
بزرسی اًتظبرات رفتبری ٍ اخاللی
اس هٌظز فزد ٍ سزپزست

ػالهت گذاری ضبیستگیّبی فٌی ٍ رفتبری ٍ تؼذیل
آىّب بزاسبس بزًبهِّبی ٍالؼی (هطبٍر ٍ سزپزست)
تطکیل جلسِ هػبحبِ ٍ بزرسی سَابك ٍ بب هحَریت
ضبیستگیّبی حبغل اس ًمصّب
تؼییي فبغلِ داًطی فزد یب ضبیستگی ّبی
اًتظبر هحَر
ارائِ پیطٌْبد فزغت یبدگیزی بزاسبس
اطالػبت بذست آهذُ
ًیل بِ تَافك (ضبغل ٍ سزپزست) بب
هحَریت هطبٍر ٍ اهضبء سٌذ IDP

فرایود تدوین برهامه توسعه فردی ( )IDPبرای یک فرد
هزحلِ  : 1گزدآٍری دادُّب بب استفبدُ اس کبربزگّبی هختلف
هزحلِ  : 2تذٍیي پیص ًَیس بزًبهِ تَسؼِ فزدی

هزحلِ  : 3تطکیل جلسِ تذٍیي بزًبهِ تَسؼِ فزدی
هزحلِ  : 4بِ رٍس رسبًی ٍ تؼذیل بزًبهِ تَسؼِ فزدی
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هدف بدون برنامه
فقط در حد آرزو می ماند

هٌببغ هَرد ًیبس بزای ضزٍع طزح
– ضبیستگیّبی احػبء ضذُ هطبغل
– ًیوزخ ػولکزد کبرهٌذ
– سَابك آهَسضی فزد
– فزغتّبی لببل ٍاگذاری بِ افزاد
– ٍ سبک یبدگیزی ّز فزد
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هزاحل اجزای کل فزآیٌذ تذٍیي بزًبهِ تَسؼِ فزدی
– تکویل فزم  IDPتَسط ضبغل
–

تکویل فزم  IDPتَسط سزپزست (اًتظبرات اس کبرهٌذ)

– هػبحبِ تخػػی هطبٍر آهَسش ٍ بْسبسی بب کبرکٌبى طزح پبیلَت
– تؼییي ًیبسّبی فزدی
– تَافك گزٍّی بز رٍی پزٍفبیلّب
– آهبدُ سبسی گبًت اجزایی بزًبهِ IDP

– اػطبء پزٍفبیل ٍ سٌذ  IDPبِ کبرکٌبى
– اجزای دلیك پزٍفبیل
– ارسیببی ٍ هذیزیت فزآیٌذ
– ایجبد سهیٌِ رضذ کوی بزًبهِ

اهواع فرصت های یادگیری
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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فرصت مطبلعبتي
شيروبل كالة
مربيگري
ببزديذ
مىتًريىگ
َمبيص
يبيىبر
سمپًزيًم
سميىبر
.....
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غير ممکه

بٍ ايه معىي است كٍ َىًز راٌ حل را پيذا وکردٌ ايم

IMPOSSIBLE
Only means that you haven't found the solution

هجمه خواجه
09171586632
Khaje.n@hosco.ir
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