
 کیفی در آموزش پزشکی پژوهشکارگاه 
 1397 مهر 18تاریخ برگزاری: 

 برنامه: کلی فاهدا 

 کیفی در آموزش پزشکی پژوهشخصوص پارادایم  ارتقای دانش، نگرش و مهارت فراگیران در

 :اهداف رفتاری 

 از برگزاری این کارگاه فراگیران قادر خواهند بود: پس

 نمایند.را تشریح پژوهش کیفی  ویژگیهای 

  کنند. با پژوهش کمی مقایسهرا پژوهش کیفی 

  را نام ببرند.انواع پژوهش کیفی 

  را بیان نمایند.جمع آوری داده ها در پژوهش کیفی نحوه 

  داده های جمع آوری شده را شرح دهند.  کدگذاریشیوه 

  را توضیح دهند. تحلیل داده های کیفینحوه 

  را نام ببرند. یاعتبار داده های کیفچهار معیار بررسی 

  را توضیح دهند. گزارش نویسی در پژوهش کیفیشیوه 

 .اصول اخالقی الزم برای مدیریت رابطه استاد و دانشجو را شرح دهند 

 .نقش برنامه درسی پنهان در آموزش حرفه ای گری را توضیح دهند 

 اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان هدف: گروه 

  دکتر الدن فتی: کارگاه علمیدبیر 

 اخالق در آموزش پزشکی و جدول برنامه زمانی مباحث کارگاه پژوهش کیفی

 ارائه دهنده نحوه ارائه موضوع زمان 

 مباحث صبح

13- 8:30 

 

   مقدمه و معارفه دقیقه 20

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه معرفی پژوهش کیفی  دقیقه 30

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه کمیمقایسه پژوهش کیفی با پژوهش  دقیقه 30

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه انواع پژوهش کیفی  دقیقه 40

انتخاب متدولوژی کیفی مناسب بر مبنای موضوع  دقیقه 30

 پژوهشی 

 مخاطبان کار گروهی

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه جمع آوری داده ها در پژوهش کیفی  دقیقه 30

مباحث بعد از 

 ظهر

17- 14 

 دکتر الدن فتی سخنرانی تعاملی کدگذاری داده ها  دقیقه  30

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه تحلیل داده های کیفی دقیقه 30

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه اعتبار داده های کیفی دقیقه 20

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه گزارش نویسی در پژوهش کیفی دقیقه 30

 لیال نعیمی سخنرانی تعاملی اخالق در آموزش پزشکی دقیقه 40

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه برنامه درسی پنهان دقیقه 20

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه جمع بندی و اختتامیه دقیقه 10

 

 

 

 


