
 «مطالعات کیفی»روزه  سه یکارگاه آموزشبرنامه 

 اسفند ماه 41و  7،8زمان برگساری کارگاه 

 هخاطباى بتَاًٌذ بِ سَال ّای سیز بِ درستی پاسخ دٌّذ:سِ رٍسُ اًتظار هی رٍد در پایاى کارگاُ 

 دّيذ؟ ًوی اًجام کوی را آى چزا ٍ ایذ گزفتِ ًظز در کيفی صَرت بِ را هَضَع ایي چزا 

  ؟بٌَیسينچگًَِ یک هقالِ کيفی 

 چگًَِ دادُ ّای کيفی را تحليل کٌين؟ 

  َچگًَِ با ًزم افشار هکس کيMAX-Q دادُ ّای کيفی را تحليل کٌين؟  

 اسفٌذ 7:رٍس اٍل 

 تسْيل کٌٌذُ / هذرس سهاى هَضَع ردیف

دکتر لیال دشمنگیردکتر علی جنتی،  8:88-8:38 1ر گزٍّی ضوارُ اک،هعزفی کارگاُ ٍ آضٌایی با ضزکت کٌٌذگاى 1  

 دکتر علی جنتی 8:38 – 9:88 در حَسُ سالهت چزایی ٍ اّويت رٍش ّای پژٍّص کيفی 2

 دکتر لیال دشمنگیر 9:88 – 9:38 رٍیکزد کيفی در پژٍّص ٍ تفاٍت آى با رٍیکزد کوی 3



 لیال دشمنگیردکتر  9:38 – 18:88 کار عولی در هقایسِ پژٍّص ّای کيفی ٍ کوی: 2ضوارُ  کار گزٍّی 4

 18:88-18:28؛ استزاحت ٍ پذیزایی 3

 دکتر لیال دشمنگیر 18:28-11:88 ضزایط اجزای پژٍّص کيفی چيست 

 دکتر معصومه قلی زاده 18:38-11:18 اًَاع دادُ ّا ٍ رٍش ّای گزداٍری آًْا در پژٍّص ّای کيفی 4

 لیال دشمنگیردکتر  11:18-11:48 تکٌيک ّای گزداٍری دادُ ّا در  در پژٍّص ّای کيفی 5

6 
در پژٍّص  دادُ ّا گزداٍری ٍ تکيٌک ّای : کار عولی  رٍش ّا3ضوارُ  کار گزٍّی

 ّای کيفی
 دکتر لیال دشمنگیر 11:48- 13

 اسفٌذ 8: دٍمرٍس 

 ّذایت کٌٌذُ /سخٌزاى  سهاى هَضَع ردیف

 دکتر لیال دشمنگیر 8:88-8:15 اّذاف جلسِ دٍمهعزفی  1

علی جنتیدکتر  8:15-8:45 اًَاع ًوًَِ گيزی در پژٍ ّص ّای کيفی 1  

 لیال دشمنگیردکتر  8:45-9:38 رٍش ّای تحليل دادُ ّای کيفی 

 دکتر لیال دشمنگیر 9:38 – 18 : تحليل دادُ ّای کيفی 1ضوارُ  کار گزٍّی 2

 18:88-18:38؛ استزاحت ٍ پذیزایی 3

 دکتر لیال دشمنگیر 18:38- 11:15   کيفی ّای دادُ تحليل عولی رٍش: 1 ضوارُ گزٍّی کار 4

 معصومه قلی زادهدکتر  11:15-11:45 کيفی پژٍّطْای در ابشار اعتبارسٌجی رٍضْای 5



 

 

 

 

 دکتر لیال دشمنگیر 11:45-13:88 هطالعِ کيفیگشارش : 2 ضوارُ کار گزٍّی 7

 اسفٌذ 14سَم رٍس 

 MAXQDA کيفی تحليل افشار ًزم آهَسش کارگاُ

 ّذایت کٌٌذُ /سخٌزاى  سهاى هَضَع ردیف

 دکتر لیال دشمنگیر 8:88-8:38 هعزفی کارگاُ ٍ آضٌایی با ضزکت کٌٌذگاى 1

2 
 ٍرٍد ٍ ایجاد ًحَُ، اسٌاد هذیزیت   -کار ضزٍع ٍ افشار ًزم ّای بخص با هقذهاتی آضٌایی   -

 ... ٍ ساسی هقَلِ ٍ کذگذاری اًَاع   -عکس ٍ تصَیزی صَتی ٍ هتٌی اسٌاد
 دکتر لیال دشمنگیر 8:38 – 18:88

 18:88-18:38؛ استزاحت ٍ پذیزایی 3

4 
 هذل   -جستجَ ّا، خزٍجی اًَاع ٍ ساسی ًوَدار گيزی، گشارش   -دادُ ّا تفسيز ٍ هذیزیت فزایٌذ   -

 …ٍ   -هفاّين ًقطِ تزسين ٍ ساسی
 دکتر لیال دشمنگیر 12-18:38


