دانشگاه علوم پسشکی تبریس
مرکس تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت )(SDH
با حمایت معاونت اجتماعی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پسشکی تبریس
و همکاری گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریس

عنوان کارگاه :کارگاه کشوری روش پژوهش در مولفه های اجتماعی سالمت
اهداف کارگاه:
ّذف کلی ایي کبسگبُ آضٌبیی ریٌفعبى بب ضبخص ّب ٍ سٌجِ ّبی هَلفِ ّبی اجتوبعی سالهت ٍ ًحَُ تعییي
آًْب ٍ ضیَُ هطبلعبت پظٍّطی بشای تعییي آًْب هی ببضذ
 -1آضٌبیی بب هفبّین اصَلی SDH
 -2اضٌبیی بب سٍش تحمیك کوی ٍ هطبلعبت پیوبیطی د سهَلفِ ّبی اجتوبعی سالهت
 -3آضٌبیی بب سٍش ّبی تحمیك کیفی ( هطبّذُ ،هصبحبِ عویك ٍ بحث دس گشٍّْبی هتوشکض)
 -4افتشاق سٍش تحمیك کوی ٍ کیفی
هخبطبیي :هسئَلیي /کبسضٌبسبى هشاکض تحمیمبت  SDHکطَس،اسبتیذ ،دستیبساى ٍ داًطجَیبى سضتِ ّبی هشتبط
 ،کبسضٌبسبى هسئَل هشاکض ستبدی بْذاضت استبى/ضْشسستبى
صهبى :سٍصّبی سَم ٍ چْبسم خشداد  8صبح تب  5بعذ اص ظْش
هکبى کبسگبُ NPMC :هشکض کطَسی هذیشیت سالهت
روش های یادگیری و یاددهی:
 -1بشای سٍش تحمیك کوی :ابتذا دس گشٍُ بضسگ ًکبت اصلی ّش هَضَع آهَصش دادُ هی ضَد( بِ
صَست سخٌشاًی تعبهلی) ٍ سپس دس گشٍُ ّبی کَچک بب حضَس یک ًفش  Tutorیک ٍ caseالعی
بشای هثبل یک هطبلعِ پیوبیطی اًجبم ضذُ دس سطح یک ضْش یب استبى بب هطخصبت اٍلیِ کلی دس اختیبس
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افشاد دس کبس گشٍّی لشاس هی گیشد ٍ دس ّش گشٍُ ًحَُ ًوًَِ گیشی اص آى جوعیت ،حجن ًوًًَِ ،حَُ تْیِ
ابضاس ّب هَسد بحث لشاس هی گیشد.
 -2بشای سٍش تحمیك کیفی :ابتذا دس ّش گشٍُ یک هَضَع بعٌَاى هَضَع اصلی هطشح هی ضَد ٍ
هصبحبِ عویك بصَست ایفبی ًمص دس ّش گشٍُ اًجبم هی ضَد ٍ اعضبی ّش گشٍُ ،هصبحبِ هشبَطِ سا
ًمذ کشدُ ٍ  Tutorدس اًتْب جوع بٌذی آهَصش الصم سا اًجبم هی دّذّ .ویي سٍش بب حضَس توبم
اعضبی گشٍُ بصَست اًجبم یک جلسِ  FGDبشگضاس هی ضَد ٍ دس پبیبى ،گشٍُ self-
 assessmentاًجبم هی ّذ .بعذ اص جوع بٌذی گضاسش دس گشٍّبی کَچک ،گضاسش کبسّبی
گشٍّی دس گشٍُ بضسگ اسایِ ٍ هَسد ًمذ ٍ بشسسی لشاس هی گیشد ٍ اسبتیذ ًکبت آهَصضی سا هطشح هی
کٌٌذ.
تجهیسات و امکانات مورد نیاز:
 -1هکبى کبسگبُ


سبلٌی بب ظشفیت ً 44فش ،بب هیض  Uضکل ،صٌذلی ّبی ساحت ٍ تجْیضات صَتی هٌبسب



فضبی هٌبسب بشای بشگضاسی جلسبت کبس گشٍّی هجضا اص سبلي اصلی داسای هیزض ٍ صزٌذلی ٍ ٍایزت

بشد


پشدُ ًوبیص ٍ اٍسّذٍ ،یذئَ پشٍطکتَس ٍ کبهپیَتشٍ ،ایت بشد ٍ هبطیک ٍایت بَسد

 -2هَاد هصشفی
 فَلذس یب کالسَس حبٍی چٌذ بشگِ سفیذ  ،A4خَدکبس ٍ بستِ آهَصضی کبسگبُ
 پزیشایی هتٌبسب بب اهکبًبت هَجَد
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کارگاه دو روزه روش پژوهش در مولفه های اجتماعی سالمت
روز اول 3خرداد 69
ردیف

هحورهای اصلی

1

افتتاحیه و خیزهقذم

2

هقذهه و کلیات

3

هعزفی SDH

4

ضاخص های عذالت در سالهت و سنجه های هولفه های اجتواعی
سالهت

فزد ارایه دهنذه
دکتز ههستی علیشاده
دکتز ههستی علیشاده

ساعت
8-6

6 -63.9

4

انواع  surveyدر هطالعات اجتواعی

دکتز هحوذ باقز علیشاده
اقذم

63.9 -09

5

روش های نوونه گیزی در هطالعات اجتواعی

دکتز هحوذ باقز علیشاده
اقذم

09-093.9

6

پذیزایی و کارگزوهی ( انتخاب نوع  surveyو روش های نوونه
گیزی)

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

093.9-003.9

7

روش های هحاسبه حجن نوونه در در هطالعات اجتواعی

دکتز هحوذ باقز علیشاده
اقذم

11.30 – 12.30

8

انواع روضهای جوع آوری داده در هطالعات پیوایطی

9

نواس و ناهار

دکتز ههستی علیشاده

12.30 - 13.30
13.30 -14.30

11

کارگزوهی( هحاسبه حجن نوونه و روش های جوع آوری داده ها)

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

14.30-16

11

نکات اخالقی در پژوهص های پیوایطی

دکتز سعیذ دستگیزی

16-16.45

12

جوع بنذی روس اول

دکتز ههستی علیشاده

16.45-17
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روز دوم  4خرداد 69
1

توصیف تحقیق کیفی

دکتز هحوذ عباس ساده

8 – 8.30

2

استفاده های تحقیق کیفی در هطالعات هزبوط به هولفه های اجتواعی
سالهت

دکتز هحوذ عباس ساده

8.30-9

3

آضنایی با ابشارهای هطالعات کیفی (بحث گزوهی هتوزکش)FGD

دکتز هحوذ عباس ساده

9-10

4

کار گزوهی( ) FGDو پذیزایی

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

5

آضنایی با ابشارهای هطالعات کیفی (هصاحبه عویق)

دکتز هحوذ عباس ساده

11.30-12.30

6

کار گزوهی(هصاحبه عویق)

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

12.30 -13.30

7

نواس و ناهار

8

سواالت باس

9

10-11.30

13.30-14.30
دکتز هحوذ عباس ساده

14.30-15

دکتز هحوذ عباس ساده

15-16

کذ گذاری بزای آنالیش
11

کار گزوهی ( کذ گذاری)

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

16-17

11

اختتاهیه

اساتیذ و ضزکت کننذگاى

17-17.30
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