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 موضوعات سرنرانی

ّسفانلي 

 ایعطاحياتعاضوٌتطلویفیتاذثاضؾالهتجْتاؾتفازُذثطًگاضاىٍافطازضؾاًِ

 

فطعياّساف 

 تْیِهحتَاٍظاّطهٌاؾةتطایاتعاض

 (Content Validity Index)قاذمضٍائيهحتَاتااؾتفازُاظتعییيضٍایيهحتَیٍظاّطیاتعاض

اتعاضزضتعستىطاضپصیطیٍاًؿجامزضًٍيReliabilityتعییي
 

ّسفواضتطزی 

ایي.تْیِاتعاضیاؾتاًساضزجْتوٌتطلویفیتاذثاضؾالهتتَؾظذثطًگاضاىٍافطازضؾاًِای
زاًفجلَگیطیهيًوایسٍزضزضاظهستاعتوازجاهعِضاتِاذثاضmisutiliztionاتعاضاظ

 .ؾالهتافعایفذَاّسزاز
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 روش اجرا

زؾتیاتيتِقاذمّاٍآیتنّایهَضزًیاظزضچهلیؿت،اتتساجؿتجَیيزضهٌاتعجْت
.الىتطًٍیهنَضتگطفت

هطتثظهَضزهغالعِلطاضگطفتٍآیتنّاٍقاذمّایاضائِقسُهسًظطلطاضگطفتهماالت.
آیتنضاتِعٌَاىقاذمّای7ٍّوىاضاًفتْیِقسٍُزضآىoxmanهمالِایوِتَؾظ

چهلیؿتلطاضتْیِهحَضیتانليتَز،انليزضاضظیاتيویفیتاذثاضؾالهتاضائِزازُ
.آیتنتْیِگطزیس20پیفًَیؽاٍلیِتْیِهكتولتط.گطفت

ضٍایيتطضؾي 

تطضؾيپایایي 
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  1390ارزیثهطت 20تا کلیس واشه های زیر زر تارید 
 .جستجو ضس google scholarسایت  

 "mass media" ("health news" OR "medical 

news") (tools OR checklist) quality 

 Results 1 - 10 of about 540. (0.06 sec)  

540هَضزاٍلعٌَاىذَاًسُقسزض100.هَضزگعاضـقس
.نَضتهطتثظتَزىذالنٍِتعسهمالِاـزیسُقسٍؾیَگطزیس

هَضزؾایتقس63ُ.تَزقاذمّایاوؿويهَضزهمالِياٍلی
 .قس saveتَزآًْاضاتطضؾيوطزٍُهماالتهطتثظ
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 1390ارزتیهطت  24زر تارید  -PUBMEDجستجو زر 

 

ُتطزاضی تحمیمات هطوع اؾت؛ هحفَػ اًتكاض حمَق ؾالهت زاًف اظ تْط  7 

 Meshجستجو بر اساس  تعداد

191395 "(Mass Media"[Mesh]) OR "Communications Media"[Mesh] 1 

20814 " ((Checklist/methods"[Mesh] OR "Checklist/standards"[Mesh] )) OR "Guideline" [Publication Type] 2 

35007 "Quality Control"[Mesh] 3 

22953 "Newspaper Article" [Publication Type] OR "Journalism"[Mesh] OR "Newspapers"[Mesh] 4 

 5 تا اینجابدون هیچ محدودیتی

1 (((#24) AND #25) AND #13) AND #27 

1 AND 2 AND 3 AND 4 

6 

80 3 AND 4 7 

71 Limits Activated: English, Field: Title/Abstract 8 

32 4 AND 2 9 

30 Limits Activated: English, Field: Title/Abstract 10 



 تررسی روایی

تِعٌَاىاپیسهیَلَغیؿت3جلؿِایتاحضَضعي content expertٍ3زٍ)تَلیسوٌٌسُذثط
.تطگعاضگطزیس lay expertتِعٌَاى(ؾطزتیطٍیهذثطًگاضؾالهت

تِهٌظَضاعویٌاىاظضٍائيهحتَایتْیِقسُ،هغالعِضٍایيهحتَی(Content Validity 

Study)تااظْاضًظطافطازذثطُزضهَضزتهتهؾَاالتاذصگطزیس،.
اضظقیاتيًحًَُگاضـ-1ًظطافطاززضهَضزهَضَعاتظیط(Wording)2-تٌاؾة

قاذمهیعاىگَیایي-Content Validity Index3آیتوْایاًترابقسُ،تعییي
(Representativeness)اتعاضجوعآٍضیقس.
تغییطاتيزضًحًَُگاضـآیتناؾاؼًظطقطوتوٌٌسگاىجْتقفافیتٍلاتلفْنتَزى،تط

.آیتنتثسیلقس14تِاًتْایجلؿِزض.ّانَضتگطفتتطذيآیتنّا،حسفٍاضافِقسى
ًفطقطوتوٌٌسُاضؾال6پؽاظانالحاتنَضتگطفتِ،چهلیؿتتهحیحقسُتطای

 .لطاضگطفتهَضزؾٌجفّطیهاظؾَاالتذهَلهٌاؾثتٍقفافیتگطزیسًٍظطآًْازض
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 مورز سنجص قرار گرفت  4الی  1زر ذصوظ هر سوال، مناسثت و ضفافیت زر قالة عسز 
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زضّطؾَال،هٌاؾثتٍقفایتآىهَضز4ٍیا3زضنَضتاًترابعسز
ّوچٌیيعيیهؾَالجاهعیتآىًیعهَضزؾَاللطاض.پصیطـلطاضگطفت

 .گطفت
اؾاؼایيًظطاتؾَاالتيوِاظًظطهٌاؾثتٍقفافیتٍضعیتهٌاؾثيتط

ًساقتٌسٍتطاؾاؼًىاتيوِعيجلؿِهكَضتينَضتگطفتِتَز،چه
.لیؿتتهحیحقس

گعیٌِتطتیةٍتعسازؾَاالتًیعتغییطًوَزتطذيگعیٌِّاحصفٍتطذي
.یافتًمفغطتالگطیقسٍاظؾَیيتطذيؾَاالتتطجیحي

ًْایتاتَؾظزٍاپیسهیَلَغیؿتٍیهؾطزتیطزیگطهَضزتطضؾيًْایيلطاض
 گطفت
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 تررسی پایایی اتسار

تَز،اًگلیؿيهمال7ٍِفاضؾيهمال3ِقاهلوِآىتاهطتثظذثطٍهمال10ِ:اٍلهطحلِزض
هطحلِزٍزض.قسزازُؾالهتذثطًگاضاىاظًفط8تِ(test- retest)آظهَىتىطاضٍآظهَىاًجامجْت

.گطفتنَضتّفتِزٍفانلِتِ
لطاضتطضؾيهَضزّاپاؾدتيعلت.ًكسهیؿطآًالیعًتایجتِاعتوازتؿیاضپاؾدتيهَاضززلیلتِ

ظتاىتِتؿلظعسمزلیلتِاحتواال.اؾتتَزُاًگلیؿيآىهماالتوِتَزهَاضزیتِهطتَطٍگطفت
ایيزضوٌٌسُقطوتافطازتااتْامضفعجْت.اؾتًثَزُهیؿطؾَاالتتِزّيپاؾداهىاىاًگلیؿي
اًگلیؿيظتاىزاًفزضهكىلٍتَزقسُهغطحًظطتاییسجْتزضّاپاؾدٍقسحانلتواؼلؿوت
 .گطزیستیاى

ذثط12ٍاًترابهمالِزٍاظزُزٍم،هطحلِزض همالٍِذثط12.گطزیستْیِآىتِهطتَط
.گطززتىویللیؿتچهیهذثطّطتطایتاقسزازًُفط8تِلیؿتچهّوطاُتِیه،ّطتِهطتَط
 .گطفتاًجامّفتِزٍفانلِتِهطحلِزٍعيالسامایي

ِقسُانالحًؿرِضٍیتطآظهَىتىطاضٍآظهَىهجسزازٍمهطحلِانالحاتاظتعس:ؾَمهطحل
 .گطفتنَضت
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 مرحله زوم

تَافكزضجِؾَالّطتطضؾيجْت(kappa)ٍتَافكزضنس(percent agreement)
 .گطززهياؾتفازُوطًٍثاخآلفایقاذماظزضًٍياًؿجامتطایّویٌغَض.گطزیسهحاؾثِ

 

ُتطزاضی تحمیمات هطوع اؾت؛ هحفَػ اًتكاض حمَق ؾالهت زاًف اظ تْط  12 

Percent agreement sigt Std.error kappa ُضوار 
 سَال

82.79 0.000 0.083 0.476 1 

73.11 0.000 0.077 0.550 2 

11.23 3 

77.38 0.000 0.074 0.607 4 

59.75 0.000 0.085 0.346 5 

70.78 0.000 0.102 0.354 6 

70.63 0.000 0.078 0.542 7 

50.56 0.000 0.078 0.263 8 

56.32 0.000 0.080 0.339 9 

10 10 

14.44 11 

69.23 0.000 0.103 0.391 12 

71.18 0.000 0.111 0.333 13 



 :  مرحله زوم
 testمرحله 

ِجْتتطضؾياًؿجامزضًٍياتعاض،آلفایوطًٍثاخهَضزؾٌجفلطاضگطفتوِزضهطحلِآظهَىاٍلی(test)عسز
.ًتیجِتاثیطحصفّطؾَالزضهمساضآلفایوطًٍثاخزضجسٍلهكرمقسُاؾت.تسؾتآهس(715/0)
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رُ
وا

ض
  

 Cronbach's Alpha if Item ػٌَاى سَال

Deleted 

 713. باضذ؟ هی هؼتبر کافی اًذازُ بِ هَجَد هستٌذ یا هقالِ آیا 1

 719. است؟ کافی ًوًَِ حجن یا ٍ است دار هؼٌی آهاری ًظر از اثرات کِ ضذُ ادػا هقالِ هتي در آیا 2

 689. دارد؟ هطابقت ضذُ گسارش گیری ًتیجِ ٍ ّا یافتِ هقالِ، چکیذُ در ضذُ ارائِ هطالب با ػیٌا خبر هتي در هَجَد ّای یافتِ آیا 3

 718.  است؟ ضذُ هطخص خبر، هتي در ضذُ ارائِ هطالب اصلی هخاطب گرٍُ  آیا 4

ِ ّای خطرات، ػَارض، آیا 5  693. است؟ ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش هتي در هطالؼِ، اصلی هَضَع احتوالی ػَاقب ٍ ػَارض از ًاضی ّسیٌ

 675. دارد؟ ٍجَد خَاًٌذگاى دستیابی جْت خبر هٌبغ کاهل هطخصات خبری هتي در آیا 6

  هصرف کِ است ضذُ رکر هثال ػٌَاى بِ است؟ چقذر افراد سالهتی بر (... ٍ خطر ػاهل دارٍ،)تاثیر هقذار کِ است ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش در آیا 7
 .است برایر دٍ هقذار تاثیر، هقذار از هٌظَر .کٌذ هی برابر دٍ را برًٍطیت بیواریْای بِ ابتال اهکاى سیگار

.663 

ِ ّای بیي آیا 8 ُ کٌٌذُ ٍ است گرفتِ صَرت ضرٍرت اًذازُ بِ ٍ رٍضٌی بِ بررسی ایي آیا دارد؟ ٍجَد ّوخَاًی هطالؼات، سایر ًتایج ٍ هطالؼِ ایي یافت   گورا
   ًیست؟

.700 

 681. است؟ گرفتِ قرار بررسی هَرد هٌافغ تضاد ًظر از (.... ٍ هقالِ )خبر هٌبغ آیا 9

 685.   است؟ هقالِ هحتَای با هطابق خبری (تیتر )ػٌَاى آیا 10

 719. است؟ هٌاسب ػام هخاطب برای خبری هتي دضَاری سطح آیا 11

ِ ّا سایر بِ آیا 12  701. است؟ گرفتِ صَرت آًْا بیي اثربخطی ًظر از ای هقایسِ ٍ ضذُ اضارُ هَجَد، خذهات ٍ هحصَالت بیي در گسیٌ

 706. است؟ ضذُ هخاطباى برای هطالؼِ، ًظر هَرد خذهت یا هحصَل بَدى دسترس در بِ اضارُ ای خبری، گسارش هتي در آیا 13



 مرحله زوم
 re- test  مرحله تکرار آزمون

زضهطحلِتىطاضآظهَى(re-test)ًتیجِتاثیطحصفّطؾَالزضهمساضآلفای.تسؾتآهس(707/0)آلفایوطًٍثاخ
 .هكرمقسُاؾت5وطًٍثاخزضهطحلِتىطاضآظهَى،زضجسٍلقواضُ
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  ضوارُ

 سَال

 Cronbach's Alpha if ػٌَاى سَال

Item Deleted 

 720. باضذ؟ هی هؼتبر کافی اًذازُ بِ هَجَد هستٌذ یا هقالِ آیا 1

 675. است؟ کافی ًوًَِ حجن یا ٍ است دار هؼٌی آهاری ًظر از اثرات کِ ضذُ ادػا هقالِ هتي در آیا 2

 683. دارد؟ هطابقت ضذُ گسارش گیری ًتیجِ ٍ ّا یافتِ هقالِ، چکیذُ در ضذُ ارائِ هطالب با ػیٌا خبر هتي در هَجَد ّای یافتِ آیا 3

 707.  است؟ ضذُ هطخص خبر، هتي در ضذُ ارائِ هطالب اصلی هخاطب گرٍُ  آیا 4

ِ ّای خطرات، ػَارض، آیا 5   رٍضٌی بِ خبری گسارش هتي در هطالؼِ، اصلی هَضَع احتوالی ػَاقب ٍ ػَارض از ًاضی ّسیٌ
 است؟ ضذُ هطخص

.713 

 671. دارد؟ ٍجَد خَاًٌذگاى دستیابی جْت خبر هٌبغ کاهل هطخصات خبری هتي در آیا 6

  ػٌَاى بِ است؟ چقذر افراد سالهتی بر (... ٍ خطر ػاهل دارٍ،)تاثیر هقذار کِ است ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش در آیا 7
  برایر دٍ هقذار تاثیر، هقذار از هٌظَر .کٌذ هی برابر دٍ را برًٍطیت بیواریْای بِ ابتال اهکاى سیگار هصرف کِ است ضذُ رکر هثال
 .است

.651 

ِ ّای بیي آیا 8   صَرت ضرٍرت اًذازُ بِ ٍ رٍضٌی بِ بررسی ایي آیا دارد؟ ٍجَد ّوخَاًی هطالؼات، سایر ًتایج ٍ هطالؼِ ایي یافت
ُ کٌٌذُ ٍ است گرفتِ    ًیست؟ گورا

.667 

 695. است؟ گرفتِ قرار بررسی هَرد هٌافغ تضاد ًظر از (.... ٍ هقالِ )خبر هٌبغ آیا 9

 663.   است؟ هقالِ هحتَای با هطابق خبری (تیتر )ػٌَاى آیا 10

 730. است؟ هٌاسب ػام هخاطب برای خبری هتي دضَاری سطح آیا 11

ِ ّا سایر بِ آیا 12  688. است؟ گرفتِ صَرت آًْا بیي اثربخطی ًظر از ای هقایسِ ٍ ضذُ اضارُ هَجَد، خذهات ٍ هحصَالت بیي در گسیٌ

 689. است؟ ضذُ هخاطباى برای هطالؼِ، ًظر هَرد خذهت یا هحصَل بَدى دسترس در بِ اضارُ ای خبری، گسارش هتي در آیا 13



 مرحله سوم
زضجِتَافك(kappa)ٍزضنستَافك(percent agreement)هحاؾثِگطزیس 
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Percent agreement sig Std.error kappa ُضوار 
 سَال

3/83 0.000 0.074 0.655 1 
5/78 0.000 0.081 541/0 2 
1/63 0.000 0.084 0.336 3 
3/72 4 
9/78 0.000 0.081 0.558 5 
2/64 0.000 0.066 0.506 6 
5/90 0.000 0.124 0.586 7 
7/75 0.000 0.098 325/0 8 
6/72 097/0 408/0 9 
6/73 0.000 0.066 0.615 10 

6/72 0.000 0.097 406/0 11 

8/76 12 

2/66 0.000 0.079 0.475 13 

9/87 0.000 0.075 0.751 14 



 مرحله سوم
 testمرحله  -آلفای کرونثاخ -تررسی انسجام زرونی

هطحلِآظهَىاٍلیِزضوطًٍثاخآلفای(test)ًتیجِتاثیطحصفّطؾَالزضهمساضآلفای.آهسزؾت ت283/0ِعسز
 .قسُاؾتهكرموطًٍثاخزضجسٍل
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  ضوارُ

 سَال

 Cronbach's Alpha if سَال ػٌَاى

Item Deleted 

 218. باضذ؟ هی هؼتبر کافی اًذازُ بِ هَجَد هستٌذ یا هقالِ آیا 1

 219. است؟ کافی ًوًَِ حجن یا ٍ است دار هؼٌی آهاری ًظر از اثرات کِ ضذُ ادػا هقالِ هتي در آیا 2

 197. است؟ ضذُ جاهؼِ، در اًذازُ از بیص ترس ایجاد ػذم بِ تَجِ خبر هتي در آیا 3

 217. دارد؟ هطابقت ضذُ گسارش گیری ًتیجِ ٍ ّا یافتِ هقالِ، چکیذُ در ضذُ ارائِ هطالب با ػیٌا خبر هتي در هَجَد ّای یافتِ آیا 4

 243.  است؟ ضذُ هطخص خبر، هتي در ضذُ ارائِ هطالب اصلی هخاطب گرٍُ  آیا 5

ِ ّای خطرات، ػَارض، آیا 6  372. است؟ ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش هتي در هطالؼِ، اصلی هَضَع احتوالی ػَاقب ٍ ػَارض از ًاضی ّسیٌ

 311. دارد؟ ٍجَد خَاًٌذگاى دستیابی جْت خبر هٌبغ کاهل هطخصات خبری هتي در آیا 7

  ضذُ رکر هثال ػٌَاى بِ است؟ چقذر افراد سالهتی بر (... ٍ خطر ػاهل دارٍ،)تاثیر هقذار کِ است ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش در آیا 8
 .است برایر دٍ هقذار تاثیر، هقذار از هٌظَر .کٌذ هی برابر دٍ را برًٍطیت بیواریْای بِ ابتال اهکاى سیگار هصرف کِ است

.291 

ِ ّای بیي آیا 9   ٍ است گرفتِ صَرت ضرٍرت اًذازُ بِ ٍ رٍضٌی بِ بررسی ایي آیا دارد؟ ٍجَد ّوخَاًی هطالؼات، سایر ًتایج ٍ هطالؼِ ایي یافت
ُ کٌٌذُ    ًیست؟ گورا

.312 

 270. است؟ گرفتِ قرار بررسی هَرد هٌافغ تضاد ًظر از (.... ٍ هقالِ )خبر هٌبغ آیا 10

 245.   است؟ هقالِ هحتَای با هطابق خبری (تیتر )ػٌَاى آیا 11

 299. است؟ هٌاسب ػام هخاطب برای خبری هتي دضَاری سطح آیا 12

ِ ّا سایر بِ آیا 13  274. است؟ گرفتِ صَرت آًْا بیي اثربخطی ًظر از ای هقایسِ ٍ ضذُ اضارُ هَجَد، خذهات ٍ هحصَالت بیي در گسیٌ

 244. است؟ ضذُ هخاطباى برای هطالؼِ، ًظر هَرد خذهت یا هحصَل بَدى دسترس در بِ اضارُ ای خبری، گسارش هتي در آیا 14



 مرحله سوم
 re-testمرحله  -آلفای کرونثاخ -تررسی انسجام زرونی

زضهطحلِتىطاضآظهَى(re-test)ًتیجِتاثیطحصفّطؾَالزض.تسؾتآهس0/131آلفایوطًٍثاخ
 .قسُاؾتهكرمهمساضآلفایوطًٍثاخزضهطحلِتىطاضآظهَى،زضجسٍل
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 Cronbach's Alpha سَال ػٌَاى سَال

if Item Deleted 

 070. باضذ؟ هی هؼتبر کافی اًذازُ بِ هَجَد هستٌذ یا هقالِ آیا 1

 009. است؟ کافی ًوًَِ حجن یا ٍ است دار هؼٌی آهاری ًظر از اثرات کِ ضذُ ادػا هقالِ هتي در آیا 2

 221. است؟ ضذُ جاهؼِ، در اًذازُ از بیص ترس ایجاد ػذم بِ تَجِ خبر هتي در آیا 3

 116. دارد؟ هطابقت ضذُ گسارش گیری ًتیجِ ٍ ّا یافتِ هقالِ، چکیذُ در ضذُ ارائِ هطالب با ػیٌا خبر هتي در هَجَد ّای یافتِ آیا 4

 036.  است؟ ضذُ هطخص خبر، هتي در ضذُ ارائِ هطالب اصلی هخاطب گرٍُ  آیا 5

ِ ّای خطرات، ػَارض، آیا 6  153. است؟ ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش هتي در هطالؼِ، اصلی هَضَع احتوالی ػَاقب ٍ ػَارض از ًاضی ّسیٌ

 198. دارد؟ ٍجَد خَاًٌذگاى دستیابی جْت خبر هٌبغ کاهل هطخصات خبری هتي در آیا 7

  ضذُ رکر هثال ػٌَاى بِ است؟ چقذر افراد سالهتی بر (... ٍ خطر ػاهل دارٍ،)تاثیر هقذار کِ است ضذُ هطخص رٍضٌی بِ خبری گسارش در آیا 8
 .است برایر دٍ هقذار تاثیر، هقذار از هٌظَر .کٌذ هی برابر دٍ را برًٍطیت بیواریْای بِ ابتال اهکاى سیگار هصرف کِ است

.251 

ِ ّای بیي آیا 9   ٍ است گرفتِ صَرت ضرٍرت اًذازُ بِ ٍ رٍضٌی بِ بررسی ایي آیا دارد؟ ٍجَد ّوخَاًی هطالؼات، سایر ًتایج ٍ هطالؼِ ایي یافت
ُ کٌٌذُ    ًیست؟ گورا

.061 

 137. است؟ گرفتِ قرار بررسی هَرد هٌافغ تضاد ًظر از (.... ٍ هقالِ )خبر هٌبغ آیا 10

 155.   است؟ هقالِ هحتَای با هطابق خبری (تیتر )ػٌَاى آیا 11

 116. است؟ هٌاسب ػام هخاطب برای خبری هتي دضَاری سطح آیا 12

ِ ّا سایر بِ آیا 13  069. است؟ گرفتِ صَرت آًْا بیي اثربخطی ًظر از ای هقایسِ ٍ ضذُ اضارُ هَجَد، خذهات ٍ هحصَالت بیي در گسیٌ

 071. است؟ ضذُ هخاطباى برای هطالؼِ، ًظر هَرد خذهت یا هحصَل بَدى دسترس در بِ اضارُ ای خبری، گسارش هتي در آیا 14
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مرکس تحقیقات تهره ترزاری از  
 زانص سالمت

 دربارٌ ما
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 زرتاره ما

2006ؾالزضضاذَزفعالیت،ؾالهتزاًفاظتطزاضیتْطُتحمیماتهطوع
تَؾعٍِتحمیكزتیطذاًِظیطهجوَعِزضKTE study groupعٌَاىتحت

.وطزآغاظتْطاىپعقىيعلَمزاًكگاُّایؾیاؾت
ضاپػٍّكيعلوي،همال20ِتطتالغؾال2اظووتطظهاًيهستزضهطوعایي

زضضاهتعسزیپػٍّكيّایعطحٍثثتتِذاضجيٍزاذليهعتثطهجالتزض
.ضؾاًساجطاهطحلِتِزاًفاًتمالظهیٌِ

وًٌَيًامتاهؿتملهطوععٌَاىت2008ِؾالزضتَاًؿتؾطاًجامگطٍُایي
تْساقت،ٍظاضتتهَیةهَضز«ؾالهتزاًفاظتطزاضیتْطُتحمیماتهطوع»

چِّطاّتوامٍجسیتتاپؽآىاظٍگیطزلطاضپعقىيآهَظـٍزضهاى
اضظقیاتيزضچٌاًچِ؛تطزاضزلسمزاًفاًتمالٍتَلیسهؿیطزضتیكتط
تَؾظوِتْطاىپعقىيعلَمزاًكگاُتحمیماتيهطاوعپػٍّكيّایفعالیت
گطفت،اًجام1388ؾالزضپعقىيآهَظـٍزضهاىتْساقت،ٍظاضت
 .وٌسذَزآىاظضاچْاضمهمامتَاًؿت
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مرکس تحقیقات تهره ترزاری از  
 زانص سالمت

 تماس با ما
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 ...ته وب سایت ما سر تسنیس

 http://kurc.tums.ac.ir 

http://en.wikipedia.org/wiki

/Knowledge_Utilization_Res

earch_Center 

http://kurc.tums.ac.ir/
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Utilization_Research_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Utilization_Research_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Utilization_Research_Center
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 اطالعات تماس

021-021ٍ66952530-66419763:تلفي 

021-021ٍ66952530-66419763:ًواتط 

پؿتالىتطًٍیه:kurc@tums.ac.ir 

آشض،ذیاتاىًهطتقطلي،16تْطاى،تلَاضوكاٍضظ،ذیاتاى:آزضؼ
 تطزاضیاظزاًفؾالهت،هطوعتحمیماتتْط12ُپالن
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 !تا تطکر


