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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 شهید مطهریکشوری جشنواره فرایند داوری  مدیریت و اجرای شیوه نامه

  1402ماه  اردیبهشت

 پیشگفتار

 از تجليل و معرفی هدف با پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت مطهری شهيد آموزشی جشنواره

 به جديد يندهایآرف ابداع نوآوری و ترويج و های علوم پزشکیها و دانشکدهدانشگاه برتر آموزشی فرآيندهای

ايندهای اجرايی فراين شيوه نامه د. شومی برگزار ساالنه صورت به پزشکی علوم عالی آموزش ارتقای منظور

 اين جشنواره را تبيين كرده است.  ديريت داوریم و

 

 اصول داوری

ت مل دسداوری بايد با رعايت نهايت عدالت و انصاف انجام شود. از اين رو الزم است كليه عوا (1

 ارتنظورای شتخصصی و  ، كميته هایداورانهيات اندركار فرايند داوری از جمله دبيرخانه جشنواره، 

مل نافع به عممديريت تعارض نامه و نيز اجرای دقيق مفاد اين شيوه مورددر جشنواره نهايت دقت را 

 آورند. 

علق تنيز  وهر چند مصاديق بارز تعارض منافع در اين روند شامل مشاركت در فرايند مورد ارزيابی  (2

ر روند دنبايد  در اين موارد فرد مذكوراند و تعريف شده ،فرايند به دانشگاه محل فعاليت هيأت علمی

؛ در باشد هيچ گونه مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم داشته ،بررسی و يا رأی گيری فرايند مورد بحث

ض ز تعاررود هر يک از افراد دست اندركار در صورت مشاهده مصاديق ديگری اعين حال انتظار می

 مل نمايد. منافع، آن را اعالم و بر اساس تصميم دبيرخانه ع

ده شثبت  مربوطهداوری بايد صرفاً بر اساس اطالعات اظهار شده توسط مجری فرايند كه در سامانه  (3

های طا استنبايند ياست انجام شده و داوران نبايد به استناد تجربيات و يا اطالعات قبلی خود از يک فرا

 خود در مورد آن داوری نمايند.

 و در داوری بايد صرفا بر اساس معيارهای گالسيک و محورهای مشخص شده برای امتيازدهی باشد (4

 اين زمينه عواملی همچون سطح بندی دانشگاه نبايد دخالت داده شود. 
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 مراحل داوری

 :شودمرحله به شرح زير انجام می 6طی مطهری شهيد كشوری جشنوارهدر داوری 

 

 در سامانه اوليهداوری غربالگری و  مرحله اول:

  بودن آنهاها و تکراری نو بررسی تناسب حيطهدر هر حيطه فرايند برتر  9تعيين  مرحله دوم:

 های تخصصیتوسط كميته يا مجازی داوری حضوری :سوم مرحله

 نظارتشورای برای تاييد در در هر حيطه فرايند برتر  6تعيين  مرحله چهارم:

  نظارتشورای توسط فرايند داوری حضوری يا مجازی بررسی و تاييد  م:پنجمرحله 

 جشنوارهبرتر تعيين فرايندهای نهايی  مرحله ششم:

 

 غربالگری و داوری اولیه در سامانه: مرحله اول 

مينه زداوران جشنواره بر اساس رشته تخصصی مرتبط با آموزش پزشکی، سابقه فعاليت تخصصی در 

 شوند.یمهای قبلی توسط دبير جشنواره انتخاب در جشنوارهدانش پژوهی آموزشی و سابقه همکاری 

 :شودنجام میا زيربه شرح  گام چهاردر اين مرحله طی داوری شود. هر فرآيند برای دو داور ارسال می

  (1)با توجه به پيوست شماره  بررسی معيارهای رد سريع( 1

 بررسی تعلق فرايند ارسالی به حيطه اعالم شده ( 2

 بررسی معيارهای دانش پژوهی ( 3

  (2)با توجه به پيوست شماره  امتيازدهی( 4 

ر ير را دزمراحل  برای افزايش صحت، دقت، روايی و پايايی داوری،الزم است له در اين مرحداوران 

 نمايند:داوری خود طی 

 

  كنندقبل از شروع ارزيابی يک بار كليه فرايندهای ارسالی را مرور.  

  ر دشخص و م كنندمين نمیأمعيارهای گالسيک را تابتدا مواردی كه معيارهای رد سريع داشته يا

 سامانه ثبت نمايند تا از مسير امتيازدهی حذف شوند.

  و اده د امتياز در خارج از سامانه ،شوندمی دانش پژوهی شناسايیشرايط كليه فرايندهايی كه واجد

نه در ساما متيازاتااقدام به ثبت  امتياز فرايند( مجموع) نهايی ایهپس از اطمينان از نمرات و رتبه

 د. كنن
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 نبودن آنها یها و تکرار طهیتناسب ح یبرتر و بررس ندیفرا 9 نییمرحله دوم: تع

 اقدامات زير را انجام می دهد:مرحله اول داوری دبيرخانه جشنواره پس از 

 ه رأی صورتی ك در .فرايند در هر حيطههر رتبه  تعيينبه منظور ميانگين امتيازات دو داور  محاسبه

ز ين امتياباصله يکی از دو داور، حذف فرايند و رأی داور دوم، عدم حذف و تعيين امتياز باشد يا ف

شود و ارسال می فرايند برای داور سومآن باشد، امتياز  100از  35داده شده توسط دو داور بيش از 

ری ه داومشابه )كمترين ميزان اختالف بين دو عدد( از س یداور تصميم گيری بر اساس رأی دو

 شود.انجام می

 براساس باالترين امتيازات در هر حيطهبرتر فرايند  9 انتخاب 

  شرح زير:ه بودن باز نظر صحت انتخاب حيطه و تکراری ن انتخاب شدهفرايند  9بررسی 

  طهيبه ح نديفرا 9صحت تعلق در مورد را داوران مرحله اول  اتنظردبيرخانه جشنواره 

با  گر،يد طهيبه ح نديفرا کيانتقال  شنهاديدر صورت پكند. بررسی میانتخاب شده 

 یشنهاديپ طهيبا ح تيشرط رضاه و ب هتماس گرفته شد نديآن فرادانشگاه ارائه كننده 

 یه داورمنتقل و در مرحل طهيبه آن ح نديفرا ،منتخب در آن حيطهو نداشتن فرايند 

 .شودمی یداور طهيدر آن ح كميته تخصصی

  بودن یردر صورت تکراكند. را بررسی می برتر نديفرا 9بودن  یتکرار عدمدبيرخانه، 

 نديز فراا، (رتبه برتر دانشگاهی را كسب ننموده باشند در سال جاری بدين معنی كه)

 .شودیم اول اضافه نديفرا 9از نظر رتبه به مجموع  یبعد نديو فراشده حذف  یداور

تبه، به ر نيمشترک در آخر ازيدر صورت امت ايو  نديفرا 9 تيكه در نها ایبه گونه

 .شودیتعداد اضافه م نيمشترک به ا یازهايتعداد امت

 ومسر مرحله داين توافق ). بر طبق قاعده زيرمرحله اول ميزان توافق داوری بين دو داور  تعيين 

 :(گيردداوری مورد استفاده قرار می

 

  :100امتياز از  10اختالف نمرات داوران كمتر از توافق قوی  

 100امتياز از  20امتياز تا  10اختالف نمرات داوران از : توافق متوسط  

 :100امتياز از  20از  بيشاختالف نمرات داوران  توافق ضعیف  
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 های تخصصیتوسط کمیته یا مجازی داوری حضوری :سوممرحله 

 

 :شودانجام میزير شرح ه ب های تخصصیدر كميته داوری

 هاحيطه مسوولينها توسط رايه كوتاهی از فرايندا 

  آموزشیاساس معيارهای دانش پژوهی  هر فرايند براوليه  دیافرانارزيابی 

 هابحث گروهی در مورد فرايند  

 زير: شرحه برزيابی انفرادی نهايی كليه فرايندها ا 

 تياز )ام اسبف كامال نامنمستقل هر يک از فرايندها را در طيطور ه هر يک از داوران ب

رايند امتيازی فتواند به چند دهند. هر داور می( قرار می9تا كامال مناسب )امتياز ( 1

 .يکسان بدهد

 

 امال نامناسبک                         کامال مناسب                                                             

______________________________________________________________ 
9 8 7   6 5 4   3 2 1 

 فرايندی استثنايی است كه بدون هرگونه ترديد فرايند منتخب محسوب می شود. : 9امتیاز

 فرايندهای بسيارخوب كه برای انتخاب فرايند منتخب به اين فرايندها فکر می شود. : 8و  7امتیاز 

تمايزكننده مهای بارز و  اين فرايندها عليرغم اينکه فرايندهايی خوب و قابل هستند ولی به سبب فقدان ويژگی:  6تا  4امتیاز 

 نمی گيرند. قراردر گزينه های برتر 

 فرايندهای نسبتا ضعيف كه هيچ شانسی برای راهيابی به مرحله سوم را داوری ندارند. : 3و2 امتیاز

 اند.فرايندهای كامال ضعيف كه به هيچ وجه شايستگی راهيابی به مرحله دوم داوری را نداشته: 1امتیاز

 نفر باشند. 10تا  8تبصره: توصيه می شود تعداد داوران كميته های تخصصی بين 

 

 بعدی عیین واجدین شرایط نهایی ورود به مرحله : تمرحله چهارم

ای تعيرين برر را داوری، دبيرخانه جشنواره براساس نظر داوران مراحل زير مسوپس از پايان جلسه مرحله  

 :كندمی طی نظارتشورای جلسه ارايه به  برایشش فرايند منتخب 

 اگر مثال عنوان به. است شده داده كميته تخصصی در كه امتيازاتی میانهاز  فرايند رھ نهايیمتياز محاسبه ا 

 دهخوا 7 عدد امتيازات نهميا باشد، زير رتصوه ب آرا توزيع داور يازده از متشکل تخصصی كميته يک در

 . بود
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  قاعده زير: اساس بر تخصصی ایھكميتهميزان توافق نظر داوران در محاسبه 

 

 
 نفر، و امتيازات به صورت زير باشد 9پانل به عنوان مثال در شرايطی كه تعداد اعضای 

1,1,4,5,7,8,8,8,9 

اشد. چون تعداد ( می ب9تا  7)می باشد و سه تايی امتيازات كه ميانه در آن قرار دارد سه تايی امتياز باال  7ميانه امتيازات 

( و 9تا  7ه تايی باال )قرار می گيرد، برای اينکه توافق ضعيف باشد بايد حداقل سه نفر در س 10تا  8افراد پانل در سطر 

ذا لايين قرار دارد(. پ( باشند كه اين محقق نشده است )تنها دو رای در سه تايی 3تا 1ين )حداقل سه نفر در سه تايی پاي

آن قرار دارد )در اين  نفر خارج سه تايی كه ميانه در 2حداكثر توافق ضعيف نمی باشد. برای اينکه توافق قوی باشد بايد 

. لذا توافق قوی نيز نمی ج اين سه تايی قرار گرفته استنفر خار 4مثال سه تايی باال( قرار بگيرد در حاليکه در اين مثال 

 باشد. تبعا بديهی است كه سطح توافق بين ضعيف و قوی يعنی متوسط طبقه بندی می شود.

 

  اوری و درحله اول مداوری براساس رتبه هر فرايند در سوم های نهايی فرايند در انتهای مرحله رتبهتعيين

 وافق برز ميزان تا)كه خود تابعی  داوری و حداكثر تغيير رتبه مجاز سومفرايند در مرحله هر رتبه اوليه 

 وی رتبه فرايند در مراحل اول و سوم داوری است(.ر

 

 

 

 

 

   

 

 

 

به جه به رتمد، با توهای مشابه به دست آها در دامنه مجاز، رتبهدر صورتی كه بعد از تغيير رتبه :1تبصره 

 د.شومی مرحله سوم و ميزان توافق )ضعيف، متوسط و قوی( رتبه نهايی اين مرحله تعيينفرايند در 
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 نظارتشورای داوری حضوری یا مجازی توسط  :مپنجمرحله 

 گيرد: اساس مراحل زير صورت میبر نظارتشورای توسط م داوری پنجمرحله 

  احل آنجشنواره و تاييد همه مرارائه گزارش كليه فرايندهای داوری انجام شده توسط دبير. 

 نمسوولي الزم است ها.تخصصی و فرايندهای برتر مورد نظر كميتههای ارايه گزارش كار كميته 

 رتنظاورای شجلسه های پيش رو در كميته را در گزارشی از روند بررسی و احياناً چالش هاحيطه

 ارائه نمايند. 

 هحيطول ؤسمرتبط با دانشگاه م ،صورتی كه هر يک از فرايندهای معرفی شده در اين بخش در :2 تبصره

 اند. برس نظارتشورای در هنگام معرفی موضوع را به اطالع  حيطهول ؤمسمربوطه باشد، الزم است 

  ده شتعيين  هرتباحبان فرايند به ترتيب توسط صتهيه شده  ای )مولتی مديا(فايل چندرسانهارايه 

ها ه به دانشگاهتر از دستورالعمل ارائه شدارائه شده طوالنیای فايل چندرسانهصورتی كه  در :3تبصره 

 خواهد شد.  متوقفباشد، در زمان مشخص 

 و بحث و بررسی حيطهبا مسؤول  نظارت شورای پرسش و پاسخ  

  یزان ماهمیت و براساس مستقل هر يک از فرايندها را طور ه ب نظارتاعضای شورای هر يک از

فرد  هر. ددهرار می( ق9مال مناسب )امتياز ( تا كا1)امتياز  ف كامال نامناسبدر طي نوآوری فرایندها

 می تواند به چند فرايند امتيازی يکسان بدهد. خبره

 ال نامناسبامک                 کامال مناسب                                                                     

______________________________________________________________ 
9 8 7   6 5 4   3 2 1 

 
 محسوب می شود.شما : فرايندی استثنايی است كه بدون هرگونه ترديد فرايند برتر  9امتياز

 .كنيد: فرايندهای بسيارخوب كه برای انتخاب فرايند برتر به اين فرايندها فکر می  8و  7امتياز 

 تمايزكنندهمهای بارز و  : اين فرايندها عليرغم اينکه فرايندهايی خوب و قابل هستند ولی به سبب فقدان ويژگی 6تا  4امتياز 

 در گزينه های برتر قرار نمی گيرند.

 ندارند. رانتخاب به عنوان فرايندهای برتهيچ شانسی برای به نظر شما يندهای نسبتا ضعيف كه : فرا 3و2امتياز 

 اندرا نداشته سوم داوری: فرايندهای كامال ضعيف كه به هيچ وجه شايستگی راهيابی به مرحله 1امتياز

 

 . شودداده میاين مرحله امتيازات صرفا بر اساس ميزان نوآوری و گستردگی فرايند  در :4تبصره 

ه بروط برتخصصی حيطه ذيربط كه واجد حق رأی در حيطه مر هایكميته مسوولينصرف نظر از  :5 تبصره

 ه محل اجرایكه از دانشگا نظارتشورای ؛ صاحبان يا همکاران فرايند يا از آن دسته از اعضای تندخود نيس

 فرايند هستند نيز حق رأی در حيطه مربوط را ندارند. 
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با حضور دوسوم اعضای دارای حق رأی رسرميت  نظارتو شورای های تخصصی جلسات كميته :6 تبصره

 يابد و تصميم های آن با اكثريت مطلق آرای اعضای دارای حق رای معتبر است. می

 

 تعیین فرایندهای نهایی جشنوارهمرحله ششم: 

فرايند  3، نظارت شورای داوری، دبيرخانه جشنواره براساس نتايج نظارتشورای پس از پايان جلسه  

 مايد:تعيين می نبر اساس مراحل زير  را منتخب هر حيطه و همچنين فرايندهای قابل تقدير

  ستا شده داده نظارتی شورا در كه امتيازاتی میانهاز  فرايند رھ نهايیامتياز محاسبه.  

 اھآن داوری امتياز ميانه براساسنهايی  مرحله به يافته راه فرايند اوليه شش بندی بهرت  

  قاعده زيربر اساس  نظارتميزان توافق نظر داوران در شورای محاسبه : 

 

 

 

 

 

 
 

  مرحلره در دفراينررتبره اوليره  ،داوریسوم  مرحله در فرايند رتبه اساس بر فرايند یينها بهرتتعيين 

 فراينرد بهرت روی بر توافق ميزان از تابعی خود كهرتبه  مجاز تغيير حداكثر و نظارتشورای داوری 

 .است نظارت شورای تخصصی وكميته داوری  مراحل در

 

 

 

 

 

 

 

اجد بيش از دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی ويک يا چند ، نهايیدر صورتی كه بر اساس نتيجه  :7 تبصره

 به شرط آن كه: د، دبيرخانه جشنواره موظف است نسه فرايند برتر شده باش

 برتر يک دانشگاه يکسان نباشند.الف( مجريان اصلی فرآيندهای 
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 نمره تراز شده فرايند اول كمتر نباشد. 50امتياز فرايندها از صدک ( ب

رت به صو ودر اسرع وقت يک ظرفيت به تعداد كل فرايندهای برتر اضافه كند. در غير اين صورت بايد 

تا  درخواست نمايد همربوط های/دانشگاهو توسعه آموزش مركز مطالعات  مديران/تلفنی از مدير

يت شگاه رعاک دانبرتر برای ي فرايند/فرايندهای برتری كه الزم است كنار گذاشته شوند تا سقف سه فرايند

يند گزين فراموظف است فرايند برتر بعدی در هر حيطه را تعيين و جايهمچنين دبيرخانه جشنواره شود. 

ذ رتبه از اخ در اين موارد فرايندی كهی كند. خارج شده نموده و نتايج نهايی جشنواره را اعالم عموم

ه ط دانشگاائه توستواند در سال بعد نيز در صورت ارشود، میمحروم شده و به عنوان قابل تقدير معرفی می

 مربوطه در جشنواره بعدی شركت كنند.

 ه شرط:ب در صورتی كه كيفيت و سطح كليه فرايندهای ارائه شده در يک حيطه پايين باشد، :8تبصره 

 الف( درخواست كميته تخصصی حيطه مربوطه و

 ب( تاييد شورای نظارت

 شوند. مینمعرفی  (دو و يا سهبرتر )يک و يا های در آن حيطه رتبه

 ها رقابتر فراينددر صورتی كه فرايندی از ستاد وزارت ارائه شده باشد، در حيطه مربوطه با ديگ :9تبصره 

ر دهای برتت فراينبرتر شد، به طور جداگانه جايزه گرفته و يک ظرفيت به ظرفيكند. ولی اگر حائز رتبه می

 شود.جشنواره اضافه می

 سط همانتو)در صورتی كه فرايند ارائه شده توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی تکراری  :10تبصره 

ه ندهايی كيآز فرااعم ) باشد و يا با تغييرات جزئی نسبت به قبل مجددا ارائه شده باشد (دهدانشک/دانشگاه

کی از لوم پزشتوسط آن دانشگاه/دانشکده ع، كليه فرايندهای ارائه شده (ورده و يا رد شده باشدآرتبه 

 جشنواره همان سال حذف خواهد شد.

ادالنه ر توزيع عكند ولی به منظوهای بين دانشگاهی استقبال می: دبيرخانه جشنواره از همکاری11تبصره 

صد در 50قل و حدا فرايند باشد صاحبان اصلیجوايز، مجری اصلی و ارائه كننده هر فرايند بايد از دانشگاه 

 از مجريان و همکاران از همان دانشگاه باشند.

 

 ارایه نظرات و بازخورد

 . ا نداردرفردی )صاحبان و/يا همکاران فرايندها(  هایدرخواستدبيرخانه جشنواره امکان بررسی  (1

 ايشان درصاحبان و همکاران فرايندها و درصد مشاركت ه به تکميل و امضای جدول با توج (2

فرايندهای معرفی شده و نحوه توزيع امتيازات مترتب بر فرايندهای برگزيده شده، توسط صاحبان و 
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در مورد مالکيت يا توزيع  هادرخواستواره امکان پاسخگويی به همکاران فرايندها، دبيرخانه جشن

 منافع مادی و معنوی فرايندهای برگزيده شده را ندارد.

ی، اسام اوری فرايندهای جشنواره كشوری شهيد مطهری، هيچگونه تغيير دربعد از اعالم نتايج د (3

-نمیه ذيرفتپدرصد مشاركت و نيز امتيازات مترتب بر فرايندهای برگزيده شده  ،ترتيب، نوع همکاری

  د.شو

 در است هادرخو با توجه به انتخاب مبتنی بر هنجار فرايندهای برتر، دبيرخانه جشنواره امکان بررسی (4

 خصوص نتايج ارزيابی فرايندها و رتبه بندی آنها را ندارد. 

اين  تخطی از فرايندهای پيش بينی شده در در خصوص مکتوب دانشگاه درخواستاعالم صورت  در (5

بل مستندات قا دانشگاه موظف است موارد مشابه آن،هرگونه تبانی و وقوع كردن طرح مشيوه نامه و يا 

ر دسی و بيرخانه موظف است موضوع را برردپيگيری را به دبيرخانه اعالم نمايد. در اين صورت 

ر در ه. نمايدهای بعدی تصميم گيری خصوص برخورد با متخلفان يا اصالح فرايند داوری در دوره

 کند. ر تغییر نمیصورت نتایج اعالم شده در خصوص فرایندهای برتر و قابل تقدی
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    1پیوست شماره 

 

 معیارهای رد سریع  در مرحله اول داوری جشنواره کشوری شهید مطهری      
 

 شود،يازدهی میدر ابتدای مرحله اول داوری و قبل از ورود به امت فرايندها  سريع رد به منجر كه مواردی

 :از عبارتند

 لومع فراگيران هایرده از يکی ،علمی هيات اعضای آموزش حوزه از خارج هایفعاليتالف. 

و يا مديران  (CME/CPDموزش مداوم آ ،Undergraduate، Postgraduateاعم از ) پزشکی

 آموزشی

  (Public education) آموزش سالمت عمومی با مرتبطهای ب. فعاليت

 ته باشد.گرف 3يا  2يا  1رتبه  ،كشوری فرايند عنوان به گذشته هایدوره در كه فرايندیپ. 

 دارند پردازی نظريه ماهيت صرفا كه هايیطرحت. 

 هادانشگاه های آموزشی كه ماهيت توليد علم دارند و نه اصالح روندهای آموزشی مستقر درژوهشپ ث. 

 :دارند را زير شرايط از يکی از نظر تواتر و مدت اجرا كه فرايندهايیج. 

i. باشند. اشتهد ماه شش از كمتر اجرای مدت ،دارند مستمر اجرای كه رايندهايیدر مورد ف  

ii. نشده باشند. انجام بار دو حداقل دارند مکرر اجرای كه فرايندهايی در مورد 

iii.  مانند ستا مستمرآنها  تاثير ولی ،دارند باره يک اجرای ماهيتا كه فرايندهايیدر مورد 

 نشده باشند. صالح ذی مرجع مصوب ،گذاری سياست سندهای يا آموزشی هایبرنامه
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 پژوهی در جشنواره کشوری شهید مطهریچارچوب امتیازدهی بر اساس معیارهای دانش                  2پیوست شماره

 
 امتیازات محورها دردیف

 اهمیت مسئله 1
13 9 5 1 

 بسیار و بینانه واقع شفاف، موضوع اهداف

 .است اهمیت با
 همیت موضوع و اهداف مشخص نیست.ا  

 مرور تجربیات و شواهد 2
12 9 5 1 

 .است نامشخص مرور وضعیت   مند نظام و مستند مرور

 متدولوژی 3

13 9 5 1 

 اجرا حین در و شده انتخاب مناسب روش

 اجراء ارتقاء باعث مناسب پذیری انعطاف

 .است گردیده

  
 بسیار اجرا ولی شده انتخاب مناسب روش

 .است بوده ضعیف

 نوآوری میزان اثربخشی 4

13 9 5 1 

 مطالعه و بررسی برای جدیدی های افق

و یا تقویت  است نموده ایجاد بیشتر

 پاسخگویی اجتماعی

 .است نامشخص اهداف به دستیابی  

5 
استفاده از نقد و 

 بازخورد

12 9 5 1 

 شده انجام دانشگاه از خارج سطح در نقد

 بوده موثر برنامه در آن بازخورد و است

 .است

 .است نامشخص بازخورد و نقد  

 سطح نوآوری 6
13 9 5 1 

 دپارتمان یا گروه سطح در نوآوری   جهانی نوآوری

7 
 1 5 9 12 ارایهگستره 

 نامشخص انتشار و ارائه   المللی بین انتشار و مناسب ارائه 

 وسعت و حجم کار 8
12 9 5 1 

 بسیار خود فرایندی گروه در کار حجم

 .است بزرگ
  

 کوچک خود فرایندی گروه در کار حجم

 .است

    100 امتیاز کل: 

 


