
95امتیاز نهایی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد سال 

(1000)امتیاز نهایی (300)کارکرد (350)فعالیت شبکه ای (350)مشتری مداری رتبهنام آزمایشگاه

1349.20105.86145.42600.48مرکز پژوهش متالورژی رازی

2331.54181.1430.29542.97آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3306.84200.3231.93539.09پژوهشگاه مواد و انرژی

4320.48153.8253.79528.09شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم

5344.00139.0835.82518.90دانشگاه صنعتی شریف

6260.02157.14100.45517.61مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

7316.24152.5230.33499.09مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش

8328.18132.8433.79494.81شرکت تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر

9300.56143.4841.34485.38دانشگاه اصفهان

10322.20126.6433.89482.73ابن سینا-پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی

11316.3885.6076.37478.35بنیاد علوم کاربردی رازی

12322.26126.2827.86476.40مجموعه آزمایشگاه های جامع تحقیقات و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

13291.30143.6840.74475.72پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

14310.56114.2647.61472.43شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد

15309.88116.9241.84468.64مجموعه آزمایشگاه های پردیس علوم و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

16319.02117.1632.03468.21موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

17332.68103.9429.29465.91دانشگاه دامغان

18307.44117.8434.89460.17آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

19308.1899.7251.81459.71پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

20305.94131.9021.02458.86موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

21294.70129.8232.88457.40سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

22324.5088.7841.75455.03دانشگاه صنعتی امیرکبیر

23305.7698.5648.85453.17پژوهشگاه صنعت نفت

24298.16103.0451.42452.62شرکت کانساران بینالود

25311.16104.6035.93451.69شرکت بیم گستر

26330.9093.0425.95449.89شرکت فناور اندیشه گستر کامیار

27315.74108.9623.50448.20دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

28298.82117.3427.72443.88پژوهشکده آنالیزی کیمیازی

29309.2896.1038.42443.80جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

30329.6290.0823.35443.05پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

31321.7895.0224.56441.36پارک علم و فناوری استان همدان

32319.7692.9227.90440.58شرکت حسگر مواد صبا

33348.8066.0525.45440.30دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

34306.6282.6844.50433.80مرکز تحقیقات کاربردی دارويي دانشگاه علوم پزشکی تبریز

35303.4097.8431.13432.37موسسه تحقیقاتی پرطاووس

36335.2266.7829.22431.22دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

37312.6878.0440.14430.86آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی مشهد

38294.76108.6423.27426.67شرکت ایران دلکو

39297.8099.5228.77426.09آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

40293.60103.1829.21425.99شرکت معیار دانش پارس

41287.86104.9432.99425.79 پژوهشگاه فضایی ایران

42301.9893.9229.33425.23دانشگاه پیام نور استان یزد

43297.5497.9028.84424.28آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان

44332.2266.5622.42421.20مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

45293.3088.6439.14421.08آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز

46311.7883.2426.00421.02پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

47329.5064.5225.60419.62آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

48311.3280.3625.01416.69شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس

49303.9485.7226.46416.12آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

50314.4677.1423.45415.05دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی

51317.2667.2230.11414.59(س)دانشگاه الزهرا

52311.3489.6012.22413.16شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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(1000)امتیاز نهایی (300)کارکرد (350)فعالیت شبکه ای (350)مشتری مداری رتبهنام آزمایشگاه

53334.6452.9624.59412.19پارک علم و فناوری مازندران

54290.6691.3827.31409.35شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

55320.6066.1422.53409.27شرکت پویا شیمی بندرعباس

56323.8058.6424.95407.39شرکت هورتاش

57295.6297.1614.48407.26آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زيست فناوري

58305.3876.3025.44407.12دانشگاه صنعتی اصفهان

59306.5877.9622.44406.98دانشگاه علم و صنعت ایران

60298.7479.8025.55404.09دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

61318.9475.809.22403.96 شرکت فن آوران زیست کره

62308.0681.3214.35403.73مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب

63330.3061.3811.77403.45شرکت فرا آزمون گلستان

64306.8265.5429.02401.38مجموعه آزمایشگاه های مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

65306.6468.1626.33401.13 مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس

66280.2092.8828.03401.11دانشگاه سیستان و بلوچستان

67306.8478.5813.78399.20شرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز

68319.2467.3211.70398.26دانا ژن پژوهان کارمانیا

69298.8070.3428.87398.01آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

70311.6275.708.22395.54شرکت کاوشگران طبیعت پاک

71303.4884.827.01395.31شرکت سیاالت حفاری پارس

72318.1047.8028.28394.18آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران

73314.1453.1626.63393.93مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

74328.1458.526.97393.63شرکت دوام بتن حامی

75309.7254.0629.79393.57مجموعه آزمایشگاه های پردیس فنی دانشگاه تهران

76327.2442.4223.28392.94آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق

77308.5675.888.30392.74شرکت خاتم پلیمر

78328.9055.907.71392.51آزمایشگاه زیست مهندسی شرکت زیست سپر انسانی شیوا

79324.7057.609.44391.74شرکت پایانه محیط پاک

80306.4068.6816.24391.32موسسه تحقیقات آب

81314.9645.1231.24391.32شرکت تحقیقات کانی شناسی و زمین شناسی کان پژوه

82290.5674.3026.44391.30مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت ارگانیک کرمانشاه

83295.1068.5427.07390.71مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی

84323.3047.9819.29390.57شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو

85295.8061.7432.22389.76دانشگاه علوم پزشکی شیراز

86301.2459.8827.64388.76آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران

87318.1654.9415.65388.75شرکت آرین فن آزما

88307.1263.9215.88386.92دانشگاه بیرجند

89303.8659.9822.76386.60آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران

90300.7257.0828.71386.51دانشگاه علوم پزشکی تهران

91300.3462.9222.53385.79آزمایشگاه کنترل مرکزی قم شرکت تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعی

92324.8059.880.00384.68شرکت آریا سالمت رازی

93311.0648.8023.76383.62(کانیکو)مهندسین مشاور خاک آزما نگین

epil94321.8044.3216.77382.89شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی 

95321.7649.4010.61381.77آزمایشگاه فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

96312.6454.8211.24378.70آزمایشگاه مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

97318.9033.1825.46377.54دانشگاه شهید بهشتی

98249.50107.0620.28376.84مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

99309.1055.5611.95376.61آزمایشگاه صنایع غذایی و میکربیولوژی پارک علم و فناوری گیالن

100310.6056.109.74376.44شرکت ایران پتک

101310.6037.4228.09376.11دانشگاه اراک

102303.8261.847.87373.53 شرکت تراز آب اردبیل

103309.4046.9612.34368.70آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران

104290.5648.6628.78368.00دانشگاه شیراز
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95امتیاز نهایی و رتبه بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد سال 

(1000)امتیاز نهایی (300)کارکرد (350)فعالیت شبکه ای (350)مشتری مداری رتبهنام آزمایشگاه

105285.2651.9627.41364.63مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

106298.1057.547.85363.49آزمایشگاه طالیه

107293.8645.1623.96362.98آزمايشگاه كنترل غذا و داروي اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

108296.3050.2412.27358.81(توان)موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور 

109298.3047.968.91355.17مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت

110259.3670.4023.63353.39موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر

111282.2044.3826.13352.71سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

112266.8458.0627.28352.18پژوهشگاه دانش های بنیادی

113263.4463.3614.60341.40پژوهشگاه نیرو

114256.7062.5010.49329.69دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان

115251.3653.0420.20324.60 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

116227.3275.827.17310.31شرکت تعاونی تولیدی رنگ و رزین الوان

1170.0050.960.0050.96شرکت کشت و صنعت گیاهواره

1180.0027.760.0027.76*آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

1190.0025.740.0025.74پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

ساختمان آزمایشگاه در دست تعمیر بوده است* 
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