
(100)امتیاز نام رابطنام آزمایشگاهرتبه
87.95فریده باتقواپژوهشکده آنالیزی کیمیازی1
84.49بهارک سلطانیآزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2
82.78سیما میرزاییمجموعه آزمایشگاه های متالورژی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف3
82.23شمیم صمدیانآزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران4
82.01مرتضی فارابابن سینا-پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی5
81.66محمدعلی ورشابیمجتمع خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف6
81.54صدیقه صادق حسنیپژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری پژوهشگاه صنعت7
80.09محمود نادریموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور8
79.99مهدیه فصاحتآزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران9
79.87فریبا علیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر10
79.85مرجان شاهمیرآزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران11
79.50مهین هوشیار صادقیانآزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد12
79.07سمیرا سادات میرجلیلیشرکت تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر13
78.76علی نخستینآزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز14
78.66زینب اصغریسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران15
78.02محمود زارعیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز16
77.00ساسان والشجردی فراهانیمرکز پژوهش متالورژی رازی17
76.77مریم خانی نورآزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا  همدان18
76.22محسن غالمیآزمایشگاه مرکزی دستگاهی پردیس علوم دانشگاه تهران19
76.21محمود زارعیشرکت سینا آزمای بندر20
75.58مریم بنازاده امیرخیزمرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز21
75.47لیال یزدانیشرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد22
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75.24الهام حسینیآزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد23
75.16بهنام رحمانیبنیاد علوم کاربردی رازی24
75.08سحر مهدی زادهمجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس25
75.05کریم رهکویشرکت بیم گستر تابان26
74.20مهشید شفیع زادهمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران27
74.14جالل رضویآزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان28
73.81امیر باقر نظریشرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس29
73.75احمد ظهیر میردامادیپژوهشگاه مواد و انرژی30
73.27عباس دریانیدانشگاه دامغان31
72.95مرضیه اکبریآزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان32
72.44ژینوس انصاریپژوهشکده پوشش های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد33
72.16محمد عبودیتآزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف34
72.06سمیه جلیل زادهآزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران35
71.46نازلی دارخالپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری36
71.36هنگامه خزائی پولیشرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم37
70.67ناهید ابراهیمیشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان38
70.58مهدی رجبیونموسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد گروه کارخانجات لعاب مشهد39
70.08محمد همایونیمرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران40
69.88محمد حسین صفاریآزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری41
68.91پرستو یوسفیآزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران42
68.82سعیده نورشرقدانشگاه شهید مدنی آذربایجان43
68.55زهرا فرشی جاللیآزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران44
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68.46پروین هادیان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران45
68.02مرتضی ممیزی مهرجردیپژوهشگاه نیرو46
67.39رضا سرحدیدانشگاه بیرجند47
67.02ژینوس جوادیپژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان48
66.99صغری معدنیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی49
66.83شیرین جبلی معینمؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش50
66.45حامد ابراهیمیشرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان51
66.32افسانه زلکی نژادآزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز52
66.30فرزانه عرب پورآزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس53
66.20شهریار زمانیمجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب54
65.83افسانه ناروییپژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان55
65.56معصومه رمضانی قراآزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت56
65.40ندا رحمانی نسبپارک علم و فناوری استان همدان57
65.35شعله خضریآزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه58
64.64اعظم نارویی(زاهدان)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 59
64.39زهرا فداییمرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت ارگانیک کرمانشاه60
64.20سکینه خورشیدیشرکت افروز شیمی الرک61
63.72یوسفعلی قربانیپژوهشگاه صنعت نفت62
63.37سهیال عماد ابراهیمیمرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی63
63.02معصومه راعیپژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد64
62.96مینو خسروشاهی(س)گروه شیمی دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا 65
62.49آوات علی پورامجددانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد66
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62.29فاطمه قنبریکاوشگران طبیعت پاک67
61.86احمد آقاییآزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه68
61.64اعظم حمله داریشرکت هورتاش آپادانا69
61.46ساناز شبیکهآزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز70
60.83فاطمه صالحیآزمایشگاه نانوالکترونیک و الیه نازک دانشگاه تهران71
60.66فریبا اسماعیلیموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور72
60.43داریوش میرزاییآزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان73
60.24سید امین اسماعیلیانشرکت معیار دانش پارس74
60.09ساناز رضوانیشرکت حسگر مواد صبا75
59.95یحیی یادگاریآزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق76
59.66شیما همایونیدانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان77
59.46لیال معظمیآزمایشگاه بلورشناسی و متالوگرافی پیشرفته مواد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران78
59.44نقی حقیقتدانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت79
59.28سیدحسین کمالیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی80
59.07علی اکبر بابالومرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشگاه صنعتی سهند81
58.87فرزانه نباتیمرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی82
58.74شهین حیدریآزمایشگاه مرکزی پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر83
58.52صادق سیفی شرکت صالح تبریز جاویدان84
58.13آزاده یعقوبیانپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی85
57.78فاطمه محزونپژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز86
57.51پروانه ابوطالبیآزمایشگاه مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان87
57.01اسماعیل گنجهشرکت مهندسی آرتینه صنعت پرتو88
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56.86علیرضا محب علیآزمایشگاه کنترل مرکزی قم شرکت تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعی89
56.86ندا میرزاییشرکت فناور اندیشه گستر کامیار90
56.67المیرا داناییدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی91
56.09محمد مهدی زادهآزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود92
56.08ضحی مشیدیموسسه تحقیقات آب93
55.62هنگامه کردنیرسیموسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر94
55.13الهام شیرانیآزمایشگاه مرکزی زیست فناوری دانشگاه اصفهان95
54.09احسان اله شاهیآزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان96
53.97محسن مزیدی شرف آبادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق97
53.48بابک دنیادیدهشرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی98
53.28رامونا نیک خصال(س)آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا99
53.23الله رضازادهآزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان100
53.03عزیزاله شفیع خانیآزمایشگاه کربن پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی101
52.49محبوبه سادات علوی داناشرکت پایانه محیط پاک102
51.98زینب کردآزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار ریز الکترومکانیکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران103
51.94مژگان یگانهآزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور104
51.46سمانه جانمحمدیشرکت مطالعات مواد معدنی زر آزما تهران105
51.44عزیزاله شفیع خانی(س)آزمایشگاه کربن گروه فیزیک دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا106
51.12مجید هامونی حقیقتآزمایشگاه صنایع غذایی و میکربیولوژی پارک علم و فناوری گیالن107
50.97اعظم برزگر بفروییشرکت پارسیان بهینه پایش108
50.74رویا خوش سفرشرکت کانساران بینالود109
50.72فاطمه کریمیآزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف110
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50.42مرضیه داناییشرکت دانا ژن پژوهان کارمانیا111
50.34مجتبی حسین پورآزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی112
50.11فاطمه قرهیدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی113
49.78شیال صفائیانشرکت آریا سالمت رازی114
49.40شقایق کریمیآزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز پردیس فنی دانشگاه تهران115
49.36فیروز کارگرآزمایشگاه های بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس116
48.21لیال هدایتیآزمایشگاه بازیافت آب دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران117
48.13زهره مومنیآزمایشگاه فارماسیوتیکال نانو تکنولوژی مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران118
48.10شهین عبدی نژادآزمایشگاه پوشش و خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران119
47.96سجاد شیروانیسامانه های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیر عامل جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف120
47.63سمیه بشیریآزمایشگاه اندازه گیری ابعادی دقیق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف121
47.08لیال عالی زادهشرکت پویا شیمی بندرعباس122
46.77علی فرهنگیپایلوت نانوبیوتکنولوژی انسیتو پاستور ایران123
46.65زهرا کالتهآزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک124
46.24محمدرضا حیدر شرکت آلومینای ایران125
45.70محمد حسن نخجوانیشرکت آرین فن آزما126
45.37نحله جمالیآزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی سمنان127
44.66مینا ابراهیمیشرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی128
41.74کمیل یحیی زادهپارک علم و فناوری  مازندران129
41.73علی صمدیانمرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک130
40.95سارا طبشیشرکت خاتم پلیمر131
39.43علی محمد عباسیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه یزد132
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39.11مریم ندائیمرکز آنالیز دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران133
37.60اصغر عسکرپور کبیرآزمایشگاه تحقیقاتی علم نانو و نانوفناوری دانشگاه پیام نور سیرجان134
37.59محسن چیانیآزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران135
37.56محمد مهدی احدیانآزمایشگاههای پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف136
36.74فاطمه حسن زاده حقیقیآزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز137
36.15سیده مهری حمیدیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی138
36.15معصومه حاجی داداشیشرکت دقت آزمون بسپار139
35.76محمد اسماعیلیآزمایشگاه مرکزی نانو مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران140
34.75احسان امینی عبدالملکیشرکت گسترش کاتالیست ایرانیان141
34.20سید جواد حسینیشرکت فرا آزمون گلستان142
33.73زهرا  محقق طوسیآزمایشگاه میکروسکوپ های پروبی روبشی دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران 143
32.43رضا یوسفیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز144
32.37سعیده شاهسوندشرکت کیمیای ناب تجزیه145
32.06نسیم معزی شرکت تراز آب اردبیل146
31.87سحرناز تاج بخش(مشهد)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 147
31.28محمد مهدی توقع همدانیشرکت دوام بنیان حامی ایرانیان148
31.13مریم نعمتیشرکت سیاالت حفاری پارس149
30.43نیلوفر موسویآزمایشگاه گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی150
30.38محمد حسین راستیان(کانیکو)مهندسین مشاور خاک آزما نگین 151
29.86سولماز اثنا عشریمرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز152
29.56بهروز نوتاش دانشگاه شهید بهشتیX-Ray آزمایشگاه مرکزی 153
28.34کسری شمس رفیعیآزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران154
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28.24آتوسا سادات عربانیانآزمایشگاه لیزر های فوق کوتاه دانشگاه شهید بهشتی155
28.21خدیجه حسینیمرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز156
27.05ملیحه کرامتیشرکت آرک زیست آزما157
25.95قدسی محمدی زیارانیآزمایشگاه ملی تحقیقات دارویی دانشگاه الزهرا158
25.51زهرا شیخی فردآزمایشگاه نانو فیزیک و مواد پیشرفته دانشگاه شهید بهشتی159
24.43علیرضا طاهریآزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی دانشگاه صنعتی شریف160
23.36عبدالمجید بایندری مقدمآزمایشگاه علوم مهندسی زیست محیطی دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران161
22.80محمد شجاعی فرددانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز162
22.07الهام جاللی رادشرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما ماهان163
19.80آرمین احمد زادهمرکز پردازش سریع پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانش های بنیادی164
19.76محمدنقی برادر خامنهشرکت کنترل کیفی تستا165
19.69پونه فالح نیک بخششرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو166
19.68ابراهیم اصل سلیمانیآزمایشگاه مرجع اندازه گیری و خصوصیت یابی سلول های خورشیدی دانشگاه تهران167
19.50سید امیرحسین جاللیپژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان168
19.46امید احمدیپژهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران169
19.45پیمان میرزائیآزمایشگاه رزونانس مغناطیس هسته دانشگاه شهید بهشتی170
19.44پوالد رستم زادهآزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش ها و مواد نانوساختار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران171
18.66محمد جواد دیانتآزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس172
18.27حسن شیرازیآزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران173
18.17مینا آسیابیشرکت ایران دلکو174
17.95فردین قاسمی پیرانلوشرکت فن آوران زیست کره175
17.90رحیم لطفی اوریمیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان176
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17.18فرزانه منوچهریآزمایشگاه های تحقیقاتی گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران177
16.87منا مختارپورآزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران178
16.76سمیه کوچکیآزمایشگاه کنترل غذا و داروی اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم179
16.27سمیرا محمدیپژوهشکده علوم نانو پژوهشگاه دانش های بنیادی180
15.92سعیده شاهسوندموسسه اندیشه برتر میران181
15.39زهرا میرزاییشرکت آریا الکترون اپتیک182
14.21راضیه سلگیآزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران183
13.94عارف نظریآزمایشگاه سیستم ها و فناوری های پیشرفته پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران184
13.52کیوان دبیرآزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران185
13.41مریم قربان پور شرکت خاک بهین آزما186
12.89اسماعیل  دربندیشرکت ایران پتک187
12.88محسن سبحانیآزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا188
12.74سحر فتحیشرکت تعاونی تولیدی رنگ و رزین الوان189
12.71وحید شالچیانآزمایشگاه اعصاب دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران190
12.37شهاب ولی پور(توان)موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور 191
12.31محبوبه میرناصرشرکت بهینه سنجش صدرا192
12.30آیه سادات صدرآزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان193
12.29نوراله اسدیآزمایشگاه مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان194
12.28محمد زعیمشرکت تحقیقات کانی شناسی و زمین شناسی کان پژوه195
12.22رضا کاظمیآزمایشگاه آتیه درخشان ذهن196
11.97فائزه فقیهیمرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران197
11.66شیوا موسویشرکت آزمون سالمت البرز198
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11.65محسن قربانیمرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی199
11.45آزاده نیک دستشرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز200
11.37مریم سکونیآزمایشگاه نوبل شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران201
11.28مجتبی سلطانیشرکت هوشمند آرنا سورین202
11.09تائیس صابریشرکت صامت تک خزر203
10.93زینب احمدی پریشرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان204
10.85اسما بشیریشرکت فنون ریزتراشه میزان205
10.83فرانک پور نوربخشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهران206
10.37بهروز رستمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک207
10.36راضیه بیگدلی شرکت زیست فناوری جاوید208
10.00محمد مهدی جعفری نسبدانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد209
9.91اعظم حاجیانشرکت سنجش گستر صنعت سپاهان210
9.68ابوالقاسم قابلآزمایشگاه مرجع مهندسی فشار قوی الکتریکی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت211
9.47خسرو آقائی پور کلیانی(مابا)مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین 212
9.29محمد زارعآزمایشگاه الیه های نازک دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران213
9.20بهرام سلطانیمرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت214
9.17فرحناز هراثی(تبریز )سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور215
8.91هاشم غضنفریپژوهشکده مکانیک پژوهشگاه فضایی ایران216
8.87نسیم دانامرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان217
8.85حسین کاری دولت آبادیآزمایشگاه تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب کشور218
8.84شیوا انواریآزمایشگاه آنالیز مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران219
8.68لیال شکوریسازمان جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی220
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8.63عفت فاضلآزمایشگاه زیست مهندسی شرکت برنا کیان رستا221
8.62عظیمه حدادزادهشرکت نوین پایش گستران سبز کویر یزد222
8.61مریم خزاعیآزمایشگاه اکرودیته طالیه223
8.60مونا جان محمدیآزمایشگاه مطالعات فرآوری مواد معدنی شرکت فنی مهندسی زرفرآور خاور میانه224
8.55شیما محمودیشرکت چرخه طبیعت سبز225
7.95مرضیه احمدی خامسی(شزان)شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطالعات و نانو 226
7.67همایون مرادیشرکت کشت و صنعت گیاهواره227
7.61آیه سواری زادهآزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز228
7.47معصومه والیتیآزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده شیمی پردیس علوم پایه دانشگاه سمنان229
7.34محمد احمدیدانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان230
6.69مژگان کریم دهنویمرکز تحقیقات فناوری بن یاخته231
6.65علیرضا صاحب علمآزمایشگاه مواد و متالورژی و پایلوت سرامیک پارک علم و فناوری خراسان232
3.80زینب قدمعلیآزمایشگاه شناسایی و آنالیز پلیمرها دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر233
3.51محمد رضا برهانی(داتفام) شرکت دانشگاهی توسعه فناوری 234
3.16سپیده خاکسارآزمایشگاه فیزیولوژی قلب و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی235
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