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 نام رابط نام آزمایشگاه رتبه
 امتیاز

(100) 

 55/85 سمیه جلیل زاده آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  1

 85/83 محمود زارعی آزمایشگاه سینا آزمای بندر  2

 82/83 سید مصطفی میرحسینی تابانآزمایشگاه بیم گستر   3

 65/83 محمدعلی ورشابی مجتمع خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف  4

 88/81 شهریار زمانی مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب  5

 14/81 محمود نادری ها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگل  6

 74/80 مهرداد شجاعی پژوهشگاه صنعت نفت  7

 59/78 مهین هوشیار صادقیان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  8

 23/78 علی نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  9

 79/77 لیال یزدانی آزمایشگاه مهندسین مشاور آزمونه فوالد  10

 67/77 سیما میرزایی دانشگاهی واحد صنعتی شریفهای متالورژی جهاد مجموعه آزمایشگاه  11

 17/77 زینب اصغری های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش  12

 21/76 مهدیه فصاحت  آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران  13

 69/75 ساسان فراهانی مرکز پژوهش متالورژی رازی  14

 08/75 اعظم برزگر  آزمایشگاه پارسیان بهینه پایش   15

 84/74 شیرین جبلی معین مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش  16

 51/74 رقیه عالی زاده ایسینی آزمایشگاه پویا شیمی بندرعباس   17

 99/73 نورمریم خانی آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان  18

 66/73 سحر صالحی علی آباد پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد   19

 49/73 سعیده شاهسوند موسسه اندیشه برتر میران   20

 29/73 مرضیه اکبری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان   21

 28/73 مریم محمودی پژوهشکده آنالیزی کیمیازی  22

 27/73 عباس دریانی دانشگاه دامغان   23

 20/73 سمیرا سادات میرجلیلی آزمایشگاه تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر   24

 09/73 شمیم صمدیان آزمایشگاه فناوری پویان اکسیر کوشا   25

 05/73 مریم بنازاده امیرخیز مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   26
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 93/72 بهنام رحمانی بنیاد علوم کاربردی رازی  27

 84/72 علی تحویلیان آزمایشگاه سنجش اندازه ذرات پارس  28

 51/72 زادهمهشید شفیع مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران  29

 20/72 سکینه خورشیدی آزمایشگاه افروز شیمی الرک   30

 20/72 زهرا فرشی جاللی آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  31

 08/72 زهرا شاکرمی مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهانآزمایشگاه   32

 93/71 فریبا علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   33

 90/71 یلدا خوش اخالق استاد آزمایشگاه فنی مهندسی بسپار پایش پارس   34

 74/71 پورفرزانه عرب آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس  35

 55/71 احسان اله شاهی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته  36

 46/71 محسن قربانی آذر سازی نانوفناوری کاربردی مرکز صنعتی  37

 41/71 ابراهیم میرزادگان ابن سینا -های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهیپژوهشگاه فناوری  38

 21/71 ندا رحمانی نسب پارک علم و فناوری استان همدان   39

 20/71 شمیم صمدیان آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد معدنی پردیس علوم دانشگاه تهران    40

 19/71 نرگس محمدی )س( گروه شیمی  دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا   41

 86/70 بهارک سلطانی های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآزمایشگاه  42

 66/70 آبادیسحر خوش آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری استان سمنان    43

 41/70 محمدرضا حیدر آزمایشگاه آلومینای ایران   44

 33/70 محمد عبودیت آزمایشگاه اپتیک جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف  45

 97/69 حامد ابراهیمی آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان  46

 89/69 داریوش میرزایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان   47

 84/69 امید احمدی پژهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران   48

 78/69 مرجان شاهمیر های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایرانآزمایشگاه مرکزی پژوهشکده سامانه  49

 58/69 نظریامیر باقر  آزمایشگاه پژوهشی کیمیا شنگرف پارس   50

 41/69 مریم نعمتی آزمایشگاه سیاالت حفاری پارس  51

 32/69 زادهسحر مهدی مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس   52

 76/68 فاطمه جعفری پرند آزمایشگاه آریا شیمی شریف   53
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 59/68 احمد آقایی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه   54

 54/68 زادهمحمد مهدی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود   55

 51/68 سعیده نورشرق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  56

 50/68 نقی حقیقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت   57

 98/67 محمد هادی بحرینی آزمایشگاه بازرسی فنی شاخه زیتون لیان  58

 94/67 اسماعیل گنجه آزمایشگاه مهندسی آرتینه صنعت پرتو   59

 89/67 افسانه زلکی نژاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز   60

 69/67 نفیسه امینی شناسی و علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس  61

 67/67 زهرا فدایی مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت ارگانیک کرمانشاه   62

 65/67 سمیه طاهری آزمایشگاه مرکزی دستگاهی پردیس علوم دانشگاه تهران  63

 63/67 احمد ظهیر میردامادی پژوهشگاه مواد و انرژی  64

 48/67 مریم وکیلی مقدم آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران  65

 43/67 ژینوس جوادی آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان   66

 31/67 قرامعصومه رمضانی آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت   67

 20/67 مریم کرباسی آزمایشگاه پرتو رایان رستاک   68

 08/67 آزاده یعقوبیان پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی   69

 08/67 رامونا نیک خصال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا )س(    70

 96/66 مرضیه حریف آزمایشگاه پایانه محیط پاک   71

 77/66 الهه راستگو آزمایشگاه آزمون سالمت البرز   72

 73/66 سهیال عماد ابراهیمی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی    73

 64/66 سید امین اسماعیلیان آزمایشگاه معیار دانش پارس   74

 55/66 هنگامه خزائی پولی آزمایشگاه خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم    75

 45/66 محمد حسین صفاری آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری   76

 43/66 شیما محمودی آزمایشگاه چرخه طبیعت سبز   77

 38/66 مریم سکونی آزمایشگاه نوبل   78

 33/66 زهرا میرزائی آزمایشگاه آریا الکترون اپتیک   79

 10/66 الهام السادات حسینی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد    80
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 97/65 ژینوس انصاری های نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان یزد پژوهشکده پوشش  81

 43/65 ندا میرزایی آزمایشگاه فناور اندیشه گستر کامیار   82

 43/65 سحر فتحی  آزمایشگاه تعاونی تولیدی رنگ و رزین الوان   83

 29/65 آبادیفاطمه تاج مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی   84

 27/65 محمد حسن نخجوانی آزمایشگاه آرین فن آزما   85

 02/65 نرگس فالح آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر   86

 87/64 سمیه کاظمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری   87

 65/64 حسین نبی زاده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان   88

 23/64 مژگان یگانه آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور    89

 22/64 یحیی یادگاری  آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق   90

 00/64 پروین هادیان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران   91

 90/63 شهره جانقربان آزمایشگاه نقش پراش صنعتی اصفهان   92

 45/63 کسری شمس رفیعی آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران   93

 19/63 نیلوفر احسانی آزمایشگاه رایمون دانا دایان   94

 73/62 افسانه نارویی پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان  95

 66/62 سید حسین کمالی     آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی   96

 63/62 زهرا شریف زاده آزمایشگاه آرک زیست آزما   97

 58/62 شعله خضری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه   98

 56/62 محمد کریمی ها و مواد نانوساختار دانشگاه تهران آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش  99

 42/62 زادهسید جالل رضوی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان  100

 34/62 مریم کاظم آزمایشگاه دانش پژوهان پایش امین   101

 19/62 سمانه جانمحمدی آزمایشگاه مطالعات مواد معدنی زر آزما تهران   102

 09/62 ساناز رضوانی آزمایشگاه حسگر مواد صبا   103

 05/62 علی سواری آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان   104

 05/62 افسون نارویی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان  105

 92/61 فاطمه قنبری پیربستی آزمایشگاه کاوشگران طبیعت پاک    106

 84/61 جابر باکویی کتریمی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   107

 65/61 محمد همایونی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران   108

 48/61 مینا ابراهیمی های انرژی های پایش آلودگی هوا و آب و سامانهآزمایشگاه فناوری  109
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 43/61 رقیه محمودی مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  110

 40/61 طلبفاطمه متقی  آزمایشگاه فارماسیوتیکال نانو تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران   111

 40/61 خانیعزیزاله شفیع آزمایشگاه کربن گروه فیزیک دانشکده فیزیک شیمی دانشگاه الزهرا )س(   112

 18/61 اعظم حمله داری آزمایشگاه هورتاش آپادانا   113

 11/61 شیوا انواری آزمایشگاه آنالیز مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران   114

 09/61 وحیده مهدوی گیری باقیمانده سموم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورآزمایشگاه اندازه  115

 07/61 فاطمه دیرکوند مقدم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان   116

 84/60 احمدرضا کلیشادی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک   117

 77/60 اسما بشیری آزمایشگاه فنون ریزتراشه میزان   118

 66/60 ناهید ابراهیمی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان   119

 55/60 سارا کیان آزمایشگاه آدنیس طب   120

 45/60 ساناز شبیکه آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز   121

 40/60 اکبر بابالو علی مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشگاه صنعتی سهند   122

 33/60 مهرداد حسینی آزمایشگاه مهرنگار کاسپین   123

 29/60 محمد زارع گاریزی های نازک دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه الیه  124

 15/60 محمد کوثری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز   125

 98/59 خانیعزیزاله شفیع های بنیادی آزمایشگاه کربن پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش  126

 88/59 سیده محبوبه میرناصر آزمایشگاه بهینه سنجش صدرا   127

 84/59 مژده جعفرقلی آزمایشگاه بهساز   128

 80/59 فرزانه منوچهری های تحقیقاتی گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آزمایشگاه  129

 62/59 سجاد شیروانی های الکترونیکی و هوشمند مرکز پدافند غیرعامل جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف سامانه  130

 46/59 کمیل یحیی زاده پارک علم و فناوری  مازندران   131

 15/59 میثم حبیبی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد   132

 13/59 زاده حقیقیفاطمه حسن آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز   133

 00/59 داداشیمعصومه حاجی آزمایشگاه دقت آزمون بسپار   134

 98/58 زینب احمدی پری آزمایشگاه تحقیق و توسعه صنعت سیمان   135

 91/58 پرستو یوسفی آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران    136

 73/58 مسلم توکل آزمایشگاه شیمی و پلیمر مجتمع پژوهشی ایران مرکزی     137

 61/58 آرزو حقیقی کوچصفهانی آزمایشگاه آزمون سالمت ایرانیان   138

 38/58 محمد مهدی جعفری نسب دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد   139

 16/58 محمد آرمان مهر آزمایشگاه کنترل کیفی تستا   140

 00/58 زینب درویشیان آزمایشگاه سلول بافت آزما   141

 93/57 علی سبزی آزمایشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نیرو   142
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 81/57 نسیم معزی آزمایشگاه تراز آب اردبیل    143

 73/57 همدانی محمد مهدی توقع آزمایشگاه دوام بنیان حامی ایرانیان   144

 37/57 ضحی مشیدی موسسه تحقیقات آب    145

 34/57 راضیه بیگدلی آزمایشگاه زیست فناوری جاوید   146

 14/57 ناهید مقدم آزمایشگاه لیوژن فارمد   147

 89/56 مرتضی ودود آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یزد   148

 80/56 مهدی رجبیون موسسه تحقیقاتی پرطاووس   149

 64/56 الناز عرفانی فر های دور موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور مرکز تحقیقاتی شیالتی آب  150

 60/56 عشریسولماز اثنا مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز     151

 55/56 شکوفه حسنی پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران   152
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 00/0 مازیار مرندی زمایشگاه تحقیقاتی نانوساختارها و قطعات نانوساختاری دانشگاه اراک آ 267

 00/0 محمد رضا برهانی زمایشگاه دانشگاهی توسعه فناوری )داتفام( آ 267

 00/0 محمدرضا بیگدلی زمایشگاه فیزیولوژی قلب و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی آ 267

 00/0 مهدی نوده فراهانی زمایشگاه فناوری زیستی و سلول های بنیادی دانشگاه اراک آ 267

 00/0 - زمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران آ 267

 00/0 - رکز تحقیقات فناوری بن یاختهم 267

 00/0 - گیری ابعادی دقیق جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریفزمایشگاه اندازهآ 267

 


