
رتبه بندي مراكز عضو شبكه آزمايشگاهي فناوري نانو بر اساس عملكرد سال 1394

امتياز نهاييكاركرد(%)فعاليت شبكه اي(%)مشتري مداري(%)نام آزمايشگاهرتبه
96.2041.9498.24806.40مركز پژوهش متالورژي رازي1

83.9657.5347.73633.50مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران2

87.5469.8312.12558.30پژوهشگاه مواد و انرژي3

92.8349.5215.75528.60پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران4

89.8055.579.99516.00پژوهشگاه فناوري هاي نوين علوم پزشكي جهاددانشگاهي- ابن سينا5

82.7055.4516.77514.50پژو هشگاه صنعت نفت6

86.5824.5534.38497.00آزمايشگاه هاي نانوالكترونيك دانشگاه تهران7

91.8448.348.05494.60مجموعه آزمايشگاه هاي جامع و دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي8

85.1645.3915.25487.60آزمايشگاه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد9

88.0341.1613.79479.90مجموعه آزمايشگاه هاي متالورژي سازمان جهاد دانشگاهي واحد صنعتي شريف10

84.1947.7911.72479.10مجموعه آزمايشگاه هاي دانشگاه اصفهان11

90.6732.4118.36478.80دانشگاه اميركبير12

86.5346.925.89464.20آزمايشگاه تحقيقات صنعتي آبسار كوير13

88.2033.1412.29451.10موسسه تحقيقات علوم و فناوري رنگ14

84.2131.9317.08450.30آزمايشگاه هاي مرجع سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران15

89.6926.6215.56448.20آزمايشگاه مركزي دانشگاه تبريز16

86.5842.514.79447.30مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور17

85.4228.0718.19446.80مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز18

83.8535.2711.51439.60آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز19

82.8434.5411.85435.00گروه پژوهشي آناليزي كيميازي20

88.3325.0014.47434.80بنياد علوم كاربردي رازي21

86.5730.4310.12429.70مؤسسه تحقيقاتي پرطاووس22

85.4729.0911.83427.80آزمايشگاه مركزي پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران23

87.8023.0514.29426.50پژوهشكده گياهان و مواد اوليه داروئي دانشگاه شهيد بهشتي24

92.4628.524.89426.30دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران25

84.9625.4814.85425.80آزمايشگاه جامع تحقيقات شرق كشور دانشگاه علوم پزشكي مشهد26

91.0421.9010.87422.40آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران27

87.4414.4520.40420.80كانساران بينالود28

89.0328.715.28416.20آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا29
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85.2027.488.63410.80آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه سمنان30

86.8824.659.26410.40دانشگاه سيستان و بلوچستان31

83.6331.184.87403.30 آزمايشگاه مركزي دانشگاه جندي شاپور32

75.3634.4810.12402.60پرديس علوم دانشگاه تهران33

83.2228.886.68401.30سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران34

89.2319.538.40400.30دانشگاه تربيت مدرس35

83.1530.255.10399.60پژوهشكده مهندسي سازمان فضايي ايران36

93.6817.394.86397.10آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانايي دانشگاه بيرجند37

83.8826.625.54392.80آزمايشگاههاي پژوهشكده علوم و فناوري نانو دانشگاه صنعتي شريف38

84.2522.368.61392.10آزمايشگاه علم مواد و ميكروسكوپ الكتروني دانشگاه بوعلي سينا همدان39

80.5323.0710.30387.10آزمايشگاه پژوهشي و تحقيقات كاربردي دانشگاه باهنر كرمان40

87.2520.983.60380.90آزمايشگاه نانوبيوتكنولوژي كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي41

83.5220.726.83378.40دانشگاه علم و صنعت ايران42

82.4717.4510.66378.30آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي43

87.5513.098.24374.50مجموعه آزمايشگاه هاي پژوهشگاه دانش هاي بنيادي44

85.2521.151.78368.10موسسه تحقيقات آب45

80.2818.778.54367.20پژوهشكده پوشش هاي نانو ساختار پيام نور استان يزد46

84.9017.844.43366.20آزمايشگاه سيستم هاي نوين دارو رساني دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران47

82.0013.818.65358.70آزمايشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتي سهند48

79.5016.358.13355.80پايلوت بيوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي انستيتو پاستور49

81.3016.424.74350.40دانشگاه پيام نور سيرجان50

71.6827.814.46349.90آزمايشگاه مهارفن ابزار51

42.3724.209.25253.30دانشگاه صنعتي اصفهان52

0.004.190.0012.60مركز ابررايانه نانوفناوري محاسباتي53

0.003.240.009.70مجموعه آزمايشگاه هاي دانشگاه شيراز54
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