
(1000)امتیاز نهایی (450)کارکرد (300)فعالیت شبکه ای (250)مشتری مداری نام آزمایشگاهرتبه

249.86225.62429.23904.71مرکز پژوهش متالورژی رازی1

249.20160.31282.36691.87بنیاد علوم کاربردی رازی2

205.40168.17260.64634.21مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران3

223.60119.47218.79561.86شرکت مطالعات معدنی زر آزما4

248.83171.39116.69536.91پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران5

244.98164.06121.72530.76شرکت بیم گستر تابان6

234.26161.58125.47521.31شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم7

234.48194.4284.86513.76سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران8

218.60214.6377.33510.56پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران9

222.20217.6464.55504.39پژوهشکده آنالیزی کیمیازی10

239.62153.5298.83491.97آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی مشهد11

247.80166.1777.41491.38ابن سینا-پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی12

233.78151.9198.12483.81جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف13

232.44186.4361.82480.69شرکت تولیدی و تحقیقات صنعتی آبسار کویر14

229.66146.54103.93480.13شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد15

239.36153.4277.53470.31مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب16

233.44114.34121.44469.21آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز17

233.70150.3481.08465.12مجموعه آزمایشگاه های پردیس علوم و مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران18

231.00134.0796.31461.38موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور19

238.46126.9495.50460.90دانشگاه صنعتی شریف20

230.22161.5568.30460.07مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش21

217.38153.9488.50459.82آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد22

239.00127.1891.96458.14مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز23

241.58152.4664.06458.10 مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس24

227.28139.5690.29457.13 پژوهشگاه فضایی ایران25

235.7692.62126.86455.25پژوهشگاه صنعت نفت26

229.10151.3473.93454.37پژوهشگاه مواد و انرژی27

209.92202.1041.99454.01مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک28

231.70151.4369.44452.57مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی29

232.44154.4063.92450.76آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان30

233.84146.2265.02445.08موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور31

231.66149.5462.52443.72آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس32

230.0298.16113.27441.45شرکت آریا الکترون اپتیک33

235.16140.2864.65440.09دانشگاه دامغان34

226.26135.2173.71435.18دانشگاه صنعتی اصفهان35

234.62118.9680.23433.81آزمایشگاه مرکزی دستگاهی دانشگاه تهران36

239.66127.2066.37433.23مجموعه آزمایشگاه های جامع تحقیقات و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی37

231.68147.3749.13428.18دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت38

221.40134.1665.52421.08شرکت حسگر مواد صبا39

218.43124.2873.15415.86 شرکت آلومینای ایران40

(1396رتبه بندی عملکرد مراکز عضو در سال )شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی 
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241.94108.9064.39415.23آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان41

231.36117.4865.62414.46شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان42

231.1291.3391.02413.47دانشگاه اصفهان43

207.32147.4857.52412.32پارک علم و فناوری استان همدان44

222.90133.8455.17411.91دانشگاه صنعتی شاهرود45

234.5497.8276.35408.71پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی46

233.28105.2569.86408.39دانشگاه علم و صنعت ایران47

203.84150.5452.66407.04شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس48

230.84107.7868.29406.91موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد49

229.74124.0952.84406.67پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد50

241.6860.48101.18403.34دانشگاه صنعتی امیرکبیر51

185.88154.0861.24401.19پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری52

219.82157.1124.07401.00شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان53

221.82116.6861.82400.32آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز54

213.98120.7865.55400.31دانشگاه پیام نور استان یزد55

222.28113.4863.42399.18آزمایشگاه مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی56

224.70108.9962.41396.10شرکت معیار دانش پارس57

209.20129.7255.88394.80شرکت کاوشگران طبیعت پاک58

232.72102.3054.62389.64شرکت هورتاش آپادانا59

166.25137.3785.27388.89شرکت پارسیان بهینه پایش60

233.6083.2571.11387.96دانشگاه علوم پزشکی شیراز61

230.8495.2260.93386.99آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه62

231.2687.2265.71384.19پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان63

227.0878.1878.85384.11دانشگاه شیراز64

213.30149.4221.26383.98شرکت سینا آزمای بندر65

230.4686.9066.29383.65(س)دانشگاه الزهرا 66

230.5695.6557.35383.56شرکت کنترل کیفی تستا67

216.92120.4543.77381.13دانشگاه شهید مدنی آذربایجان68

211.28115.1252.57378.97آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه69

226.7295.7056.48378.90دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک70

230.1883.5464.96378.68شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما ماهان71

231.1688.3359.07378.56پژوهشگاه نیرو72

226.3298.4252.91377.65آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران73

224.10103.6247.75375.47مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی74

230.3881.8861.81374.07موسسه اندیشه برتر میران75

196.62119.6856.87373.17پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری76

239.4288.8044.43372.65شرکت آرین فن آزما77

231.6079.7360.97372.30دانشگاه علوم پزشکی تهران78

203.40112.8553.99370.24آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا79

198.60116.5254.94370.06آزمایشگاه تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق80
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227.0874.5566.32367.95پژوهشگاه دانش های بنیادی81

230.6298.1636.57365.35شرکت افروز شیمی الرک82

193.54105.2865.74364.56دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان83

220.68136.705.96363.34شرکت خاتم پلیمر84

224.8474.9762.99362.80دانشگاه سمنان85

220.8487.0454.85362.72دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز86

239.9661.9260.00361.88(کانیکو)مهندسین مشاور خاک آزما نگین 87

201.68104.4654.95361.09مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت ارگانیک کرمانشاه88

205.96121.5633.44360.96دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد89

223.2273.7663.72360.70مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی90

199.80111.6948.82360.30 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران91

192.16109.9457.63359.73شرکت فناور اندیشه گستر کامیار92

235.3489.9933.78359.11سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور93

234.1072.0052.91359.01(شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران)آزمایشگاه نوبل 94

197.54116.4043.73357.67موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر95

207.5293.2856.56357.36آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی دانشگاه شهید باهنر کرمان96

228.5658.8269.79357.17شرکت تحقیقات کانی شناسی و زمین شناسی کان پژوه97

183.98144.1128.52356.61آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران98

231.90101.8521.20354.95شرکت آزمون سالمت البرز99

213.26123.9815.18352.42 شرکت صالح تبریز جاویدان100

207.88123.0419.27350.19شرکت آریا سالمت رازی101

217.23124.766.55348.54 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق102

239.4888.7920.26348.53آزمایشگاه کنترل مرکزی قم شرکت تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعی103

239.0077.6230.31346.93دانشگاه بیرجند104

204.4681.1560.73346.33آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یزد105

213.0076.3254.39343.71شرکت آرک زیست آزما106

211.17125.726.11343.01شرکت سیاالت حفاری پارس107

225.6450.8265.98342.44پردیس فنی دانشگاه تهران108

227.2660.0050.19337.45(مابا)مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین 109

206.7281.7146.66335.09شرکت کیمیای ناب تجزیه110

197.6186.7450.63334.98آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی سمنان111

205.0472.1256.71333.86پارک علم و فناوری خراسان112

184.4398.2349.25331.91شرکت صامت تک خزر113

209.8265.6455.42330.88 شرکت زیست فناوری جاوید114

202.4272.6955.29330.40شرکت هوشمند آرنا سورین115

177.9493.3258.90330.16دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد116

227.5882.7019.17329.45شرکت فرا آزمون گلستان117

218.5061.1048.70328.30شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو118

223.3877.3826.88327.64گروه آتیه درخشان ذهن119

227.9479.0018.26325.20(توان)موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور 120
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197.3471.7453.32322.40آزمایشگاه مرکزی انستیتو پاستور ایران121

185.3587.1849.16321.69دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی122

199.6399.4920.42319.55موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی123

215.8294.529.13319.47آزمایشگاه اکرودیته طالیه124

211.3688.0619.67319.09مرکز مهندسی فشار قوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت125

221.2484.7212.34318.30شرکت پویا شیمی بندرعباس126

240.9665.8610.31317.13 شرکت تراز آب اردبیل127

eepil210.9674.4831.32316.76شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی 128

222.4676.4817.74316.68دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان129

206.5356.2052.40315.13مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان130

183.4271.3058.63313.35مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز131

207.3350.3854.83312.54(شزان)شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی زیستی اطالعات و نانو 132

186.6499.5425.39311.58موسسه تحقیقات آب133

215.5689.905.65311.11شرکت مهندسی آرتینه صنعت پرتو134

204.5491.4414.21310.19آزمایشگاه فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی135

202.7686.6420.28309.68شرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز136

214.5873.2121.77309.56آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان137

224.5468.8915.72309.15شرکت چرخه طبیعت سبز138

189.19100.4019.44309.03دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز139

186.8763.5656.92307.36پارک علم و فناوری مازندران140

195.2491.4220.45307.11شرکت بهینه سنجش صدرا141

212.1973.8019.66305.65مرکز تحقیقات مواد نانوساختار دانشگاه صنعتی سهند142

207.7968.3628.28304.43شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان143

194.9358.9049.65303.48آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان144

214.1874.8014.25303.23شرکت دقت آزمون بسپار145

196.1991.6414.60302.43شرکت پایانه محیط پاک146

185.5252.6061.13299.25دانشگاه شهید بهشتی147

217.0666.0014.83297.89شرکت خاک بهین ازما148

228.8054.9810.86294.64سازمان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی149

229.9048.5816.05294.53شرکت کشت و صنعت گیاهواره150

192.5551.5850.18294.31آزمایشگاه جامع تحقیقات شمال کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران151

201.7072.3619.51293.57آزمایشگاه صنایع غذایی و میکروبیولوژی پارک علم و فناوری گیالن152

210.5677.864.61293.03شرکت دوام بتن حامی153

183.8244.0064.77292.59دانشگاه اراک154

200.5080.737.93289.16شرکت تعاونی تولیدی رنگ و رزین الوان155

206.3968.7012.85287.94شرکت فنون ریزتراشه میزان156

222.8845.8018.66287.34شرکت ایران پتک157

157.6569.2260.09286.96شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان158

168.0167.8350.45286.29آزمایشگاه کنترل غذا و داروی اداره کل غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم159

183.1881.0021.26285.44شرکت دانا ژن پژوهان کارمانیا160
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210.6254.6219.29284.53شرکت نوین پایش گستران سبز کویز یزد161

214.1050.5916.35281.04آزمایشگاه مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان162

218.7654.447.73280.93شرکت زرفرآور خاور میانه163

172.2080.6522.07274.91 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور164

184.6968.8618.97272.52آزمایشگاه آنالیز پیشرفته دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس165

215.2242.3812.66270.26مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته166

206.7554.688.02269.45شرکت برنا کیان رستا167

175.1971.9213.35260.45 شرکت فن آوران زیست کره168

165.4976.249.92251.65شرکت سنجش گستر صنعت سپاهان169

186.3543.6012.72242.67مرکز تحقیقات دانشکده نفت اهواز دانشگاه صنعت نفت170

0.0088.3852.99141.37شرکت ایران دلکو171

0.000.000.000.00(داتفام) شرکت دانشگاهی توسعه فناوری 172

0.000.000.000.00شرکت کانساران بینالود173

0.000.000.000.00مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران174
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