
  

 6931 درمانی  دانشگاههای علوم پزشکی  -نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی

   6931ی  فعالیتها–بر اساس امتیاز خام  

 1دانشگاههای تیپ 

 ردیف یمارستانب دانشگاه ع. پ. ....  امتیاز 

  1 نمازی شیراز 98570

  2 گلستان اهواز 30785

  3 امام خمینی تهران 25960

  4 قائم مشهد 25245

  5 حضرت رسول اکرم ایران 23782

  6 امام حسین شهید بهشتی 17880

  7 سینا تهران 16200

  8 افضلی پور  کرمان 12640

  9 فیروزگر ایران 12080

  11 امام خمینی اهواز 8870

  11 شریعتی تهران 8320

  12 شهیداکبرآبادی ایران 7275
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   6931ی  فعالیتها–بر اساس امتیاز خام  

 2دانشگاههای تیپ 

 ردیف یمارستانب دانشگاه ع. پ. ....  امتیاز 

  1 شهید بهشتی کاشان 55125

  2 بقیه ا... بقیه ا... 53990

  3 پورسینا گیالن 35810

  4 پنجم آذر گلستان 21870

  5 شهید محمدی هرمزگان 19240

  6 کوثر سمنان 17700

  7 شهید بهشتی بابل 16195

  8 دکتر کرمانشاهی-امام خمینی کرمانشاه 14610

  9 قدس قزوین 13990

  11 ولیعصر  بیرجند 13790

  11 روحانی بابل 13060

  12 امام  رضا کرمانشاه 12500

  13 امام علی رفسنجان 11310

  14 کودکان هرمزگان 10730

  15 صیادشیرازی گلستان 10720

  16 کودکان امیرکال  بابل 10030

  17 فرشچیان همدان 9660

  18 بعثت همدان 7230

  19 ولیعصر زنجان 6440

  21 امام خمینی مازندران 6260

  21 کوثر قزوین 5970

  22 ولیعصر مرکزی 5550

  23 مجتمع امام علی )ع( البرز 4970



 

  

  24 صدوقی یزد 4875

  25 امام علی+آیت ا... طالقانی کرمانشاه 3740

  26 بعثت کردستان 3140

  27 رازی گیالن 2650

  28 امیرالمومنین مرکزی 1440
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   6931ی  فعالیتها–بر اساس امتیاز خام  

 3دانشگاههای تیپ 

 ردیف یمارستانب دانشگاه ع. پ. ....  امتیاز 

  1 شهید بهشتی قم 17730

  2 ولیعصر فسا 14940

  3 امام حسین شاهرود 11575

  4 شهدای خلیج فارس بوشهر 10341

  5 هاجر شهر کرد 8395

  6 عالمه بهلول گنابادی گناباد 5690

  7 واسعی سبزوار 3710


