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  رتال های دانشگاهزیرپارزیابی اعالم نتایج کلی 

 (9315ماه دی ) 

 

 دانشکده هارتال های جدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15نمره ارزیابی )تیرماه  نام مرکز ردیف

 1181 309 دانشکده پزشکی 1

 1098 159 دانشکده پیراپزشکی 2

 1018 833 دانشکده بهداشت 9

 1045 728 پرستاری و ماماییدانشکده  4

 141 438 دانشکده دندانپزشکی 5

 

 معاونت هارتال های جدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15نمره ارزیابی )تیرماه  نام مرکز ردیف

 715 1813 معاونت غذا و دارو  1

 1981 1578 معاونت درمان 2

 829 1237 معاونت توسعه مدیریت و منابع 9

 528 1131 معاونت آموزشی 4

 783 1018 معاونت بهداشتی 5

 584 110 معاونت دانشجویی و فرهنگی 7

 444 751 معاونت پژوهش و فناوری 8
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 مراکز آموزشی و درمانیرتال های جدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15نمره ارزیابی )تیر ماه  نام مرکز ردیف

 514 390 امیرالمومنین )ع(بیمارستان  1

 481 481 بیمارستان بوعلی سینا 2

 419 914 بیمارستان کودکان قدس 9

 935 240 بیمارستان کوثر 4

 197 204 بیمارستان شهید رجایی 5

 930 173 بهمن 22بیمارستان  7

 978 151 بیمارستان والیت 8

 

 شبکه های بهداشتی و درمانیرتال های جدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15نمره ارزیابی )تیر ماه  نام مرکز ردیف

 100 1155 شبکه بهداشت بویین زهرا   1

 851 1003 شبکه بهداشت شهید بلندیان  2

 871 381 شبکه بهداشت البرز 9

 773 128 شبکه بهداشت آبیک 4

 814 108 شبکه بهداشت تاکستان 5

 110 290 شبکه بهداشت آوج 7
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 مراکز تحقیقاتیرتال های جدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15نمره ارزیابی )تیر ماه  نام مرکز ردیف

 481 547 مرکز رشد فناوری زیست پزشکی 1

 989 922 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 2

 143 211 مرکز تحقیقات متابولیک 9

 117 220 سالمت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر 4

 43 200 واحد تحقیقات بالینی کوثر 5

 77 124 واحد تحقیقات بالینی قدس 7

 71 107 مرکز تحقیقات پوسیدگی دندان 8

 45 102 مرکز تحقیقات رشد کودکان 1

 29 98 واحد تحقیقات بالینی والیت 3

 

 مراکز  سایر رتال هایجدول نمرات زیرپ

 (15 دی ماهنمره ارزیابی ) (15)تیر ماه نمره ارزیابی  نام مرکز ردیف

 1018 1479 اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات 1

 517 418 ستاد هم اندیشی استادان  2

 942 949 فوریت های پزشکیاورژانس و مرکز  9

 145 999 گزینش 4

 1028 919 کلینیک ویژه 5

 443 284 دبیرخانه شورای سالمت 7

 

 


