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 محتوا بر اساس شاخص های رتال های دانشگاهکلی زیرپارزیابی ایج نت

 (9317 خرداد) 
 

 دانشکده هارتال های جدول نمرات زیرپ

 امتیاز نام مرکز ردیف

 1111 دانشکده پزشکی 1

 1601 دانشکده پیراپزشکی 1

 1611 دانشکده بهداشت 3

 171 دانشکده پرستاری و مامایی 1

 310 دندانپزشکیدانشکده  5

 

 معاونت هارتال های جدول نمرات زیرپ

 امتیاز نام مرکز ردیف

 153 معاونت غذا و دارو 1

 511 معاونت درمان  1

 511 معاونت توسعه و مدیریت منابع 3

 111 معاونت بهداشتی 1

 171 معاونت آموزشی 5

 110 معاونت دانشجویی و فرهنگی 0

 311 معاونت پژوهش و فناوری 7
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 مراکز آموزشی و درمانیرتال های جدول نمرات زیرپ

 امتیاز نام مرکز ردیف

 366 بیمارستان امیرالمومنین )ع( 1

 131 بیمارستان والیت 1

 111 بهمن 11بیمارستان  3

 111 بیمارستان بوعلی سینا 1

 110 بیمارستان کودکان قدس 5

 165 بیمارستان شهید رجایی 0

 161 بیمارستان کوثر 7

 50 شفا 1

 

 شبکه های بهداشتی و درمانیرتال های جدول نمرات زیرپ

 امتیاز نام مرکز ردیف

 117 شبکه بهداشت البرز 1

 161 شبکه بهداشت تاکستان 1

 301 شبکه بهداشت بویین زهرا 3

 306 شبکه بهداشت شهید بلندیان 1

 331 شبکه بهداشت آبیک 5

 117 شبکه بهداشت آوج 0
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 مراکز تحقیقاتیرتال های جدول نمرات زیرپ

 امتیاز نام مرکز ردیف

 161 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 1

 153 مرکز تحقیقات متابولیک 1

 111 مرکز تحقیقات رشد کودکان 3

 163 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 1

 11 مرکز تحقیقات پوسیدگی دندان 5

 10 بالینی قدسواحد تحقیقات  0

 11 بهداشتی محصوالت ایمنی تحقیقات مرکز 7

 76 واحد تحقیقات بالینی کوثر 1

 51 پزشکی شناسی میکروب تحقیقات مرکز 1

 35 مرکز رشد فناوری زیست پزشکی 16

 11 واحد تحقیقات بالینی والیت 11

 1 واحد تحقیقات بالینی شهید رجایی 11

 مراکز  سایر جدول نمرات زیرپورتال های

 امتیاز نام مرکز ردیف

 111 اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات 1

 137 ستاد هم اندیشی استادان  1

 111 کلینیک ویژه 3

 10 دبیرخانه شورای سالمت 1

 16 گزینش 5

 76 مرکز فوریت های پزشکی 0

 11 دانش آموختگان 7
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