
 
 

 نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی 

 1397  سال بر اساس فعالیتهای

 1دانشگاههای تیپ 

 ردیف بیمارستان دانشگاه ع. پ. ... مجموع امتیاز

4995 
 نمازی شیراز

1  

 شهدا تبریز 1985
2  

حکیم لقمان شهیدبهشتی 1926  
3  

اکرم)ص( ل رسو حضرت ایران 1785  
4  

 گلستان اهواز 1712
5  

 شهیداکبرآبادی ایران 1630
6  

 سینا تهران 1544
7  

 قائم مشهد 1497
8  

اصغر علی ایران 1378  
9  

خمینی امام تهران 1370  
10  

 فیروزگر ایران 1305
11  

پور افضلی کرمان 1155  
12  

 بوعلی مازندران 893
13  

 شفا کرمان 830
14  

خمینی امام مازندران 745  
15  

حسین امام شهیدبهشتی 734  
16  

خمینی امام اهواز 600  
17  



 
 

 

 

 نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی

 1397  سال بر اساس فعالیتهای

 2دانشگاههای تیپ

 ردیف بیمارستان دانشگاه ع. پ. ... مجموع امتیاز

...ا بقیه 5373 ا بقیه  ... 
1.  

 امام رضا کرمانشاه 2308
2.  

 روحانی بابل 2000
3.  

دکترکرمانشاهی-خمینی امام کرمانشاه 1963  
4.  

غربی آذربایجان 1748 خمینی امام   
5.  

 شهیدبهشتی بابل 1730
6.  

 شهیدبهشتی کاشان 1627
7.  

 شهیدمحمدی هرمزگان 1591
8.  

امیرکال کودکان بابل 1570  
9.  

طالقانی... آیتا+علی امام کرمانشاه 1485  
10.  

کارگرنژاد -متینی کاشان 1464  
11.  

 کوثر سمنان 1395
12.  

 رازی گیالن 1365
13.  

علی امام رفسنجان 1255  
14.  

 شریعتی تهران -
18  



 
 

توانبخشی بهزیستی علوم 1255  رفیده 
15.  

 بعثت همدان 1245
16.  

 فاطمیه همدان 1235
17.  

1173 
 چهارمحال

(شهرکرد)وبختیاری  
 هاجر

18.  

 پورسینا گیالن 1140
19.  

 ولیعصر مرکزی 1130
20.  

 قدس قزوین 1112
21.  

1071 
 چهارمحال

(شهرکرد)وبختیاری  
 کاشانی

22.  

 امیرکبیر مرکزی 1060
23.  

 فرشچیان همدان 975
24.  

 کودکان هرمزگان 973
25.  

 کوثر قزوین 915
26.  

 صیادشیرازی گلستان 887
27.  

 ولیعصر بیرجند 856
28.  

 ولیعصر زنجان 820
29.  

 پنجمآذر گلستان 772
30.  

 قائم گیالن 695
31.  

 صدوقی یزد 610
32.  

 یثربی کاشان 400
33.  



 
 

 امیرالمومنین مرکزی 230
34.  

  



 
 

 نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی 

 1397  سال بر اساس فعالیتهای 

 3دانشگاههای تیپ

 ردیف بیمارستان دانشگاه ع. پ. ... مجموع امتیاز

  .1 پیمانیه جهرم 1670

  .2 شهیدبهشتی قم 1635

حسین امام شاهرود 1630  3.  

گنابادی بهلول عالمه گناباد 1627  4.  

(س)معصومه حضرت قم 1575  
5.  

فارس خلیج شهدای بوشهر 1555  6.  

  .7 شهیدرجایی البرز 1552

(ع)علی امام مجتمع البرز 1320  8.  

  .9 ولیعصر فسا 1225

  .10 بعثت کردستان 1150

  .11 واسعی سبزوار 900

 


