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 مهندس حسين طاهرزاده
 مدير آمار و فن آوري اطالعات

 

 اسماعيل هژبرنژاد
 رئيس گروه آمار

 

 اعظم حمادي
 كارشناس رايانه

 

 سيده سارا فرهي بوشهري
 كارشناس آمار

 

 زينب شادنيا
 كارشناس آمار

 
 مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه 

 اداره آمار

 1391پاييز  



 

 
 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر  سرشناسه:
  / 1390سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر   عنوان و نام پديدآور:

 تهيه و تدوين حسين طاهرزاده...[و ديگران]. 
  .1391 بوشهر: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر،    مشخصات نشر:

   س م.29 × 22 : مصور(بخشي رنگي)،جدول،نمودار.؛   ص.241    مشخصات ظاهري:
 978-600-5032-14-7  شابك:

 فيپا  وضعيت فهرست نويسي:  
  اسماعيل هژبرنژاد، تهيه و تدوين حسين طاهرزاده،  يادداشت:

 زينب شادنيا. سيده سارا فرهي بوشهري، اعظم حمادي، 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر-- آمار  موضوع:

   - 1360 طاهرزاده، حسين،    شناسه افزوده:
 1391 2س2د/   LGR1140      رده بندي كنگره:
 378/5564      رده بندي ديويي:

 2991038  شماره كتابشناسي ملي:
 
 
 

 
 

 1390عنوان كتاب: سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
 زينب شادنيا تهيه و تدوين: حسين طاهرزاده، اسماعيل هژبرنژاد، اعظم حمادي، سيده سارا فرهي بوشهري،

 ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 طراحي: تبليغات فانوس

 اعظم حمادي صفحه آرايي:
 1391نوبت چاپ: اول، 

 چاپ و صحافي: مجتمع چاپ ديجيتال ديبا
 978-600-5032-14-7شابك: 

نشاني: بوشهر - خيابان معلم - روبروي جايگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
 درماني بوشهر - مديريت آمار و فن آوري اطالعات

 0771-2530309           دورنگار: 0771-2533701  و  0771-2530309تلفن : 
 amar@bpums.ac.ir                رايانامه: stat.bpums.ac.irپايگاه اطالع رساني: 

 
 

  حق هرگونه چاپ و انتشار محفوظ است
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تهيه اين سالنامه مرهون تالش و همكاري صميمانه افرادي است كه به نحوي مديريت آمار و فن آوري 
اطالعات دانشگاه را در راستاي جمع آوري اطالعات، تهيه و تدوين، چاپ و انتشار اين كتاب ياري نموده اند؛ 

 لذا بدين نحو از مشاركت بي دريغ اين عزيزان تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.
 

 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه آقاي دكتر جهانگير شاهيني
 عضو كميته تخصصي آمار و معاونت آموزش و تحقيقات آقاي دكتر افشين استوار

 عضو كميته تخصصي آمار و معاون فني امور بهداشتي آقاي دكتر عبدالمهدي خواجه ئيان
 عضو كميته تخصصي آمار و هيئت علمي دانشگاه آقاي دكتر رحيم طهماسبي

 عضو كميته تخصصي آمار و هيئت علمي دانشگاه خانم دكتر نيلوفر معتمد
 رابط آماري در مديريت آموزشي آقاي احمد عمادي

 رابط آماري در معاونت آموزش و تحقيقات  خانم سيده ليال حسيني
 رابط آماري در معاونت دانشجويي و فرهنگي خانم اعظم باراني

 رابط آماري در معاونت بهداشتي خانم مژگان منفرد
 رابط آماري در معاونت درمان خانم فاطمه مزارعي
 رابط آماري در امور پرسنلي خانم فاطمه مظفري
 115رابط آماري در مركزاورژانس  خانم زينب فوالدي

 رابط آماري در مركز بهداشت بوشهر خانم ها مژگان سرخوش و مريم عبدالهي
 رابط آماري در مركز بهداشت تنگستان خواهآقاي علي وطن

 رابط آماري در مركز بهداشت جم خانم فضيلت نصرزاده
 رابط آماري در مركز بهداشت دشتستان آقاي جوانمرد كايدي و خانم سيده رضوان موسوي

 رابط آماري در مركز بهداشت دشتي خانم خديجه بحريني
 رابط آماري در مركز بهداشت دير خانم صفيه دانشي
 رابط آماري در مركز بهداشت ديلم خانم زهرا اخالق

 رابط آماري در مركز بهداشت كنگان خانم مريم زارعي 
 رابط آماري در مركز بهداشت گناوه خانم زهره بهمياري

 رابط آماري در بيمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر خانم فريده فرهي
  شهريور برازجان17رابط آماري در بيمارستان  خانم مهوش بحريني

 رابط آماري در بيمارستان زينبيه خورموج حقيقيخانم سميه رضايي
 رابط آماري در بيمارستان امام خميني (ره) كنگان آقاي سيدعليرضا افرندي

 رابط آماري در بيمارستان اميرالمؤمنين (ع) گناوه آقاي عبدالرضا كرمي 
 رابط آماري در بيمارستان سوانح و سوختگي گناوه آقاي قدرت بيخوش

 رابط آماري در بيمارستان بقيه ا... االعظم (عج) ديلم خانم اعظم صحت پور
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