
 

  



 



 

  

 
  

  

        تهيه و تدوينتهيه و تدوينتهيه و تدوينتهيه و تدوين
  

  دكتر غالمرضا حيدري

  رياست دانشگاه 

  

  مهندس حسين طاهرزاده

  آوري اطالعات مدير آمار و فن

  

  اسماعيل هژبرنژاد

 رئيس گروه آمار

  

  اعظم حمادي

  كارشناس رايانه

  

  فرهي بوشهري ساراسيده 

  كارشناس آمار

  

  زينب شادنيا

  كارشناس آمار
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مديريت آمار و مرهون تالش و همكاري صميمانه افرادي است كه به نحوي  كتابتهيه اين        

از بدين نحو لذا  اند؛ ياري نمودهاين سالنامه  آوري اطالعات جمعراستاي دانشگاه را در آوري اطالعات  فن

  .آيد قدرداني به عمل ميدريغ اين عزيزان تشكر و  مشاركت بي
  

  مديريت آموزشيرابط آماري در   و مختار هوشمند احمد عمادي انآقاي

  معاونت آموزش و تحقيقاترابط آماري در    خانم سيده ليال حسيني

  رابط آماري در معاونت پژوهشي  گلپاشا خانم يلدا كمال

  معاونت دانشجويي و فرهنگيرابط آماري در   خانم اعظم باراني

  معاونت بهداشتيرابط آماري در   خانم مژگان منفرد

  معاونت درمانرابط آماري در   مژده دراهكيخانم 

  رابط آماري در معاونت غذا و دارو  اسدي آقاي مسعود

  رابط آماري در امور پرسنلي  خانم فاطمه مظفري

  115اورژانس  مركزرابط آماري در   زينب نظري خانم

  مركز بهداشت بوشهررابط آماري در   مريم عبدالهيها مژگان سرخوش و  خانم

  مركز بهداشت تنگستانرابط آماري در   خواه آقاي علي وطن

  مركز بهداشت جمرابط آماري در   خانم فضيلت نصرزاده

  مركز بهداشت دشتستانرابط آماري در   آقاي جوانمرد كايدي و خانم سيده رضوان موسوي

  مركز بهداشت دشتيرابط آماري در   خانم خديجه بحريني

  مركز بهداشت ديررابط آماري در   خانم صفيه دانشي

  مركز بهداشت ديلمرابط آماري در   خانم زهرا اخالق

  مركز بهداشت كنگانرابط آماري در   خانم مريم زارعي 

  مركز بهداشت گناوهرابط آماري در   خانم زهره بهمياري

  بوشهر) س(بيمارستان فاطمه زهرا رابط آماري در   خانم فريده فرهي

  شهريور برازجان 17بيمارستان رابط آماري در   خانم مهوش بحريني

  بيمارستان زينبيه خورموجرابط آماري در   حقيقي خانم سميه رضايي

  كنگان) ره(بيمارستان امام خميني رابط آماري در   آقاي سيدعليرضا افرندي

  گناوه) ع(بيمارستان اميرالمؤمنين رابط آماري در   آقاي عبدالرضا كرمي 

  بيمارستان سوانح و سوختگي گناوهرابط آماري در   آقاي قدرت بيخوش

  ديلم )عج( االعظم ...رابط آماري در بيمارستان بقيه ا  سعيده بازوييخانم 
  


