
 



 



 

  



 

 

 1397 سال بوشهر عنوان كتاب: سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 رزاده،ـسين طاهح مهندس دكتر حسين دارابي، ،سعيد كشميريدكتر تهيه و تدوين: 

 ، مريم قنواتيزينب شادنيا فرهي بوشهري، ساراسيده                     

 بوشهر و خدمات بهداشتي درماني ناشر: دانشگاه علوم پزشكي

 مريم قنواتي،  اعظم حمادي مهندس آرايي:صفحه
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 مديريت آمار و فن آوري اطالعات         

             6داخلي  - 077-33330840  -  077-33333701تلفن : 

 077-33333701دورنگار: 

                stat.bpums.ac.irپايگاه اطالع رساني: 
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  محفوظ استو انتشار حق هرگونه چاپ 

تهيه و تدوين /1397سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر سال  : عنوان و نام پديدآور

 آوري اطالعات.سعيد كشميري...]و ديگران[ ؛ ] براي[ مديريت آمار و فن
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 ص.: مصور )رنگي(، جدول )رنگي(، نمودار. 320 : مشخصات ظاهري

 7-98-5032-600-978 : شابک

 فيپا : وضعيت فهرست نويسي

 بوشهري،سارا فرهيطاهرزاده، سيدهتهيه و تدوين سعيد كشميري، حسين دارابي، حسين  : يادداشت

 .زينب شادنيا، مريم قنواتي 
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 تالش کرده است مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه با مساعدت مطلوب سایر واحدهای دانشگاه

 ،که برخی از مؤلفه های جاری نظام سالمت را در مراکز تحت پوشش در قالب مجلدی در دسترس مدیران
کارکنان دانشگاه و نیز اندیشمندان حوزه سالمت قرار دهد، مجموعه حاضر حاصل تعامل هدفدار و سازمان 

تمامی  از نقش داشته اند لذایافته کلیه همکارانی است که در تولید داده های نظام سالمت در سطح استان 
« 1397پزشکی بوشهر در سال سالنامه آماری دانشگاه علوم » آوری اطالعاتجمع راستایهمکارانی که در 

 .به عمل می آیدتشکر و قدردانی  اندنموده مارا یاری
 

 پورتالو  گروه نرم افزار خانم اعظم حمادی

 عاونت بهداشتیم لیال تقربیخانم 

 معاونت درمان خانم مژده دراهكی

 فوريت های پزشكی حوادث ومديريت  خانم زينب نظری

 توسعه مديريت و منابع معاونت فاطمه مظفری خانم - نگار فردرو مخان

 آموزشی عاونتم آقای مختار هوشمند

 معاونت تحقیقات و فناوری آقای امیر سنايی

 معاونت دانشجويی و فرهنگی یخانم اعظم باران

 معاونت غذا و دارو آقای مسعود اسدی 

 بوشهرمرکز بهداشت   سیده فاطمه نجفی خانم

 تنگستان و درمان بهداشت شبكه خواهآقای علی وطن

 جم و درمان بهداشت شبكه خانم عادله خانجانیان

 دشتستان و درمان بهداشت شبكه خانم سیده رضوان موسوی

 دشتی و درمان بهداشت شبكه خانم خديجه بحرينی

 دير و درمان بهداشت شبكه خانم حوا کاظمی

 ديلم و درمان بهداشت شبكه خانم زهرا اخالق

 عسلويه و درمان بهداشت شبكه سحر داودیخانم 

 کنگان و درمان بهداشت شبكه  سمیه صابریخانم 

 گناوه و درمان بهداشت شبكه فاطمه حیدریخانم 

 بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر خانم فريده فرهی

 بیمارستان تخصصی قلب بوشهر خانم فضیلت نصرزاده

 بیمارستان شهید گنجی برازجان سیده زينب مهديانخانم 

 بیمارستان زينبیه خورموج حقیقیخانم سمیه رضايی

 بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان آقای رضا محمدی

 بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( گناوه  طال خرم آبادی خانم

 بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه آقای قدرت بیخوش

 بیمارستان بقیه ا... االعظم )عج( ديلم بازويیخانم سعیده 

 بیمارستان امام حسین )ع( اهرم آقای نصراله زايرعلیزاده

 امام هادی)ع( دير بیمارستان خانم نرگس فرخ 
 


