
  
  

 



 

   



 

  

 

 

 
  

  1394عنوان كتاب: سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  زينب شادنيا فرهي بوشهري، ساراسيده اعظم حمادي، رزاده، ـسين طاهح ،رضا رئيسيـعليدكتر تهيه و تدوين: 

  ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  اعظم حمادي آرايي: صفحه

  1395نوبت چاپ: اول، 

  978-600-5032- 70-3 شابك: 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  - روبروي جايگاه نماز جمعه  -  خيابان معلم -نشاني: بوشهر 

  مديريت آمار و فن آوري اطالعات -درماني بوشهر 

  077- 33333701دورنگار:                   077-33333701تلفن : 

  amar@bpums.ac.irرايانامه:                stat.bpums.ac.irپايگاه اطالع رساني: 

  

  

    محفوظ استو انتشار حق هرگونه چاپ 

 سرشناسه

 ينو تدو يه/ ته 1394بوشهر سال  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك آماري سالنامه   : و نام پديدآور عنوان 

  .اطالعات يآور  ] مديريت آمار و فني] ؛ [ برايگران...[ و ديسيرئ يرضاعل

   .1395  استان بوشهر،  يدرمان يو خدمات بهداشت يبوشهر: دانشگاه علوم پزشك : نشر مشخصات 

  .م س 5/21×5/14)؛ ي)،جدول( رنگرنگي( مصور:  ص. 270   : يظاهر مشخصات 

     978- 600-5032- 70-3   : شابك 

 يپاف : يسيفهرست نو وضعيت 

 .ياشادن زينب بوشهري، يسارا فره يدهس ي،طاهرزاده، اعظم حماد ينحس يسي،رئ يرضاعل :ينو تدو يهته : يادداشت 

 آمار -- استان بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك : موضوع 

 Bushehr University of Medical Seiences-- Statistics : موضوع 

    - 1351   يرضا،عل ييسي،ر : افزوده شناسه 

 استان بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك : افزوده اسهشن 

    1394 2س/  LGR1140  : كنگره يبند رده 

     378/5564    : يوييد يبند رده 

 4450063 : شماره كتابشناسي ملي



 

 يممكن در هر سازمان يكارها ينتر و با ارزش ينتر از حساس يكي يآمار هاي يتپرداختن به فعال 

 يها در دستگاه يگراز هر زمان د يشب يفعل يطو ضرورت آن در شرا يتحساس يت،است كه اهم

كه به نحوي رابطين محترم آماري  ارزشمند يها تالش از يلهوس ينبد .شود ياحساس م يياجرا

سالنامه آماري « آوري اطالعات جمعراستاي دانشگاه را در آوري اطالعات  شايسته مديريت آمار و فن

  آيد. تشكر و قدرداني به عمل مي اند ياري نموده» 1394دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 
  

  

  رابط آماري در معاونت آموزشي  خانم سيده ليال حسيني و آقاي مختار هوشمند

  رابط آماري در معاونت تحقيقات و فناوري  خانم يلدا كمال گلپاشا

  رابط آماري در معاونت دانشجويي و فرهنگي  خانم اعظم باراني

  رابط آماري در معاونت بهداشتي  خانم مژگان منفرد

  رابط آماري در معاونت درمان  خانم مژده دراهكي

  رابط آماري در معاونت غذا و دارو  آقاي مسعود اسدي

  رابط آماري در امور پرسنلي  خانم فاطمه مظفري

  115رابط آماري در مركز اورژانس   خانم زينب نظري

  رابط آماري در مركز بهداشت بوشهر  ها مريم عبدالهي و مژگان سرخوش خانم

  رابط آماري در مركز بهداشت تنگستان  خواه آقاي علي وطن

  رابط آماري در مركز بهداشت جم  خانم عادله خانجانيان

  رابط آماري در مركز بهداشت دشتستان  خانم سيده رضوان موسوي

  رابط آماري در مركز بهداشت دشتي  خانم خديجه بحريني

  رابط آماري در مركز بهداشت دير  خانم حوا كاظمي

  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 خديجه فرخي

  رابط آماري در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر  خانم فريده فرهي

  رابط آماري در بيمارستان تخصصي قلب بوشهر  خانم فضيلت نصرزاده

  رابط آماري در بيمارستان شهيد گنجي برازجان  خانم سيده زينب مهديان

  رابط آماري در بيمارستان زينبيه خورموج  حقيقي خانم سميه رضايي

  رابط آماري در بيمارستان امام خميني (ره) كنگان  خانم كبري حاجيان

  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 سعيده بازويي

  رابط آماري در بيمارستان امام حسين (ع) اهرم  آقاي نصراله زايرعليزاده

    
  


