
 



 



 

  



 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر : سرشناسه

 / ۱۳۹۵سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  : عنوان و نام پديدآور

 کشمیری...]وديگران[.تهیه و تدوين سعید 

 .۱۳۹۶، بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر : مشخصات نشر

 م.س۵/۲۱×۵/۱۴؛ص.: مصور)رنگی( ،جدول)رنگی(.۲۸۰ : مشخصات ظاهری

 ۹7۸-۶۰۰-۵۰۳۲-۸۳-۳ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

حسین دارابی، حسن طاهرزاده، اعظم حمادی،  کشمیری،تهیه و تدوين سعید  : يادداشت

 مريم قنواتی. سارا فرهی بوشهری، زينب شادنیا،

 آمار --دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر : موضوع

 Bushehr University of Medical Seiences-- Statistics : موضوع

 - ۱۳۵۱کشمیری، سعید،  : شناسه افزوده

 LGR ۱۱۴۰/  ۲س ۱۳۹۵ : رده بندی کنگره

 ۳7۸/۵۵۶۴ : رده بندی ديويی

 ۴۹۱۲۵۰۵ : شماره کتابشناسی ملی
  

 

 

 
 

 ۱۳۹۵ سال بوشهر عنوان کتاب: سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 اعظم حمادی،مهندس  رزاده،ـسین طاهح مهندس دکتر حسین دارابی، ،سعید کشمیریدکتر تهیه و تدوين: 

 ، مريم قنواتیزينب شادنیا فرهی بوشهری، ساراسیده                  

 بوشهر و خدمات بهداشتی درمانی ناشر: دانشگاه علوم پزشکی

 مريم قنواتی،  اعظم حمادی مهندس آرايی:صفحه

 چاپ و صحافی: مجتمع چاپ ديجیتال ديبا

 ۱۳۹۶نوبت چاپ: اول، 

 ۹7۸-۶۰۰-۵۰۳۲-۸۳-۳ شابک:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -روبروی جايگاه نماز جمعه  - خیابان معلم -نشانی: بوشهر 

 مديريت آمار و فن آوری اطالعات -درمانی بوشهر 

             ۶داخلی   ۰77-۳۳۳۳۰۸۴۰  -  ۰77-۳۳۳۳۳7۰۱   تلفن :

 ۰77-۳۳۳۳۳7۰۱دورنگار: 

                stat.bpums.ac.irپايگاه اطالع رسانی: 
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 یممکن در هر سازمان یکارها ینترو با ارزش ینتراز حساس یکی یآمار هاییتپرداختن به فعال 
 یهادر دستگاه یگراز هر زمان د یشب یفعل یطو ضرورت آن در شرا یتحساس یت،است که اهم

که به نحوی رابطین محترم آماری  ارزشمند یهاتالش از یلهوس ینبد .شودیاحساس م ییاجرا
سالنامه آماری » آوری اطالعاتجمعراستای دانشگاه را در آوری اطالعات شایسته مدیریت آمار و فن

 آید.تشکر و قدردانی به عمل می اندیاری نموده« 1395شگاه علوم پزشکی بوشهر در سال دان
 

 

 رابط آماري در معاونت بهداشتی خانم مژگان منفرد

 رابط آماري در معاونت درمان خانم مژده دراهكی

 مديريت مرکز فوريت هاي پزشكیرابط آماري در  خانم زينب نظري

 توسعه مديريت و منابع آماري در معاونترابط  خانم نگار فردرو

 رابط آماري در امور پرسنلی خانم فاطمه مظفري

 اداره خدمات آموزشیرابط آماري در  آقاي مختار هوشمند

 رابط آماري در معاونت تحقیقات و فناوري آقاي امیر سنايی

 رابط آماري در معاونت دانشجويی و فرهنگی یخانم اعظم باران

 رابط آماري در معاونت غذا و دارو پريسا احمديخانم آقاي مسعود اسدي و 

 رابط آماري در مرکز بهداشت بوشهر ها مريم عبدالهی و مژگان سرخوشخانم

 رابط آماري در مرکز بهداشت تنگستان خواهآقاي علی وطن

 رابط آماري در مرکز بهداشت جم خانم عادله خانجانیان

 رابط آماري در مرکز بهداشت دشتستان موسويخانم سیده رضوان 

 رابط آماري در مرکز بهداشت دشتی خانم خديجه بحرينی

 رابط آماري در مرکز بهداشت دير خانم حوا کاظمی

 رابط آماري در مرکز بهداشت ديلم خانم زهرا اخالق

 عسلويهرابط آماري در مرکز بهداشت  آقاي امید اردشیري

 رابط آماري در مرکز بهداشت کنگان خانم مريم زارعی 

 رابط آماري در مرکز بهداشت گناوه فاطمه حیدريخانم 

 رابط آماري در بیمارستان شهداي خلیج فارس بوشهر خانم فريده فرهی

 رابط آماري در بیمارستان تخصصی قلب بوشهر خانم فضیلت نصرزاده

 گنجی برازجان رابط آماري در بیمارستان شهید خانم سیده زينب مهديان

 رابط آماري در بیمارستان زينبیه خورموج حقیقیخانم سمیه رضايی

 رابط آماري در بیمارستان امام خمینی )ره( کنگان خانم کبري حاجیان

 رابط آماري در بیمارستان امیرالمؤمنین )ع( گناوه  افسانه فاتحی خانم

 سوختگی گناوهرابط آماري در بیمارستان سوانح و  آقاي قدرت بیخوش

 رابط آماري در بیمارستان بقیه ا... االعظم )عج( ديلم خانم سعیده بازويی

 رابط آماري در بیمارستان امام حسین )ع( اهرم آقاي نصراله زايرعلیزاده
 


