سرشناسه

 :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی استان بوشهر .مدیریت آمار و فناوری

عنوان و نام پدیدآور

 :سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی بوشهر سال
/۱۳۹۶تهیه و تدوین سعید کشمیری  [...و دیگران] ؛ [ برای] مدیریت آمار و فنآوری
اطالعات.

مشخصات نشر

 :بوشهر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.۱۳۹۷ ،

مشخصات ظاهری

 ۳۰۸ :ص :.مصور (رنگی ) ،جدول(رنگی )؛  ۵ /۱۴×۵ /۲۱سم.

شابک

978-600-5032-90-1 :

وضعیت فهرست نویسی

 :فیپا

یادداشت

 :تهیه و تدوین سعید کشمیری ،حسین دارابی ،حسین طاهرزاده،
سیدهسارا فرهیبوشهری ،ز ینب شادنیا ،مریم قنواتی.

موضوع

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

موضوع

Bushehr University of Medical Seiences-- Statistics :

شناسه افزوده

 :کشمیری ،سعید ،- ۱۳۵۱ ،گردآورنده

شناسه افزوده

 :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

رده بندی کنگره

۲ ۱۳۹۶ :سLGR۱۱۴۰/

رده بندی دیویی

۳۷۸/۵۵۶۴ :

شماره کتابشناسی ملی

۵۳۸۷۸۶۱ :

عنوان کتاب :سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال ۱۳۹۶
تهیه و تدوین :دکتر سعید کشمیری ،دکتر حسین دارابی ،مهندس حسین طاهـرزاده،
سیده سارا فرهی بوشهری ،زینب شادنیا ،مریم قنواتی
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
صفحهآرایی :مهندس اعظم حمادی  ،مریم قنواتی
چاپ و صحافی :مجتمع چاپ دیجیتال دیبا
نوبت چاپ :اول۱۳۹۷ ،
شابک۹۷۸- ۶۰۰- ۵۰۳۲- ۹۰- ۱ :
نشانی :بوشهر  -خیابان معلم  -روبروی جایگاه نماز جمعه  -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر -
مدیریت آمار و فن آوری اطالعات
تلفن  - ۰۷۷- ۳۳۳۳۰۸۴۰ - ۰۷۷- ۳۳۳۳۳۷۰۱ :داخلی ۶
دورنگار۰۷۷- ۳۳۳۳۳۷۰۱ :
پایگاه اطالع رسانیstat.bpums.ac.ir :
رایانامهamar@bpums.ac.ir :

حق هرگونه چاپ و انتشار محفوظ است

مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه با مساعدت مطلوب سایر واحدهای دانشگاه تالش کرده است
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
یافته کلیه همکارانی است که در تولید داده های نظام سالمت در سطح استان نقش داشته اند لذا از تمامی
همکارانی که در راستای جمعآوری اطالعات « سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال »1396
مارا یاری نمودهاند تشکر و قدردانی به عمل می آید.
خانم اعظم حمادی

گروه نرم افزار و پورتال

خانم لیال تقربی

معاونت بهداشتی

خانم مژده دراهكی

معاونت درمان

خانم زينب نظری

مديريت حوادث و فوريت های پزشكی

خان م نگار فردرو  -خانم فاطمه مظفری

معاونت توسعه مديريت و منابع

آقای مختار هوشمند -خانم سیده لیال حسینی

معاونت آموزشی

آقای امیر سنايی

معاونت تحقیقات و فناوری

خانم اعظم بارانی

معاونت دانشجويی و فرهنگی

آقای مسعود اسدی

معاونت غذا و دارو

خانم مريم عبدالهی

مرکز بهداشت بوشهر

آقای علی وطن خواه

شبكه بهداشت و درمان تنگستان

خانم عادله خانجانیان

شبكه بهداشت و درمان جم

خانم سیده رضوان موسوی

شبكه بهداشت و درمان دشتستان

خانم خديجه بحرينی

شبكه بهداشت و درمان دشتی

خانم حوا کاظمی

شبكه بهداشت و درمان دير

خانم زهرا اخالق

شبكه بهداشت و درمان ديلم

خانم محدثه فخرايی

شبكه بهداشت و درمان عسلويه

خانم مريم زارعی

شبكه بهداشت و درمان کنگان

خانم فاطمه حیدری

شبكه بهداشت و درمان گناوه

خانم فريده فرهی

بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

خانم فضیلت نصرزاده

بیمارستان تخصصی قلب بوشهر

خانم سیده زينب مهديان

بیمارستان شهید گنجی برازجان

خانم سمیه رضايی حقیقی

بیمارستان زينبیه خورموج

خانم کبری حاجیان  -آقای علی خلفانی

بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

خانم طال خرم آبادی

بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه

آقای قدرت بیخوش

بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه

خانم سعیده بازويی

بیمارستان بقیه ا ...االعظم (عج) ديلم

آقای نصراله زايرعلیزاده

بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

خانم نرگس فرخ

بیمارستان امام هادی(ع) دير

