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های جنوبی ایران و هفدهمین از استان استان بوشهر

استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در 

علت قرار حاشیه خلیج فارس قرار دارد ، همچنین به

گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات 

دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر  و واردات

ای از اهمیّت و وجود نیروگاه هسته( نفت و گاز )پارس جنوبی و شمالی

 است.ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته؛ به گونهراهبردی و اقتصادی برخوردار است

شرق استان بوشهر از شمال به قسمتی از استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویراحمد، از 

به استان فارس، از جنوب و غرب به خلیج فارس و از جنوب شرق به قسمتی از استان 

 هرمزگان محدود است. 

)بیابان کناری( که در نواحی ساحلی گرم و  و هوای استان بوشهر بطور کلی گرم آب

درجه  24متوسط دمای سالیانه  های داخلی گرم و خشک است.نمناك و در قسمت

بارندگی در استان بوشهر کم و متغیر است و ممکن است مقدار آن خیلی باشد. میزان می

 217بیشتر یا کمتر از متوسط بارش سالیانه )

های بوشهر میلیمتر( باشد. از جمله رودخانه

 رودمند، دالکی، شور، حله و اهرم است.

های شهرستان به نام 10 دارای استان بوشهر

 دیر، ،دشتستان دشتی، ،جم تنگستان، بوشهر،

 بخش، 25 ،گناوه و کنگان ، عسلویه،دیلم

 دهستان است و طبق آخرین 48شهر و  36

معاونت بهداشتی دانشگاه در  سرشماری

نفر می 1004940آن به جمعیت 1398 سال

 707با خلیج فارس بیش از  که  رسد.

  مرز دریایی دارد. کیلومتر
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در  ،در بوشهر آموزش ماماایی را آغااز کارد 1362در سال  آموزشکده مامایی نرجس

دانشاوو پاریرفت و در ساال و دانشکده پیراپزشکی دانشکده پرستاری و مامایی 1367سال 

دانشاگاه  1374و از ساال  برای نخستین بار دانشووی پزشکی در مقطع دکترا پریرش 1369

 1390بااه کاار کاارد و از سااال  عشارو علاوم پزشااکی و خادمات بهداشااتی درماانی بوشااهر

 دانشکده دندانپزشکی به موموعه دانشگاه افزوده شد. 

پرساتاری و ، دندانپزشاکی پزشکی،دانشکده  5دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر دارای 

 خلایج عفاونی و گرمسایری مرکاز تحقیقااتی طاب چهاارو  بهداشت، پیراپزشاکی ی،یماما

بهداشات  وفاارس  خلایج دریاایی فنااوری زیساتفارس و   خلیج ایهسته پزشکی، فارس

دانشاوو  2286درحال حاضر بیش ازاست. عضو هیأت علمی  213 محیط سیستمی و انرژی

 مقطاع در رشاته 9، مقطاع کارشناسای دررشته  15کاردانی، در مقطع رشته  1 ، رشته 32در 

 خصا تدساتیاری  مقطع در رشته 4ای و دکترای حرفهمقطع  دررشته  2کارشناسی ارشد، 

 .مشغول به تحصیل هستند  Phd مقطع در رشته 1و  پزشکی

 دانشکده پزشکی: 

ای)پزشک عمومی( دانشوو حرفه یدانشووی دکترا 1369دانشکده پزشکی از سال 

اند و در حال التحصیل شدهنفر پزشک از این دانشگاه فارغ 450فت و تا کنون بیش از رپری

در  1390این دانشکده از سال ند.هست دانشووی دیگر مشغول به تحصیل 558حاضر 

در رشته اطفال  1396و از سال  های پزشکی اجتماعی، جراحی عمومی و داخلی رشته

نفر در این  39رب کرد و در حال حاضر جدانشوو در مقطع دستیاری)پزشک متخص ( 

ینی در مقطع کارشناسی ارشد با شناسی پزشکی و بیوشیمی بالها و دو رشته میکروبرشته

عضو هیأت علمی این دانشکده با در اختیار 105. هستندتحصیل نفر دانشوو مشغول به  29

شناسی، شناسی، پاتولوژی، میکروبشناسی، بافتهای بیوشیمی، ایمنداشتن آزمایشگاه

خانه)پرورش حیوان، Skill-Lab، تشریح اتاق، Animal spectشناسی، ویروس

آموزش به دانشوویان را بر عهده های آزمایشگاهی( و مراکز آموزشی درمانی حیوان

 دارند. 
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 دانشکده دندانپزشکی: 

نفر در  195دانشووی دندانپزشکی جرب کرد و در حال حاضر  1390این دانشکده از سال 

عضو هیأت علمی در فضاهای آموزشی و  19در این دانشکده  هستند.آن مشغول به تحصیل 

یونیت دندانپزشکی فعال مشغول به  35کلینیک آموزشی درمانی دندانپزشکی بوشهر با 

 آموزش دانشوویان هستند. 

 دانشکده بهداشت:

با پریرش دانشوو  در مقطع کاردانی در رشته  مبارزه با  1369دانشکده بهداشت در سال 

به دانشکده بهداشت ارتقا  1387تشکیل شد و در سال  ها در قالب گروه بهداشتبیماری

یافت و با توجه به امکانات قابل توجهی که در مدت فعالیت فراهم شده است  فارغ 

های التحصیالن این دانشکده توانسته اند در رقابتی همسو  با فارغ التحصیالن سایر دانشگاه

رشته  8ال حاضر این دانشکده در در ح دست آورند.رتبه درخور تحسینی را به، برخوردار

کارشناسی تغریه، بهداشت عمومی، بهداشت  هایدر دورهیه صورت پیوسته و ناپیوسته 

در همچنین و  محیط آموزش بهداشت و بهداشترشته های  در محیط و کارشناسی ارشد

 391عضو هیأت علمی در حال آموزش به  24با  محیط هداشتدر رشته ب   Phdمقطع 

 باشد. دانشوو می

 دانشکده پیراپزشکی:

 آن از پس که شد پریرا نیز را هوشبری رشته دوره اولین 1374 سال دانشکده پیراپزشکی در

نفر می  27تعداد اعضا هیئت علمی این دانشکده . دش پریرش عمل اتاق دانشوو کاردانی

 در که است پزشکی رسانی اطالع و کتابداری ارشد، کارشناسی مقطع در رشته اولین باشد.

در رشته خون شناسی پس از آن  است پریرفته دانشوو  89-90 سال در دانشکده این

 علوم عمل، اتاق هوشبری، های رشته در دانشوو نفر 651 حاضر حال درو پریرش داشته 

 ، کاردانی مقطع سه در پزشکی های فوریت و ، پرتوشناسیکتابداری ، آزمایشگاهی

تا کنون این  .باشند می تحصیل حال در ارشد کارشناسی و( پیوسته و ناپیوسته) کارشناسی

 اند.التحصیل شدههای مختلف از این دانشکده فارغآموخته در رشتهدانش 1647دانشکده 
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 دانشکده پرستاری و مامایی: 

ی با تشکیل گروه مامایی تحت عنوان آموزشکده نرجس از سال یدانشکده پرستاری و ماما

شروع به فعالیت نموده است و پریرش دانشوو در مقطع کاردانی مامایی را بعهده  1362

با ورود دانشوویان پرستاری در مقطع کارشناسی  1367گرفته است. بدنبال آن در سال 

دوره کاردانی  19این دانشکده تاکنون  دانشکده پرستاری و مامایی رسماً تأسیس گردید.

 17دوره کارشناسی پیوسته پرستاری،  29ناپیوسته مامایی،  دوره کارشناسی 20مامایی، 

دوره  4دوره کارشناسی پیوسته مامایی و  10دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری و 

کارشناسی ارشد پرستاری در دوره های روزانه و شبانه پریرش دانشوو داشته است و به 

جامعه پزشکی کشور تحویل  آموخته بهنفر دانش 2385آموزش آنها اقدام نموده است و 

های نفر عضو هیأت علمی و آزمایشگاه 27داده است. در حال حاضر این دانشکده با 

شناسی، هماتولوژی و ایمونولوژی در حال شناسی، پرتوشناسی، انگلشناسی، باکتریقارچ

دانشوو در رشته های کارشناسی مامایی، کارشناسی پرستاری و کارشناسی  423آموزش به 

 رشد پرستاری است. ا

  پژوهش: 

 را دارد 3های تیپ در بین دانشگاه هشتماز نظر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقام 

طرح تحقیقاتی دانشوویی مصوب داشته است  124طرح تحقیقاتی  149و در سال گرشته 

مقاله در موالت علمی پژوهشی خارجی و  65اند تعداد که پژوهشگران دانشگاه موفق شده

از این تعداد طرح های  مقاله در موالت علمی پژوهشی داخلی به چاپ برسانند. 11

کتاب در دانشگاه  4و  ودندمقاله نیز در کنگره های داخلی ارایه نم 10تحقیقاتی دانشگاه 

 علوم پزشکی بوشهر به رشته تحریر در آمده است. 
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 گرمسیری و عفونی خلیج فارس مرکز تحقیقات طب

 قالب در را خود فعالیت 1374 سال از فارس خلیج عفونی و گرمسیری طب تحقیقات مرکز

 هایپروژه از بسیاری که کرد آغاز دانشگاهی تحقیقات

 محور جامعه هایپروژه اولین از مرکز این

(Community- Based) الگوی توانست و بود کشور 

 هایبیماری دیابت، مانند غیرواگیر هایبیماری از دقیقی

 ساز خطر عوامل و سینه سرطان و عروقی -قلبی

 استفاده مورد که دهد ارائه را عروقی - قلبی هایبیماری

. گرفت قرار کشور سالمت هایسیستم سیاستگزاران

 پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی هایفعالیت عمده امروزه

 عمومی دکترای مقطع هاینامهپایان حامی و گیردمی صورت مرکز این در بوشهر

 هر در مرکز این است.  علمی هیئت اعضاء کالن هایپروژه و پزشکی دانشکده دانشوویان

 .دارد فعالیت بهداشتی و بالینی کاربردی علوم و پزشکی پایه علوم گسترة دو

 معرفی

 زمینة در تحقیقاتی - علمی مرکز یک فارس خلیج عفونی و گرمسیری طب تحقیقات مرکز

 و دهیسازمان جهت در مرکز این. باشدمی بوشهر پزشکی علوم دانشگاه به وابسته سالمت

 مصوب تحقیقاتی مراکز قالب در هادانشگاه علمی هیئت اعضای و محققین نمودن متشکل

 تحقیقاتی هایپروژه هزینة تأمین برای .است شده ریزی برنامه

و  پزشکی و آموزش درمان بهداشت وزارت مالی حمایت

 و خصوصی نهادهای سایر و صنعت با مشترك هایپروژه تعریف

 از نتایج مندی بهره مرکز، این.است شده بینی پیش دولتی

 مسلم حق را رایگان پزشکی و بهداشتی خدمات و تحقیقات

 خود تحقیقاتی های طرح در کننده شرکت ایرانی شهروندان

 اعتقادات پوست، رنگ هر با هاانسان تمامی دانستن برابر. بود خواهد پایبند آن به و داندمی

 است. مرکز این تعهدات تریناز مهم پزشکی اخالق متعالی اصول اساس بر ملیت و مرهبی
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 اهداف

 پزشکی علوم و بالینی پایه، علوم عرصة در نوین دانش تولید 

 عفونی و گرمسیری طب حوزة در شناخت برای میدانی هایپژوهش انوام 

 تداخلی راهکارهای آزمون و تدوین (Inter Ventional) ارتقاء برای بنیادی 

 جامعه سالمت سطح

 در اطالعاتی هایبانک تولید و اطالعات فناوری نوین هایسیستم با همگرایی 

 پزشکی علوم زمینة

 المللی بین و ایملی، منطقه مشترك هایپژوهش تدوین 
 

 دریایی خلیج فارسمرکز تحقیقات زیست فناوری 
 

 معرفی

 خلیج با بوشهر پزشکی علوم دانشگاه مواورت به توجه با

 این هایفعالیت عمده دانشگاه، تحقیقاتی پتانسیل و فارس

 فارس خلیج دارویی زیستمندان شناسایی به معطوف بخش

 .باشدمی آنها از زیستی فعال مواد استخراج و

 که باشدمی فارس خلیج سالمت هایپژوهش مرکز هایبخش ترینقدیمی از بخش این

 تاکنون که باشدمی سلول کشت آزمایشگاه و دریایی بیوتکنولوژی آزمایشگاه به موهز

 ملّی هایپروژه فارس، خلیج نرمتنان و دارویی هایجلبک شناسایی زمینة در است توانسته

 به اصولی موافقت مووز کسب با توانست 1388 در سال مرکز این.نماید اجرا را فراوانی

 زمینة در نیز حاضر حال در و دهد بیشتری گسترش دریایی تحقیقات هایزمینه در خود کار

 را نزدیکی همکاری بخش این. دهدمی انوام ایگسترده فعالیت دریایی زیست هایپروژه

 دریایی بیوتکنولوژی مرکز دومین و دارد کشور دانشگاهی و دریایی تحقیقاتی مراکز با

 .است ایران
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 اهداف 

 پزشکی زیست و فناوری زیست علم زمینة در بشری دانش کارگیری به و توسعه 

 دریایی

 دریایی هایاکوسیستم مدیریت برای  پزشکی -زیست  هایتکنیک کارگیری به 

 زیست محیط و انسان سالمت از حفاظت جهت

 دریایی، سرطان ضد داروهای روی بر بالینی هایکارآزمایی انوام و سنتز 

 دریا از زیستی فعال آلکالوئیدهای و دریایی درد ضد و التهابی ضد داروهای

 پزشکی در توکسیکولوژی دریایی کاربرد 

 فناوری زیست هایتکنیک با نوین دریایی غرایی هایفرآورده فرآوری 

 کمک به محیطی زیست هایآلودگی کنترل زمینة در بنیادی هایپژوهش انوام 

 فارس خلیج دریایی زیستمندان

 هایسازمان و کشورها سایر پزشکی زیست تحقیقاتی مراکز با علمی همکاری 

 ایران اسالمی جمهوری دولت مقررات و قوانین رعایت با المللی بین

 فارس خلیج دریایی هایارگانیسم از زیستی هایردیاب تولید 

 

 ای خلیج فارسمرکز تحقیقات پزشکی هسته
 

 سال از فارس، خلیج ایهسته پزشکی تحقیقات مرکز

 هایزمینه در پژوهشی هایطرح انوام هدف با 1389

 قالب در را خود فعالیت ایهسته پزشکی مختلف

 پزشکی، فیزیک مولکولی، تصویربرداری هایگروه

 مولکولی فارماکولوژی و پزشکی نانوتکنولوژی

 تشخی  و درمان و ایهسته پزشکی زمینة در مرکز این بالینی بخش. نمود آغاز

 با مرکز این. دارد چشمگیری فعالیت عروق و و قلب سرطان جمله از مختلف هایبیماری

 کسب به موفق کنون تا خود، اعضای پژوهشی و علمی باالی هایتوانمندی بر تکیه

 در متعددی مقاالت چاپ نیز و کشور تحقیقاتی مراکز سطح در ارزشمندی های موفقیت

 .است شده المللی بین معتبر موالت
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 اهداف

 فارس خلیج ایهسته پزشکی" علم زمینة در بشری دانش و به کار گیری توسعه" 

 ارائة نظام اصالح جهت در و بالینی اپیدمیولوژیک بنیادی هایپژوهش انوام 

 اسالمی جامعه نیازهای به جوابگویی منظور به کشور درمانی بهداشتی خدمات

 فارس خلیج ایهسته پزشکی زمینة در محقق انسانی نیروی تربیت 

 داخل در مربوطه و اجرایی تحقیقاتی مراکز و همکاری توجه جلب در کوشش 

 کشور

 بین هایو سازمان کشورها سایر و آموزشی تحقیقاتی مراکز با علمی همکاری 

 ایران اسالمی جمهوری دولت و مقررات قوانین رعایت با المللی

 بهداشت محیط سیستمی و انرژیمرکز تحقیقات 
 

مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و 

در راستای  28/5/1397انرژی در تاریخ 

پایش آالینده های زیست محیطی نوظهور 

و همچنین گردآوری وضعیت صنایع 

نفت، گاز، پتروشیمی و غیره از نظر آالینده های زیست محیطی، انوام تحقیقات هدفمند در زمینه 

بهداشتی و زیست محیطی و بکارگیری روش های پیشگیری، حرف یا کاهش این آالینده مسایل 

 .ها و کنترل و مدیریت آالینده های موجود در محیط زیست ایواد گردیده است

 اهداف 

  تعیین الویت های پژوهشی استان در حوزه آالینده های زیست محیطی 

  آلودگی منابع آب استان با مطالعات محیطی سرنوشت آالینده ها و تهیه نقشه

 تاکید بر آالینده های نوپدید و پایدار

 تهیه اطلس آالینده ها و سمیت نوار مرزی و نوار آبی استان 

 وسعه روش های نوین سنوش آالینده های محیطی در آب و محیط های آبی ت

 )بیوسنسورها، بیومارکرها و بیواندیکاتورها(

  تصفیه بیولوژیکی پسماندهای خطرناك 
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 مراکز آموزشی درمانی: 

 باه بوشهر فارس خلیج شهدای درمانی آموزش مرکز

 پزشاکی علاوم دانشاگاه آموزشای اصالی فیلد عنوان

 عملی آموزش مسؤولیت و کندمی نقش ایفای بوشهر

 در دستیار 29 پزشکی،رشنه  اینترن  و دانشوو 259 به

 جراحاای، کودکااان و پزشااکی داخلاای، هایرشااته

 پرساتاری، ماماایی، هایرشاته دانشوویان و اجتماعی

 عهده بر را عمل، بیهوشی، فوریت های پزشکی و تغریه علوم آزمایشگاهی، بهداشت، اتاق

درمانی که شامل دفاتر آموزش گروه هاای باالینی و دپارتماان  آموزشی مرکز این در. دارد

 هااآن تماامی در که دارد وجود نفر 250 ظرفیت به آموزشی کالس 11و همچنین پرستاری

 انتقاال بارای و دارد وجاود الزم هاایآموزش ارایاه بارای بصاری و سمعی روز به امکانات

 موموعاه ایان در  کنند.می کمک دانشوویان به اساتید تخصصی و علمی صورت به موارد

 وجود نفر 20 ظرفیت به آموزشی کالس 2 و نفر40الی  30بین  ظرفیت به کالس 4 کالسی،

 هااآن فضاای از دانشاوویان تعاداد اسااس بر نفر که 15الی  10کالس ها بین و مابقی  دارد

مرکز توسعه پژوه هاای باالینی موجاود در ایان مرکاز باا باه کاارگیری . میشود برداریبهره

مشااورین و کارشناساان متخصا  باه پزوهشاگران باالینی خادمات آماار و اپیاادمیولوژی، 

 بوشاهر فاارس خلایج شهدای درمانی آموزش مرکز متدولوژی و فناوری ارائه می دهد. در

 مختلاف هایزمینه در جلد کتاب التین 1547کتاب فارسی و  جلد 5591با تعداد   کتابخانه

 دیویتاال مهیاا کتابخانه از را دانشوویان استفاده که امکان سیستم 5پیراپزشکی و  و پزشکی

 باه روز رساانی داومما طاور باه الزم باه ذکار اسات اطالعاات  می سازد موجود می باشاد.

 و علمای مناابع باه را دانشاوویان دسترسای  امکان بصورت شبانه روز مطالعه سالن .شودمی

 و صاوتی سیساتم باه موهاز نفار 184 ظرفیات با اجتماعات سالن. کندمی مهیا کتاب مطالعه

 و هاهمایش برگزاری برای محلی و کندمی کمک دانشوویان آموزش به پیشرفته تصویری

  عمال اتااق در کاه جراحای اعماال زناده صاورت باه فضاا ایان از  ها مای باشاد.کنفرانس

  Skill – Lab یاا باالینی هاایمهارت مرکز کرد. در مشاهده نیز را شودمی انوام بیمارستان

 ضاایف  8 داشاتن اختیاار در باا اسااتید بوشاهر فاارس خلیج شهدای درمانی آموزشی مرکز

 زنان، هایرشته به مرتبط موالژهای و نفر 80الی  70ظرفی  با سالن آموزشی یک آموزشی،
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CPR، ،و چشم جراحی، پرستاری، مامایی، هایمراقبت اطفال ENT  را الزم هاایمهاارت 

می دهند و همچنین مکانی جهت برگزاری  آموزش اصلی، فیلد به دانشوویان ورود از پیش

 خلایج شاهدای درماانی آموزشی مرکز آزمون های  مهارتهای بالینی کشوری  می باشد در

 اتااق 6 باا باانوان پااویون و اساتراحت اتااق 4باا  آقایاان پااویون  6بوشهر در طبقاه  فارس

و همچنین در طبقه همکف یک پاویون خواهران با دو اتاق استراحت و تعداد سه  استراحت

 دماتخا کامال، امکاناات رخاتکن جهات بارادران و خاواهران باا  2اتاق جهت برادران و 

 مرکاز و قلاب تخصصای درماانی آموزشی مراکز کنند. درمی ارایه دانشوویان به را رفاهی

 ارایاه بارای پاویون و آموزش کالس نظیر امکاناتی نیز بوشهر روانپزشکی درمانی آموزشی

 دانشاگاه تخصصای آموزشای فیلادهای عناوان باه و دارد وجود رفاهی و آموزشی خدمات

 .کنندمی ایفا خوبی به را خود نقش بوشهر پزشکی علوم


