استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران و هفدهمین
استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در
حاشیه خلیج فارس قرار دارد  ،همچنین بهعلت قرار
گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس ،صادرات
و واردات دریایی ،صنعت صیادی ،وجود ذخایر
نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی) و وجود نیروگاه هستهای از اهمیّت
راهبردی و اقتصادی برخوردار است؛ به گونهای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفتهاست.
استان بوشهر از شمال به قسمتی از استان خوزستان و استان کهگیلویه و بویراحمد ،از شرق
به استان فارس ،از جنوب و غرب به خلیج فارس و از جنوب شرق به قسمتی از استان
هرمزگان محدود است.
آب و هوای استان بوشهر بطور کلی گرم (بیابان کناری) که در نواحی ساحلی گرم و
نمناك و در قسمتهای داخلی گرم و خشک است .متوسط دمای سالیانه  24درجه
میباشد .میزان بارندگی در استان بوشهر کم و متغیر است و ممکن است مقدار آن خیلی
بیشتر یا کمتر از متوسط بارش سالیانه (217
میلیمتر) باشد .از جمله رودخانههای بوشهر
رودمند ،دالکی ،شور ،حله و اهرم است.
استان بوشهر دارای  10شهرستان به ناامهاای
بوشهر ،تنگستان ،جم ،دشتی ،دشتستان ،دیر،
دیلم ،عسلویه ،کنگاان و گنااوه 27 ،بخا،،
 40شهر و  52دهساتان  878آباادی اسات و
طبا آخاارین سرشاماری معاوناات بهداشااتی
دانشگاه در سال 1399جمعیت آن 1025670
نفر می باشد 23184 .کیلومتر مربع مسااحت
این استان است که با خلایج فاارس بای ،از
 707کیلومتر مرز دریایی دارد.
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آموزشکده مامایی نرجس در سال  1362در بوشهر آموزش ماماایی را آغااز کارد ،در
سال 1367دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده پیراپزشکی دانشاوو پاریرفت و در ساال
 1369برای نخستین بار دانشووی پزشکی در مقطع دکترا پریرش و از ساال  1374دانشاگاه
علاوم پزشااکی و خادمات بهداشااتی درماانی بوشااهر شاروع بااه کاار کاارد و از سااال 1390
دانشکده دندانپزشکی به موموعه دانشگاه افزوده شد.
دانشگاه علوم پزشکی پزشکی بوشهر دارای  5دانشکده پزشکی ،دندانپزشاکی ،پرساتاری و
مامایی ،بهداشت ،پیراپزشاکی و چهاار مرکاز تحقیقااتی طاب گرمسایری و عفاونی خلایج
فارس ،پزشکی هستهای خلیج فارس و زیسات فنااوری دریاایی خلایج فاارس و بهداشات
محیط سیستمی و انرژی  226عضو هیأت علمی است .درحال حاضر بی 2302 ،دانشوو در
 32رشته  1 ،رشاته در مقطاع کااردانی 15 ،رشاته در مقطاع کارشناسای 9 ،رشاته در مقطاع
کارشناسی ارشد 2 ،رشته در مقطع دکترای حرفهای و  3رشته در مقطع دساتیاری تخصا
پزشکی و  2رشته در مقطع  Phdمشغول به تحصیل هستند.
دانشکده پزشکی:
دانشکده پزشکی از سال  1369دانشووی دکترای حرفهای(پزشک عمومی) دانشوو
پریرفت و تا کنون بی ،از  450نفر پزشک از این دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند و در حال
حاضر  699دانشووی دیگر مشغول به تحصیل هستند.این دانشکده از سال  1390در
رشتههای پزشکی اجتماعی ،جراحی عمومی و داخلی و از سال  1396در رشته اطفال
دانشوو در مقطع دستیاری(پزشک متخص

) جرب کرد و در حال حاضر  35نفر در این

رشتهها و دو رشته میکروبشناسی پزشکی و بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد با
 27نفر دانشوو مشغول به تحصیل هستند106 .عضو هیأت علمی این دانشکده با در اختیار
داشتن آزمایشگاههای بیوشیمی ،ایمنشناسی ،بافتشناسی ،پاتولوژی ،میکروبشناسی،
ویروسشناسی ،Animal spect ،اتاق تشریح،Skill-Lab ،حیوانخانه(پرورش
حیوانهای آزمایشگاهی) و مراکز آموزشی درمانی آموزش به دانشوویان را بر عهده
دارند.
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دانشکده دندانپزشکی:
این دانشکده از سال  1390دانشووی دندانپزشکی جرب کرد و در حال حاضر  179نفر در
آن مشغول به تحصیل هستند .در این دانشکده  26عضو هیأت علمی در فضاهای آموزشی و
کلینیک آموزشی درمانی دندانپزشکی بوشهر با  35یونیت دندانپزشکی فعال مشغول به
آموزش دانشوویان هستند.
دانشکده بهداشت:
دانشکده بهداشت در سال  1369با پریرش دانشوو در مقطع کاردانی در رشته مبارزه با
بیماریها در قالب گروه بهداشت تشکیل شد و در سال  1387به دانشکده بهداشت ارتقا
یافت و با توجه به امکانات قابل توجهی که در مدت فعالیت فراهم شده است فارغ
التحصیالن این دانشکده توانسته اند در رقابتی همسو با فارغ التحصیالن سایر دانشگاههای
برخوردار ،رتبه درخور تحسینی را بهدست آورند .در حال حاضر این دانشکده در  8رشته
یه صورت پیوسته و ناپیوسته در دورههای کارشناسی تغریه ،بهداشت عمومی ،بهداشت
محیط و کارشناسی ارشد در رشته های آموزش بهداشت و بهداشت محیط و همچنین در
مقطع  Phdدر رشته بهداشت محیط با  26عضو هیأت علمی در حال آموزش به 364
دانشوو میباشد.
دانشکده پیراپزشکی:
دانشکده پیراپزشکی در سال  1374اولین دوره رشته هوشبری را نیز پریرا شد که پس از آن
دانشوو کاردانی اتاق عمل پریرش شد .تعداد اعضا هیئت علمی این دانشکده  29نفر
می باشد .اولین رشته در مقطع کارشناسی ارشد ،کتابداری و اطالع رسانی پزشکی است که
در این دانشکده در سال  89-90دانشوو پریرفته است پس از آن در رشته خون شناسی
پریرش داشته و در حال حاضر  626نفر دانشوو در رشته های هوشبری ،اتاق عمل ،علوم
آزمایشگاهی  ،کتابداری ،پرتوشناسی و فوریت های پزشکی در سه مقطع کاردانی ،
کارشناسی (ناپیوسته و پیوسته) و کارشناسی ارشد در حال تحصیل می باشند .تا کنون این
دانشکده  1647دان،آموخته در رشتههای مختلف از این دانشکده فارغالتحصیل شدهاند.
دانشکده پرستاری و مامایی:
دانشکده پرستاری و مامایی با تشکیل گروه مامایی تحت عنوان آموزشکده نرجس از سال
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 1362شروع به فعالیت نموده است و پریرش دانشوو در مقطع کاردانی مامایی را بعهده
گرفته است .بدنبال آن در سال  1367با ورود دانشوویان پرستاری در مقطع کارشناسی
دانشکده پرستاری و مامایی رسماً تأسیس گردید .این دانشکده تاکنون  19دوره کاردانی
مامایی 20 ،دوره کارشناسی ناپیوسته مامایی 29 ،دوره کارشناسی پیوسته پرستاری17 ،
دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری و  10دوره کارشناسی پیوسته مامایی و  4دوره
کارشناسی ارشد پرستاری در دوره های روزانه و شبانه پریرش دانشوو داشته است و به
آموزش آنها اقدام نموده است و  2385نفر دان،آموخته به جامعه پزشکی کشور تحویل
داده است .در حال حاضر این دانشکده با  28نفر عضو هیأت علمی و آزمایشگاههای
قارچشناسی ،باکتریشناسی ،انگلشناسی ،پرتوشناسی ،هماتولوژی و ایمونولوژی در حال
آموزش به  434دانشوو در رشته های کارشناسی مامایی ،کارشناسی پرستاری و کارشناسی
ارشد پرستاری است.
پژوهش:
از نظر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقام پنوم در بین دانشگاههای تیپ  3را دارد
و در سال گرشته از  166طرح تحقیقاتی  121 ،طرح تحقیقاتی دانشوویی مصوب شده
است که پژوهشگران دانشگاه موف شدهاند تعداد  5مقاله در موالت علمی پژوهشی
خارجی و  6مقاله در موالت علمی پژوهشی داخلی به چاپ برسانند.از این تعداد طرحهای
تحقیقاتی دانشگاه  3مقاله نیز در کنگره های خارجی ارایه نمودند و  9کتاب تألیفی و 1
کتاب ترجمه شده در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به رشته تحریر در آمده است.
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس از سال
 1374فعالیت خود را در قالب تحقیقات دانشگاهی آغاز کرد
که بسیاری از پروژههای این مرکز از اولین پروژههای جامعه
محور ( )Community- Basedکشور بود و توانست
الگوی دقیقی از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت ،بیماریهای
قلبی -عروقی و سرطان سینه و عوامل خطر ساز بیماریهای
قلبی  -عروقی را ارائه دهد که مورد استفاده سیاستگزاران
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سیستمهای سالمت کشور قرار گرفت .امروزه عمده فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر در این مرکز صورت میگیرد و حامی پایاننامههای مقطع دکترای عمومی
دانشوویان دانشکده پزشکی و پروژههای کالن اعضاء هیئت علمی است .این مرکز در هر
دو گسترة علوم پایه پزشکی و علوم کاربردی بالینی و بهداشتی فعالیت دارد.
معرفی
مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس یک
مرکز علمی  -تحقیقاتی در زمینة سالمت وابسته به
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میباشد .این مرکز در جهت
سازماندهی و متشکل نمودن محققین و اعضای هیئت
علمی دانشگاهها در قالب مراکز تحقیقاتی مصوب برنامه
ریزی شده است .برای تأمین هزینة پروژههای تحقیقاتی حمایت مالی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی و تعریف پروژههای مشترك با صنعت و سایر نهادهای خصوصی
و دولتی پی ،بینی شده است.این مرکز ،بهره مندی از نتایج تحقیقات و خدمات بهداشتی و
پزشکی رایگان را ح مسلم شهروندان ایرانی شرکت کننده در طرح های تحقیقاتی خود
میداند و به آن پایبند خواهد بود .برابر دانستن تمامی انسانها با هر رنگ پوست ،اعتقادات
مرهبی و ملیت بر اساس اصول متعالی اخالق پزشکی از مهمترین تعهدات این مرکز است.
اهداف


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



انوام پژوه،های میدانی برای شناخت در حوزة طب گرمسیری و عفونی



تدوین و آزمون راهکارهای تداخلی ) (Inter Ventionalبنیادی برای ارتقاء
سطح سالمت جامعه



همگرایی با سیستمهای نوین فناوری اطالعات و تولید بانکهای اطالعاتی در
زمینة علوم پزشکی



تدوین پژوه،های مشترك ملی ،منطقهای و بین المللی
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مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
معرفی
با توجه به مواورت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با خلیج
فارس و پتانسیل تحقیقاتی دانشگاه ،عمده فعالیتهای این
بخ ،معطوف به شناسایی زیستمندان دارویی خلیج فارس و
استخراج مواد فعال زیستی از آنها میباشد.
این بخ ،از قدیمیترین بخ،های مرکز پژوه،های سالمت خلیج فارس میباشد که
موهز به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دریایی و آزمایشگاه کشت سلول میباشد که تاکنون
توانسته است در زمینة شناسایی جلبکهای دارویی و نرمتنان خلیج فارس ،پروژههای ملّی
فراوانی را اجرا نماید.این مرکز در سال  1388توانست با کسب مووز موافقت اصولی به
کار خود در زمینههای تحقیقات دریایی گسترش بیشتری دهد و در حال حاضر نیز در زمینة
پروژههای زیست دریایی فعالیت گستردهای انوام میدهد .این بخ ،همکاری نزدیکی را
با مراکز تحقیقاتی دریایی و دانشگاهی کشور دارد و دومین مرکز بیوتکنولوژی دریایی
ایران است.

اهداف


توسعه و به کارگیری دان ،بشری در زمینة علم زیست فناوری و زیست پزشکی
دریایی



به کارگیری تکنیکهای زیست  -پزشکی برای مدیریت اکوسیستمهای دریایی
جهت حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست



سنتز و انوام کارآزماییهای بالینی بر روی داروهای ضد سرطان دریایی،
داروهای ضد التهابی و ضد درد دریایی و آلکالوئیدهای فعال زیستی از دریا



کاربرد توکسیکولوژی دریایی در پزشکی



فرآوری فرآوردههای غرایی دریایی نوین با تکنیکهای زیست فناوری



انوام پژوه،های بنیادی در زمینة کنترل آلودگیهای زیست محیطی به کمک
زیستمندان دریایی خلیج فارس
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همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی زیست پزشکی سایر کشورها و سازمانهای
بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران



تولید ردیابهای زیستی از ارگانیسمهای دریایی خلیج فارس

مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس
مرکز تحقیقات پزشکی هستهای خلیج فارس ،از سال
 1389با هدف انوام طرحهای پژوهشی در زمینههای
مختلف پزشکی هستهای فعالیت خود را در قالب
گروههای تصویربرداری مولکولی ،فیزیک پزشکی،
نانوتکنولوژی پزشکی و فارماکولوژی مولکولی آغاز
نمود .بخ ،بالینی این مرکز در زمینة پزشکی هستهای و
درمان و تشخی

بیماریهای مختلف از جمله سرطان و قلب و عروق فعالیت چشمگیری

دارد .این مرکز با تکیه بر توانمندیهای باالی علمی و پژوهشی اعضای خود ،تا کنون
موف به کسب موفقیت های ارزشمندی در سطح مراکز تحقیقاتی کشور و نیز چاپ
مقاالت متعددی در موالت معتبر بین المللی شده است.
اهداف


توسعه و به کار گیری دان ،بشری در زمینة علم "پزشکی هستهای خلیج فارس"



انوام پژوه،های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصالح نظام ارائة
خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسالمی



تربیت نیروی انسانی محق در زمینة پزشکی هستهای خلیج فارس



کوش ،در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل
کشور



همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین
المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران
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مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و
انرژی در تاریخ  1397/5/28در راستای
پای ،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 مسایل
بهداشتی و زیست محیطی و بکارگیری روش های پیشگیری ،حرف یا کاه ،این آالینده 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



مطالعات محیطی سرنوشت آالینده ها و تهیه نقشه آلودگی منابع آب استان با
تاکید بر آالینده های نوپدید و پایدار



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



توسعه روش های نوین سنو ،آالینده های محیطی در آب و محیط های آبی
(بیوسنسورها ،بیومارکرها و بیواندیکاتورها)
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تصفیه بیولوژیکی پسماندهای خطرناك

مراکز آموزشی درمانی:
مرکز آموزش درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر به عنوان
فیلد اصلی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایفای
نق ،میکند و مسؤولیت آموزش عملی به  356دانشوو و
اینترن رشته پزشکی 31 ،دستیار در رشتههای داخلی،
جراحی ،کودکان و پزشکی اجتماعی و دانشوویان
رشتههای مامایی ،پرستاری ،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت ،اتاق عمل ،بیهوشی ،فوریت های پزشکی و
تغریه را بر عهده دارد .در این مرکز آموزشی درمانی که شامل دفاتر آموزش گروههای بالینی و
دپارتمان پرستاری و همچنین  15کالس آموزشی به ظرفیت  250نفر وجود دارد که در تمامی آنها
امکانات به روز سمعی و بصری برای ارایه آموزشهای الزم وجود دارد و برای انتقال موارد به صورت
علمی و تخصصی اساتید به دانشوویان کمک میکنند .در این موموعه کالسی 4 ،کالس به ظرفیت
بین  30الی 40نفر و  2کالس آموزشی به ظرفیت  20نفر وجود دارد و مابقی کالسها بین  10الی 15
نفر که بر اساس تعداد دانشوویان از فضای آنها بهرهبرداری میشود .مرکز توسعه پژوه های بالینی
موجود در این مرکز با به کارگیری مشاورین و کارشناسان متخص

به پژوهشگران بالینی خدمات

آمار و اپیدمیولوژی ،متدولوژی و فناوری ارائه میدهد .در مرکز آموزش درمانی شهدای خلیج فارس
بوشهر کتابخانه با تعداد  5591جلد کتاب فارسی و  1547جلد کتاب التین در زمینههای مختلف
پزشکی و پیراپزشکی و  5سیستم که امکان استفاده دانشوویان را از کتابخانه دیویتال مهیا می سازد
موجود میباشد .الزم به ذکر است اطالعات کتابخانه بهطور مداوم بهروز رسانی میشود .سالن مطالعه
نیز بصورت شبانه روزی امکان دسترسی دانشوویان را به منابع علمی و مطالعه کتاب مهیا میکند .سالن
اجتماعات با ظرفیت  190نفر موهز به سیستم صوتی و تصویری پیشرفته و اینترنت اختصاصی به
آموزش دانشوویان کمک میکند و محلی برای برگزاری همای،ها و کنفرانسها می باشد .در این
فضا به صورت زنده اعمال جراحی که در اتاق عمل بیمارستان انوام میشود را نیز میتوان مشاهده
نمود .در مرکز مهارتهای بالینی یا  Skill – Labمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر
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اساتید با در اختیار داشتن  8فضای آموزشی ،یک سالن آموزشی با ظرفی  70الی  80نفر و موالژهای
مرتبط به رشتههای زنان ،CPR ،اطفال ،مراقبتهای مامایی ،پرستاری ،جراحی ،چشم و ENT
مهارتهای الزم را پی ،از ورود دانشوویان به فیلد اصلی ،آموزش می دهند و همچنین مکانی جهت
برگزاری آزمون های مهارتهای بالینی کشوری است .در مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
بوشهر در طبقه  6پاویون آقایان با  4اتاق استراحت و پاویون بانوان با  6اتاق استراحت و همچنین در
طبقه همکف یک پاویون بانوان با دو اتاق استراحت و تعداد سه اتاق جهت آقایان و  2رختکن جهت
موزا با امکانات کامل ،خدمات رفاهی را به دانشوویان ارایه میکنند .در مراکز آموزشی درمانی
تخصصی قلب و مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی بوشهر نیز امکاناتی نظیر کالس آموزش و پاویون
برای ارایه خدمات آموزشی و رفاهی وجود دارد و به عنوان فیلدهای آموزشی تخصصی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر نق ،خود را به خوبی ایفا میکنند.
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