
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 :تهیه و تدوین

 

 

 دکتر حسن ملکی زاده  رئیس دانشگاه :                                

 مهندس اعظم حمادی آمار و فن آوری اطالعات :سرپرست 

 سیده سارا فرهی بوشهری رئیس گروه آمار:

 زینب شادنیا کارشناس آمار:

 مریم قنواتی کارشناس اطالع رسانی پزشکی:



 

 1400 سال بوشهر بهداشتی درمانیعنوان کتاب: سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 ، مريم قنواتیزينب شادنیا فرهی بوشهری، ساراسیده  ،اعظم حمادی مهندس حسن ملکی زاده ،دکتر تهیه و تدوين: 

 بوشهر و خدمات بهداشتی درمانی ناشر: دانشگاه علوم پزشکی

  ايران رئیسی نژادطراحی جلد و صفحات داخلی : 

 مريم قنواتی  آرايی:صفحه

 1401نوبت چاپ: اول، 

 978-622-94486-8-7 شابک:

 مديريت آمار و فن آوری اطالعات  -بوشهر وم پزشکی دانشگاه عل - خیابان معلم -نشانی: بوشهر 

 077-33333701دورنگار:        6داخلی  - 077-33330840  -  077-33333701تلفن : 

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

  محفوظ استو انتشار حق هرگونه چاپ 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر : رشناسهس

 /1400سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر سال  : عنوان و نام پديدآور

 ...]و ديگران[.زاده تهیه و تدوين حسن ملکی

 .1401بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، انتشارات،  : مشخصات نشر

 گی(.رن) نمودار ،(رنگی) جدول.: ص 30۵ : مشخصات ظاهری

 7-8-94486-622-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی

 بوشهری،سارا فرهیزاده ، اعظم حمادی، سیدهملکیتهیه و تدوين حسن  : يادداشت

 زينب شادنیا، مريم قنواتی. 

 .28۵کتابنامه: ص.  : يادداشت

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

 Bushehr University of Medical Sciences-- Statistics : موضوع

 آمار –بوشهر  --ايران  --پزشکی ها و مدارس عالیدانشگاه : موضوع

 -، 13۵9زاده، حسنملکی : شناسه افزوده

 LGR1140 : رده بندی کنگره

 ۵۵64/378 : رده بندی ديويی

 8936346 : شماره کتابشناسی ملی

mailto:amar@bpums.ac.ir


 

 

 

مديريت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه با مسااعدت مللاوب سااير واحادهای 

که برخی از مؤلفه های جاری نظام ساالمت را در مراکاز  تالش کرده است دانشگاه

کارکنااان دانشااگاه و نیااز  ،قالااب مدلاادی در دسااترس مااديران تحاات پوشاا  در

انديشمندان حاوزه ساالمت قارار دهاد، مدموعاه حاضار حاصا  تعاما  هدفادار و 

سازمان يافته کلیه همکارانی است کاه در تولیاد داده هاای نظاام ساالمت در سال  

ات آوری اطالعاجمع راستایتمامی همکارانی که در  از لذا ، نق  داشته انداستان 

 ،انادنموده را ياری ما 1401در سال  ،"سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر"

 .به عم  می آيدتشکر و قدردانی 

 

 


