
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  نتایج

 جهانی بندی وبومتریک رتبه در

 

 
 

بندیوبومتریکشاخصیاستبرایرتبه

وبرتبه دانشگاهسایتبندی وهای ها

دنیا تحقیقاتی و آموزشی علمی، مراکز

 توسط متریککه سایبر آزمایشگاه

(CINDOCملی انجمن از واحدی )

 شدهاست.تحقیقاتاسپانیاتهیه

 

 وبومتریک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نتایج

 علوم پزشکی کشور های بین دانشگاه 

 

 

 

 پورتال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر فعال های سایت بندی وب رتبه

 9317آذرماه 

 
راامتیاز0777از077باالیامتیازکهیهایدامنهسنجی،وبایندر

.استشدهگرفتهنظردرفعالسایتعنوانبهاندنمودهکسب

 

هامعاونت

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

 معاونتغذاودارو

fdo.bpums.ac.ir 
 6161 پریسااحمدی

 معاونتآموزشی

edu.bpums.ac.ir 
 6700 مژدهخدابخشی

 وفناوریمعاونتتحقیقات

rs.bpums.ac.ir 
 6611 سناییامیر

 معاونتتوسعهمدیریتومنابع

official.bpums.ac.ir 

مهرماهدیوانی

 نگارفردرو
6027 

 معاونتبهداشتی

health.bpums.ac.ir 
 6600 محمدبهی





هادانشکده

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

دانشکدهدندانپزشکی

dnt.bpums.ac.ir 
 6672 بیداریلیلی

دانشکدهپرستاریمامایی

nm.bpums.ac.ir 
 6162 بهارهصفوی

دانشکدهپیراپزشکی

paramed.bpums.ac.ir 
 6116 شهرهسیدحسینی

دانشکدهپزشکی

med.bpums.ac.ir 

بودیمحبوبهزنده

 بودیالهامزنده
6001 

دانشکدهبهداشت

hlth.bpums.ac.ir 
 6776 جمالجمشیدی







هابیمارستان

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

بیمارستانامیرالمومنین)ع(گناوه

amirhp.bpums.ac.ir 
 6007 معصومهکهزادی

بیمارستانبقیهاهللاالعظم)عج(دیلم

bdhp.bpums.ac.ir 
 6126 پوراعظمصحت

بیمارستانشهیدصادقگنجیبرازجان

ganjihp.bpums.ac.ir 
 6217درویشیابوالقاسم

بیمارستانشهدایخلیجفارسبوشهر

mpgh.bpums.ac.ir 
 6270 مسعودشاهینی

بیمارستانسوانحوسوختگیگناوه

savanehhp.bpums.ac.ir 
 6607 داوودجوهری

امامهادی)ع(دیربیمارستان

emamhadihp.bpums.ac.ir 
 6670علیابراهیمی

زینبیهخورموجبیمارستان

zeynabiyehhp.bpums.ac.ir 
 606هاجرحیدری



اداراتودفاتر

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

ادارهآمار

stat.bpums.ac.ir 
 6661 زینبشادنیا

دفتراستعدادهایدرخشان

tagso.bpums.ac.ir 
 6677 سمیهباغبانی

کتابخانهمرکزیعالمهبالدی

lib.bpums.ac.ir 
 6227 سمیهموسوی

آموزشمداوماداره

cme.bpums.ac.ir 
 6621 زادهمهنازنجفی

ادارهبازرسیوپاسخگوئیبهشکایات

bazrasi.bpums.ac.ir 
 6016 سعیدهعبدالهی

پزشکیودندانپزشکیکتابخانه

medlib.bpums.ac.ir 
 6760 سمیهموسوی

ستاداقامهنماز

salat.bpums.ac.ir 
 616 علیداوودی

ایثارگرانادارهامور

isar.bpums.ac.ir 
 012 سارامعمار
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هایبهداشتودرمانشبکه

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

 مرکزبهداشتشهرستانبوشهر

boushehrhc.bpums.ac.ir 

سمیهپورشمس

 حسنپورغالم
6667 

 شبکهبهداشتودرماندشتی

dashtihc.bpums.ac.ir 
 6661 سیدعلیرضاامینی

 بهداشتودرمانشهرستاندشتستانشبکه

dashtestanhc.bpums.ac.ir 

زادگاناسماعیلحاجی

 لهاماسماعیلیا
6001 

 شبکهبهداشتودرمانجم

jamhc.bpums.ac.ir 
 6067 مهدیروستا

 شبکهبهداشتودرماندیلم

deylamhc.bpums.ac.ir 
 6761 مهدیدامشی

 شبکهبهداشتودرمانتنگستان

tangestanhc.bpums.ac.ir 
 6702 غالمرضاجمالی

 شبکهبهداشتشهرستانگناوه

genavehhc.bpums.ac.ir 
 6711 مهرابنوبری

 عسلویهشبکهبهداشتودرمان

asaluyehhc.bpums.ac.ir 
 611عبدالخالقبحرینی

 شبکهبهداشتودرماندیر

dayyerhc.bpums.ac.ir 
 666 پورحسینناظمیان

 بهداشتودرمانکنگانشبکه

kanganhc.bpums.ac.ir 
 171 زادهابراهیمعسکری

 

 

مراکزتحقیقات

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

مرکزتحقیقاتپزشکیهستهایخلیجفارس
pgnmrc.bpums.ac.ir 

 611 فیروزهدهدار

مرکزتحقیقاتطبگرمسیریوعفونیخلیجفارس
pgtmrc.bpums.ac.ir 

 011 آزمودهمیالد

 

 

 

هامدیریت

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

آوریاطالعاتمدیریتآماروفن

msi.bpums.ac.ir 

 نژادبوشهریشبلحکمامریم

بشراعباسکی
6002 

مرکزمطالعاتوتوسعهآموزش
پزشکیعلوم

edc.bpums.ac.ir 
 6002پریسابهرامپور

مدیریتمنابعانسانی

om.bpums.ac.ir 
 6206 مریممهرزاد

مدیریتغذا

food.bpums.ac.ir 
 6066 پریسااحمدی

صیالتتکمیلیمدیریتتح

postgard.bpums.ac.ir 
 676سیدهساراحسینی

مدیریتتحقیقوتوسعه

rud.bpums.ac.ir 
 662 پریسااحمدی

پشتیبانیورفاهیمدیریتامور

ssm.bpums.ac.ir 
 670حسنعربزاده

آزمایشگاهمدیریت

Lab.pums.ac.ir 
 111 پریسااحمدی

توسعهسازمانوتحولاداریمدیریت

structure.bpums.ac.ir 
 176حمزهقطبالدین

 

سایرواحدها

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

کمیتهتحقیقاتدانشجویی

 src.bpums.ac.ir 
 6200احسانقربانی

هایبنیادیکمیتهدانشجوییسلول

وپزشکیبازآفرینشی

bscrm.bpums.ac.ir 

 6072 رضاتاش

کتابخانهدیجیتال

diglib.bpums.ac.ir 
 6760زهراصفایی

مرکزتوسعهپژوهشهایبالینی

crdcmpgh.bpums.ac.ir 

امیرسنایی

 جمیلهکیانی
611 

 

 نتایج وبومتریک جهانی

 سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  وب

 و

 های تحت دامنه سایت سنجی نتایج وب

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 9317آذرماه 

 

 

 مدیریت آمار و فناوری اطالعات


