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هامعاونت

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

 معاونتآموزشی

edu.bpums.ac.ir 
 1783 سیدهصغریحسینی

 معاونتغذاودارو

fdo.bpums.ac.ir 
 1330 پریسااحمدی

 بهداشتیمعاونت

health.bpums.ac.ir 
 1313 محمدبهی

 معاونتتحقیقاتوفناوری

rs.bpums.ac.ir 
 1275 امیرسنایی

 معاونتتوسعهمدیریتومنابع

official.bpums.ac.ir 
 1212 زادهلیالقربانعلی





هادانشکده

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

دانشکدهدندانپزشکی

dnt.bpums.ac.ir 
 1928 لیلیبیداری

دانشکدهپیراپزشکی

paramed.bpums.ac.ir 
 1899 بخشیمژدهخدا

دانشکدهپرستاریمامایی

nm.bpums.ac.ir 

زادهمنیژهکرم

 فرزانهنوروزی
1857 

دانشکدهپزشکی

med.bpums.ac.ir 

بودیمحبوبهزنده

بودیالهامزنده

 پورمریمآهنگ

1700 

دانشکدهبهداشت

hlth.bpums.ac.ir 
 1585 جمالجمشیدی







هامدیریت

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

آوریاطالعاتمدیریتآماروفن

msi.bpums.ac.ir 

نژادبوشهریشبلحکمامریم

 طوبیدرخشندهسیده
1634 

مرکزمطالعاتوتوسعهآموزش

علومپزشکی

edc.bpums.ac.ir 

محمودیسرینن

سمیراگرامی
1617 

مدیریتغذا

food.bpums.ac.ir 
 1250 پریسااحمدی

مدیریتتحقیقوتوسعه

rud.bpums.ac.ir 
 1053 پریسااحمدی

مدیریتامورمالی

fm.bpums.ac.ir 

بهروزاکبری

 محمدصادقحیدری
925 

مدیریتمنابعانسانی

om.bpums.ac.ir 
 774 فاطمهمظفری





هابیمارستان

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

بیمارستانبقیهاهللاالعظم)عج(دیلم

bdhp.bpums.ac.ir 
 1632 پوراعظمصحت

بیمارستانسوانحوسوختگیگناوه

savanehhp.bpums.ac.ir 
 1560 داوودجوهری

بیمارستانامیرالمومنین)ع(گناوه

amirhp.bpums.ac.ir 
 1516 زادهصدیقهصادقی

شهدایخلیجفارسبوشهربیمارستان

mpgh.bpums.ac.ir 
 1381 مسعودشاهینی

بیمارستانشهیدصادقگنجیبرازجان

ganjihp.bpums.ac.ir 
 1359ابوالقاسمدرویشی

بیمارستانتخصصیقلب

hearthp.bpums.ac.ir 
 818 احمدتنها
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هایبهداشتودرمانشبکه

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

 بهداشتودرماندشتیشبکه

dashtihc.bpums.ac.ir 
 1867 سیدعلیرضاامینی

 شبکهبهداشتودرمانشهرستاندشتستان

dashtestanhc.bpums.ac.ir 

زادگاناسماعیلحاجی

 لهاماسماعیلیا
1703 

 مرکزبهداشتشهرستانبوشهر

boushehrhc.bpums.ac.ir 

سمیهپورشمس

 حسنپورغالم
1680 

 ودرماندیلمشبکهبهداشت

deylamhc.bpums.ac.ir 
 1195 مهدیدامشی

 شبکهبهداشتودرمانجم

jamhc.bpums.ac.ir 
 1069 مهدیروستا

 شبکهبهداشتودرماندیر

dayyerhc.bpums.ac.ir 
 1054 پورحسینناظمیان

 شبکهبهداشتشهرستانگناوه

genavehhc.bpums.ac.ir 
 1027 مهرابنوبری

 درمانکنگانشبکهبهداشتو

kanganhc.bpums.ac.ir 
 797 زادهابراهیمعسکری

 شبکهبهداشتودرمانتنگستان

tangestanhc.bpums.ac.ir 
 774 غالمرضاجمالی

 

اداراتودفاتر

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

ادارهآمار

stat.bpums.ac.ir 

 زینبشادنیا

 سارافرهیسیده
1965 

درخشاندفتراستعدادهای

tagso.bpums.ac.ir 
 1860 سمیهباغبانی

کتابخانهمرکزیعالمهبالدی

lib.bpums.ac.ir 
 1535 سمیهموسوی

ادارهبازرسیوپاسخگوئیبهشکایات

bazrasi.bpums.ac.ir 
 1505 سعیدهعبدالهی

ادارهآموزشمداوم
cme.bpums.ac.ir 

 1502 زادهمهنازنجفی

ستاداقامهنماز

salat.bpums.ac.ir 
 1280 علیداوودی

 

 

 

مراکزتحقیقات

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

مرکزتحقیقاتطبگرمسیریوعفونیخلیجفارس
pgtmrc.bpums.ac.ir 

 1295 داراجوکار

مرکزتحقیقاتپزشکیهستهایخلیجفارس
pgnmrc.bpums.ac.ir 

 1151 کاوهتنها

خلیجفارسفناوریدریاییمرکزتحقیقاتزیست
pgmbrc.bpums.ac.ir 

 865 اکرمنجفی

 

 

سایرواحدها

 امتیازنهایی مدیرسایت نامسایت

کمیتهتحقیقاتدانشجویی

 src.bpums.ac.ir 
 1077آقایدرویشی

تحولنظامسالمت

tahavol.bpums.ac.ir 
 949 علیرضاباقری

هایبنیادیکمیتهدانشجوییسلول

پزشکیبازآفرینشیو

bscrm.bpums.ac.ir 

 736 احسانقربانی

 

 

 نتایج وبومتریک جهانی

 سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  وب

 و

 های تحت دامنه سایت سنجی نتایج وب

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 ۱۳96آذرماه 

 

 

 تهیه و تنظیم: اعظم حمادی


