امکانات و تجهیسات آزمایشگاهی و توانمندی های
دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یسد

معاونت بهداشتی

معرفی :هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ؽْیذ فذٍلی یشد در ًظز دارد ثب
ارتمبی عالهت خبًَادُ ،خَاًبى ،هحیط وبر ٍ پیؾگیزی ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْب ی ؽبیغ ٍاگیز ٍ غیزٍاگیز ٍ ثب ثْزُ-
گیزی اس آهَسػ ثْذاؽت ػوَهی ،تحمیمبت وبرثزدی ،خلت هؾبروت هزدهی ٍ ّوبٌّگی ّبی ثیي ثخؾی،
عالهت خغوی ،رٍاًی ٍ اختوبػی آحبد خبهؼِ را اس طزیك دعتزعی ثِ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ٍ دارٍّبی
اعبعی در راعتبی وغت رضبیت هزدم تبهیي ًوبیذ 8 .گزٍُ ایي هؼبًٍت ػجبرت اعت اس  )1هجبرسُ ثب ثیوبریْب )2
عالهت خبًَادُ  )3گغتزػ ؽجىْْب  )4ثْذاؽت هحیط  )5ثْذاؽت حزفْبی  )6طت وبر  )7هذیزیت عالهت در
ثالیب ٍ  )8عالهت رٍاىٍ 8 .احذ ایي هؼبًٍت ػجبرت اعت اس  )1آهَسػ ٍ ارتمبء عالهت  )2ثْذاؽت هذارط )3
ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى  )4تغذیِ  )5اهَر آسهبیؾگبّْب  )6فٌبٍری عالهت  )7دفتز تحمیمبت ثْذاؽتی هزوش
ثْذاؽت اعتبى ( )8 ٍ )HSRؽَرای عالهت.
حَسُ هؼبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ ایي افتخبر را دارد وِ اس عبل  63تبوٌَى ثب ٍخَد پزعٌل ثب تدزثِ ٍ فؼبل 10
ؽْزعتبى تبثؼِ اعتبى را اس ًظز آهَسػ ،تذاروبت ٍ ًظبرت حوبیت وٌذ .اعتبى یشد در حبل حبضز ثب  29هزوش
خذهبت خبهغ عالهت ؽْزی 35 ،هزوش خذهبت خبهغ عالهت رٍعتبیی 15 ،هزوش خذهبت خبهغ عالهت ؽْزی
رٍعتبیی 6 ،هزوش خذهبت خبهغ عالهت ؽجبًِ رٍسی 50 ،پبیگبُ عالهت ضویوِ 33 ،پبیگبُ عالهت هغتمل
ؽْزی 10 ،پبیگبُ عالهت حبؽیِ171 ،ثبة خبًِ ثْذاؽت فؼبل 5 ،ثبة تغْیالت سایوبًی ٍ  10هزوش آهَسػ
ثَْرسی ارائِ خذهت هی ًوبیذ.
تلفي03537247074 :
آدرط ٍة عبیتhttp://www.ssu.ac.ir/cms/index.php?id=159 :
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 )1لیست امکانات و تجهیشات آسمایشگاهی و توانمنذی های گزوه تهذاشت محیط
آسمایشگاه میکزوب شناسی
لیغت تدْیشات تخققی هَخَد:
هیىزٍعىَح ًَری دٍ چؾوی ،هیىزٍعىَح تؾزیح،
اًىَثبتَر  37درخِ ،اًىَ ثبتَر یخچبل دار ،اًىَثبتَر
 ،CODاتَ والٍ رٍهیشی ،ثي هبری ووپبًی ،دعتگبُ
خالء خْت تغلیع ًوًَِ ّبی التَر ،فَر ،رٍتبتَر
آسمایشگاه فیشیک
لیغت تدْیشات تخققی هَخَد:
ّذایت عٌح الىتزیىی ،وذٍرت عٌح PH ،هتز

آسمایشگاه شیمی
لیغت تدْیشات تخققی هَخَد:
دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز ٍیشیجل (هذل ،)DR 5000
اعپىتزٍفتَهتز ( هذل  ،)7500اعپىتزٍفتَهتز دیدیتبل
(هذل )7100
آسمایشگاه فاضالب
لیغت تدْیشات تخققی هَخَد:
 BODهتز COD ،هتزَّ ،د الهیٌبر والط II

لیغت عبیز تدْیشات
دعتگبُ عٌدؼ لطجیت رٍغي
دعتگبُ عٌدؼ ثبر هیىزٍثی عطَح
 Phهتز ٍ دهبعٌح لیشری
ؽَری عٌح هَاد غذایی
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ولز عٌح دیدیتبل
 pHهتز ٍ  ECهتز ٍ ORP
دعتگبُ پزتبثل عٌدؼ هٌَاوغیذ وزثي
دعتگبُ پزتبثل عٌدؼ دی اوغیذ گَگزد
دعتگبُ دٍسیوتز  TERRAهذل MKS05
چگبلی عٌح لَسٍهتز
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توانمنذی های گزوه تهذاشت محیط
آموسشی )1 :ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسػ ٍ ثبسآهَسی وبرؽٌبعبى ؽبغل در ٍاحذّبی وٌتزل ویفی آة
ٍ فبضالة در راثطِ ثب تئَری آسهًَْبی وٌتزل ویفی آة ٍ فبضالة .
 )2ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسػ ٍ ثبس آهَسی ػولی آسهَى ّبی وٌتزل ویفی آة ٍ فبضالة .
 )3تْیِ ٍ تذٍیي خشٍات آهَسؽی هزتجط.
فنی )4 :اًدبم ولیِ آسهبیؾبت وٌتزل ویفی آة در ثخؾْبی فیشیىی ،ؽیویبیی ٍ ثیَلَصی طجك
اعتبًذارد هَرد اًتظبر ٍسارت هتجَع.
 )5عبخت اًَاع هؼزف ّب ٍ اًذیىبتَرّبی هقزفی آسهبیؾگبّْبی اخزایی.
 )6تْیِ ٍ تذٍیي ًمؾِ تبعیظ آسهبیؾگبّْبی وٌتزل ویفی.
 )7ثز آٍرد الالم هَرد ًیبس ( اهَالی ـ هقزفی) خْت راُ اًذاسی آسهبیؾگبّْبی وٌتزل ویفی.
 )8وبلیجزاعیَى دعتگبّْبی آسهبیؾگبّی.
ًظبرتیً )9 :ظبرت ثز وویت ٍ ویفیت فؼبلیت آسهبیؾگبّْبی وٌتزل ویفی هزاوش ثْذاؽت تبثؼِ.
آهبدگی السم در خقَؿ ّوىبری ثب پزٍصُ ّبی تحمیمبتی در سهیٌِ آلَدگی َّا
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 )2لیست امکانات و تجهیشات آسمایشگاهی و توانمنذیهای گزوه طة کار
آسمایشگاه
لیست تجهیشات تخصصی موجود:
(spirolab ، MIR

دعتگبُ اعپیزٍهتزی  9ػذد هذلْبی
 ،) PONY FX ،IIIاتبق آوَعتیه  9ػذد

آسمایشگاه
لیست تجهیشات تخصصی موجود:
دعتگبُ اٍدیَهتزی  9ػذد هذلْبی (
SA900 ،Ava ,welton Ad 1920

629

، Ad

pejvak

ٍ MEVOX

)Amplivox

توانمنذیهای گزوه طة کار
 )1ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسػ درٍى عبسهبًی ٍ ثزٍى عبسهبًی در سهیٌِ طت وبر  ،هؼبیٌبت ؽبغلیي ٍ
ثیوبریْبی ؽغلی
 )2طزاحی ٍ اخزای ثزًبهِ ّبی آهَسػ ّوگبًی در سهیٌِ پیؾگیزی اس ثیوبریْبی ؽغلی در عطح
اعتبى
 )3ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ ثبس آهَسی وبرؽٌبعبى ٍ پشؽىبى ارائِ دٌّذُ خذهبت طت وبر
 )4تْیِ ٍ تذٍیي خشٍات آهَسؽی هزتجط.
 )5تذٍیي دعتَرالؼول ًحَُ اًدبم هؼبیٌبت پشؽىی ؽبغلیي ثِ فَرت اختقبفی خْت فٌبیغ هختلف
 )6اًدبم هؼبیٌبت دٍرُ ای ٍ ثذٍ اعتخذام ؽبغلیي فٌبیغ ٍ ادارات
 )7اًدبم تغت ّبی اعپیزٍ هتزی ٍ ادیَهتزی
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 )4توانمنذیهای گزوه مثارسه تا تیماریها
توانایی انجام تحقیقات در سمینه ًمؼ فٌبیغ ٍ آلَدگی ّبی سیغت هحیطی در افشایؼ هَارد اًَاع
عزطبى ّب در اعتبى
توانایی )1 :ثزخَرداری اس اهىبًبت ٍ تدْیشات ًگْذاری ٍ تَسیغ ٍاوغي ٍ هَاد ثیَلَصیه ؽبهل:
عزدخبًْْبی سیز ففز -ثبالی ففز -هَتَر ثزق اضطزاری) ثِ طَری وِ تبهیي ٍ تَسیغ ٍاوغي خٌَة
ؽزق وؾَر تَعط ایي هزوش اًدبم هی گزدد
ٍ )2خَد ًیزٍّبی هدزة ٍ ثب تدزثِ در سهیٌِ هجبرسُ ثب ًبلل ٍ هخشى هجبرسُ ثب عبله
 )3ارائِ خذهبت هزالجتی ٍ تؾخیقی ثزای ثیوبراى ایذس ٍ افزاد دارای رفتبرّبی پزخطز در هزوش هؾبٍرُ
ثیوبریْبی رفتبری در یشد
 )4ارائِ خذهبت تؾخیقی ٍ هزالجتی ثزای ثیوبراى هجتال ثِ ّپبتیت ّبی هٌتملِ اس راُ خَى ٍ افزاد
دارای رفتبرّبی پزخطز در ولیٌیه ّبی ّپبتیت ؽْزعتبًْبی اعتبى
 )5ارائِ خذهبت خطزعٌدی ثیوبری ّبی للجی ٍ عىتِ هغشی
 )6ارائِ خذهبت غزثبلگزی ٍ تؾخییـ سٍدرط عِ عزطبى رٍدُ ثشري ،دّبًِ رحن ٍ پغتبى
 )7آهَسػ ٍ پیؾگیزی ٍ وٌتزل ثیوبری ّبی غیز ٍاگیز ٍ ػَاهل خطز هزتجط ( تغذیِ ،تحزن ثذًی،
الىل ٍ دخبًیبت)
 )5توانمنذیهای گزوه مذیزیت سالمت در تالیا
توانایی -1 :تذٍیي ٍ اسهَى ثزًبهِ ٍ پبعخ هخبطزات فٌؼتی ثِ ػٌَاى پیَعت  EOPهلی وِ در عبل
 94ثب ّوىبری گزٍُ ثْذاؽت حزفِ ای اًدبم خَاّذ ؽذ.
 -2ثزگشاری خلغِ آهَسؽی ثِ هٌظَر ارتمبء عَاد عالهت وبرگزاى در هذیزیت عالهت در حَادث ٍ
ثالیب ٍ پذافٌذ غیز ػبهل
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 )6توانمنذیهای گزوه تهذاشت روان
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های. )1 :ثزرعی هیشاى عطح آگبّی پزعٌل ؽبغل در فٌؼت در
سهیٌِ اػتیبد
 )2ثزرعی هیشاى اعتزط در پزعٌل ؽبغل در ثخؼ فٌؼت
توانایی )3 :هذاخالت پیؾگیزی اس اػتیبد در هحیط وبر ٍ ثزرعی اثزثخؾی ایي هذاخالت
 )4آهَسػ هذیزیت اعتزط در هحیط وبری ٍ ثزرعی اثزثخؾی ایي هذاخالت
 )7توانمنذیهای گزوه تهذاشت خانواده
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های )1 :ثزرعی الگَی فزسًذآٍری در اعتبى یشد
 )2ثزرعی تبثیز والعْبی آهبدگی ثزای سایوبى ثز وبّؼ عشاریي
 )3ثزرعی ػلل افشایؼ هزي در وَدوبى  1تب  59هبِّ ثِ دلیل ًبٌّدبریْبی هبدرسادی
 )4ثزرعی عجه سًذگی ٍ ًبراحتی ّبی ؽبیغ در عبلوٌذاى
تواناییً )5 :یزٍی اًغبًی خْت خوغ آٍری داددُ ّبٍ ،رٍد دادُ ّب ٍ آًبلیش ٍ تؼذاد 5وبرؽٌبط عتبدی
 )6ارائِ هحتَا هتَى ٍ هٌبثغ ػلوی هَرد ًیبس
 )7ووه ثِ عبسهبى ّب ٍ ارگبى ّب دئز هَرد ثزگشاری خلغبت اهَسؽی
 )8ارائِ هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی در خقَؿ عالهت خبًَادُ ٍ خوؼیت
ٍ )9خَد هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ٍ خبًِ ثْذاؽت در عطح اعتبى ٍ داؽتي اطالػبت خوؼیتی تحت
پَؽؼ
ٍ )10خَد هزاوش هؾبٍرُ سٍخیي در ثذٍ اسدٍاج در عطح ثزگشاری والط آهَسؽی ؽیَُ سًذگی عبلن در
عطح هزاوش ثْذاؽتی درهبًی
 )11ثزگشاری والعْبی آهبدگی ثزای سایوبى در عطح هزاوش ثْذاؽتی
 )12ثزگشاری وویتِ ثزرعی ػلل هزي وَدوبى
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 )8گزوه گستزش شثکه ها
توانایی -1 :تؾىیل پزًٍذُ الىزًٍیه عالهت ثزای ؽبغلیي در ثخؼ فٌؼت ٍ ادارات ٍ خبًَادُ
ّبیؾبى در هحل وبر یب سًذگی
 -2ارائِ خذهبت فؼبل در ثغتز پزًٍذُ الىزًٍیه عالهت ثزای ؽبغلیي در ثخؼ فٌؼت ٍ ادارات ٍ
خبًَادُ ّبیؾبى در هحل وبر یب سًذگی
 -3اهىبى ارائِ خذهبت آسهبیؾگبّی تؾخیـ طجی ثزای ؽبغلیي در ثخؼ فٌؼت ٍ ادارات ٍ خبًَادُ
ّبیؾبى در هزاوش خذهبت خبهغ عالهت

 )9توانمنذیهای واحذ تغذیه
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های  )1 :تؼییي هیشاى دریبفت اًزصی  -پزٍتئیي وبرگزاى ؽبغل در
وبرخبًدبت دارای هحل طجخ غذا
 )2تؼییي ؽیَع چبلی در وبرگزاى ؽبغل در وبرخبًدبت
 )3ثزرعی ووجَد ٍیتبهیي "د" در وبرگزاى ؽبغل در وبرخبًدبت
توانایی )4 :ثزرعی الگَّبی غذایی ٍ ارسیبثی ّبی تغذیْبی خْت وبرهٌذاى ٍ وبرگزاى ثخقَؿ
هجتالیبى ثِ ثیوبریْبی هشهي ٍ ارسیبثی ًوبیِ ّبی ثذًی
 )6آهَسػ تغذیِ فحیح در هزاحل هختلف سًذگی ٍ ارائِ خذهبت هؾبٍرُ ای ثِ ولیِ عبسهبًْب ادارات ٍ
ارگبًْبی دٍلتی ٍ غیزدٍلتی
 )7افالح عبختبر ولی ثزًبهِ غذایی هَرد اعتفبدُ خْت تْیِ غذا
 )8تٌظین ثزًبهِ غذایی عبلن ٍ افالح عبختبر ولی ثزًبهِ غذایی خْت هذارط ،هْذوَدن ،داًؾگبّْب ٍ
...
 )9طزاحی پَعتزّبی حبٍی اطالػبت تغذیِ ای
 )10تبهیي هٌبثغ اهَسؽی ٍ تدْیشات هَرد ًیبس خْت هؾبٍرُ
 )11تمَیت ٍ تَعؼِ ثزًبهِ ّبی ّذفوٌذ اهَسػ تغذیِ در رعبًِ ّبی ػوَهی ثِ ٍیضُ فذا ٍعیوب
 )10توانمنذیهای واحذ آموسش سالمت
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های  )1اخزای ثزًبهِ خَدهزالجتی ٍ ارتمب عطح عَاد عالهت
خبهؼِ
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 )2ثزرعی عطح عَاد عالهت وبروٌبى
ً )3یبسعٌدی عالهت ،تذٍیي ثزًبهِ ػولیبتی عالهت وبروٌبى ،هؾبروت خبهؼِ در ثزًبهِ ّبی عالهت
 )4آهَسػ خَد هزافجتی ٍ راٌّوبی خطز عٌدی عىتِ ٍ عزطبى
 )5تؾىیل گزٍُ ّبی خَدیبر ٍ تغْیل ثزًبهِ آهَسؽی آى ّب
 )6طزاحی پیبم ّبی اعتبًذارد ػلوی عالهت هزتجط ثب هحیط وبر عبلن
 )7تَسیِ ثغتِ ّبی آهَسػ خَد هزالجتی
 )11توانمنذیهای واحذ تهذاشت دهان و دنذان
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های  )1ثزرعی تبثَرُ ٍ یًَیت فٌذلی دًذاًپشؽه وِ اس لحبظ
ارگًََهی هٌبعت ثبؽذ.
ثزرعی تَلیذ لٌذّبیی وِ هیشاى چغجٌذگی ووتز داؽتِ ٍ یب هیشاى ؽىز ٍ ؽیزیٌی آًْب ووتز ثبؽذ.
توانایی :هؼبیٌبت دٍرُ ای در وبرگزاى فؼبل در لٌبدی ٍ ؽیزیٌیپشیْب ٍ ثزرعی ؽبخـ DMFT
هؼبیٌبت وبرگزاًی وِ ثِ ًَػی ثب عزة عزٍوبر دارًذ ٍ ثزرعی ؽبخـ عالهت لثِ ایي افزاد
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امکانات و تجهیسات آزمایشگاهی و توانمندی های
دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یسد

 )12توانمنذیهای واحذ تهذاشت مذارس
توانایی انجام تحقیقات در سمینه های  )1 :ثزرعی ٍضؼیت عالهت (خغوبًی ،رٍاًی ٍ اختوبػی)
خَاًبى ٍ ًَخَاًبى ؽبغل در فٌؼت.

 )2ثزرعی عجه سًذگی در خَاًبى ؽبغل در فٌؼت
توانایی )3 :آهَسػ عجه سًذگی عبلن در خَاًبى ٍ ًَخَاًبى ؽبغل در فٌؼت
 )4اًدبم هزالجت ّبی ثْذاؽتی ٍ هؼبًیبت پشؽىی در خَاًبى ؽبغل در فٌؼت
 )13توانمنذیهای واحذ فناوری سالمت
 )1ؽجىِ ؽوظ در عزاعز اعتبى ثب حذالل  97درفذ پَؽؼ هٌبعت وِ یىی اس وبهل تزیي ؽجىِ ّبی
وؾَر در حَسُ عالهت هی ثبؽذ.
ً )2ز م افشار فزم عبس ثزای طزاحی فزهْبی ٍرٍد اطالػبت تحت ٍة.
 )3رایبًِ در توبم هزاوش ثزای توبم وبرثزاى تْیِ ؽذُ اعت.
 )4ؽجىِ داخلی هزاوش در حبل تىویل هی ثبؽذ.
 )14توانمنذیهای واحذ HSR

توانایی )1 :اٍلَیت ثٌذی ٍ اًدبم هَضبػبت هختلف تحمیمبتی در حَسُ عالهت
 )2هؾبٍرُ اخزای طزح ّبی تحمیمبتی در حَسُ فٌؼت ٍ ادارات
 )3ثزگشاری وبرگبُ ّبی آهَسؽی در حَسُ تحمیك
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