ماموریت های ویژه معاونت آموزشی
عنوان /حیطه مأموریت

خالصه ای از ظرفیتهای موجود در منطقه در حیطه مأموریت پیشنهادی

با محوریت دانشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات ناباروری یزد از سال  8631به عنووا اولوی مرکوز بررسو و
درما ناباروری در ایرا شروع به کار کرده و به عنوا مرکز تحقیقات نمونوه
کشوری و قطب آموزش ناباروری در کشور انتخوا
ناباروری و بیولوژی تولیدمثل

دانشگاه علوم پزشکی

همچنی عالوه بر یرالی

شهید صدوقی یزد

تخصص تولیدمثل یرالی

و مرریو شوده اسو .

های درمان پژوهش  ،به تربی

دانشجویا دکتری

دارد و تا کنو بیش از صود مقالوه از سووی ایو

مرکز در مجالت مرتبر بی الملل منتشر گردیده اسو  .ایو مرکوز بوا انتشوار
مجله  IJRMکه مقاالت آ در نمایههای  ISIو  PubMedایندکس م شووند
نتایج یرالی

های پژوهش را منتشر م نماید.

مرکز آموزش  ،پژوهش و درمان طب کار از سال  8611در بیمارستا شهید
طب کار و بیماریهای شغل

دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد

رهنمو یزد آغاز به کار نموده اس  .ای مرکز مجهز به تجهیزا منحصور بوه
یرد شامل آزمایشگاههای کامل تنفس  ،شنوای سونج و وووا
عنوا مرکز مرجع طب کار در جنوو

بووده و بوه

شورک کشوور شوناوته شووده اسو .

همچنی از سال  8613دستیار تخصص طب کار و از سال  8631دانشوجوی

عنوان /حیطه مأموریت

با محوریت دانشگاه علوم پزشکی

خالصه ای از ظرفیتهای موجود در منطقه در حیطه مأموریت پیشنهادی

دکتری تخصص پژوهش محور پذیرش نموده اس  .برونوداد پژوهشو ایو
مرکز ،چاپ بیش از  07مقاله در مجالت مرتبر بی الملل م باشد و یصلنامه-
ی علم -تخصص طب کار را منتشر م نماید .ای مرکوز از سوال  8631بوه
عنوا قطب آموزش طب کار کشور انتخا

توسره علوم مامای

شده اس .

رشته مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال
1364با حدود  92دانشجو در مقطع کاردانی تأسیس گردید.بعد از آن از سال 6611
شروع به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی نمود و از سال  6611دانشجوی کارشناسی
ناپیوسته نیز پذیرش نمود و هم اکنون فقط در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.تعداد
دانشجویان این رشته  601نفر می باشد

