
 

 

 بسمه تعالی

 (Curriculum vitaeسوابق آموزشی ، پژوھشی و اجرایی) ه شناسنام

 مشخصات فردی -1

   1352تاریخ تولد:        نصرتنام پدر:            یعقوبینام خانوادگی:           یاسمننام: 

 لماسامحل صدور:                      ماسالمحل تولد:              13: هشماره شناسنام

 کودکان و خانواده پرستاریکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی/دکتری تحصیلی:  هرشت

    دانشکده پرستاری و مایی شهید بهشتی–رشت  -دانشگاه علوم پزشکی گیالننشانی محل کار: 

 35555111310تلفن محل کار: 

 31555594100: تلفن ھمراه  51گلسار،بلوار نماز،شهرک گلها ،بلوک رشت  ،  نشانی منزل: 

 : عضوھیئت علمی رسمی وضعیت استخدامی -2

 تحصیلی    سوابق - 3

  دانشکده پرستاری و مامایی-دانشگاه علوم پزشکی گیالن -کارشناسی  پرستاری 

 5514-5513زینب )س( الھیجان 

  دانشگاه علوم پزشکی  -و خانواده پرستاری /گرایش کودکانکارشناسی ارشد

 .  5534-5535-مایی شهید بهشتیپرستاری و مادانشکده -گیالن

  تهران، و تحقیقات علوم آزاد اسالمی واحد دانشگاه  –دکترای تخصصی-

 5514-5515-مدیریت و اقتصاددانشکده 

 

 :ھا  ه عنوان پایان نام -4

 بررسی تاثیر بازی بر اضطراب کودکان بستری      کارشناسی ارشد:پایان نامه 

 دانشگاھهای علوم پزشکی یآموزشخدمات ارائه مدل جهت ارتقای کیفیت  : یدکترپایان نامه 

   سوابق آموزشی -5

1.  

a. واحد1/9بمیزان )پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(دریست-

 7831-شرق گیالندانشکده  -گیالن دانشگاه علوم پزشکی



 

 

b. (  }عملی ،پرستلری ارتوپدیتدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار}

 7831-بیمارستانهای شرق گیالن-پزشکی گیالن دانشگاه علوم -واحد 54بمیزان 

9.  
a. واحد1/9بمیزان )پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(دریست-

 7833-  شرق گیالندانشکده -گیالن دانشگاه علوم پزشکی

b. عملی{(بمیزان  دیالیز -تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار{

 7833-  یمارستانهای شرق گیالنب–دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد53

c. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 7833-  دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

d. دانشگاه علوم پزشکی -واحد3تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 7833-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

 

5.  
a. واحد1/9لم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان دریس)پرستاری کودک سات-

 5531- شرق گیالندانشکدھ-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b.  واحد53تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان-

 5531-  بیمارستانهای شرق گیالن–دانشگاه علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی -دواح3تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5531-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5531-دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

4.  
 

a. واحد 1تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5513-  شرق گیالن دانشکده-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b. دانشگاه -واحد 3تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5513-  بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد3تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5513-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد4ل،}عملی{(بمیزانتدریس)روش کار در اتاق عم-

 5513-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5513دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

1.  
a. واحد 1 تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5515-  شرق گیالندانشکده -زشکی گیالندانشگاه علوم پ

b.  دانشگاه -واحد9تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5515-  بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن



 

 

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد0تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5515-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d. (بمیزانتدریس)}دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد5روش کار در اتاق عمل،}عملی-

 5515-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5515دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

0.  
 

a.  احدو1تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5519-  شرق گیالندانشکده -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b.  دانشگاه -واحد5تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5519-  بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد0تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5519-  یالندانشکده شرق گ-گیالن

d. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد5تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان-

 5519-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5519دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

1.  
a. واحد1}تئوری{(بمیزان  تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار-

 5515-  شرق گیالندانشکده -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b. دانشگاه -واحد 5تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5515-  بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد0 تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5515-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد5تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان-

 5515-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5515دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

f.  دانشکده شرق -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -واحد 9تدریس )مدیریت (به میزان

 5515گیالن

g. ) دانشگاه علوم  -واحد 9به میزان  -تدریس )مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

 5515دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

h.  دانشگاه علوم پزشکی -واحد  5تدریس )روش تحقیق کارشناسی ارشد (به میزان

 5515دانشکده شرق گیالن-گیالن

 

3.  
 



 

 

a. واحد 1 دریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزانت-

 5514-  شرق گیالندانشکده -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b.  دانشگاه -واحد5تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5514-  بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن

c. ) دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -واحد 9به میزان تدریس )مدیریت کارشناسی

 5514-شرق گیالن

d. ) دانشگاه علوم  -واحد 9به میزان  -تدریس )مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

 5514-دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

e.  دانشگاه علوم پزشکی -واحد  5تدریس )روش تحقیق کارشناسی ارشد (به میزان

 5514-الندانشکده شرق گی-گیالن

1.  

 

a.  واحد1تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5511- رشت و شهید بهشتی  دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b. ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد 5 }عملی{(بمیزانتدریس)پرستاری کودک سالم–

 5511-  شرق گیالن دانشکده

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد0اق عمل،}تئوری{(بمیزان تدریس)روش کار در ات

 5511-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد5تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان-

 5511-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5511دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

f.  دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -واحد 9(به میزان کارشناسیتدریس )مدیریت

 5511-شرق گیالن

g. ) دانشگاه علوم  -واحد 9به میزان  -تدریس )مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

 5511-دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

h.  دانشگاه علوم پزشکی -واحد  5تدریس )روش تحقیق کارشناسی ارشد (به میزان

 5511-دانشکده شرق گیالن-گیالن

i.  واحد}تئوری و عملی{، 4تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5511دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

53.  
 

a.  واحد1 تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5510-  و رشت دانشکده شرق گیالن-الندانشگاه علوم پزشکی گی

b. دانشگاه -واحد 3تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان

 5510-  و رشت بیمارستانهای شرق گیالن–علوم پزشکی گیالن

c.  دانشگاه علوم پزشکی -واحد0تدریس)روش کار در اتاق عمل،}تئوری{(بمیزان

 5510-  دانشکده شرق گیالن-گیالن



 

 

d. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد5تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان-

 5510-  دانشکده شرق گیالن

e. ) دانشگاه علوم -واحد 91/5}تئوری{(بمیزان  تدریس )بهداشت مادران و نوزادان

 5510دانشکده شرق گیالن-پزشکی گیالن

f. دانشکده -شکی گیالندانشگاه علوم پز -واحد 9(به میزان  کارشناسی تدریس )مدیریت

 5510شرق گیالن

g.  واحد}تئوری و عملی{، 4تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5510دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

55.  
a. واحد1بمیزان دریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(ت-

 5511- رشت و  دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

b. واحد 53 تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان-

 5511- و رشت  بیمارستانهای شرق گیالن–دانشگاه علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی گیالن-واحد0تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان-

 5511-   دانشکده شرق گیالن

d. دانشکده شرق -دانشگاه علوم پزشکی گیالن -واحد 9 تدریس )مدیریت (به میزان

 5511گیالن

e.  واحد}تئوری و عملی{، 4تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5511دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

59.  
a.  واحد1 تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5513-  و رشت دانشکده شرق گیالن-گیالندانشگاه علوم پزشکی 

b. واحد 10تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان-

 5513-  و رشت بیمارستانهای شرق گیالن–دانشگاه علوم پزشکی گیالن

c. دانشگاه علوم پزشکی -واحد0 تدریس)روش کار در اتاق عمل،}عملی{(بمیزان

 5513-  دانشکده شرق گیالن-گیالن

d.  واحد}تئوری و عملی{،3تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5513-  دانشکده شرق گیالن-دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

55.  
واحد  49تدریس )پرستاری کودکان سالم وبیمار ،بهداشت مادران و نوزادان ( بمیزان   .54

 5531لغایت  5539}تئوری{دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 

 

واحد  10ریس  )پرستاری کودکان سالم وبیمار ،بهداشت مادران و نوزادان ( بمیزان  تد .51

لغایت  5539بیمارستانهای آموزشی شهر رشت   –}عملی{دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 

5531 

50.  
a. واحد1 دریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان ت-

 5511-  و رشت دانشکده شرق گیالن-گیالندانشگاه علوم پزشکی 



 

 

b. واحد 55تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان-

 5511-  رشت شهریور  51 بیمارستان–اه علوم پزشکی گیالندانشگ

c.  واحد}تئوری و عملی{،3تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5511-  هید بهشتیدانشکده ش-اه علوم پزشکی گیالندانشگ

 

51.  
a.  واحد1 تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }تئوری{(بمیزان-

 5433-  و رشت دانشکده شرق گیالن-گیالندانشگاه علوم پزشکی 

b. واحد 55تدریس)پرستاری کودک سالم،پرستاری کودک بیمار }عملی{(بمیزان-

 5433-  رشت شهریور  51 بیمارستان–اه علوم پزشکی گیالندانشگ

c.  واحد}تئوری و عملی{،3تدریس) پرستاری کودکان  کارشناسی ارشد(بمیزان 

 5433-  هید بهشتیدانشکده ش-اه علوم پزشکی گیالندانشگ

 

 

 

 

 

  سوابق پژوھشی:   - 6

 :  دانشگاه علوم پزشکی گیالن مصوب طرحهای تحقیقاتیالف(

اعمال جراحی الکتیو شکمی در بیماران مراجعه کننده  الکترولیتی ایجاد شده به دنبال بررسی برخی تغییرات -5

 به مرکز آموزش و درمانی الزھرا )س(

پس از واکسیناسیون کشوری بین دانشجویان دانشکده پرستاری   B ارزیابی پاسخ ایمنی به واکسن ھپاتیت-9

 مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن

 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالنبررسی کیفیت خدمات -5

 ارائه مدلی جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -4

 بررسی تاثیر بازی بر اضطراب کودکان بستری  -1

 بررسی علل گرایش مجدد سالمندان به مصرف مواد مخدر-0

اندورفین، عالیم حیاتی و درد بعد از بررسی تأثیر موسیقی درمانی حین جراحی سزارین در سطح سرمی بتا -1

 5511جراحی در بیمارستان الزھرا)س( در سال 

 بررسی نیازھا و توان خود مراقبتی سالمندان شرق گیالن بر اساس مدل اورم            -3



 

 

بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان درد بعد از عمل در کودکان بستری تحت جراحی تانسیلکتومی در مرکز -1

 در سال شهر رشت  ی و درمانی امیر المومنین آموزش

بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان تهوع و استفراغ بعد از عمل در کودکان بستری تحت جراحی  -53

 در سال شهر رشت  تانسیلکتومی در مرکز آموزشی و درمانی امیر المومنین 
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دریافت تقدیر نامه از فرمانده  محترم سپاه قدس گیالن جهت ارائه مقاله در ھمایش آسیب ھای  .1

 اجتماعی 

 

 

 



 

 

 

 

 

اسامی ھمکاران به ترتیب )شامل  موضوع گزارش یا سخنرانی محل برگزاری موضوع بحث مجمع تاریخ ردیف

 نام متقاضی(

5 

 

 

 

ھای کنگره سراسری تعیین گر 5531

 اجتماعی سالمت 

  پوستر -رشت

بررسی  عوامل موثر بر فرار 

 دخنران از منزل

 زھرا شفیع پور –یاسمن یعقوبی 
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بررسی میزان شادمانی در  پوستر-تهران بین المللی کودکانھمایش  5531

کودکان مبتال به تاالسمی 

ماژور در مراجعه کنندگان به 

 بیمارستانها ی شهر رشت 

معصومعه  –قوبی یاسمن یع

 جعفری اصل

 

5 

بررسی علل  فرار دخنران از  سخنرانی-تهران  بین المللی کودکانھمایش  5531

 منزل

مینو میترا  –یاسمن یعقوبی 

 چهرزاد

سببببببببببک ھبببای فرزنبببد پروری   پوستر-تهران  - بین المللی کودکانھمایش  5533 4

 والدین  شهر رشت

مینو میترا  -مهشید میرزایی

 اسمن یعقوبیی-چهرزاد 

ھمایش سراسری سالمندی و  5531 1

 پزشکی سالمندان 

تبببدارک و عرضببببببببه خبببدمبببات  پوستر -اصفهان 

ببهبببداشبببببببتبی و درمبببانبی ویبژه 

 سالمندان ایرانی 

 یاسمن یعقوبی

سالمت نوجوانان ھمایش سراسري  5531 0

- 

دانشگاه علوم 

–شیراز پزشكي 

 سپوستر

نده  قدام کن نان ا بررسببببببی نوجوا

 برنج  خودکشی با قرص

مینو میترا  -یاسمن یعقوبی

 چهرزاد

دانشگاه علوم  سالمت نوجوانان ھمایش سراسري  5531 1

–شیراز پزشكي 

 پوستر

دانشگاه علوم 

–شیراز پزشكي 

 پوستر

 

بررسی میزان آگاھی و عملکرد 

کودکبببان و نوجوانبببان مبتال ببببه 

با  تاالسببببببمی ماژور در رابطه 

بیمبباری ھببای عفونی منتقلببه از 

 ....راه خون 

معصومعه  -یاسمن یعقوبی

 جعفری اصل

دانشگاه علوم  سراسری کودکانكنگره  5533 3

–اصفهان پزشكي 

 سخنرانی

بررسببی تاثیر بازی بر شبباخص 

ھببای فیزیولوژیببک اضببببببطراب 

 کودکان 

 –مریم نیکنامی  -یاسمن یعقوبی

 زھرا شفیع پور

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 1

 یالنپرستاری ومامایی شرق گ

بررسی استرس با سالمت روان  پوستر -لنگرود 

در کبببارمنبببدان دانشببببببگببباه آزاد 

 اسالمی ...

 یاسمن یعقوبی-اعظم روشندل 

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 53

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

تاثیر نماز بر سببالمت جسببمی و  پوستر -لنگرود 

 روانی کودکان 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -تازه ھای پژوھشھمایش  5533 55

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

تاثیر نماز بر ارتقای بهداشببببببت  پوستر  -لنگرود  

 روان 

 یاسمن یعقوبی -اعظم روشندل

ھمایش سراسری تازه ھای مراقبت  5533 59

 پرستاری کودکان 

بررسببی کیفیت خدمات بهداشببتی  پوستر -اصفهان 

و درمانی در مرکز آموزشبببی و 

 شهریور  51درمانی 

معصومه جعفری  -یاسمن یعقوبی

 اصل 

بررسببی رابطه بین رژیم غذایی  سخنرانی-تهران ھمایش بین المللی کودکان  5533 55

و وضببببببعیت بهداشببببببت دھان و 

دنببدان در کودکببان ......شببببببهر 

 لنگرود 

 –اعظم روشندل  –یاسمن یعقوبی 

 دکتر مژدھی 



 

 

بررسببی مقایسببه ای سبببک ھای  انیسخنر-تهران ھمایش بین المللی کودکان 5533 54

لدین نوجوانان  فرزند پروری وا

مبتال به تاالسببببببمی ومبتالیان به 

 سرطان .....شهر رشت 

 -یاسمن یعقوبی-مهشید میرزایی 

 مینو میترا جهرزاد

 Determining the effect پوستر -تهران ھمایش بین المللی کودکان 5533 51
of massage of arterial 

blood  in …… 

 یاسمن یعقوبی-زھرا بوستانی  

 یاسمن یعقوبی کاربرد بالینی خون در کودکان  سخنرانی-لنگرود سمینار باز آموزی 5533 50

-الھیجان د سمینار باز آموزی 5531 51

 سخنرانی

امببداد و کمببک ھببای اولیببه در 

 بالیای طبیعی 

 یاسمن یعقوبی

 یاسمن یعقوبی نویسی در پرستاری  گزارش سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5533 53

 یاسمن یعقوبی آموزش به مددجو  سخنرانی-لنگرود سمینار باز آموزی 5533 51

مشببکالت بهداشببتی کودکان سببن  سخنرانی-لنگرود کنفرانس  علمی دانشکده  5531 93

 مدرسه 

 یاسمن یعقوبی

 -شانگهای  –چین  کنگره آسیایی کودکان  9331 95

 پوستر
Compare of parenting  

style in thalacemia …. 

 یاسمن یعقوبی -مهشید میرزایی  

بررسی میزان ابتال به اعتیاد در  سخنرانی  –تهران  کنگره کودکان  5531 99

 دختران فراری 

 زھرا شفیع پور –یاسمن یعقوبی 

مقایسببه اعتماد به نفس نوجوانان  پوستر  -تهران کنگره بین المللی کودکان 5531 95

مبتال بببه سببببببرطببان  و سببببببببالم 

 .....شهر رشت

یاسمن یعقوبی -مهشید میرزایی 

 مینو میترا چهرزاد

بررسی نحوه عملکرد نوجوانان  پوستر -تهران کنگره بین المللی  کودکان 5531 94

مبتال به تاالسببببببمی در رابطه با 

 نحوه دفع زباله ھای عفونی 

معصومه جعفری  -یاسمن یعقوبی

 اصل

تغذیه در بیماری ھای دسببببببتگاه  سخنرانی-الھیجان ر باز آموزیسمینا 5533 91

 گوارش 

 یاسمن یعقوبی

 سمینار باز آموزی 5533 90

 

اولویت ھای مراقبتی در آسببببیب  سخنرانی-الھیجان

 ھای اندام ھا 

 یاسمن یعقوبی

سبببببببوختگی ھبببا و اولویتهبببای  سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5533 91

 مراقبتی 

 ییاسمن یعقوب

نقش روابط انسببببانی در مدیریت  سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5531 93

... 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 91

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

مقایسه تاثیر دو الگوی آموزشی  سخنرانی-لنگرود

 بحث گروھی و .....

 اعظم روشندل –یاسمن یعقوبی 

دانشکده -تازه ھای پژوھشھمایش  5533 53

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

 یاسمن یعقوبی کیفیت زندگی کودکان تاالسمی  سخنرانی-لنگرود

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 55

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

 یاسمن یعقوبی مهد کودک و کودکان سخنرانی-لنگرود

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5531 59

 تاری ومامایی شرق گیالنپرس

بررسببی مخاطرات ارگونومیک  سخنرانی-لنگرود

 اجتماعی ..... –روانی 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 55

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

بررسببببببی ارتببباط بین نگرش و  سخنرانی-لنگرود

 سالمت روان .....

 -یاسمن یعقوبی -

دانشکده -پژوھش ھمایش تازه ھای 5533 54

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

تغبببذیبببه در بیمببباران مبتال ببببه  سخنرانی-لنگرود

 سنگهای ادراری 

یاسمن -رویا منصور قناعی  

 سمیه حامدتوسلی-یعقوبی



 

 

 Suicide attempt in رپوست-رم  –ایتالیا  کنگره اروپایی خودکشی  9353 51
patient ……. 

 یاسمن یعقوبی –اعظم روشندل 

قی در  سخنرانی-لنگرود سمینار باز آموزی 5531 50 ترا ف خیص ھبببای ا تشببببببب

 مسمومیت ھا 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5531 51

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

مل موثر بر عدم  سخنرانی-لنگرود بررسببببببی عوا

به مواد  تداوم ترک در معتادان 

 مخدر  

 یاسمن یعقوبی

رعایت نکات بهداشتی در برابر  سخنرانی-الھیجان آموزیسمینار باز  5531 53

 مخاطرات شیمیایی در بالین 

 یاسمن یعقوبی

51 9831 

 

دانشکده -اعتیاد سمینار باز آموزی

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

پبباتوفیزیولوژی اعتیبباد بببا تبباکیببد  سخنرانی-لنگرود

 بر دوران حساس نوجوانی 

 یاسمن یعقوبی

43 9831  

 

راسری تازه ھای ھمایش س

پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

بررسی رابطه بین رژیم غذایی  پوستر -گرگان 

و سالمت لثه در کودکان 

 لنگرود .......

 یاسمن یعقوبی

مقایسه میزان افسردگی در  پوستر -تبریز  ھمایش کودکان تبریز  9833 45

نوجوانان مبتال به سرطان 

 نوجوانان سالم 

 -یاسمن یعقوبی-ایی مهشید میرز 

 مینو میترا چهرزاد

بررسی پیامدھای ااقدام به فرار  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت  9811 49

 دختران نوجوان از منزل 

 یاسمن یعقوبی-زھرا شفیع پور  

بررسی میزان آگاھی از نقش  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 45

 .....عملکردی متادون در 

ھما مصا ی  –عقوبی یاسمن ی

 طیبه حسن تهرانی –خمامی 

بررسی میزان افسردگی در  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 44

 .......دانشجویان 

 یاسمن یعقوبی-اعظم روشندل 

عوامل موثر بر اقدام به  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 41

خودکشی در مراجعه کنندکان 

 به بیمارستان رازی 

 یاسمن یعقوبی--اعظم روشندل 

بررسی ارتباط بین ھوش  سخنرانی -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 40

ھیجانی  و پیشرفت تحصیلی 

..... 

 -کرمی -طیبه حسن تهرانی

 یاسمن یعقوبی

ھمایش سراسری قرآن پژوھی و  1390 41

 طب
 
 
 

 

                پوستر -رشت 
وتعلیم مراحل رشد وتکامل 

              وتربیت

سیده زھرا شفیع پور، یاسمن 
 یعقوبی، مینومیترا چهرزاد

 –ھمایش تا زه ھای پرستاری  9831 43
 مامایی و بهداشت

بررسی تاثیر بازی بر  سخنرانی  –رشت 

 اضطراب کودکان بستری

یاسمن یعقوبی ، سیده زھرا شفیع 
 پور 



 

 

پیشگیری از رفتار پرخطر  پوستر -رشت  ...ھمایش بیماری ھای غیر واگیر 9831 41

 در حاملگی 

نوشاز  -مریم نیکنامی
فاطمه  -میرحق جو

 یاسمن یعقوبی -حسینی
اسامی ھمکاران به ترتیب )شامل  موضوع گزارش یا سخنرانی محل برگزاری موضوع بحث مجمع تاریخ ردیف

 نام متقاضی(

5 

 

 

 

کنگره سراسری تعیین گرھای  5531

 اجتماعی سالمت 

  پوستر -رشت

بررسی  عوامل موثر بر فرار 

 دخنران از منزل

 زھرا شفیع پور –یاسمن یعقوبی 

9 

 

 

 

 

 

 

بررسی میزان شادمانی در  پوستر-تهران بین المللی کودکانھمایش  5531

کودکان مبتال به تاالسمی 

ماژور در مراجعه کنندگان به 

 بیمارستانها ی شهر رشت

معصومعه  –یاسمن یعقوبی 

 جعفری اصل
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بررسی علل  فرار دخنران از  سخنرانی-تهران  بین المللی کودکانھمایش  5531

 منزل

مینو میترا  –یاسمن یعقوبی 

 چهرزاد

سببببببببببک ھبببای فرزنبببد پروری   پوستر-تهران  - بین المللی کودکانھمایش  5533 4

 والدین  شهر رشت

مینو میترا  -مهشید میرزایی

 یاسمن یعقوبی-چهرزاد 

سالمندی و  ھمایش سراسری 5531 1

 پزشکی سالمندان 

تبببدارک و عرضببببببببه خبببدمبببات  پوستر -اصفهان 

ببهبببداشبببببببتبی و درمبببانبی ویبژه 

 سالمندان ایرانی 

 یاسمن یعقوبی

سالمت نوجوانان ھمایش سراسري  5531 0

- 

دانشگاه علوم 

–شیراز پزشكي 

 سپوستر

نده  قدام کن نان ا بررسببببببی نوجوا

 خودکشی با قرص برنج 

مینو میترا  -یاسمن یعقوبی

 چهرزاد

دانشگاه علوم  سالمت نوجوانان ھمایش سراسري  5531 1

–شیراز پزشكي 

 پوستر

دانشگاه علوم 

–شیراز پزشكي 

 پوستر

 

بررسی میزان آگاھی و عملکرد 

کودکبببان و نوجوانبببان مبتال ببببه 

با  تاالسببببببمی ماژور در رابطه 

بیمبباری ھببای عفونی منتقلببه از 

 راه خون ....

معصومعه  -یاسمن یعقوبی

 اصل جعفری

دانشگاه علوم  سراسری کودکانكنگره  5533 3

–اصفهان پزشكي 

 سخنرانی

بررسببی تاثیر بازی بر شبباخص 

ھببای فیزیولوژیببک اضببببببطراب 

 کودکان 

 –مریم نیکنامی  -یاسمن یعقوبی

 زھرا شفیع پور

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 1

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

با سالمت روان بررسی استرس  پوستر -لنگرود 

در کبببارمنبببدان دانشببببببگببباه آزاد 

 اسالمی ...

 یاسمن یعقوبی-اعظم روشندل 

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 53

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

تاثیر نماز بر سببالمت جسببمی و  پوستر -لنگرود 

 روانی کودکان 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 55

 مامایی شرق گیالنپرستاری و

تاثیر نماز بر ارتقای بهداشببببببت  پوستر  -لنگرود  

 روان 

 یاسمن یعقوبی -اعظم روشندل

ھمایش سراسری تازه ھای مراقبت  5533 59

 پرستاری کودکان 

بررسببی کیفیت خدمات بهداشببتی  پوستر -اصفهان 

و درمانی در مرکز آموزشبببی و 

 شهریور  51درمانی 

 فریمعصومه جع -یاسمن یعقوبی

 اصل 

بررسببی رابطه بین رژیم غذایی  سخنرانی-تهران ھمایش بین المللی کودکان  5533 55

و وضببببببعیت بهداشببببببت دھان و 

 –اعظم روشندل  –یاسمن یعقوبی 

 دکتر مژدھی 



 

 

دنببدان در کودکببان ......شببببببهر 

 لنگرود 

بررسببی مقایسببه ای سبببک ھای  سخنرانی-تهران ھمایش بین المللی کودکان 5533 54

لدین نوجوانان فرزن د پروری وا

مبتال به تاالسببببببمی ومبتالیان به 

 سرطان .....شهر رشت 

 -یاسمن یعقوبی-مهشید میرزایی 

 مینو میترا جهرزاد

 Determining the effect پوستر -تهران ھمایش بین المللی کودکان 5533 51
of massage of arterial 

blood  in …… 

 یاسمن یعقوبی-زھرا بوستانی  

 یاسمن یعقوبی کاربرد بالینی خون در کودکان  سخنرانی-لنگرود سمینار باز آموزی 5533 50

-الھیجان د سمینار باز آموزی 5531 51

 سخنرانی

امببداد و کمببک ھببای اولیببه در 

 بالیای طبیعی 

 یاسمن یعقوبی

 یاسمن یعقوبی گزارش نویسی در پرستاری  سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5533 53

 یاسمن یعقوبی آموزش به مددجو  سخنرانی-لنگرود سمینار باز آموزی 5533 51

مشببکالت بهداشببتی کودکان سببن  سخنرانی-لنگرود کنفرانس  علمی دانشکده  5531 93

 مدرسه 

 یاسمن یعقوبی

 -شانگهای  –چین  کنگره آسیایی کودکان  9331 95

 پوستر
Compare of parenting 

style in thalacemia …. 

 یاسمن یعقوبی -مهشید میرزایی  

بررسی میزان ابتال به اعتیاد در  سخنرانی  –تهران  کنگره کودکان  5531 99

 دختران فراری 

 زھرا شفیع پور –یاسمن یعقوبی 

مقایسببه اعتماد به نفس نوجوانان  پوستر  -تهران کنگره بین المللی کودکان 5531 95

مبتال بببه سببببببرطببان  و سببببببببالم 

 شت.....شهر ر

یاسمن یعقوبی -مهشید میرزایی 

 مینو میترا چهرزاد

بررسی نحوه عملکرد نوجوانان  پوستر -تهران کنگره بین المللی  کودکان 5531 94

مبتال به تاالسببببببمی در رابطه با 

 نحوه دفع زباله ھای عفونی 

معصومه جعفری  -یاسمن یعقوبی

 اصل

در بیماری ھای دسببببببتگاه  تغذیه سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5533 91

 گوارش 

 یاسمن یعقوبی

 سمینار باز آموزی 5533 90

 

اولویت ھای مراقبتی در آسببببیب  سخنرانی-الھیجان

 ھای اندام ھا 

 یاسمن یعقوبی

سبببببببوختگی ھبببا و اولویتهبببای  سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5533 91

 مراقبتی 

 یاسمن یعقوبی

نقش روابط انسببببانی در مدیریت  سخنرانی-انالھیج سمینار باز آموزی 5531 93

... 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 91

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

مقایسه تاثیر دو الگوی آموزشی  سخنرانی-لنگرود

 بحث گروھی و .....

 اعظم روشندل –یاسمن یعقوبی 

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 53

 امایی شرق گیالنپرستاری وم

 یاسمن یعقوبی کیفیت زندگی کودکان تاالسمی  سخنرانی-لنگرود

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 55

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

 یاسمن یعقوبی مهد کودک و کودکان سخنرانی-لنگرود



 

 

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5531 59

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

بررسببی مخاطرات ارگونومیک  رانیسخن-لنگرود

 اجتماعی ..... –روانی 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 55

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

بررسببببببی ارتببباط بین نگرش و  سخنرانی-لنگرود

 سالمت روان .....

 -یاسمن یعقوبی -

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5533 54

 ق گیالنپرستاری ومامایی شر

تغبببذیبببه در بیمببباران مبتال ببببه  سخنرانی-لنگرود

 سنگهای ادراری 

یاسمن -رویا منصور قناعی  

 سمیه حامدتوسلی-یعقوبی

 Suicide attempt in رپوست-رم  –ایتالیا  کنگره اروپایی خودکشی  9353 51
patient ……. 

 یاسمن یعقوبی –اعظم روشندل 

قی در  رانیسخن-لنگرود سمینار باز آموزی 5531 50 ترا ف خیص ھبببای ا تشببببببب

 مسمومیت ھا 

 یاسمن یعقوبی

دانشکده -ھمایش تازه ھای پژوھش 5531 51

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

مل موثر بر عدم  سخنرانی-لنگرود بررسببببببی عوا

به مواد  تداوم ترک در معتادان 

 مخدر  

 یاسمن یعقوبی

بهداشتی در برابر رعایت نکات  سخنرانی-الھیجان سمینار باز آموزی 5531 53

 مخاطرات شیمیایی در بالین 

 یاسمن یعقوبی

51 9831 

 

دانشکده -اعتیاد سمینار باز آموزی

 پرستاری ومامایی شرق گیالن

پبباتوفیزیولوژی اعتیبباد بببا تبباکیببد  سخنرانی-لنگرود

 بر دوران حساس نوجوانی 

 یاسمن یعقوبی

43 9831  

 

ھمایش سراسری تازه ھای 

م پزشکی پژوھشی دانشگاه علو

 گلستان

بررسی رابطه بین رژیم غذایی  پوستر -گرگان 

و سالمت لثه در کودکان 

 لنگرود .......

 یاسمن یعقوبی

مقایسه میزان افسردگی در  پوستر -تبریز  ھمایش کودکان تبریز  9833 45

نوجوانان مبتال به سرطان 

 نوجوانان سالم 

 -یاسمن یعقوبی-مهشید میرزایی  

 زادمینو میترا چهر

بررسی پیامدھای ااقدام به فرار  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت  9811 49

 دختران نوجوان از منزل 

 یاسمن یعقوبی-زھرا شفیع پور  

بررسی میزان آگاھی از نقش  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 45

 .....عملکردی متادون در 

ھما مصا ی  –یاسمن یعقوبی 

 ن تهرانیطیبه حس –خمامی 

بررسی میزان افسردگی در  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 44

 .......دانشجویان 

 یاسمن یعقوبی-اعظم روشندل 

عوامل موثر بر اقدام به  پوستر -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 41

خودکشی در مراجعه کنندکان 

 به بیمارستان رازی 

 یاسمن یعقوبی--اعظم روشندل 

بررسی ارتباط بین ھوش  سخنرانی -رشت  ھمایش سراسری سالمت 9811 40

ھیجانی  و پیشرفت تحصیلی 

..... 

 -کرمی -طیبه حسن تهرانی

 یاسمن یعقوبی

ھمایش سراسری قرآن پژوھی و  1390 41

 طب
 
 

                پوستر -رشت 
وتعلیم مراحل رشد وتکامل 

              وتربیت

یاسمن سیده زھرا شفیع پور، 
 یعقوبی، مینومیترا چهرزاد



 

 

 
 

 –ھمایش تا زه ھای پرستاری  9831 43
 مامایی و بهداشت

بررسی تاثیر بازی بر  سخنرانی  –رشت 

 اضطراب کودکان بستری

یاسمن یعقوبی ، سیده زھرا شفیع 
 پور 

پیشگیری از رفتار پرخطر  پوستر -رشت  ...ھمایش بیماری ھای غیر واگیر 9831 41

 در حاملگی 

نوشاز  -مریم نیکنامی
فاطمه  -میرحق جو

 یاسمن یعقوبی -حسینی


