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 دانشکده پیراپزشکی 

فردي اطالعات   
syjafarib@gmail.com 

 
Goums.ac.ir@02 

 سید یعقوب جفري
 کردکوي

01/06/1340  
 متاهل

 کارشناسی ارشد بیهوشی
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
دانشکده پیراپزشکی دانشکده علوم پزشکی گلستانگروه هوشبري   

33مربی پایه   

الکترونیک پست  

اینترنتى پایگاه نشانى  

کامل نام  

تولد محل  

تولد تاریخ  

تاهل وضعیت  

تحصیلى رشته آخرین  

مدرك آخرین اخذ محل  

شغلی اطالعات  

خدمت محل  

علمی درجه  

  

استخدامی وضعیت   

خدمت نوع رسمی  
 

  

تماس اطالعات   

  214داخلی  01732436102
01732423630  
گرگان، بلوار هیرکان، جاده شصت کال، مجموعه آموزش عالی فلسفی دانشگاه، دانشکده 

  49189- 36316پیراپزشکی، کد پستی 
  
  گرگان
  ایران

کار محل تلفن  

  دورنگار
 نشانی

  کدپستی
پستی صندوق  

 شهر

 کشور
 

 

mailto:syjafarib@gmail.com
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تحصیلی سوابق  

کل میانگین  تاریخ 
التحصیلى فارغ  

تحصیل محل شهرکشور و  تحصیل محل دانشگاه    دوره 

دانشگاه علوم پزشکی  ایران، گرگان 1364 15.90
 گلستان

کاردانی 
 پرستاري

دانشگاه علوم پزشکی  ایران، کرمان 1366 17.19
 کرمان

کارشناسی 
 پرشتاري

دانشگاه علوم پزشکی  ایران، مشهد 1371 17.00
 مشهد

کارشناسی 
ارشد 

 بیهوشی
 
 

زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 
 انگلیسی متوسط متوسط
 عربی کم متعارف

 

اي حرفه هاي مهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اى حرفه  مهارت عنوان   

حسیالقاي بیهوشی و خارج کردن بیمار از بیهوشی و انواع بی 1371  
 احیاي قلبی ریوي  1371
گذاري داخل تراشه اي ( دهانی، بینوي)لوله 1371  
 تزریقات، پانسمان، نوار قلب، فشار خون و آموزش به بیمار و غیره 1364
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شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اه مسئولیت عناوین   

1390 
لغایت  22/10/80(بجز 

04/10/80(  

دانشگاه علوم  1373
 پزشکی گلستان

دانشجویی و فرهنگی معاون 
 دانشگاه

 علوم دانشگاه 1372 1378
گلستان پزشکی  

رئیس دانشکده پرستاري و 
مامایی بویه و سرپرست دوره 

 شبانه دانشگاه
1376بهمن  1375مهر    علوم دانشگاه 

گلستان پزشکی  

سرپرست و مسئول راه اندازي 
 دانشکده پیراپزشکی

 علوم دانشگاه 1373 1380
گلستان پزشکی  

مدیر گروه اتاق عمل و 
 هوشبري دانشگاه

 علوم دانشگاه 1381 1390
گلستان پزشکی  

مشاور رئیس دانشگاه و مسئول 
کمیته هماهنگی ایثارگران 

 دانشگاه
عضو شوراي سیاست گذاري  وزارت بهداشت 1381 1390

 فرهنگی وزارت
1395مرداد  ادامه دارد  علوم دانشگاه 

گلستان پزشکی  

 مدیر گروه هوشبري دانشگاه 

دارد ادامه  علوم دانشگاه 1394 
گلستان پزشکی  

مسئول بسته اعتالي اخالق 
 حرفه اي دانشگاه
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تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

 تحقیقات حرفه اي تخصصی بیهوشی و سالمت 1370
 تحقیقات اجتماعی و فرهنگی 1375

 

شده تدریس هاي دوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

دانشکده پرستاري از 
1366سال  

جراحی، پوست، ارتوپدي، بهداشت . جامعه،  - پرستاري داخلی
 اصول و فنون پرستاري، روش کار در اتاق عمل و بیهوشی و ..

دانشکده پرستاري و 
1374پیراپزشکی از سال   

 ، روش بیهوشی در جراحی هاي3و2و 1روش بیهوشی 
 اختصاصی، اصول بیهوشی

دانشکده پیراپزشکی از سال 
1372 

 مدیریت در بیهوشی، اخالق حرفه اي در هوشبري

دانشکده پرستاري و 
1372پیراپزشکی از سال   

حسی، بیھوشی و احیا در مامایی و بیھوشی کاردانی بی
 مامایی و بیھوشی اتاق عمل

 

شده تدریس هاي کارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

1385 -1375  علوم دانشگاه 
گلستان پزشکی  

دانشگاه علوم 
 پزشکی گلستان

 CPR کارگاه 

1395-1375  علوم دانشگاه 
گلستان پزشکی  

 علوم دانشگاه
گلستان پزشکی  

 Intubationکارگاه 

1390-1379  علوم دانشگاه 
گلستان پزشکی  

 علوم دانشگاه
گلستان پزشکی  

کارگاه مهارت هاي 
  اجتماعی
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ها کارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

1377 -1376 دانشگاه علوم پزشکی  معاونت درمان دانشگاه 
 گلستان

 ICUدوره آموزشی پرستاري ویژه 

علوم پزشکی دانشگاه  1386
 گلستان

دانشگاه و وزارت 
 بهداشت

 کارگاه مدیریت فرهنگی

 

تحقیقاتی هاي طرح  

تکمیل تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاى طرح عناوین مجریان   

دانشگاه علوم  گرگان و مشهد پایان یافته 1371
 پزشکی مشهد

باکتریال بررسی اثر فرمل بر آلودگی  سید یعقوب جعفري
 لوله هاي آندوتراکئال

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1376
 پزشکی گلستان

غالمرضا محمودي 
و سید یعقوب 

 جعفري

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد 
معلمین شهرستان گرگان در مورد روش 

 هاي پیشگیري از بارداري
 علوم دانشگاه گرگان پایان یافته 1377

گلستان پزشکی  

سید یعقوب جعفري 
و و جمشید فرجی 

محمد علی وکیلی و 
 dعین ا.. مالي

بررسی رضایتمندي پزشکان و 
پیراپزشکان مراکز آموزش درمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1380
 پزشکی گلستان

 جمشید فرجی
 احمد علی پور

 سید یعقوب جعفري
 سیدعلی میررضایی

اثر هیجان هاي رایانه اي بر بررسی 
مقادیر کورتیزول صبحگاهی و 

 شامگاهی کودکان

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1380
 پزشکی گلستان

 سید یعقوب جعفري
 جمشید فرجی

بررسی رابطه شاخض هاي بهداشت و 
روان با سنوات تحصیلی دانشجویان 

79-80دانشگاه علوم پزشکی گلستان   
دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1383

 پزشکی گلستان
 سید یعقوب جعفري

 مهناز مدانلو
تعیین شیوع مصرف مواد اعتیادآور در 

بین دانشجویان دانشگاه هاي شهر 
83-84گرگان در سال تحصیلی   

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1386
 پزشکی گلستان

 فوزیه بخشا
 سید یعقوب جعفري

بررسی تاثیر دوره هاي آموزش مدون 
دو ماهه بر میزان دانش تیم احیاي قلبی 
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در  ریئی بیمارستان پنج آذر گرگان
 خصوص احساس قلبی ریوي

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1389
 پزشکی گلستان

 فوزیه بخشا
 سید یعقوب جعفري

بررسی میزان آگاهی پرسنل پیش 
از آخرین  115بیمارستانی فوریت هاي 

تغییرات انجمن بین المللی احیا نسبت 
1389در سال   به  CPR  

دانشگاه علوم  گرگان پایان یافته 1394
 پزشکی گلستان

 سید یعقوب جعفري
 فوزیه بخشا

بررسی فراوانی علل شایع هیستریکتومی 
مرکز در  در بیماران مراجعه کننده به

مانی خاتم االنبیا گنبد کاووس و شهید 
-92صیاد شیرازي گرگان طی سال هاي 

87 
 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  )دانشجو( مجرى   عنوان 
    
    

 

شده ارایه مقاالت  

ارائه نوع برگزارى سال  کنفرانس مشخصات   عنوان نگارندگان 
     

 

 

 کتاب هاي منتشر شده 
چاپ سال دفعات چاپ نوع اثر /مترجماننگارندگان ناشر   عنوان 
سازمان نظام  1385 اول تالیف

پرستاري 
 کشور

میرزابیگی، 
شمس، سید 

یعقوب جعفري و 
 سایر...

مرجع استانداردهاي 
 خدمات پرستاري
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سازمان نظام  1387 اول تالیف
پرستاري 
 کشور

میرزابیگی، 
شمس، سید 

یعقوب جعفري، 
حیدريشیرازي،   

مرجع چک لیست 
هاي خدمات 

 پرستاري

حمیده منچري و  تعالی 1393 اول تالیف
سید یعقوب 

 جعفري

 - مشکالت روانی
اجتماعی در خانواده 

 هاي معتادان
 

 اختراعات ثبت شده

 عنوان مخترعین تاریخ ثبت اختراع

08/02/95 اصغر نیک روز، زهرا سبزي، سید یعقوب جعفري،  
منچريلیال نیکروز، حمیده   

 دستگاه ماساژر مولد برق

08/02/95 حمیده منچري، لیال نیمروز، سید یعقوب جعفري،  
 اصغر نیکروز

کیف جیبی کمک امداد پیش 
 بیمارستانی

 

 

 

 دریافت مجوز و راه اندازي رشته ها

 اخذ مجوز پذیرش رشته کارشناسی مامایی

 اخذ مجوز پذیرش رشته کاردانی اتاق عمل

رشته کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبرياخذ مجوز پذیرش   
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 افتخارات، جوایز و تقدیر

1387برگزیده سی سال سالمت کشور، دریافت لوح و تندیس از ریاست محترم ریاست جمهوري در سال   

دانشگاه علوم پزشکی گلستان 95، 91، 86استاد نمونه سال هاي   
برگزاري دومین همایش سراسري دانشجویان و دانشجویان بورسیه غیر ایرانی در تقدیر از سوي وزیر بهداشت بابت 

1388دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال   
هنري دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور  –تقدیر از سوي وزیر بهداشت بابت برگزاري سومین جشنواره ي فرهنگی 

1390در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال   
طرف دو وزیر بهداشت، چهار معاون وزیر بهداشت، دو استاندار، دو معاون استاندار، نماینده ولی فقیه در تقدیر از 

 استان، نه مدیر کل، فرملنداران، شش رئیس دانشگاه به مناسبت هاي مختلف

 

 طرح هاي ابتکاري

وزارت و دانشگاه هااجراي طرح خانه و دانشگه ( ارتباط خانواده ها با دانشگاه) و ارسال آن به   

اجراي طرح نیم واحد درس آشنایی با دفاتر مشاوره دانشگاه براي دانشجویان جدیدالورود و ارسال آن به وزارت 
 و دانشگاه ها

 3دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هاي علوم پزشکی تیپ  دبیري و هدایت و مشارکت فعال در تدوین شاخص هاي
کشور و مشارکت در تدوین شاخص هاي کل دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور در وزارت به عنوان عضو شوراي 

 سیاست گذاري دانشجویی و فرهنگی وزارت

 

 

 داوري طرح ها، مقاالت و کنفرانس ها

تا کنون 1375اري و مامایی بویه از سال داوري متعدد مقاالت مجله ي علمی دانشکده پرست  

تا کنون 1384داوري طرح هاي پژوهشی دانشکده ي پیراپزشکی از سال   
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پژوهشی کتاب سال پرستاري و برترین پژوهش در حوزه پرستاري در -داوري آثار پژوهشی اولین جشنواره علمی
 سازمان نظام پرستاري کشور

مقاله به اتفاق  22و  33همایش رشد و توسعه روستاي باالجاده کردکوي داوري مقاالت سمینار اولین و دومین 
 هیئت داوران

مقاله به اتفاق هیئت داوران 64داوري مقاالت سمینار رشد و توسعه ي شهرستان کردکوي با   
 

 فعالیت هاي حرفه اي

93تا  81سوم از سالعضو هیئت مدیره ي نظام پرستاري گرگان و شهرستان هاي تابعه در دوره اول، دوم و   

تا کنون ( ادامه دارد) 81عضو شوراي عالی نظام پرستاري کشور در دوره هاي اول الی چهارم از سال   

 نائب رئیس اول دور اول و دوم شوراي عالی نظام پرستاري کشور به مدت هشت سال

 رئیس شوراي عالی دور سوم شواري عالی نظام پرستاري کشور به مدت چهار سال

 

 عضویت در شوراها و مجامع مختلف

تا  72عضویت در شوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده هاي پرستاري و مامایی بویه و دانشکده پیراپزشکی از سال 
 کنون ( به تناوب)

عضویت در شوراي آموزشی، شوراي فرهنگی، شوراي پزشکی جامعه نگر، شوراي دانشگاه، شوراي دانشجویی، 
، HSRو روان دانشجویان، شوراي اجرایی انطباق امور پزشکی با موازین شرع، شوراي  شوراي تامین بهداشت

  کمیسیون موارد خاص، کمیته انظباطی بدوي و تجدید نظر و شوراي تشویق دانشجویان دانشگاه و ... ( به تناوب)

 


