رزومه علمی اعضاء هیات علمی
مشخصات فردی:
نام  :سمیه
نام خانوادگی :بساک
مرتبه علمی  :مربی
پست سازمانی  :عضو هیئت علمی
گروه علمی مربوطه  :پرستاری
ایمیلbosak.s@dums.ac.ir :
آدرس محل کار :دانشگاه علوم پزشکی دزفول
تصویر شخص
تلفن و تلفکس :

سوابق تحصیلی :
کارشناسی  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک

پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز6831 ،
کارشناسی ارشد  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک

پرستاری(بهداشت روان) ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز6831 ،
دکتری تخصصی  :رشته تحصیلی (گرایش) ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک
 :PhDرشته تحصیلی (گرایش)  ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک

دانشجوی دکترای آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در حال تحصیل
فوق تخصص :رشته تحصیلی (گرایش)  ،دانشگاه اخذ مدرک  ،سال اخذ مدرک

سوابق آموزشی :
الف) تدریس  :دروس تدریس شده همراه با مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه محل تدریس .
تعداد واحد

نظری  /عملی

مقطع

دانشگاه

شماره نام درس

6

روانشناسی اجتماعی

63

نظری

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی

2

پرستاری بهداشت

63

نظری

بارگذاری
(آپلود)

شاپور اهواز
دانشکده پرستاری
شوشتر
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

روان6
8

پرستاری بهداشت روان

63

نظری

2
4

اورژانس های رفتاری

5

نظری

5

فوریتهای روانپزشکی

1

نظری

1

احیاء قلبی-ریوی

8

نظری

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

فوریتهای

پزشکی دزفول

پزشکی
کاردانی

دانشگاه علوم

فوریتهای

پزشکی دزفول

پزشکی

پیشرفته

7

احیاء قلبی-ریوی

1

نظری/عملی

کارشناسی

دانشکده پرستاری

اتاق عمل

شوشتر

کاردانی

دانشگاه علوم

فوریتهای

پیشرفته

3

اصول و فنون فرد

21/88

نظری  /عملی

اسکراب

پزشکی

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

اتاق عمل

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشکده پرستاری
شوشتر
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

نظری  /عملی

1

اصول و فنون فرد سیار

61/5

61

روانشناسی عمومی

1

66

روانشناسی

2

نظری

62

اصول استریلیزاسیون و

1

نظری/عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

اتاق عمل

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشکده پرستاری

اتاق عمل

شوشتر
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

ضدعفونی

کارشناسی

دانشگاه علوم

هوشبری

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

اتاق عمل

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشکده پرستاری
شوشتر
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

68

اصول و فنون مراقبت
ها

65/5

نظری/عملی

کاردانی

دانشکده پرستاری

فوریتهای

شوشتر

پزشکی

دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

64

بهداشت روان در اتاق

2

نظری

عمل

کارشناسی

دانشکده پرستاری

اتاق عمل

شوشتر
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

65

احیاء قلبی-ریوی پایه

4/25

نظری/عملی

61

کارآموزی داخلی

1

عملی

کاردانی

دانشکده پرستاری

فوریتهای

شوشتر

پزشکی

جراحی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

67

کارآموزی در عرصه

1

عملی

داخلی جراحی
63

کارآموزی ICU

3

عملی

61

کارورزی ICU

8

عملی

21

کارآموزی روانپزشکی

58

عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشگاه آزاد
اسالمی اهواز

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

دانشگاه علوم
پزشکی دزفول
26

کارآموزی در عرصه

81

عملی

روانپزشکی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

22

کارآموزی اورژانس

6/5

عملی

28

کارآموزی در عرصه

65

عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی

کارشناسی

شاپور اهواز

فوریت های

دانشگاه علوم

پزشکی

پزشکی دزفول

کاردانی
فوریتهای
پزشکی

اورژانس

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی

کارشناسی

24

کارورزی پوست ،فک

1

عملی

و صورت

شاپور اهواز

فوریت های

دانشگاه علوم

پزشکی

پزشکی دزفول

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

25

کارآموزی پوست ،فک 8
و صورت

عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

21

کارورزی چشم و

1

عملی

ENT

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

27

کارآموزی چشم و

8

عملی

ENT

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز

23

کارآموزیCCU

4/5

عملی

21

کارآموزی فوریتهای

61/5

عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی جندی
شاپور اهواز
دانشگاه علوم
پزشکی دزفول

اطفال و نوزادان

کارشناسی

دانشگاه علوم

فوریتهای

پزشکی دزفول

پزشکی
81

کارآموزی پرستاری

4/5

کودکان

عملی

کارشناسی

دانشگاه علوم

پرستاری

پزشکی دزفول

ب) برگزاری کارگاه های آموزشی
ج) سخنرانی در مجامع علمی داخل و خارج
د) لیست پایان نامه های تحت راهنمایی و مشاوره لیسانس  ،کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایان نامه و دانشگاه آن.

سوابق پژوهشی :
انتشار کتاب :

تالیف :
شماره

عنوان کتاب

تاریخ انتشار

عنوان داوطلب

1

اصول و فنون مراقبت های بالینی فوریتهای پزشکی

3131

نویسنده اول

بر طبق سرفصل دانشجویان رشته کاردانی فوریتهای پزشکی
2

اصول و فنون مراقبت های فوریتهای پزشکی(روناش-پارسه)

نویسنده چهارم

3131

بر طبق سرفصل دانشجویان رشته کاردانی فوریتهای پزشکی
ترجمه :
3

راهنمای کاربردی برای مدرسان علوم پزشکی

مترجم اول

در دست ترجمه

A practical guide for medical teachers
انتشار مقاله :
مقاالت علمی در مجالت معتبر علمی-پژوهشی و بین الملی(: )ISI

شماره

عنوان مقاله

نام مجله و ایندکس

نویسنده اول یا
مسئول

ایندکس

ایندکس

ایندکس

شده در

شده در

شده در

نمایه های

نمایه های

نمایه های

گروه یک

گروه دو

گروه سه و

وزارت

وزارت

چهار

بهداشت از

بهداشت از

وزارت

جمله ISI

جمله

بهداشت از

Scopus ,
chemical
abstract

جمله ISC,

و
Medline

1

2

Interactive
cards,students
of
nursing
and
psychiatric
ward
studing the effect of
interactive card on
the
learning
of
nursing students in
the
psychiatric
wards

Investigating the
relation between
anxiety
,stress,depressionand
hemodialysis
adequacy in patients
hospitalized in
hemodialysis center
of dezful grand
hospital in 2014

International
journal of
medical
research&health
sciences

نویسنده مسئول

نویسنده اول و
مسئول

Annals of
tropical
medicine and
public health

ISI

ISI

IRAN
MEDEX

مقاالت

مقاالت

انگلیسی

فارسی

در سایر

در

مجالت

مجالت

علمی

علمی-

پژوهشی

پژوهشی

3

4

The prevalence of
depression and some
related factors in
caregivers of patient
with bipolar disorder
تاثیر ماساژ درمانی بر استفراغ
بیاران تحت شیمی درمانی

Annals of
tropical
medicine and
public health

نویسنده مسئول

فصلنامه بیماریهای

نویسنده مسئول

بررسی شیوع افسردگی و
5

ISC

پستان

مبتال به سرطان پستان
عوامل رتبط با آن در

ISI

مجله پرستاری

نویسنده مسئول

ISC

کودکان

نوجوانان شهر مسجد سلیمان
بررسی رابطه تماشای
تلویزیون با هوش هیجانی و
6

سالمت روان دانش آموزان
سال دوم دبیرستان شهرستان

مجله پژوهش در

نویسنده مسئول

ISC

پرستاری

شوشتر در سال تحصیلی -39
3131
بررسی شیوع اختالالت
روانی و عوامل مرتبط با آن
7

در افراد وابسته به مواد

نویسنده مسئول

علمی-

مندیش

ترویجی

مراجعه کننده به درمانگاه
های ترک اعتیاد

8

9

10

Comparison
Between Problem
solving Learning
with Lecture on the
Social Problems
Solving Skill and
Learning of
Nursing Students
The effect of
massage therapy on
anxiety in breast
cancer patients
undergoing
chemotherapy
بررسی خشونت کالمی
در کارکنان فوریت

correspondence

Science and
Education

ISI

correspondence

Avicenna
journal of
phytomedicin

pubmed

فصلنامه علمی-
پژوهشی طب

نویسنده

پزشکی در محل کار

ISC

کار

مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی -کنگره های داخل و خارج :
شماره عنوان مقاله

ملی/

نام همایش

المللی
ارتقاء کیفیت درس تریاژ با استفاده از هجدهمین همایش آموزش ملی
رئش تدریس به شیوه ویدیو کست ،پزشکی

و

جشنواره

بین نقش داوطلب (نفر اول یا
ارایه دهنده)
یکی از صاحبان فرآیند

مطابق با حرکت سریع علم و دانش و آموزشی شهید مطهری
تغییر

مذاوم

نیازهای

جوامع

انسانی(فرآیند قابل تقدیر)
 6thبین المللی

cardiovascular Education of self-care
congress&4th principles to patients with
international
heart
congress
of
failure by nurses
cardiovascular
imaging

نویسنده مسئول و اول ،ارائه
دهنده

بین المللی

سخنران  ،نویسنده اول و مسئول

international the effect of massage
 1thبین المللی
nursing
and therapy on anxiety in
midwifery breast cancer patients
congress on health
undergoing
and wellbeing
)chemotherapy(lecture

نویسنده مسئول و اول ،ارائه

the effect of massage therapy on

THE
FIRST anxiety in breast cancer patients
INTERNATIONAL undergoing
congress
)of chemotherapy(lecture
complimentary and
alternative
medicine

دهنده

چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای ،ملی و بین المللی:
ترجمه مقاالت :
طرح های پژوهشی مصوب (در دست اجرا ،خاتمه یافته) :
شماره

عنوان طرح تحقیقاتی

6

بررسی تاثیر استفاده از کارت تعاملی بر یادگیری

تاریخ تصویب

*مجری /همکار
طرح

دانشجویان پرستاری در بخش روانپزشکی(فرآیند
آموزشی منتخب دانشگاهی و ارسال شده به هجدهمین

14/66/61

مجری مسئول

جشنواره شهید مطهری)
2

بررسی مقایسه ای تاثیر تغییر برنامه ریزی کالسی
رشته پرستاری بر میزان پیشرفت تحصیلی ،خستگی و
فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم

15/62/63

همکار طرح

پزشکی دزفول در سال تحصیلی 6811 -6815
8

بررسی رابطه ی تماشای تلویزیون با هوش هیجانی و

18/66/21

مجری اول

سالمت روان دانش آموزان دوم دبیرستان شهر شوشتر
در سال تحصیلی6818-14
4

بررسی شیوع اختالالت روانی در افراد وابسته به
مواد ،مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد

18/5/65

مجری اول

دزفول در سال 12
5

بررسی میزان شیوع افسردگی در خانواده بیماران
مبتال به اختالالت روانی در شهرستان دزفول در سال

18/5/65

مجری اول

6812
1

بررسی رابطه اضطراب ،استرس و افسردگی با
کفایت همودیالیز بیماران دیالیزی بیمارستان بزرگ

18/7/21

مجری اول

دزفول در سال 6818
7

بررسی رابطه بین افسردگی و دینداری در دانش
آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان مسجدسلیمان

15/61/6

همکار طرح

در سال 6815
3

بررسی رابطه فعالیت های روزمره زندگی با
فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران مبتال به دیابت
نوع 2مراجعه کننده به بیمارستان دکتر گنجویان در

15/61/6

همکار طرح

سال 6815
1

بررسی رابطه میزان گرد و غبار هوا ( )PM10با
فراوانی و علل مأموریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه

15/61/6

همکار طرح

علوم پزشکی دزفول در سال  6818الی 6815
61

ارتقاء کیفیت تدریس درس تریاژ با استفاده از روش
تدریس به شیوه ویدیوکستمطابق با حرکت سریع علم
و دانش و تغیی مداوم نیازهای جوامع انسانی(فرآیند

18/7/6

یکی از صاحبان
فرآیند

آموزشی قابل تقدیر در جشنواره شهید مطهری)
66

ارتقاء کیفی عملکرد آموزشی دانشجویان با استفاده
از فرآیند اثر بخشی موسیقی در کاهش اضطرابقبل از
امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

18/7/6

همکار فرآیند

دزفول(فرآیند آموزشی منتخب دانشگاهی و ارسال
شده به هجدهمین جشنواره شهید مطهری)
62

تدریس به روش حل مسئله و سخنرانی و تاثیر آن بر

مصوب کمیته

مجری مسئول

توانایی حل مسئله اجتماعی و یادگیری دانشجویان

اخالق

پرستاری در درس بهداشت روان(2فرآیند آموزشی)
68

بررسی تاثیر ماساژ درمانی بر افسرگی ،اضطراب،
تهوع و استفراغ بیماران تحت شیمی درمانی مبتال به

اردیبهشت 37

همکار طرح

سرطان سینه
شرکت در فعالیت های میدانی ،برگزاری نمایشگاه ها :

مسئول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 5931

سوابق اجرایی

 :هرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در این بخش گنجانده شود.

 معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی شوشتر
 مدیر توسعه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 دبیر کمیته آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 دبیر کمیته پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 مسئول اساتید راهنما و مشاور دانشکده علوم پزشکی شوشتر

جوایز و افتخارات علمی :
ارتقاء کیفیت تدریس درس تریاژ با استفاده از روش تدریس به شیوه ویدئو کست ،مطابق با حرکت
سریع علم و دانش و تغییر مداوم نیازهای جوامع انسانی ،فرآیند قابل تقدیر جشنواره آموزشی شهید
مطهری سال 5931

عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
 کمیته مشورتی آموزش مجازی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
تسلط به زبان انگلیسی در حد خوب

