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 ۴۶- ۴۱دک ر  تخصصی آموزش پرس ار  از دانشگاه علوم پزشیی بقی  اهلل

 9۴-۴۶کارشناسی ارش  مراقب ها  مرژه از دانشگاه علوم پزشیی آجا
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 تاکنون ۶۴9۴لم بالینی هوشبر ، مع

 ، م رس دانشگاه ها  علوم پزشیی آجا، علوم پزشیی بقی  اهلل، دانشگاه علوم ان ظامی امینم اتا  عمل  ICUعم تا در بخش ها   ۶۴9۴تا  ۶۴98بالینی، سابق  کار

 اس ادرار-                  رتبه علمی

 ینیآموزش بال -            عالقه مندی ها

 ؛ عضو انجمن علمی نفرملوژ ،   رانرا یاسالم  جمهور  عضو نظام پرس ار-                               تعضوی

 سوابق اجرایی و مدیریتی:
 ۶۴۴۱بحران  ترررم م   پرس ار  سراسر شرهما نیپنجم ریاجرا   یعضو کم

 ، برج میالد ۶۴۴۱مرداد  ۶۹-۶۶، (ICNU) عضو کمی   علمی دممین کنگره بین المللی نفرملوژ  م امرملوژ 

 ،منطق  آزاد کیش ۶۴۴۱آذر ۴-۶، (ICNU) عضو کمی   علمی سومین کنگره بین المللی نفرملوژ  م امرملوژ 

 . سالن همارش ها  ص ا م سیما   ۶۴۴8مهر ماه  0۴تا  ICMM  .08  ا  آسیاپاسیفیكعضو کمی   علمی چهارمین کنگره منطق 

. سکالن  ۶۴۴8مهکر مکاه    0۴تا  ICMM .08ا  آسیاپاسیفیك کنگره منطق  چهارمیندر  Hemorrhagic shock management workshopه هماهنگ کنن ه م ارار  کنن  

 همارش ها  ص ا م سیما   

 

 پژوهشی تجربه
 ژهرم  ها مراقبت ارش  نام  انرپا 

The effect of continues care model on dialysis adequacy's life style in hemodialysis patients of Tehran selected hospital 2012 

  

 رسال  دک ر 
Human factors in traffic accidents : A Sequential Explanatory mixed Method Study 

 

 یمقاالت منتشرشده به زبان فارس -8
,  ۶, دمره   ۶۴۴۶پکاریز  .  طب ان ظامی .ینظام  مارس انهایدر ب زیالرد تربر کفا ریگیبت پم ل مراق  ریبیارگ یبررس.  ساعی اعظم, سی مظهر  مرجان, طیبی علی, عباد  عباس

 . ۶۶0تا صفح   ۶8۱از صفح   ;( 0)متلتل  ۶شماره  

 .۴8م زمت ان  زریاپ -ارتش یعلوم پزشی یراپزشییشیم م لگن. مجل  دانشی ه پ  ها یپس از جراح یعمق   هارمر تیاز ترممبوفلب  ریشگیم اخالت پ .اعظم   یساع

ان م خلک.. طکب ان ظکامی. بهکار     ساعی اعظم، رحمانی علی، عباد  عباس. ارزرابی سالمت جتمی م رمانی رانن گان م عوامل پیش بینی کنن ه در برمز حوادث ترافییی در راننک گ  

 .۴0تا  9۴؛ از صفح  0،شماره ۶8. دمره ۶۹88
 

 یسیمقاالت منتشرشده به زبان انگل -4
-The effect of applying  Continuous Care Model on quality of life in kidney Transplant patient:a randomized 
clinical trial A RAIISIFAR, A Tayebi, MS NAJAFI, A Ebadi, B Einollahi, H Tabibi, A Saei.IRANIAN JOURNAL OF 
KIDNEY DISEASES (IJKD) 8 (2), 139-144, 2014. 
-Client participation in care of disabled in victims of traffic accidents: a conceptual analysis. A Saei, A Rahimi 
, Trauma Monthly (Special Issue), 2015. 
-Collaboration of Patients With Mobility Disabilities in Caring: Conceptual Analysis. Saei A, Rahimi A.  Health 
in Emergencies and Disasters Quarterly. 2017; 2 (4) :187-200. 
-Driver’s effective factors  in traffic accident :A Sequential-Explanatory Mixed Methods Research Protocol. 
A Saei, A Rahmani, A Ebadi, HR Khankeh - Health in Emergencies and Disasters, 2017 
-The role of acute medical conditions, drugs and alcohol in motor vehicles accidents: a narrative review 
article. A Saei, A Rahmani, A Ebadi, HR Khankeh. Journal of Nursing and Midwifery Sciences 4 (2), 49-
57,2017. 
-Traffic Accidents and Health of the Driver.A Saei, A Rahmani, A Ebadi, H Mahmoudi, M Sirati Nir, H 
Khankeh. Trauma Monthly. 23(2),2018. 

 )ويرايش ترجمه، تدوين، و گردآوري(كتابها -6
 

، رسکان   راناراان شارات  ، مرکز تحقیقات نفرملوژ  ، دانشگاه علوم پزشیی بقی  اهلل ، سالم( ی)بر اساس سبك زن گ  زیالرهمود مارانیدر ب یکامل خود مراقب   ک اب راهنما .یتال-

 نتخ  ۴888، ۶۴۴۱سال نشر 
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 چاپ ششم،۶۴۴۱سال نشر  ، ان شارات ان رش  رفیع، (درسنامه جامع پرستاری و پرستاری مراقبت های ویژه )بانک سواالتک اب   م گردآمر .یتال-

 ۶۴۴۱ظامی، سال نشر ، ان شارات معامنت آموزش نیرم  ان یدرمان ژنیاکت یمبان-

 .۶۹88سال نشر  ن،یان شارات دانشگاه ام، م خود ام اد  م دگرام اد  به اشت  درسنام -

 ۶۹88، ان شارات دانشگاه امین، سال نشر )شیمیاری، مییرمبی م هت ها (نرنو  در جنگها درمان ترررم  -

 ۶۹88. ان شارات جامع  نگر، سال نشر 0ک اب  بیهوشی  -

۶۹88دانشگاه علوم ان ظامی امین، سال نشرک اب درسنام  به اشت م خ ام اد  م دگرام اد . ان شارات -  

۹88۶دانشگاه علوم ان ظامی امین، سال نشرک اب م رررت درمان در جنگ ها  نورن)شیمیاری، مییرمبی، هت   ا (. ان شارات -  

۶۴۴8تربیت م آموزش ناجا، سال نشر ک اب اصول م مبانی درمان با اکتیژن. معامنت -  

 

 

 كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه هاكارگاه -8

 كارگاه:
  End Note  نورتی مقال  آموزشی ارگاهک در شرکت

 . Scientific writing  کارگاه در شرکت

  نورتی مقال  کارگاه در شرکت

 Power Point , Excel  کارگاه در شرکت

 ت ررس نورن ها  رمش کارگاه در شرکت

 تحقیق رمش کارگاه در شرکت

 رمز 3 ، پیشرف   م مق ماتی SPSS - کارگاه در شرکت

 ۶۴۴۴ بقی  اهلل،سال پزشیی علوم دانشگاه کیفی، تحقیقات رمش شناسی کارگاه

 مقاالت ارئه شده در كنگره:
۶ The effect of continues care model on life 

style dimensions  in hemodialysis patients 

:A Randomized Clinical Trial 

ن کنگککره بککین المللککی  دممککی

 نفرملوژ 

۱/۱/۴۱ 
 پوس ر نورتن ه نفر امل

تفامت احیا  قلبی ررو  پار  در غر  ش گان دررا با سارر  ۴

 قربانیان نیازمن  ب  احیا

 00/۹/۴۱ املین همارش ملی غر  ش گی
 سخنرانی نورتن ه نفر امل

۹ A new nursing model for the care of 

pationts with chornic kidney disease    
 

چهککاردهمین کنگککره انجمککن  

 ارملوژ  ارران
 پوس ر نورتن ه نفر امل ۶۹/0/۶۴۴8

۱ The effect of applying  Continuous Care 

Model on quality of life in kidney 

Transplant patient in URMIA:a 

randomized clinical trial 
 

پککانزدهممین کنگککره انجمککن  

 انارملوژ  ارر
 سخنرانی نورتن ه نفر امل 0۹/0/۶۴۴۶

میانیتم ها  ترمما ب  سر  م نحوه بی حرکت سکاز  سکر    ۱

 در مص ممین

پرس ار  م م رررت بحکران در  

 نیرمها  متلح
 پوس ر نورتن ه نفر امل 0۶/۶0/۶۴۴۶

پرس ار  م م رررت بحکران در   ان قال نوزاد م کودک در بحران 8

 نیرمها  متلح
 پوس ر تن ه نفر دممنور 0۶/۶0/۶۴۴۶

 پوس ر نورتن ه نفر امل ۶/۴/۶۴۴0 کنگره اخال  پرس ار  تبیین مشارکت در مراقبت در مص ممین حوادث ترافییی 9

تازه تررن نکوآمر  هکا در قکوانین جکامع از نگکاه اجکالس        ۴

بککرا   (  WISH) جهککانی  نککوآمر  در به اشککت 

 08۶۴رانن گان،جهت کاهش حوادث ترافییی در

 پوس ر نورتن ه نفر امل ۶۴۴۴زمت ان بین المللی ترمما)تهران(کنگره 

۶8 
 تبیین نقش عوامل انتانی در برمز حوادث جاده ا 

 کنگره بین المللی ترمما

 )تهران(
 سخنرانی نورتن ه نفر امل ۶۴۴۴زمت ان

لزمم طراحی برنام  درسی خودام اد  م دگرام اد  مرکژه   ۶۶

 ا  پلیسپاروران نیرم  ان ظامی در نیرمه

 پوس ر نورتن ه نفرامل ۶۴۴۴زمت ان کنگره بین المللی ترمما)شیراز(

ررکو   م بررسکی تکا یر ارکن      _لزمم آموزش احیا  قلبی  ۶0

آموزش بر آگاهی م عملیکرد پلکیس راهکور در مصک ممین      

 حوادث ترافییی

 پوس ر نورتن ه نفرامل ۶۴۴۴زمت ان کنگره بین المللی ترمما)شیراز(

قش پرس ار در اجرا  دس ورالعمل هکا  مراقبکت   تبیین ن ۶۴

پرس ار  مب نی بر شواه  در بازتوانی بیماران تحت تهور  

کنگککککره طککککب فیزرککککك م  

 الی رمدراگنوزرس

 سخنرانی نورتن ه نفرامل ۶۴۴۴زمت ان
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 ICUمیانییی در 

ا  در امرژانکس  هکا  نکورن هتک     ت ابیر درمانی در جنگ ۶۹

 بیمارس ان ها  صحراری 

 

مین همککارش سراسککر  چهککار

 پرس ار  م م رررت بحران

 پوس ر نورتن ه نفرامل 08/۶۶/۴۴

 اق امات پرس ار  م مراقب ی ۶۱

 در تتیین دردها  حاد در حوادث م بالرا

ششککمین کنگککره بککین الملککی  

 سالمت در حوادث م بالرا

 پوس ر نورتن ه نفرامل 8/۶۶/۶۴۴0

۶۱ Causes of heart failure and nursing 

considerations 
 سخنرانی نورتن ه نفرامل ۹/۴/۶۴۴۴ چهارمین کنگره نارساری قلب

 مشارکت م دجو  با ناتوانی حرک ی در مراقبت ، ۶8

از  در گاه مص ممین ارتوپ   حوادث ترافییی :رك تجزر  

 م تحلیل مفهومی

چهککارمین همککارش سراسککر   

 پرس ار  م م رررت بحران

 پوس ر نورتن ه نفرامل 08/۶۶/۴۴

۶9 The effect of continues care model on life 

style dimensions  in hemodialysis patients 

:A Randomized Clinical Trial 

املککین کنیککره بککین المللککی    

 نفرملوژ 

 سخنرانی نورتن ه نفرامل ۶0/۴/۶۴۴۹

۶۴ Client participation in care with a 

disability in victims of traffic accidents : a 

concept analysis 

 پوس ر نورتن ه نفرامل ۶۴۴۴زمت ان کنگره بین المللی ترمما)تهران(

08  

م ل آموزش مراقبت پیگیکر : الگکوری ککاربرد  در حکوزه     

 بالین

املککین کنیککره بککین المللککی    

 نفرملوژ 

 سخنرانی نورتن ه نفرامل ۶0/۴/۶۴۴۹

بیماران  بکا بکا  پکس    پرس ار توانبخشی م بازتوانی قلبی   0۶

 عرم  کرمنر

هف همین کنگره سالیان  طکب  

 فیزرك م الی رمدراگنوزرس

 سخنرانی نورتن ه نفرامل ۶۴۴0زمت ان

00 Driver’s behaviours in traffic accidents: A 

Protocol for an Explanatory Mixed 

Methods Study 

 ۶۴/۴/۴۱ دممین کنگره ملی ترمما
 خنرانیس نورتن ه نفر امل

0۴ The effect of cardiopulmonary 

resuscitation (CPR)  training on nurses ’ 

knowledge, attitude, and performance 

based on PRECEDE model in selected 

Police hospitals 

 

چهل م دممین کنگکره جهکانی   

 طب نظامی در هن مس ان

۶/۴/۶۴۴۱ 

 پوس ر نورتن ه نفر امل

 

 


