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B.S

1989

Nursing

RESEARCH INTEREST

My research is mostly focused on critical care nursing and cardiac care and pain management and wound
care.
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HONORS AND AWARDS

8811 •آزمون اسکی دانشجویان پرستاری فرایند مطلوب در جشنواره مطهری
8811 فرایند مطلوب در جشنواره شهید مطهری0 •آزمون آسکی مهارتهای بالینی پیش از کارآموزی در عرصه
ازمون اسکی مهارتهای بالینی پیش از: (فرایند8811 •دومین جشنوار ه آموزشی شهید مطهری اردیبهشت
) کاراموزی در عرصه

PUBLICATIONS AND CONTRIBUTIONS
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Soheili M, Taleghani F, Jokar F, Eghbali‐Babadi M, Sharifi M. Occupational stressors in oncology nurses: A
qualitative descriptive study. Journal of Clinical Nursing. 2021 May 6.
Soheili M, Taleghani F, Jokar F, Eghbali-Babadi M, Sharifi M. Oncology Nurses' Needs Respecting Healthy Work
Environment in Iran: A Descriptive Exploratory Study. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing. 2021
Mar;8(2):188.
Mohammadi-Dolatabadi A, Vakhshoori M, Eghbali-Babadi M, Heidarpour M, Shafie D, Garakyaraghi M, Khosravi
A. Comparison of multiple blood pressure frequency methods with optimum blood pressure measurement among
Iranian individuals. Journal of Research in Medical Sciences. 2020 Jan 1;25(1):40
Emami M, Shafie D, Vakhshoori M, Eghbali-Babadi M, Ahmadipour E, Khosravi A. Evaluation of the Efficiency of
Indirect Blood Pressure Measurement Methods in Comparison to Intra-Arterial Reading among Iranian
Individuals. International Cardiovascular Research Journal. 2020 Sep 1;14(3).
Jafari F, Shahriari M, Sabouhi F, Khosravi-Farsani A, Eghbali-Babadi M. The effect of a lifestyle management
educational program on blood pressure, heart rate, and body mass index in patients with hypertension. ARYA
Atherosclerosis. 2020 Jan;16(1):7.
Seify K, Vakhshoori M, Eghbali-Babadi M, Heidarpour M, Khosravi A, Feizi A, Sarrafzadegan N, Shafie D.
Antihypertensive drugs adherence and its association with blood pressure control status. Current Medicine
Research and Practice. 2020 Apr 2.
Rafiei Z, Mazaheri M, Eghbali-Babadi M, Yazdannik A. The effect of henna (Lawsonia inermis) on preventing the
development of pressure ulcer grade one in intensive care unit patients. International journal of preventive
medicine. 2019;10.
Poursadra E, Anvari-Tafti M, Dehghani A, Eghbali-Babadi M, Rafiei Z. Comparing the Effect of Henna Oil and
Olive Oil on Pressure Ulcer Grade One in Intensive Care Units Patients. Advanced Biomedical Research. 2019;8.

9.

Vakhshoori M, Eghbali-Babadi M, Shafieyoon S, Feizi A, Heidarpour M, Shafie DA, Khosravi A, Sarrafzadegan N.
The relation between blood pressure and anthropometric indices among Iranian adults. Journal of Isfahan Medical
School. 2019;37(513):31-9.
10. Mirniam AA, Habibi Z, Khosravi A, Sadeghi M, Eghbali-Babadi M. A clinical trial on the effect of a multifaceted
intervention on blood pressure control and medication adherence in patients with uncontrolled hypertension.
ARYA atherosclerosis. 2019 Nov;15(6):267.
11. Eghbali-Babadi M, Feizi A, Khosravi A, Nouri F, Taheri M, Sarrafzadegan N. Development and evaluation of the
psychometric properties of a hypertension self-care questionnaire. ARYA atherosclerosis. 2019 Sep;15(5):241.
12. Yazdannik A, Saghaei M, Haghighat S, Eghbali-Babadi M. Efficacy of closed endotracheal suctioning in critically
ill patients: A clinical trial of comparing two levels of negative suctioning pressure. Nursing Practice Today. 2019
Apr 6;6(2):63-70
13. Eghbali M, Khosravi A, Feizi A, Mansouri A, Mahaki B, Sarrafzadegan N. Prevalence, awareness, treatment,
control, and risk factors of hypertension among adults: a cross -sectional study in Iran. Epidemiology and health.
2018;40.
14. Eghbali-Babadi M, Feizi A, Khosravi A, Sarrafzadegan N. The Effect of Training on Knowledge, Attitude, and
Practice in Patients with Hypertension; The Application of the Expanded Chronic Care Model: A Clinical Trial
Study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2018 May;20(5).
15. Hekmatpou D, Ahmadian F, Eghbali M, Farsaei S. Henna (Lawsonia inermis) as an inexpensive method to
prevent decubitus ulcers in critical care units: A randomized clinical trial. Journal of evidence-based integrative
medicine. 2018 May 10; 23:2515690X18772807.
.
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16. Eghbali-Babadi M, Khosravi A, Feizi A, Sarrafzadegan N. Design and implementation of a combined
observational and interventional study: trends of prevalence, awareness, treatment and control hypertension and
the effect of expanded chronic care model on control, treatment and self-care. ARYA atherosclerosis. 2017
Sep;13(5):211.
17. Eghbali-Babadi M, Shokrollahi N, Mehrabi T. Effect of family–patient communication on the incidence of delirium
in hospitalized patients in cardiovascular surgery ICU. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2017
Jul;22(4):327
18. Babadi, Maryam Eghbali, et al. "The effect of reflexology on pain perception aspects in nurses with chronic low
back pain in Isfahan." Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 21.5 (2016): 487.
19. Jafari F, Shahriari M, Sabouhi F, Farsani AK, Babadi ME. Effects of a Lifestyle Modification Program on
Knowledge, Attitude and Practice of Hypertensive Patients with Angioplasty: A Randomized Controlled Clinical
Trial. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. 2016 Oct;4(4):286.

20. Eghbali-Babadi M, Ghadiriyan R, Hosseini SM. The effect of saline lock on phlebitis rates of patients in cardiac
care units. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2015 Jul;20(4):496.

Ahmad R. Yazdannik, Somayeh Haghighat, Mahmoud Saghaei, Maryam Eghbali . “Comparing two
levels of closed system suction pressure in ICU patients: Evaluating the relative safety of higher values
of suction pressure” Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 18, No 2 (2013)
22. Shahla Abolhassani, Sima Babaee, Maryam Eghbali . “Mothers’ experience of having children with
diabetes” Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 18, No 4 (2013)
21.

23. Fatemeh Nazari, Maryam Eghbali “Migraine and its relationship with dietary habits in women” Iranian

Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 17, No 2 (Special 2012)
24. Masoud Bahrami, Somayeh Dehgani, Maryam Eghbali, Reza Daryabeigi “The effect of a care program
on pain intensity of cancer patients who underwent surgery and hospitalized in Sayyed-Al-Shohada
Hospital of Isfahan University of Medical Sciences in 2011” Iranian Journal of Nursing and Midwifery
Research.Vol 17, No 6 (2012)
25. Maryam Eghbali, Reza Safari, Fatemeh Nazari, Samereh Abdoli” The effects of reflexology on chronic
low back pain intensity in nurses employed in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical
Sciences” Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 17, No 3 (2012)
Masoud Bahrami, Elaheh Balouchestani Asl, Alireza Amini, Maryam Eghbali.” The effect of two
praying methods on quality of life of hospitalized cancer patients” Iranian Journal of Nursing and
Midwifery Research.Vol 15: pecial Issue, 2010
27. Maryam Eghbali, Hedayatollah Lellahgani, Nasrollah Alimohammadi, Reza Daryabeigi, Zahra
Ghasempour . “Study on effect of massage therapy on pain severity in orthopedic patients” Iranian
Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 15, No 1 (2010)
28. Maryam Eghbali, Nahid Shahqolian, Fatemeh Nazari, Sima Babaee. “ Comparing problems of patients
with chronic renal failure undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis referring to medical
university's hospitals” Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 14, No 1 (2009)
26.

29.

Maryam Eghbali, Mansoor Sokhandani, Asghar Khalifezadeh. “Pain management standards:
suggestions for Iran” Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 13, No 1 (2008)

30.

Maryam Eghbali Eghbali, R Kardan, Parvaneh Abazari.” Patients' viewpoints concerning post-surgical
pain management “.Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. Vol 11, No 2 (2006)

31.

Maryam Eghbali, Mansore Sokhandani, A Khalifezadeh. “ Investigation of international pain
management standards and suggestion of appropriate standard for Iran in 2005” Iranian Journal of
Nursing and Midwifery Research.Vol 11, No 1 (2006)
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• .8نظرات بیماران در مورد وضعییت کنترل درد پس از عمل جراحی .تحقیقات پرستاری و مامایی8811 .
 • .2استانداردهای اداره درد و پیشنهاد استاندارد مناسب کشوری در سال  1384تحقیقات پرستاری و
مامایی8811 .
• .8مقایسه روشهای متفاوت تغذیه در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه دانشکده پژشکی
اصفهان شماره 81و  87سال 8811 .28
• .1بررسی تاریخچه آموزش پرستاری در ایران وجهان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی8812 .
5. • hematologic factors affecting on anemia of the woman aged between 15-45 years referring to
laboratories in Isfahan and it 8818
6. • Hematologic factors affecting on anemia of the women aged between15-45years old 8818

• .8بررسی شاخصهای خونی تعیین کننده آنمی در زنان  81تا  11سال مراجعه کننده به آزمایشگاههای
شهر اصفهان و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی آنها مجله علمی دانشکد ه پرستاری و مامایی8888 .
.1

• touch me , feel me , heal meنشریه علمی دانشکده پرستاری و مامایی 8882.

Research Project

–  8818مادران کودکان مبتال به دیابت در مورد مراقبت از کودک خود تجارب
•بررسی مقایسه ای دانش .نگرش و عملکرد در دو گروه از مبتالیان به دیابت قندی با مراجعه منظم و نا منظم
به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شهر اصفهان 1380 -
•-

•بررسی استانداردهای اداره درد و پشنهاد استاندارد مناسب کشوری در سال  ( . 8811راهنمای اول )شماره
811083
•بررسی مقایسه ایی بروز عوارض گوارشی در روشهای مختل ف گاواژ در بیماران بستری در بخش مراقبتهای
ویژه مرکز پزشکی الزهرا 8883
•تجارب مادران کودکان مبتال به دیابت در مورد مراقبت از کودک خود 8818 - 8811
•مقایسه مشکالت بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان سال 8817شماره طرح ( )211821
•بررسی مقایسه ای دانش .نگرش و عملکرد دو گروه از مبتالیان به دیابت قندی با مراجعه منظم و نامنظم به
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم شهر اصفهان - 13808883
Thesis

•بررسی دانش نگرش و عملکرد دوگروه از مبتالیان به دیابت با مراجعه منظم به مرکز تحقیقات غدد متابولیسم
8883
 بررسی تاثیر سالین الک بر میزان فلبیت بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلب در بیمارستانهایمنتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  (8838راهنمای اول)
بررسی تاثیر ارتباط خانواده – بیمار بر بروز دلیریوم در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب بیمارستان منتخب شهد
چمران اصفهان سال  (8838راهنمای اول)
بررسی تاثیر یک برنامه مراقبتی برشدت درد و رضایت مندی از کنترل درد بعد از –عمل جراحی سرطان در
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بیماران بستری در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان سال  8813به شماره  (813810راهنمای دوم)
بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر درد پرستاران مبتال به کمردرد مزمن شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان سال  8813به شماره  (813001راهنمای اول)
 بررسی تاثیر ماساژ بر شدت درد بیماران ارتوپدی بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسال  (8817راهنمای اول) شماره طرح 817281 :
 بررسی شاخصهای خونی تعیین کننده آنمی در زنان  81تا  11سال مراجعه کننده به آزمایشگاههای شهراصفهان و ارتباط آن با برخی مشخصات فردی آنها - 8888
 بررسی استانداردهای اداره درد و پشنهاد استاندارد مناسب کشوری در سال  ( .8811راهنمای اول)شماره 811083
 بررسی مقایسه ایی تاثیر دو سطح مختلف فشار در سیستم ساکشن بسته برمقدار اشباع اکسیژن خونشریانی دربیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال  (8830راهنمای سوم)
-

.

Poster presentations

•اصول اخالق پرستاری همایش دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه  .56همایش تازهای
پزشکی و پیراپزشکی8818 .
•مسایل اخالقی پیرامون مرگ مغزی و اهدائ عضو همایش دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در
عرصه پنجاه و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی8818 .
•مسایل اخالقی پیرامون مرگ مغزی و اهدائ عضو همایش دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در
عرصه پنجاه و ششمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی8818 .
• فرآورده های خونی انتقال خون8817 .
• ا ّپیدمیولوزی و شاحصهای کنترل بیماریهای قلبی عروقی و استروک هسته های آموزشی پرستاران8811 .
• چگونگی کنترل فشار ورید مرکزی سمینار تازه های پرستاری بخش ویژه 8818.
•بررسی تاریخچه آموزش پرستاری در ایران و جهان هیجدهمین همایش سراسری تازه های پزشکی و
پیراپزشکی اصفهان،آموزش نوین در پرستاری و مامایی 8812.
•بیماری هموفیلی و روشهای جدید مراقبتی و درمانی نقش پرستار و ماما در پیشگیری .مراقبت و نوتوانی
بیماریهای خاص8812 .
•تاریخچه آموزش پرستاری در ایران و جهان آموزش نوین در پرستاری و مامایی8812 .
•تغذیه و اهمیت آن در درمان سرطان نقش پرستار و ماما در پیشگیری .مراقبت و نوتوانی بیماریهای خاص.
8812
of women and their demographic characteristics 8812
factors affecting on anemia of the women aged between 15 -45 years 8818

• Anemia

• hematologic

•بررسی نظرات بیماران در مورد وضعیت کنترل درد .تسک ین از عمل جراحی در بخش های جراحی عمومی
سمینار تازه های پرستاری درد8810 .
•درد در بخش های جراحی تازه های پرستاری درد8810 .
•بررسی نظرات بیماران در مورد درد بعد از عمل جراحی درد بعد از عمل جراحی8883 .
•اصول پیشگیری از نارسائی قلبی سمینار خدمات بهداشتی اولیه 8881.
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• چگونگی کنترل فشار ورید مرکزی تازه های پرستاری بخش ویژه 8888.

Books


تازه هایی در کنترل درد با تاکید بر درد سرطان  .انتشارات دانشگاه علوم پز شکی اصفهان8838.
مبانی کلی و اختصاصی درمان وریدی و مراقبت های آن .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی8838.
تشخیص سریع با تاکید بر عالئم و نشانه ها انتشارات بشری 8811.



بررسی وضعیت سالمت و نشانه شناسی انتشارات بشری 8817.



ارتقا سالمت قلب ویژه پرستاران دانشگاه علوم پز شکی اصفهان 8811.



پرستاری داخلی جراحی جلد اول بیماری های قلب و عروق و خون دانشگاه علوم پژشکی اصفهان.
8811



مراقبت از افراد مبتال به دیابت دانشگاه علوم پژشکی اصفهان 8887.



راهنمای اجرای مهارتهای بالینی .انتشارات ظ -دانشگاه علوم پژشکی اصفهان8830.





TEACHING EXPERIENCE

•برنامه ریزی آموزشی  .روش تدریس و ارزیابی دانشجو
•سمینار یک روزه ارتقا کیفیت آموزش بالین
•سمینار یکروزه آشنایی با تحقیقات کیفی
• کارگاه آموزش روش تحقیق
• کارگاه آموزش روش تحقیق
• کارگاه مقاله نویسی انگلیسی()2

•معاینه فیزیکی
•مقاله نویسی به زبان انگلیسی
•نقش پرستار و ماما در پیشگیری  .مراقبت و نوتوانی بیماریهای خاص

WORKSHOP AND TRAINING
•کارشناسی مقاالت دانشکده پرستاری و مامایی- 13828812 .

•کمیته علمی همایش سراسری آموزش نوین در پرستاری و مامایی و هجدهمین همایش سراسری تازه های
پزشکی و پیراپزشکی علوم پزشکی اصفهان دانشگاه ع پ اصفهان 8812 - 8812.
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