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 (CV) سوابق حرفه اي 

 

 
 
 
 
 
 

  مشخصات فردي

 

 نام فریبا

 نام خانوادگي نصیري زیبا

 محل تولد تهران

تهران، خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان ونک، خيابان 
 يدياسمي، دانشکده پرستاري و مامايي ايرانشر

 آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار 

 شماره تلفن همراه 

 كس محل كارفا 

Fariba_nz@yahoo.com پست الكترونیكي، كار آدرس 

آدرس پست الكترونیكي،  

 شخصي

  عضو هیئت علمي مربي    :رتبه علمي

      مدارك و دوره هاي آموزشي

 شد آموزش داخلی جراحی از دانشگاه تهراندارای مدرک کارشناسی ار 

 و دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  دوره درسی  مدرک تخصصیدارای  WOUND CARE   2007کانادا    -از دانشگاه تورنتو 

 یدفع  یها یاریاخت یو ب یزخم  استوم     یمدارک  دوره  تخصص  یدارا ET / WOCN   2006 – پرت – ایاز  کشور استرال 

  1389  رانای –تهران   یستی( از دانشگاه علوم بهز ی) مهارت حرفه ا  یسالمند شناس یمدرک دوره تخصص یداراو 

  2012 -آدالید  -ا استرالی –بررسی اندام تحتانی   –گذراندن کارگاه های دبریدمان 

 آموزشيدوره هاي 

  1389) دو ماهه( مدیریت جامع زخم  تخصصی کوتاه مدت برگزاری دوره 

 1387-1386و بی اختیاری های دفعی استومی  زخماری کارگاه های پنج روزه برگز 

 برگزاری کارگاه های ورزش درمانی و بیماری های داخلی جراحی 

  1397-دانشگاه علوم پزشکی ایران  –برگزاری کارگاه زخم 

 1393پزشکی ایران گاه استومی در دانشگاه علوم ربرگزاری کا 

 زبان

 ،    تركي آذربایجان ) باكو( ،   تا حدودي آشنایي با تركي استانبولي ، و آشنایي بسیاركم با زبان فرانسه انگلیسي               زبان

 عالقه مندي هاي حرفه اي

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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   فارسی و انگلیسی( انتشار مقاالت ( 

 لمللی چاپ کتاب های تخصصی  بین ا 

     تدریس در کالس های تخصصی داخلی و خارجی 

   ارائه سخنرانی در کنگره های بین المللی-      

  زخم و استومی و بی اختیاری های دفعی برگزاری کارگاه های تخصصی      

    عضو کمیته های تخصصی-     

 ها راهنمایی پایان نامه   

 ی کنونیرفه اعضویت های ح

 عضو انجمن انتروستومال تراپیست های جهان 

  1389از سال   دانشگاه ایران -دانشگاه تهران  -عضو کمیته پژوهشی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی-  

 1392از سال  دانشگاه علوم  پزشکی ایران   -دانشکده پرستاری و مامایی  ) نماینده رییس دانشکده (  ضو شورای پژوهشیع 

- 1394 

 تا کنون – 1383از   عضو اساتید مشاور ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 

  آكادمیك كنونيانتصابات 

 

 سال عضو هیئت علمی     82سابقه کار حرفه ای و تجربیات آموزشی 

 و تدریس دروس مختلف داخلی جراحی 

 در      دکتری تخصصی  فارماکو تراپی بالینیو    پزشکی عمومی    -کارشناسی ارشد  -   درمقاطع کارشناسی 

 پزشکی ایران( دانشگاه علومو       دانشگاه تهران   -دانشکده هواپیمایی آسمان  -  دانشگاه آزاد واحد تهران – دانشگاه  شیراز) 

  مفاهیم –بررسی وضعیت سالمت  -اتاق عمل –تمام دروس کارشناسی ، بخصوص  تدریس ارتوپدی تدریس -

دکتری به دانشجویان  تدریس معاینات بالینی - ارشد  3و داخلی جراحی  مفاهیم ونظریه ها  -ارشد و دکتری  تدریس دروس-

 –ارشد داخلی جراحی روش شناسی تحقیق -پایش پیشرفته ارشد اتاق عمل و پایش ارشد ویژه  –تخصصی فارماکوتراپی بالینی 

بررسی سالمت سالمند  و اختالالت ،تئوری ها و نظریه ها  -داخلی جراحیاختالالت حاد و مزمن  ارشد  رشته تئوری ها و نظریه ها  ، 

و دانشگاه علوم  دانشگاه تهراندانشگاه آزاد اسالمی ، ) تا کنون 1370از سال   -رشته سالمندی  کارشناسی ارشدجسمانی عملکردی 

 ( پزشکی ایران

 و سالمندی یو  توانبخش  یجراح یداخل رشته  –ارشد  کارشناسی–ها  هیدرس الگوها و نظر سیتدر  

 و دانشکده  دانشکده پرستاری)  رانیانشگاه تهران و دانشگاه اد –ارشد  کارشناسی – قیتحق یروش شناسدرس  سیتدر

 (یراپزشکیپ

 رشته داخلی جراحی –کارشناسی ارشد  –مزمن  حاد و  اختالالت تدریس درس 

 یسالمندرشته ارشد  یکارشناس انیدانشجو –جسمانی عملکردی اختالالت  – 1 یسالمنددرس   سیتدر 

  دانشکده پیراپزشکی –ناسی ارشد اطاق عمل به رشته کارش  سمینار مسائلتدریس درس 

  ( علوم پزشکی ایرانو دانشگاه  دانشگاه تهرانتدریس دروس کارشناسی ارشد ویژه) 

   (الملل شاخه بین   –دانشجوی خارجی  –) دانشگاه تهران  کارشناسی ارشد ویژهتدریس دروس 

  دانشگاه تهران  داروسازی  دانشکده– ی بالینیفارماکوتراپ  - دکتری تخصصیبه دانشجویان  معاینات بالینیتدریس 

  رشته کارشناسی ارشد توانبخشی –تدریس درس مبانی توانبخشی 
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  به دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد نرا ق تخصصی  زبان انگلیسیدرس  تدریس 

      زشکی ایراندانشگاه علوم پ   و اطالع رسانی دانشکده مدیریت  دانشجویانتدریس  درس خدمات بالینی به 

  دانشگاه شیراز   اطاق عملرشته به دانشجویان   تخصصی  اطاق عملتدریس دروس 

 1397دانشگاه علوم پزشکی ایران   – سخنران کارگاه اورژانس های ارتوپدی 

 سخنران کارگاه  دوره آموزشی پایگاه  CCU   -  1394دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1394ده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشک – سخنران کارگاه کنترل عفونت 

 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران  -سخنران کارگاه استومی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  – سخنران  کارگاه دوره کوتاه مدت تخصصی بین المللی استومی زخم و بی اختیاری های دفعی

1388 

 1388ن دانشگاه اصفها – سخنران کارگاه زخم و استومی 

 1392دانشکده پزشکی بین الملل دانشگاه تهران  – سخنران کارگاه 

 1386دانشگاه علوم پزشکی ایران  دانشکده پرستاری و مامایی  – سخنران کارگاه زخم استومی و بی اختیاری های دفعی 

 1385م پزشکی ایران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو – سخنران کارگاه زخم استومی و بی اختیاری های دفعی -  

 1389 –دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران  – سخنران کارگاه دوره کوتاه مدت دو ماهه مدیریت جامع زخم 

 1387از آبان تا بهمن  یدفع یها یاریاخت یزخم و ب یدر  استوم سالمت به عنوان کارشناس ویسخنران راد 

 یبهشت دیدانشگاه شه       یجامعه پزشک جبسی – سخنران  کارکاه زخم 

 یبهشت دیدانشگاه شه   کنگره    -اندام      یتروما    سخنران کارگاه 

 دانشگاه شاهد            یورزش درمان    سخنران کارگاه 

 آسمان ییمایدانشکده هواپ     -   -   دوره کوتاه مدت  پرستار پرواز کارگاه تخصصی  سخنران 

 1385ایران  انشگاه علوم پزشکیبرگزاری کارگاه استومی در د 

 مختلف  کشور یدر کارگاه ها یدفع یها یاریاخت یو ب یاستوم - زخم  یتخصص یسخنران کارگاه ها 

  1387برگزاری کارگاه زخم پای دیابتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1386 رانو بی اختیاری در دانشگاه علوم پزشکی ای دبیر علمی کارگاه های پنج روزه زخم استومی 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران -1388زخم  استومی  و بی اختیاری های دفعی   ماه( 2) دوره تخصصی کوتاه مدتسخنران 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران – 1389مدیریت جامع زخم    ماه (  2)  دوره تخصصی کوتاه مدت و دبیر علمی  سخنران 

 1392 دانشگاه تهران -  بین الملل    - دانشجویان پزشکیبرای    - سخنران کارگاه 

 ایران  سخنران و دبیر علمی سمینار ورزش درمانی و بیماری ها دردانشگاه علوم پزشکی  

 سخنران کنگره های داخلی و خارجی 

  و دانشگاه اصفهان در کنگره های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران کارگاه استومی وزخم پای دیابتیبرگزاری 

 1389 

 1391  - کنگره کولوپروکتولوژی تهران  -شاخه پرستاری  – دبیر علمی 

  1391الی  1385همکاری با انجمن علمی استومی تهران     از سال های 

  1393تیر   –دبیر علمی و اجرایی  و سخنران کارگاه استومی  دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  

  عفونت  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال  دبیر علمی و اجرایی و سخنران کارگاه کنترل- 

 1394اردیبهشت 

 1395     دانشکده پیراپزشکی        دبیر علمی  سمینار آناتومی  
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 1395   یراپزشکیکنترل عفونت    دانشکده پ   ناریسخنران  سم 

  1397تیر  –کارگاه اورژانس های ارتوپدی  دبیر علمی و اجرایی  

 1397تیر  –کارگاه زخم و پانسمان های نوین با تاکید بر زخم بستر  بیر علمی و اجرایی د  

 شایستگي هاي آموزشي

  و   دکتری تخصصی –کارشناسی ارشد –تدریس دروس تخصصی  در مقاطع مختلف کارشناسی 

 ( 1377اه علوم پزشکی ایران معاون مدیر گرده داخلی و جراحی ) دانشکده پرستاری و مامایی دانشگ 

 از طرف دانشگاه علوم پزشکی ایران( عضو کمیته دیابت وزارتخانه ( 

 دانشکده پرستاری و مامایی عضو کمیته ارزشیابی     

     دانشکده پرستاری و ماماییعضو کمیته کتابخانه 

 استومی وزارتخانه عضو شورای تصمیم گیری برنامه مراقبت از 

 دانشکده پرسناری و مامایی   روه داخلی جراحیعضو کمیته پژوهشی گ 

  (دانشگاه ایرانو  دانشگاه تهرانجراحی )  یگروه داخلمنتور 

 تا کنون 1383-1382دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر از سال   استاد مشاور 

 کاهش  –ری توانبخشی پرستا –اورژانس های ارتوپدی  -پیوند مغز استخوان   )   سمینار های  دانشجویی   استاد راهنمای

 1389تا   1371از سال  سالمندی (        –کیفیت زندگی بیماران دیابتی  –سکته مغزی و توانبخشی  –کمر درد  –شنوایی 

 سخنران ) ارائه مقاله (  در کنگره های  بین المللی 

  دبیر علمی دوره تخصصی کوتاه مدت  مدیریت  جامع  زخمبرگزاری  ،سخنران و 

  استومی زخم و  کارگاه هایسخنران  و دبیر علمی  ،برگزاری  

 تجربیات پژوهشي

 تاکنون  1373از سال پایان نامه ها   راهنمایی 

 تاکنون-1389 از  عضویت در کمیته های پژوهشی گروه داخلی جراحی   

 ( 1394-1392)   نشکدهنماینده رییس دانشکده  در شورای  پژوهشی دا 

 چاپ مقاالت در مجالت داخلی و خارجی  

     پايان نامه   30استاد راهنمای                    پايان نامه

 ) عناوين  تعدادی از  پايان نامه ها که تحت راهنمايی بوده است(  پايان نامه   ی استاد راهنما

   1397زندگی افراد دارای استومی گوارشی  اول مهرمقایسه آموزش با رویکرد خانواده محور و مددجو محور بر کیفیت -

 مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر تلفن همراه و سخنرانی بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحی به روش اسپاینال -

 1396مهر ماه     3    

رستان های اموزشی  دانشگاه بررسی ارتباط هوش هیجانی سالمت عمومی و شادکامی  در تکنولوژیست های اتاق عمل بیما  -

 1396مرداد  11 -علوم پزشکی ایران  

 1396تیر ماه 20  -برنامه اموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی و استرس بیماران دارای استومی گوارشی   بررسی تاثیر  - 

  یها مارستانیاتاق عمل ب یها نیها و تکنس ستیو عوامل مرتبط با آن در تکنولوژ یعضالن یاختالالت اسکلت وعیش یبررس  -

 (1396تیر ماه   19 )-   95-96 ران،سالیا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش

 1396اردیهشت    1 8 – 2و عزت نفس بیماران دیابت نوع  بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش خود مراقبتی بر سالمت روان  -

 1395اسفند  24  -2انی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع تاثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجبررسی   -
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  1395اسفند   24    -      یابتید یبر روند بهبود زخم پا دیکلرا درویه  نینیژل آلو ورا و ژل  آرژ ریتاث سهیمقا - 

یوکارد بستری در   بیمارستان آگاهی و نگرش پرستاران بخش ویژه از مدیریت درد بیماران مبتال به انفارکتوس م بررسی ارتباط -   

 1394دفاع پایان نامه  دی ماه  -  1394های منتخب شهر تهران  سال 

و  استومی گوارشیپرستاران مراقبت کننده از بیماران دارای  آگاهیمقایسه دو روش آموزش کارگاهی و الکترونیکی بر  -

 26/5/94    –رضایتمندی آنان از دو روش آموزشی .    

.   سالمنددو روش آموزش با کتابچه و کارگاه آموزشی بر دانش  نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به مراقبت بیمار  بررسی تاثیر -

-  25 /5/93  

 93/ 11/  15  -.   زنان سالمند کیفیت خواببررسی تاثیر ورزش بدانجین بر  -

  1392/  11/  15    -  .اسکلروزیس مولتیپل بررسی تاثیر تمرینات ورزشی کششی بر کیفیت زندگی بیماران میتال به  -

و دیالیز( در بیمارستان های آموزشی  CCU, ICU, ED) بخش های ویژهبررسی وضعیت بهداشت روان در پرستاران شاغل در  -

  92/  4/  24تاریخ دفاع           – 1391 -92شهر تهران در سال 

 

   – همو دیالیزیوریدی در بیماران  –ورود سوزن به فیستول شریانی بررسی تاثیر ماساژ نقطه هوکو با یخ بر نمره درد ناشی از  -

2  /3  /90  

بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم  زخم پای دیابتیبررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی بیماران دارای  -

 1388/  4/  20   دفاع تاریخ   - 1387ش پزشکی شهر تهران زپزشکی وابسته به وزارت بهداشت  درمان و آمو

از مراقبت های پرستاری با رضایت  آنها از مراقبت های دریافت شده در  استومیبررسی ارتباط انتظارات بیماران دارای  -

  1387/  12/  19 – تارخ دفاع     1387بیمارستان های آموزشی شهر تهران 

ابت و شیفت در گردش مراکز آموزشی درمانی دانشگاه در دو گروه پرستاران شبفت ث سالمت عمومی و کیفیت خوابمقایسه  -

 1385/  12/  12 –تاریخ دفاع  – 1385علوم پزشکی ایران 

در دانشگاه های علوم  سالمند بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بیمار -

 1384/  7/  13 –تارخ دفاع         1384ر تهران پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شه

     منتخب شهر تهران یها مارستانیزنان مبتال به سرطان پستان در ب یازهاین -

در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه  میگرن بررسی تاثیر روش تن آرامی بر دفعات وقوع  طول مدت و شدت سر درد های -

  1377/  12/  2 –تاریخ دفاع   1377ه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال های اعصاب بیمارستان های وابسته ب

دیابت بررسی ارتباط بین نسبت اندازه دور کمر به باسن و عوامل خطر ) افزایش لیپید ها و فشارخون ( در بیماران مبتال به  -

 1375/  6/  26 –تاریخ دفاع     1374 – 75وابسته به انسولین مراجعه کننده به انستیتو غدد شهر تهران  سال 

 

 انتشارات

   7139سال  الی  1384 سال  از(  ارتوپدی ) برونر   کتاب ترجمه 5

  1374  –(  توییدا آرتریت روم)   تالیف یک کتاب  -

 1384-1383- ف()تالی –توانبخشی  –اطاق عمل  -سالمندی –چشم و گوش  – کتاب های سنجش تکمیلیو چندین بخش از  

  مراقبت در منزلو ترجمه  بخشی از کتاب  

 1393 – () تا لیفآموزش به بیماران دیابتی 

  1397مدیریت درد در بیماران قلبی ) تالیف( 

         مقاله انگلیسی و فارسی  35         -  مقاله های منتشر شده 
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 مقاالت انگلیسی

- Nasiri Ziba, F. Nasiri Ziba,F . A Comparative Historical Survey of Adpositions of Taleshi Dialect in the 

Northwestern Iranian Languages, Selected papers E-Book , 5th International Conference on Applied 

Linguistics Issues ( ALI 2018) October 22-23, 2018.Turkey , Istanbul, pages 54-59 published by 

ISCDBU Inc.  

- -Nasiri Ziba, F. Kanani, S. TO INVESTIGATE THE IMPACT OF FAMILY-CENTERED 

EDUCATION ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENT WITH STOMA. Jemds.com.  Vol. 7/ Issue 

41/ Oct. 08,  2018 , pages 5215-5219 

- Nasiri Ziba, F. Fatolahi, S. Assessment of The Educational Environment Quality From The Perspective 

of Operating room  Undergraduates In Iran University of  Medical Sciencesin 2016-2017 Years. 

Pharmacophore. 8(6S) 2017, e- 1173823, pages 8 

- Nasiri Ziba, F. Donyayi, M.Hannani,S. Relationship between Occupational stress and patient Safety 

Performance of Operating room Technologists in Medical Educational Hospitals of Iran University of 

Medical Sciences in 2016-2017. Pharmacophore. 8(6 S) 2017 , e- 1173804.pages 5 

- -Nasiri Ziba , F. Keyvan, Mahdi. Mohammadi, Nooredin. Haghani, Hamid. Determining The Anxiety 

of Patients Undergoing Spinal Surgery before and After Mobile- Based Training . Pharmacophore,8(6s) 

2017,e-1173511,pages 5 

- -Nasiri Ziba, F. Faryab Asl M. Hanani, S. Haqhani, H. Investigating General Health among 

Technologists in the Operating Room. Pharmacophore, 8(3) 2017, pages 11-18 

- -Hannani, S. Rezagholi, P. Nasiri Ziba, F. Ali Azad,N. Relationship Between Sleep Quality with job 

Stress and Quality of Life of Operating Room Technologists Working in University Hospitals Affiliated 

to Iran University of Medical Sciencesin 2016-17, Pharmacophore. 8(2) 2017, pages: 103-108 

- Nasiri Ziba, F. Sadeghi Meresht, F. Sayedfatemi, Naiemeh. Haghani, H. The effect of life skills training  

- Program on quality of life and its dimensions in patients with type 2 of diabetes. Annals of Tropical 

Medicine and Public Health , 2017,vol 10,issue 5 page: 1174-1178 

- -Nasiri Ziba, F. Nosrati, S. Hanani, S. The prevalence of musculoskeletal disorders among 

undergraduates and technicians of operating room of the educational hospitals affiliated with Iran 

University of Medical Sciences in 2016, Nursing Practice Today. 2017;4(3): 134- 142 

- Nasiri Ziba, F. Barghi Shirazi, F.  Effect of Nurses Awarness on Myocardial Infarction pain Management, 

Crit Care Nurs j. 2017,10 (1):e10020 

- -Nasiri Ziba, F. Barghi Shirazi, F. Mohammadi, N. Haghani, H. The Attitudes of Nurses in the CCU 

about Pain Management with Myocardial Infarction. International journal of , Pharmacy and Allied 

Sciences. November, 2015, 4 (11), 486- 493 

- -Nasiri Ziba ,F. Rasouli, D. Safaei, Z. Rokhafrooz,D   Rahmani, A. Factors Associated with Quality of 

life in Patients with Diabetic Foot Ulcers.  Jundishapur  J. Chronic Disease Care. 2015 January 4(1) 

- -Nasiri Ziba, F. Amrani, Neda. Considering the Effect of Baduanjin Exercise on Sleep Quality in Old 

Women. International Journal of Academic Research. 2015 january, vol 7. Issue 1 

- -Rasoulzadeh, N. Nasiri Ziba, F. Ehsani, S. Amini, F. Hadi, E. PIE( problem, Intervention, Evaluation) 

Record Training Impact of Nursing Record Quality by Nursing Students. International journal of 

Biology, Pharmacy and Allied Sciences. 2015  May 4(5) 3115-3124 

- -Nasiri Ziba, Fariba. Iran – a new  beginning.   The journal of Stomal Therapy Australia. Volume 29, 

Number 2 , june 2009, page 26 

 مقاالت فارسی 
فریبا نصیری زیبا ، مریم ساعتی،حمید حقانی. همبستگی هوش هیجانی با خودکارآمدی در بیماران دارای استومی گوارشی . نشریه پرستاری  -

 31-44، 1398، اردیبهشت ماه 117، شماره 32ای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران( . دوره ایران ) مرکز تحقیقات مراقبته

، صدیقه حنانی، فریبا نصیری زیبا ، نمامعلی آزادی . بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی تکنولوژیست ها ی اتاق یمان رضاقلیپ- -

، 26. مجله علوم پزشکی رازی  دوره  1395-1396لوم پزشکی ایران در سال عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه ع
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  57الی  50صفحات  1398، اردیبهشت 2شماره 

 یدرمان - یآموزش یها مارستانیاتاق عمل در ب یتها سیتکنولوژ یشغل زشیانگ یبررس -صدیقه حنانی   ،مریم دنیایی   ،فریبا نصیری زیبا -

 2سال سیزدهم شماره  – 97تابستان  –مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی  – 97 سال رانیا یوم پزشکتابعه دانشگاه عل

بررسی تفاوت ادراک از محیط آموزشی از دیدگاه دانشجویان مرد وزن کارشناسی  –صدیقه حنانی  ،سجاد فتح اللهی   ،فریبا نصیری زیبا  -

سال دوازدهم  شماره  – 96پاییز  –مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی  – 1396-1395ر سال اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران  د

3  

بررسی میزان بهره وری تکنولوژیستدهای جراح شاغل در بیمارستان های آموزشی   - صدیقه حنانی  ،علیرضا بیرامی ،نصیری زیبا   فریبا -

 سال دوازدهم شماره دوم – 1396تابستان  –پزشکی و علوم نظامی مجله علوم پیرا –دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 بهبود ابعاد جسمی کیفیت زندگی بررسی تاثیر تمرینات ورزشی کششی بر  - ،نورالدین محمدی2،عالیه عسکری زاده1فریبا نصیری زیبا -

 1392اسفند  –مجله علمی پژوهشی پزشکی  دانشور  بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس 

 بررسی وضعیت بهداشت روان پرستاران بخش های مراقبت ویژه  بیمارستان های آموزشی شهر تهران - فائزه بوغیری  ،فریبا نصیری زیبا -

 12 – 6صفحات    4شماره  ˛دوره اول  ˛ 91زمستان  ˛شریه پرستاری قلب و عروقن

 حقانی حمید˛رضا نبی امجد    ˛فریبا نصیری زیبا ̨ داود رسولی  -

 مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان دارای زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران  -

 45 -38یک  صفحات   ˛شماره ˛دوره نهم    90بهار     ˛فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

یری زیبا فریبا.  ناصری بروجنی نرگس. بررسی سطح مهارت خالقیت در دانشجویان .  نصمعصومه دل آرام  .صادقی گندمانی حمید رضا  -

پرستاری و پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. پژوهش در آموزش علوم 

  (3) 7.  1394پزشکی. پاییز 

 .رآبادی فراهانی, آغا فاطمه حسینی, طاهره صففریبا نصیری زیبانسرین سرابی,  -

: 69،اردیبهشت، شماره  24دوره  ; 1390فصلنامه پرستاری ایران،  های پرستاری.مندی بیماران دارای استومی از مراقبتبررسی رضایت  -

 .52-43صفحات 

مجله سالمت و ومی از مراقبت های پرستاری   انتظارات بیماران دارای  است. طاهره صفر آبادی   -نسرین سرابی و فریبا نصیری زیبا   -

   1389زمستان  – 4شماره  –سال دوازدهم  -مراقبت  ) فصلنامه پرستاری و مامایی اردبیل(

   مقایسه کیفیت خواب پرستاران شاغل در شیفت های ثابت و در گردش  -    - -

 سینی, اکرم ذونعمت کرمانی, فاطمه حفریبا نصیری زیبامحمد علی سلیمانی, 

        .38-29: صفحات 49،بهار، شماره  20دوره  ; 1386فصلنامه پرستاری ایران،

 -    , اکرم ذونعمت کرمانی, فاطمه حسینیفریبا نصیری زیبامحمدعلی سلیمانی,  -

       گردش.های ثابت و درمقایسه سالمت عمومی پرستاران شاغل در شیفت   -  -

 28-21: صفحات 50،تابستان، شماره  20 دوره ; 1386فصلنامه پرستاری ایران،

   های مقاربتی و ایدز و عوامل مرتبط با آنآگاهی و نگرش زنان در مورد بیماری -

 -, سیمین تعاون, حمید حقانیفریبا نصیری زیبامعصومه استوار, 

 .54-47: صفحات 48،زمستان، شماره  19دوره  ; 1385فصلنامه پرستاری ایران،

 -ان پرستاری و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بیمار سالمندمقایسه نگرش دانشجوی -

 , اکرم ذونعمت کرمانی, فاطمه حسینیفریبا نصیری زیباافسانه حسینی سرشت, 

 .67-57: صفحات 45،بهار، شماره  19دوره  ; 1385فصلنامه پرستاری ایران،

, محبوبه نظری جیرانی, فریبا نصیری زیبالیال لیل آبادی,   -هر تهراننیازهای زنان مبتال به سرطان پستان در بیمارستان های منتخب ش    -
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 .38-28: صفحات 40،زمستان، شماره  17دوره  ; 1383فصلنامه پرستاری ایران، فاطمه حسینی

 در سالآذر گرگاندرمانیزشیدر مرکز آموبستریبیمارانو درد بعداز عملاضطراببر میزانفتقترمیمجراحیاز عملقبلرسانیاثر اطالعبررسی- -

،تابستان،  14دوره  ; 1380فصلنامه پرستاری ایران، جوادیحسینی, فاطمه, فاطمهزیبافریبا نصیریمالیی, مهشید جعفرپور, الهعین .1380

 35-26: صفحات 29شماره 

فریبا عالیخانی, ضمیری, مریمنسترن .کنترلبا گروهنیبالی: کارآزماییدر زنانشکمجراحیازاعمالدرد پستأثیر ماساژبر شدتمطالعه  -

 .43-36: صفحات 29،تابستان، شماره  14دوره  ; 1380فصلنامه پرستاری ایران، حسینی, فاطمهزیبانصیری

دانشکده  6ی شمارهفصل نامه پرستار« نحوه مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید»(، 1372نصیری زیبا، فریبا، ) -

 پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش های داخلی در مورد نحوه ارائه مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال به »(، 1372نصیری زیبا، فریبا، ) -

 ، تهران1شماره  1ران دوره فصل نامه مرکز اطالعات مدارک علمی ای« آرتریت روماتوئید

انشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، د 7فصل نامه پرستاری شماره« سندرم کارپال تانل»(، 1372نصیری زیبا، فریبا، ) -

 تهران.

- IJN 1993, 0(7): 64-66    When you are asked about Carpal Tunnel Syndrome Fariba Nasiri-Ziba  
نشریه علمی فرهنگی دانشجو، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم « کوله سیستکتومی را آسانتر سازید»(، 1370نصیری زیبا، فریبا، ) -

 ، تهران.1پزشکی ایران، سال اول شماره 

 

 كتاب ها       )گردآوري و تدوین، ترجمه، ویرایش(

 (    2018 و   2014  و   2010 و   2008و   2004  برونر و سودارث   ترجمه     کتاب های  ارتوپدی      )

 ترجمه بخشی از کتاب مراقبت در منزل

 1383-1384    کتاب های سنجش تکمیلیترجمه و تالیف بخشی از  -

 1384ترجمه و تالیف کتاب چشم و گوش  -

 1384ترجمه و تالیف کتاب پرستاری سالمندی -

 1384پرستاری توانبخشیترجمه و تالیف کتاب  -

 1383ترجمه و تالیف روش کار در اطاق عمل -

 ) تالیف(    1374و کتاب مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به آرتریت روماتویید    -

 1393آموزش به بیماران دیابتی ) تالیف(  -

 1397مدیریت درد در بیماران قلبی  -

 ) در حال تكمیل(                كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها

 در حال تکمیل( )        در کنگره های متعدد داخلی  و خارجی و  بین المللی         ارائه شفاهی -

 2018 -1397 – استانبول – هترکی – کاربردی  یزبان شناس یالملل نیکنفرانس بپنجمین  در  یسخنران -

 تهران -  1393ایران اسفند    یسخنرانی در کنگره دانشگاه علوم پزشک -

 تهران -  1391اسفند  1-3ایران –دانشگاه تهران -ایمنی  آسم آلرژی   -سخنرانی در کنگره بین المللی  -

 تهران– 1391دی ماه  1آذر تا  29ایران  –سخنرانی در کنگره  سالیانه انجمن کولوپروکتولوژی  -

  2012 – استرالیا – 1391فروردین و اردیبهشت  –آدالید  –سخنرانی در کنگره بین المللی انتروستومال تراپیست های جهان  -

 تهران -1390مهر  27-29سخنرانی در اولین همایش بین المللی اتحادیه آسیایی استومی  -

 تهران 1390آبان  11-13سخنرانی در ششمین کنگره سالیانه انجمن علمی  جراحان عمومی ایران  -

 

    ارائه پوستر

http://ijn.iums.ac.ir/browse.php?mag_id=56&slc_lang=en&sid=1
http://ijn.iums.ac.ir/files/site1/user_files_e64ade/anyone-A-10-530-127-49a4351.pdf
http://ijn.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Fariba+Nasiri-Ziba
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  –لمللی در کنگره های خارجی   بین ا -

 2012 -  استرالیا –آدالید    -کنگره انتروستومال تراپیست های جهان   -

 امریکا -میامی    –کنگره   جهانی درد     -و ارائه پوستر  آنالین   -

 فعاليت هاي فرهنگي

 1397شرکت در کارگاه های دانش افزایی تابستان  -

 (1396شرکت در کارگاه های دانش افزایی شهریور)  -

 ( 1394)  شرکت در کارگاه های دانش افزایی -

 1392 شرکت در کارگاه ضیافت ) یک هفته در ماه مبارک رمضان (   -

 شرکت در کار گاه های نشست هم اندیشی اساتید -

 1394تیر ماه  –اخالقی  –شرکت در کارگاه های   علمی  -

 

              اعتبارات پژوهشي

 و سخنرانی در کنگره های بین المللی خارج از گشور خارجی چاپ مقاالت در مجالت داخلی و

 جوايز و افتخارات

  1397 -2018 –استانبول  – هترکی –  یکاربرد یزبان شناس یالملل نیکنفرانس ب نیاز  پنجم مقاالت برتر  ریلوح تقد افتیدر -

 بین المللی زبان شناسی کاربردی  از پنجمین کنفرانس مقاالت برتر     SCDBU- Moscow     Iتندیسدریافت  -

 2018استانبول  –ترکیه   -

 1397اتاق عمل    انیدانشجوکشوری  کنگره  نی) داور برتر(  از اول لوح سپاس افتیدر -

 1397اولین همایش پژوهشی  کشوری دانشجویان اتاق عمل  تندیس دریافت -

 1397ریاست محترم دانشگاه   از  ریلوح تقد افتیدر -

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تقدیر از بسیج دانشجوییدریافت  لوح   -

 دانشکده پرستاری و مامایی دریافت   لوح تقدیر از نهاد رهبری -

 خانم دکتر اسکویی( –) خانم دکتر مداح  ایران تقدیر نامه  از طرف ریاست های محترم دانشکده پرستاری و مامایی -

 و بی اختیاری های دفعی  استومی –تخصصی زخم  کارگاه های سخنران برتر -

 – دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی   EDOدریافت  لوح تقدیر از طرف  -

   1388اردیبهشت   -دانشجویان شاهد و ایثارگر  استاد مشاور نمونه لوح تقدیردریافت  -

 1390تیر ماه     -نشگاه تهران و ایران  از   طرف  دانش آموختگان دا -لوح تقدیر استاد نمونه دریافت  -

 1391اردیبهشت  –در گرامیدا شت روز معلم  – تهران  از طرف دانشجویان دانشگاه  -استاد محبوب  )نفر اول( انتخاب  به  عنوان -

  

 تا کنون 2006از سال  عضو انجمن انتروستومال تراپیست های جهان               اطالعات ديگر

  

 1398زبيني:          آخرين با

 


