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 ( CV)  سوابق حرفه اي 

 

 
 
 
 
 
 

  مشخصات فردي

 عكس 

 نام فریبا 

 نام خانوادگي  نصیري زیبا 

 محل تولد  تهران

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

 آدرس محل كار

 شماره تلفن محل كار  

 شماره تلفن همراه  

 فاكس محل كار 

Fariba_nz@yahoo.com پست الكترونیكي، كار  آدرس 

الكترونیكي،    پست  آدرس 

 شخصي 

  عضو هیئت علمي مربي                                         رتبه علمي

 

       مدارك و دوره هاي آموزشي

 داراي مدرك کارشناسي ارشد آموزش داخلي جراحي از دانشگاه تهران  

 و داراي مدرك کارشناسي از دانشگاه علوم پزشکي ایران 

 2007کانادا    -از دانشگاه تورنتو   WOUND CARE  دوره درسي  مدرك تخصصيداراي 

 2006 – پرت – ایاز  کشور استرال   ET / WOCN يدفع   ي ها ياریاخت يو ب  يزخم  استوم     يمدارك  دوره  تخصص   يدارا

 1389  رانای –تهران   يستی( از دانشگاه علوم بهز  ي ) مهارت حرفه ا   يسالمند شناس يمدرك دوره تخصص  ي و    دارا

 2012 -آدالید  -ا استرالی –بررسي اندام تحتاني   –گذراندن کارگاه هاي دبریدمان  

 

•  

       آموزشيدوره هاي 

 1389برگزاري دوره  تخصصي کوتاه مدت ) دو ماهه( مدیریت جامع زخم       

 1387-1386برگزاري کارگاه هاي پنج روزه   زخم   استومي   و بي اختیاري هاي دفعي 

 برگزاري کارگاه هاي ورزش درماني و بیماري هاي داخلي جراحي 

 1397-دانشگاه علوم پزشکي ایران  –برگزاري کارگاه زخم 

 1393گاه استومي در دانشگاه علوم پزشکي ایران ربرگزاري کا

شتی ردمانی اریان گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 دانشکده رپستاری و مامایی 

mailto:hpeyravi@hotmail.com
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•  

 ،    ترکي آذربایجان ) باکو( ،   تا حدودي آشنایي با ترکي استانبولي ، و آشنایي بسیارکم با زبان فرانسه  انگلیسي               زبان

•  

         عالقه مندي هاي حرفه اي 

 ) فارسي و انگلیسي(  انتشار مقاالت          

 چاپ کتاب هاي تخصصي  بین المللي        

 تدریس در کالس هاي تخصصي داخلي و خارجي           

       -ارائه سخنراني در کنگره هاي بین المللي         

       زخم و استومي و بي اختیاري هاي دفعي برگزاري کارگاه هاي تخصصي      

     ( ) کمیته ارزشیابي، کمیته کتابخانه، کمیته بازنگري، کمیته پژوهشي   -عضو کمیته هاي تخصصي        

 ها    راهنمایي پایان نامه      

 

       ي کنونيعضویت هاي حرفه ا

 عضو انجمن انتروستومال تراپیست هاي جهان    

                                        

   -1389از سال    دانشگاه ایران -دانشگاه تهران   -عضو کمیته پژوهشي گروه داخلي جراحي دانشکده پرستاري و مامایي    
                                             

 1394 -  1392از سال  دانشگاه علوم  پزشکي ایران    -دانشکده پرستاري و مامایي   ) نماینده رییس دانشکده (  عضو شوراي پژوهشي   

                                             

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

 

  انتصابات آكادمیك كنوني 

 

 سال عضو هیئت علمي      29سابقه کار حرفه اي و تجربیات آموزشي   

 و تدریس دروس مختلف داخلي جراحي  

کارشناسي  ارشد    -    درمقاطع  سالمندي  کارشناسي  پرستاري)  مختلف   هاي  ویژه(  –توانبخشي    -رشته  و  جراحي        -داخلي 

 در       فارماکو تراپي بالیني   دکتري تخصصي و    پزشکي عمومي   -کارشناسي ارشد اتاق عمل 

 

پزشکي    دانشگاه علومو         دانشگاه تهران     -دانشکده هواپیمایي آسمان    -   تهران پزشکي    دانشگاه آزاد واحد   –  دانشگاه  شیراز )  

 (دانشکده پیراپزشکي   – ایران

   مفاهیم –بررسي وضعیت سالمت  -اتاق عمل  –تمام دروس کارشناسي ، بخصوص  تدریس ارتوپدي تدریس -

دکتري  تدریس معاینات بالیني به دانشجویان    -  ارشد    3و داخلي جراحي    مفاهیم ونظریه ها    -ارشد و دکتري    تدریس دروس-
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  –ارشد داخلي جراحي  روش شناسي تحقیق  -پایش پیشرفته ارشد اتاق عمل  و  پایش ارشد ویژه    –تخصصي فارماکوتراپي بالیني  

  ، ها   نظریه  و  ها  رشته  تئوري  ارشد   مزمن   و  حاد  جراحياختالالت  ها   -داخلي  نظریه  و  ها  و  ،تئوري  سالمند   سالمت  بررسي 

و    دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسالمي ،  )  تا کنون  1370از سال     -رشته سالمندي    کارشناسي ارشداختالالت عملکردي جسماني  

 (  پزشکي ایران دانشگاه علوم 

تئوري و نظریه ها ، پایش، روش شناسي تحقیق و اختالالت حاد به زبان انگلیسي به دانشجویان   -تدریس دروس کارشناسي ارشد  

 بین الملل دانشگاه علوم پزشکي ایران 

 تدریس اصول و مباني توانبخشي و پرستاري توانبخشي  به دانشجویان کارشناسي ارشد توانبخشي

 تدریس درس الگوها و نظریه  ها –کارشناسي ارشد –  رشته   داخلي جراحي  و  توانبخشي   و سالمندي  

 تدریس درس روش شناسي تحق یق – کارشناسي ارشد – دانشگاه تهران و دانشگاه ایران  ) دانشکده پرستاري  و دانشکده پیراپزشکي( 

 تدریس درس اختالالت  حاد و  مزمن –  کارشناسي ارشد – رشته داخلي جراحي

 يسالمندرشته ارشد   يکارشناس انیدانشجو –جسماني عملکردي اختالالت  – 1 يسالمنددرس   سیتدر

 دانشکده پیراپزشکي  –به رشته کارشناسي ارشد اطاق عمل   سمینار مسائلتدریس درس 

 ( علوم پزشکي ایرانو دانشگاه  دانشگاه تهران تدریس دروس کارشناسي ارشد ویژه ) 

 (الملل شاخه بین    –دانشجوي خارجي  –) دانشگاه تهران  کارشناسي ارشد ویژهتدریس دروس   

 دانشگاه تهران   داروسازي  دانشکده– فارماکوتراپي بالیني   - دکتري تخصصي به دانشجویان  معاینات بالینيتدریس 

 رشته کارشناسي ارشد توانبخشي –تدریس درس مباني توانبخشي 

 به دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد نرا ق  تخصصي  زبان انگلیسيدرس  تدریس 

 دانشگاه علوم پزشکي ایران    و اطالع رساني دانشکده مدیریت  دانشجویانتدریس  درس خدمات بالیني به     

 دانشگاه شیراز    اطاق عملرشته به دانشجویان   تخصصي  اطاق عملتدریس دروس 

 

 1397دانشگاه علوم پزشكي ایران   – سخنران کارگاه اورژانس هاي ارتوپدي

 1394دانشگاه علوم پزشكي ایران  -   CCU   سخنران کارگاه  دوره آموزشي پایگاه

 1394دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران   – سخنران کارگاه کنترل عفونت 

 1393دانشگاه علوم پزشكي ایران  -سخنران کارگاه استومی

 1388دانشگاه علوم پزشكي ایران  – کارگاه دوره کوتاه مدت تخصصی بین المللی استومی زخم و بی اختیاری های دفعیسخنران  

 1388دانشگاه اصفهان  –  سخنران کارگاه زخم و استومي

 1392دانشكده پزشكي بین الملل دانشگاه تهران  – سخنران کارگاه

 1386دانشگاه علوم پزشكي ایران  دانشكده پرستاري و مامایي  – دفعيسخنران کارگاه زخم استومي و بي اختیاري هاي 

   - 1385دانشكده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشكي ایران  – سخنران کارگاه زخم استومي و بي اختیاري هاي دفعي

 1389 –ه تهران  دانشكده پرستاري و مامایي دانشگا –  سخنران کارگاه دوره کوتاه مدت دو ماهه مدیریت جامع زخم

 1387از آبان تا بهمن   يدفع ي ها  ياریاخت  يزخم و ب يدر  استوم  سالمت به عنوان کارشناس ویسخنران راد

 ي بهشت دی دانشگاه شه        يجامعه پزشك ج بسی – سخنران  کارکاه زخم

 ي بهشت دی دانشگاه شه   كنگره     -اندام      ي تروما     سخنران کارگاه

 دانشگاه شاهد             يورزش درمان      کارگاهسخنران 
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 آسمان یيمایدانشكده هواپ      -   -   دوره کوتاه مدت  پرستار پرواز کارگاه تخصصي  سخنران 

 

 1385ایران  برگزاري کارگاه استومي در دانشگاه علوم پزشکي

 مختلف  کشور  يدر کارگاه ها يدفع يها  ي اریاخت يو ب ياستوم -  زخم  يتخصص يسخنران کارگاه ها 

 1387برگزاري کارگاه زخم پاي دیابتي در دانشگاه علوم پزشکي ایران 

 1386 و بي اختیاري در دانشگاه علوم پزشکي ایران   دبیر علمي کارگاه هاي پنج روزه زخم استومي

 دانشگاه علوم پزشکي ایران  -1388زخم  استومي  و بي اختیاري هاي دفعي   ماه( 2) دوره تخصصي کوتاه مدتسخنران 

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

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

   ایران  سخنران و دبیر علمي سمینار ورزش درماني و بیماري ها دردانشگاه علوم پزشکي

 سخنران کنگره هاي داخلي و خارجي 

 و دانشگاه اصفهان  در کنگره هاي پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران  کارگاه استومي وزخم پاي دیابتيبرگزاري 

1389 

 1391  -  کنگره کولوپروکتولوژي تهران    -شاخه پرستاري   – دبیر علمي

 1391الي  1385همکاري با انجمن علمي استومي تهران     از سال هاي 

   1393تیر   –دبیر علمي و اجرایي  و سخنران کارگاه استومي  دانشگاه علوم پزشکي ایران سال 

 1394اردیبهشت  -دبیر علمي و اجرایي و سخنران کارگاه کنترل عفونت  دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران سال   

   1395     دانشکده پیراپزشکي         دبیر علمي  سمینار آناتومي

 1395   يراپزشکی کنترل عفونت    دانشکده پ   ناریسخنران  سم

  1397تیر  –کارگاه اورژانس هاي ارتوپدي   دبیر علمي و اجرایي 

   1397تیر  –کارگاه زخم و پانسمان هاي نوین با تاکید بر زخم بستر  دبیر علمي و اجرایي 

 

            شایستگي هاي آموزشي

 و   دکتري تخصصي  –کارشناسي ارشد  –تدریس دروس تخصصي  در مقاطع مختلف کارشناسي      

 (  1377معاون مدیر گرده داخلي و جراحي ) دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران 

 ) از طرف دانشگاه علوم پزشکي ایران(  عضو کمیته دیابت وزارتخانه

      دانشکده پرستاري و مامایي عضو کمیته ارزشیابي

 دانشکده پرستاري و مامایيعضو کمیته کتابخانه    

 استومي وزارتخانه  عضو شوراي تصمیم گیري برنامه مراقبت از

 دانشکده پرسناري و مامایي    عضو کمیته پژوهشي گروه داخلي جراحي

 (دانشگاه ایرانو  دانشگاه تهران جراحي )   يگروه داخلمنتور 

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

  –کاهش شنوایي   –پرستاري توانبخشي    –اورژانس هاي ارتوپدي    -پیوند مغز استخوان    )     سمینار هاي  دانشجویي    استاد راهنماي 

 1389تا   1371از سال  سالمندي (         –کیفیت زندگي بیماران دیابتي   –سکته مغزي و توانبخشي  –کمر درد 
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 سخنران ) ارائه مقاله (  در کنگره هاي  بین المللي 

 دبیر علمي دوره تخصصي کوتاه مدت  مدیریت  جامع  زخم برگزاري  ،سخنران و 

 استومي   زخم و  کارگاه هاي، سخنران  و دبیر علمي برگزاري 
 

 
 

                 تجربیات پژوهشي

 تاکنون  1373از سال پایان نامه ها    راهنمایي    

    تاکنون-1389 از  عضویت در کمیته هاي پژوهشي گروه داخلي جراحي    -

 (  1394-1392)    نشکدهنماینده رییس دانشکده  در شوراي  پژوهشي دا - 

   چاپ مقاالت در مجالت داخلي و خارجي -

      پایان نامه     30حداقل  استاد راهنماي                     نامهپایان 

 

 ) عناوین  تعدادي از  پایان نامه ها که تحت راهنمایي بوده است(  پایان نامه    ي  استاد راهنما

 

 - 1397کرمانشاه سال بررسي کیفیت خواب سالمندان مبتال به بیماري عروق کرونر بستري در بیمارستان امام علي شهر  -

   1397اول مهر  -مقایسه آموزش با رویکرد خانواده محور و مددجو محور بر کیفیت زندگي افراد داراي استومي گوارشي-

 

 مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتني بر تلفن همراه و سخنراني بر اضطراب بیماران تحت عمل جراحي به روش اسپاینال -

 1396مهر ماه     3    

بررسي ارتباط هوش هیجاني سالمت عمومي و شادکامي  در تکنولوژیست هاي اتاق عمل بیمارستان هاي اموزشي  دانشگاه      -

 1396مرداد  11  -علوم پزشکي ایران  

 1396تیر ماه 20   -برنامه اموزش خود مراقبتي بر کیفیت زندگي و استرس بیماران داراي استومي گوارشي   بررسي تاثیر  - 

   ي ها مارستانیاتاق عمل ب يها نیها و تکنس ستیو عوامل مرتبط با آن در تکنولوژ يعضالن  ياختالالت اسکلت وعیش ي سبرر  -

 (1396تیر ماه   19 ) -   95-96 ران،سالیا يدانشگاه علوم پزشک يآموزش

 1396اردیهشت    1 8 – 2و عزت نفس بیماران دیابت نوع  بررسي تاثیر اجراي برنامه آموزش خود مراقبتي بر سالمت روان  -

 1395اسفند  24  -2تاثیر برنامه آموزش مهارت هاي زندگي بر هوش هیجاني و کیفیت زندگي بیماران دیابتي نوع بررسي   -

   1395اسفند   24    -      ي ابتید يبر روند بهبود زخم پا دیکلرا  درویه   نینیژل آلو ورا و ژل  آرژ ریتاث سهیمقا - 

ارتباط  -    در      بررسي  بستري  میوکارد  انفارکتوس  به  مبتال  بیماران  درد  مدیریت  از  ویژه  بخش  پرستاران  نگرش  و  آگاهي 

 1394ن نامه  دي ماه دفاع پایا -  1394بیمارستان هاي منتخب شهر تهران  سال 

و    استومي گوارشيپرستاران مراقبت کننده از بیماران داراي    آگاهيمقایسه دو روش آموزش کارگاهي و الکترونیکي بر   -

 26/5/94    –رضایتمندي آنان از دو روش آموزشي .    

بیمار   - مراقبت  به  نسبت  پرستاران  عملکرد  و  نگرش  دانش   بر  آموزشي  کارگاه  و  کتابچه  با  روش آموزش  دو  تاثیر  بررسي 
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   5/93/ 25  -.   سالمند

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

   1392/   11/  15    -  .مولتیپل  اسکلروزیسبه بررسي تاثیر تمرینات ورزشي کششي بر کیفیت زندگي بیماران میتال  -

 

در   - شاغل  پرستاران  در  روان  بهداشت  وضعیت  ویژهبررسي  هاي  هاي    CCU, ICU, ED)  بخش  بیمارستان  در  دیالیز(  و 

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

 

  همو دیالیزيوریدي در بیماران    –بررسي تاثیر ماساژ نقطه هوکو با یخ بر نمره درد ناشي از ورود سوزن به فیستول شریاني  -

–   2   /3  /90   

بستري در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم  زخم پاي دیابتيبررسي عوامل مرتبط با کیفیت زندگي بیماران داراي  -

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

از مراقبت هاي پرستاري با رضایت  آنها از مراقبت هاي دریافت شده در    استوميبررسي ارتباط انتظارات بیماران داراي   -

   1387/  12/   19  – تارخ دفاع     1387ستان هاي آموزشي شهر تهران بیمار

در دو گروه پرستاران شبفت ثابت و شیفت در گردش مراکز آموزشي درماني دانشگاه  سالمت عمومي و کیفیت خوابمقایسه  -

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

بیماربررسي مقایسه اي نگرش   - از  به مراقبت  در دانشگاه هاي علوم   سالمند   دانشجویان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت 

 1384/   7/   13 –تارخ دفاع         1384پزشکي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي شهر تهران 

      منتخب شهر تهران يها مارستان یزنان مبتال به سرطان پستان در ب يازهاین -

در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه  میگرن بررسي تاثیر روش تن آرامي بر دفعات وقوع  طول مدت و شدت سر درد هاي -

  1377/  12/   2 –تاریخ دفاع   1377هاي اعصاب بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي شهر تهران در سال 

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

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

  

           انتشارات

    7139سال  الي  1384 سال   از(  ارتوپدي )  برونر   کتاب ترجمه 5 

   1374  –(  توییدا آرتریت روم)   تالیف یک کتاب  -

 1384-1383- )تالیف(  –توانبخشي  –اطاق عمل  -سالمندي –چشم و گوش  – کتاب هاي سنجش تکمیليو چندین بخش از   

   مراقبت در منزلو ترجمه  بخشي از کتاب  

 1393  – () تا لیفآموزش به بیماران دیابتي 

   1397مدیریت درد در بیماران قلبي ) تالیف( 

         مقاله انگلیسي و فارسي   35    حداقل       -  مقاله هاي منتشر شده 

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

Northwestern Iranian Languages,                                                 2018 ,pages 54-  

 

-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 
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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 فارسي

فریبا نصیري زیبا، محمد جواد ویسي میانکلي، حمید حقاني. بررسي کیفیت خواب با ویژگي هاي جمعیت شناختي سالمندان   -

11الي  1صفحات  -1397در سال مبتال به بیماري عروق کرونر بستري در بیمارستان امام علي )ع(   

خواب با کیفیت زندگي تکنولوژیست هاي اتاق عمل شاغل در  پیمان رضا قلي، صدیقه حناني، فریبا نصیري زیبا. ارتباط کیفیت  -

.   1398،آبان   120،شماره  32درماني  دانشگاه علوم پزشکي ایران، نشریه پرستاري ایران،دوره  –بیمارستان هاي آموزشي 

32الي  24صفحات   

- خودکارآمدي در بیماران داراي استومي گوارشي .  فریبا نصیري زیبا ، مریم ساعتي،حمید حقاني. همبستگي هوش هیجاني با -

، اردیبهشت ماه  117، شماره 32نشریه پرستاري ایران ) مرکز تحقیقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ایران( . دوره 

1398 ،44-31  
 

-پیمان رضاقلي، صدیقه حناني، فریبا نصیري زیبا ، نمامعلي آزادي . بررسي ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلي تکنولوژیست ها 

. مجله علوم پزشکي   1395-1396ي اتاق عمل شاغل در بیمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي ایران در سال 

 رازي  دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1398 صفحات 50 الي 57  

            فریبا نصیري زیبا،  مریم دنیایي ، صدیقه حناني  - بررسي انگیزش  شغلي تکنولوژیس تهاي اتاق عمل در بیمارستان  

تابستان   –مجله علوم پیراپزشکي و بهداشت نظامي  – 97 سال ران یا يتابعه دانشگاه علوم پزشک يدرمان - يآموزش يها

2سال سیزدهم شماره  – 97  

بررسي تفاوت ادراك از محیط آموزشي از دیدگاه دانشجویان   –صدیقه حناني  ،سجاد فتح اللهي   ،فریبا نصیري زیبا  -     -

مجله علوم پیراپزشکي و بهداشت   – 1396-1395مرد وزن کارشناسي اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکي ایران  در سال 

   3سال دوازدهم  شماره  – 96پاییز  –نظامي 

-   
بررسي میزان بهره وري تکنولوژیستدهاي جراح شاغل در   - صدیقه حناني  ، علیرضا بیرامي ، نصیري زیبا   فریبا -   -

سال  – 1396تابستان  –مجله علوم پیراپزشکي و علوم نظامي  –بیمارستان هاي آموزشي  دانشگاه علوم پزشکي ایران 

 دوازدهم شماره دوم  
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-     

 -  فریبا نصیري زیبا1،عالیه عسکري زاده 2،نورالدین محمدي  -   بررسي تاثیر تمرینات ورزشي کششي بر  بهبود ابعاد جسمي   -

اسفند  –مجله علمي پژوهشي پزشکي  دانشور   بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس  کیفیت زندگي  

- 1392 

آموزشي  بررسي وضعیت بهداشت روان پرستاران بخش هاي مراقبت ویژه  بیمارستان هاي  - فائزه بوغیري  ،فریبا نصیري زیبا -

12 – 6صفحات     4شماره   ̨ دوره اول  ̨  91زمستان  ̨ شریه پرستاري قلب و عروقن شهر تهران   

 
 

حمید حقاني˛رضا نبي امجد     ˛فریبا نصیري زیبا  ̨داود رسولي    -  

علوم پزشکي شهر  مقایسه کیفیت زندگي زنان و مردان داراي زخم پاي دیابتي بستري در بیمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي    

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

.  نصیري زیبا فریبا.  ناصري بروجني نرگس. بررسي سطح مهارت  معصومه دل آرام   .صادقي گندماني حمید رضا  - -

بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم  خالقیت در دانشجویان پرستاري و پرستاران شاغل در 

   (3)  7.  1394پزشکي تهران. پژوهش در آموزش علوم پزشکي. پاییز 

-   

. , طاهره صفرآبادي فراهاني, آغا فاطمه حسینيفریبا نصیري زیبانسرین سرابي,   

  24دوره  ; 1390فصلنامه پرستاری ايران،   پرستاري. هاي مندي بیماران داراي استومي از مراقبت بررسي رضایت  -  -

.52-43: صفحات 69،ارديبهشت، شماره   

 

مجله  انتظارات بیماران داراي  استومي از مراقبت هاي پرستاري   . طاهره صفر آبادی    -نسرین سرابي و فریبا نصیري زیبا   -  -

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

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

, اکرم ذونعمت کرماني, فاطمه حسیني فریبا نصیري زیبامحمد علي سلیماني,   

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

-     , اکرم ذونعمت کرماني, فاطمه حسیني فریبا نصیري زیبامحمدعلي سلیماني,   

گردش.هاي ثابت و در مقایسه سالمت عمومي پرستاران شاغل در شیفت   -          

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

    هاي مقاربتي و ایدز و عوامل مرتبط با آن بیماري آگاهي و نگرش زنان در مورد 

-, سیمین تعاون, حمید حقانيفریبا نصیري زیبامعصومه استوار,   
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.54-47: صفحات 48،زمستان، شماره   19دوره  ; 1385فصلنامه پرستاری ايران،   

 -مقایسه نگرش دانشجویان پرستاري و پرستاران شاغل نسبت به مراقبت از بیمار سالمند

, اکرم ذونعمت کرماني, فاطمه حسیني فریبا نصیري زیباانه حسیني سرشت, افس  

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

نیازهاي زنان مبتال به سرطان پستان در بیمارستان هاي منتخب شهر تهران    -    

اني, فاطمه حسیني, محبوبه نظري جیرفریبا نصیري زیبالیال لیل آبادي,   

.38-28: صفحات 40،زمستان، شماره  17دوره  ; 1383فصلنامه پرستاری ايران،   

 

در مرکز  بستريبیماران و درد بعداز عمل اضطراببر میزان فتقترمیمجراحياز عمل قبلرساني اثر اطالع بررسي-

. 1380 در سالآذر گرگاندرمانيآموزشي  

جوادي حسیني, فاطمه , فاطمهزیبافریبا نصیري مالیي, مهشید جعفرپور, الهعین  

35-26: صفحات 29،تابستان، شماره   14دوره   ; 1380فصلنامه پرستاری ايران،   

 .کنترلبا گروه بالیني: کارآزمایيدر زنان شکمجراحي ازاعمالدرد پستأثیر ماساژبر شدتمطالعه   -  

 حسیني, فاطمهزیبافریبا نصیري عالیخاني, م ضمیري, مرینسترن 

 .43-36: صفحات 29،تابستان، شماره   14دوره   ; 1380فصلنامه پرستاری ايران، 

 

  6(، »نحوه مراقبتهاي پرستاري از بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید« فصل نامه پرستاري شماره1372نصیري زیبا، فریبا، ) -  

مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران. دانشکده پرستاري و   
 

    -     ( فریبا،  زیبا،  مراقبتهاي  1372نصیري  ارائه  نحوه  مورد  در  داخلي  هاي  بخش  پرستاران  آگاهي  میزان  »بررسي   ،)

 ، تهران 1شماره  1پرستاري از بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید« فصل نامه مرکز اطالعات مدارك علمي ایران دوره 

7ل تانل« فصل نامه پرستاري شماره (، »سندرم کارپا1372نصیري زیبا، فریبا، )   -        

 دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران، تهران. 

 
IJN 1993, 0(7): 64-66    When you are asked about Carpal Tunnel Syndrome Fariba Nasiri-Ziba  

-( فریبا،  زیبا،  و 1370نصیري  پرستاري  دانشکده  دانشجو،  فرهنگي  علمي  نشریه  سازید«  آسانتر  را  سیستکتومي  »کوله   ،)

 ، تهران. 1ماره مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران، سال اول ش

 
 

 كتاب ها       )گردآوري و تدوین، ترجمه، ویرایش( 

 (     2018 و    2014  و     2010 و    2008و   2004   برونر و سودارث   ترجمه     کتاب هاي  ارتوپدي      )

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


 

 11 

 

 ترجمه بخشي از کتاب مراقبت در منزل 
 

 1383-1384    کتاب هاي سنجش تکمیلي ترجمه و تالیف بخشي از  

 1384ترجمه و تالیف کتاب چشم و گوش 

 1384ترجمه و تالیف کتاب پرستاري سالمندي

 1384ترجمه و تالیف کتاب پرستاري توانبخشي

 1383ترجمه و تالیف روش کار در اطاق عمل

 ) تالیف(     1374و کتاب مراقبت هاي پرستاري از بیماران مبتال به آرتریت روماتویید   

 1393ران دیابتي ) تالیف( آموزش به بیما

 1397مدیریت درد در بیماران قلبي 
 

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

 در حال تکمیل(  )        در کنگره هاي متعدد داخلي  و خارجي و  بین المللي         ارائه شفاهي

 2018  -1397 –  استانبول – هترکی  – کاربردي  يزبان شناس يالملل ن یدر کنفرانس ب يسخنران

 تهران  -    1393ایران اسفند    يسخنراني در کنگره دانشگاه علوم پزشک

 تهران  -  1391اسفند  1-3ایران –دانشگاه تهران -ایمني  آسم آلرژي   -سخنراني در کنگره بین المللي  

 تهران – 1391دي ماه  1آذر تا   29ایران  –سخنراني در کنگره  سالیانه انجمن کولوپروکتولوژي 

   2012  – استرالیا – 1391فروردین و اردیبهشت  –آدالید  –سخنراني در کنگره بین المللي انتروستومال تراپیست هاي جهان  

 تهران  -1390مهر  27-29سخنراني در اولین همایش بین المللي اتحادیه آسیایي استومي  

 تهران  1390آبان  11-13سخنراني در ششمین کنگره سالیانه انجمن علمي  جراحان عمومي ایران 
 

 
 

     ارائه پوستر

  –در کنگره هاي خارجي   بین المللي    

 2012 -  استرالیا –آدالید    -کنگره انتروستومال تراپیست هاي جهان      

 امریکا -میامي     –کنگره   جهاني درد      -و ارائه پوستر  آنالین      

 

 فعالیت هاي فرهنگي 

 1397شرکت در کارگاه هاي دانش افزایي تابستان 

 ( 1396شرکت در کارگاه هاي دانش افزایي شهریور) 

 (  1394)  شرکت در کارگاه هاي دانش افزایي

 1392 شرکت در کارگاه ضیافت ) یک هفته در ماه مبارك رمضان (  

 شرکت در کار گاه هاي نشست هم اندیشي اساتید 
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 1394تیر ماه  –اخالقي    –شرکت در کارگاه هاي   علمي 

 

 و سخنراني در کنگره هاي بین المللي خارج از گشور    داخلي و خارجيچاپ مقاالت در مجالت                    اعتبارات پژوهشي

 

 

   جوایز و افتخارات

    1397 -2018 –استانبول  – هترکی –  يکاربرد يزبان شناس يالملل نیکنفرانس ب ن یاز  پنجم ریلوح تقد افتیدر

   RUSSIA- Moscow   -2018  -از پنجمین کنفرانس بین المللي زبان شناسي کاربردي   SCDBU – UNESCO دریافت تندیس 

 1397اتاق عمل    انیدانشجوکشوري   کنگره  نیلوح سپاس ) داور برتر(  از اول افتیدر

 دانشگاه علوم پزشکي ایران   –دریافت تندیس اولین همایش پژوهشي سالیانه دانشجویي اتاق عمل کشور 

 1397  -از ستاد شاهد  ریلوح تقد افتیدر

 دانشکده پرستاري و مامایي دانشگاه علوم پزشکي ایران  دریافت  لوح تقدیر از بسیج دانشجویي 

 دانشکده پرستاري و مامایي دریافت   لوح تقدیر از نهاد رهبري

 خانم دکتر اسکویي(  –) خانم دکتر مداح   ایران تقدیر نامه  از طرف ریاست هاي محترم دانشکده پرستاري و مامایي

 و بي اختیاري هاي دفعي   استومي –کارگاه هاي تخصصي زخم   سخنران برتر

 – ه شهید بهشتي دانشکده پرستاري و مامایي دانشگا   EDOدریافت  لوح تقدیر از طرف 

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

 1390تیر ماه     -از   طرف  دانش آموختگان دانشگاه تهران و ایران   -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 هاي جهان                اطالعات دیگر

•  

 1399آخرين بازبيني:       

 


