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 رزومه ی سعید جزینی،عضو هیات علمی گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه آزاد اصفهان

 

 تحصیلی سوابق.1

 فارغ التحصیل کارشناسی اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی کاشان-

 فارغ التحصیل اولین دوره ی کارشناسی ارشد اتاق عمل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -

 

 آموزشی سوابق.2

 عملی(-کارورزی-)کارآموزی1396مدرس گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال-

 )کارآموزی(1396مدرس گروه اتاق عمل دانشکده ی پرستاری بروجن در سال -

 )تئوری(1398-1397پزشکی الیگودرز،گروه اتاق عمل درسال  کدهمدرس گروه اتاق عمل دانش -

-1397-1394در سال آزاد واحد نجف آباد دانشگاه  پرستاریو مدرس گروه اتاق عمل-

 تئوری(-کارورزی-)کارآموزی1398

 )کارورزی(1398-1397مدرس گروه پرستاری دانشگاه  آزاد واحد خوراسگان در سال -

 

 سوابق پژوهشی3.

 الف:مقاالت

 مقاله درژورنال های خارجی و داخلی با عناوین: 9چاپ 

 ویلیامز بر کیفیت زندگی پرسنل اتاق عملاثر تمرینات فلکسوری -

 )اسکوپوس دانشکده ی پزشکی اصفهان(

 یارتوپد یدر اعمال جراح یجراح یها دستکش یبهایو علل آس یفراوان یبررس -

 )اسکوپوس دانشکده ی پزشکی اصفهان(

 یمارستانهایدراتاق عمل در ب مارانیب رشیپذ ندیدر فرآ یانسان یخطاها زانیم یبررس -

 1396 درسال اصفهان یمنتخب دانشگاه علوم پزشک



 )علمی پژوهشی ایالم(

 عمل اتاق پرسنل شغلی استرس میزان بر اسطوخودوس ی عصاره با درمانی رایحه تاثیر -

 )علمی پژوهشی ایالم(

 دستورالعمل های مهم جراحی در زمان کرونا:یک مطالعه ی مروری-

 )اسکوپوس دانشکده ی پزشکی اصفهان( 

 

 -factors affecting the quality of clinical educational services from viewpoint of nursing and 

midwifery students in isfahan 

(ISI) 

-surgical gloves damaging due to various factors during foot and hand orthopedic plating 

procedures 

(ISI) 

-Associated Factors of Surgical Gloves Damages in Orthopedic Surgeries  

(ISI) 

 -The relationship between attitude toward the effectiveness of teamwork and observing 

safety standards in Isfahan educational hospitals 

(ISI) 

-Prejudice and truth about the effect of plastic adhesive incise drape 

 ب:کنگره ها

شرکت در اولین کنگره ی چالش های آموزش و پژوهش در اتاق عمل دانشگاه آزاد واحد علی آباد -

 عناوین: مقاله به صورت پوستر شامل 4و چاپ و ارایه ی 1398کتول در سال 

 *بررسی مقایسه ی نتایج بالینی گاسترکتومی به روش باز والپاراسکوپی

 میزان عوارض دیالیز صفاقی*بررسی 

 *آیا تکنیک الپاراسکوپی در جراحی های زنان جایگاهی دارد؟

 *چه ابزاری در جراحی های ارتوپدی بیشترین آسیب را به دستان افراد وارد می کنند؟

شرکت در هشتمین کنگره ی تخصصی و دومین کنگره ی بین المللی استاندارد های تجهیزات پزشکی -

 پوستر با عنوان: 1و چاپ   ترل عفونت و استریلیزاسیون در دانشگاه ایرانمواد حوزه ی کن

 یارتوپد یدر اعمال جراح یجراح یدستکش ها یدگید بیعوامل مرتبط با آس*  



مقاله به صورت  13 عمل کشوری در گناباد و چاپ و ارایه ی اتاق پژوهشی همایش شرکت در دومین-

 پوستر شامل عناوین:

 د؟یدان یچه م Natural Orifice یها یاز جراح *

مختلف در سال  یجراح اعمالاد تیم جراحی دری در افرحفاظت شخص لیاستفاده از وسا زانیم یبررس *

1398 

  1398در سال  رانیا یدر اتاق عمل ها یجراح دیکاند مارانیحقوق ب یبررس *

 ی: مطالعه مروررانیا یدر اتاق عمل ها یآلودگ زانیم یبررس *

 در اعمال یجراح یدستکش ها یدگید بیمربوط به آس یفاکتور ها سکیر یبررس *

 یمرور یمطالعه  کی_ یارتوپد یجراح

 از آغاز تا اکنون یمیو ترم کیپالست یها ینقش روبات ها در جراح یبررس *

 نظر از الپاراسکوپی و باز روش به سیستکتومی کله جراحی عمل ای مقایسه بررسی *

 )مروری مطالعه( عمل از پس عوارض

 یمرور یاتاق عمل: مطالعه  لیو وسا زاتیتجه یکروبیم یآلودگ زانیم یبررس *

 عمل اتاق پرسنل در کمردرد با مرتبط فاکتورهای ریسک بررسی *

 جراحی اعمال مدیریت بر جراحی ترجیحات کارت استانداردسازی تاثیر *

 شدن هستند؟ کیاست دلیدر معرض ن یجراح میاز عمل، افراد ت یدر چه زمان *

 آن اثرات و عمل دراتاق صوتی آلودگی ی کننده ایجاد منابع *

 ارتقاء جهت کرانیوتومی عمل از قبل فیلم نمایش آموزشی روش ارزشیابی و اجرا طراحی، *

 عمل اتاق تکنولوژی دانشجویان استرس کاهش و خودکارآمدی

مقاله به صورت 7 ی هیو چاپ و ارا تهراندر  یاتاق عمل کشور یپژوهش شیهما اولینشرکت در  -

 :نیپوستر شامل عناو

 شغلی مخاطرات از پیشگیری در عمل اتاق پرسنل به دادن آگاهی و آموزش تاثیر بررسی *

اتاق عمل در یپزشک زاتیتجه راتیتعم نیب یفواصل زمان نیانگیبر م گمایبرنامه شش س ریتاث نییتع *  

 1395در شهر اصفهان در سال  یمارستانیب یعمل ها اتاق

 مروری ی مطالعه یک :جراحی عمل از قبل بیماران اضطراب کاهش در موسیقی تاثیر بررسی *

 سیستماتیک

 یحول عمل جراح یخطا در مراقبت ها *



 پرسنل اتاق عمل یاسترس شغل زانیالوندر بر م یبا عصاره  یدرمان حهیرا ریتاث *

 طیمح نینامطبوع در ا یبو یکننده  جادیاتاق عمل وعوامل ا یهوا تیفیک *

 ی مقاله یک:عمل اتاق دانشجویان یادگیری و عملکرد بهبود بر book log بوک الگ تاثیر بررسی *

 مروری

 

 ج:طرح تحقیقاتی

*مشارکت در طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی میزان آسیب دیدگی دستکش های جراحی در اعمال 

 1395بیمارستان کاشانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال جراحی پالک گذاری ارتوپدی در 

بررسی میزان محل پورت های جراحی در جراحی کوله  مشارکت در طرح تحقیقاتی با عنوان *

 سیستکتومی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 د:چاپ کتاب

 :عنوان کتاب مرتبط با رشته ی تکنولوژی اتاق عمل شامل عناوین 8چاپ 

 )انتشارات روشن پژوه(جراحی اورولوژی-روش های جراحی الکساندر*

 )انتشارات نارون(دیروئیو پارات دیروئیبخش ت یجراح ماریمراقبت از ب *

 )انتشارات نارون(عروق یدر جراح ماریمراقبت از ب *

 جراحی قلب)انتشارات روشن پژوه(-الکساندر یجراح یتهامراقب *

 *آرتروپالستی کامل زانو)انتشارات روشن پژوه(

 جراحی ارتوپدی)انتشارات روشن پژوه(-*روش های جراحی الکساندر

 جراحی زنان)انتشارات روشن پژوه(-*روش های جراحی الکساندر

 )انتشارات روشن پژوه(چشمجراحی -روش های جراحی الکساندر *

 

 

 

 


