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جناب آقای دکتر عبداله فرزانه
عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی 

با سالم و احترام،

با توجه به تعهد و تجارب ارزشمند شما به موجب این حکم از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به مدت یک سال به عنوان معاون 
بالینی گروه اپتومتری منصوب می گردید. امید است در پرتو عنایات الهی و با بهره گیری از دانش و تجربیات خود 

بتوانید در انجام فعالیت های محوله زیر تالش فرمایید:

همفکری و هماهنگی در خصوص برنامه ریزی نحوه ارائه واحد های عملی و کارآموزی  -۱
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی با معاون آموزشی و مسئول کلینیک 
هماهنگی با سرپرستان آموزش بالینی در بیمارستان ها و نظارت بر روند کارآموزی و کارورزی  -۲

دانشجویان در بیمارستان و نحوه ارزشیابی آنها در طول ترم و پایان ترم
برنامه ریزی دقیق برای تهیه الگ بوک دانشجویان و ارائه آن توسط دانشجویان به جنابعالی -۳

ارائه، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بالینی حضوری یا مجازی مناسب دوران قرنطینه کرونا  -۴
برای دانشجویان کارشناسی

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی توسط بیمارستان های مختلف -۵
برنامه ریزی جهت راه اندازی کلینیک ویژه در دانشکده  -۶

تدوین تدابیر و برنامه های عملیاتی جهت جذب حداکثری بیمار به کلینیک های اپتومتری  -۷
دانشکده

تعیین سوپروایزرهای بالینی از اساتید گروه، دانشجویان مقاطع ارشد و دکترای تخصصی برای  -۸
هدایت بالینی کلینیک و معاینه مراجعین و نظارت دقیق بر ارائه درست و علمی خدمات 

تعامل سازنده با مسئول کلینیک و منشی کلینیک برای نظم دهی ظاهری دانشجویان و رعایت  -۹
اخالق و ادب و پوشش مناسب توسط ایشان در محیط کلینیک 

۱۰-تدابیر اطالع رسانی عمومی و تبلیغاتی برای معرفی کلینیک های تخصصی گروه خصوصا در فضای 
مجازی اینستاگرام 

۱۱-ارائه گزارشات ماهانه از وضعیت بالینی گروه و کلینیک و مشکالت مربوطه به مدیر گروه
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