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"شرح وظایف مسئول فنی رادیولوژی" 

متخصص رادیولوژی(مسئول فنی)

این رشتھ در برگیرنده طبقات مشاغلی است کھ متصدیان آنھا عھده دار انجام کارھای تخصصی ومطالعاتی و برنامھ 
برای کار با پرتوھای یونیزان،انجام ریزی در زمینھ ھای امور فنی،تشخیصی،درمانی،انتخاب روش ھای مناسب

کارھای روزانھ از جملھ فلوروسکوپی، آنژیوگرافی،سونوگرافی،پروسیجرھای تخصصی و ... می باشند.

:وظایف ومسئولیت ھای مسئول فنی

سرپرستی کلیھ امور فنی واداری بخش-١

تطبیق آنھا با استانداردھای ارزشیابی انی ،دارویی وتجھیزات بخش ومکنترل و مراقبت وضعیت بھداشتی،ساخت-٢
بھداشت، درمان وآموزش پزشکی

کنترل حضور وغیاب وعملکرد کیفی پزشکان رادیولوژی و کارکنان فنی واداری واحد تحت سرپرستی-٣

تعیین اولویت پذیرش وبررسی وضعیت بیماران اورژانسی-۴

مصرفینظارت بر برآورد تنظیم درخواست تجھیزات پزشکی و -۵

حضور مستمر وفعال در ساعات تعیین شده و نوبت کاری درج شده در پروانھ مسئول فنی واحد زیربط-۶

نظارت برکیفیت وقابل استفاده بودن تجھیزات وملزومات ھر بخش ونیز داروھای موجود در بخش-٧

درمانی–نظارت برحسن انجام خدمات تشخیصی -٨

عملکرد،آمار واطالعات مربوط بھ بخش بھ تفکیک خدمات تشخیصی ودرمانینظارت برثبت گزارش دقیق -٩

پیروی و رعایت کلیھ مقررات ودستورالعمل ھای صادره از سوی مراجع ذیصالح در ارتباط با حرفھ شغلی-١٠

تھیھ وتنظیم برنامھ کاری قسمت ھای مختلف واحد-١١

کار با پرتوھای یونیزان ،ضوابط ساختمانی و ...بررسی ونظارت برایمنی کارکنان از لحاظ مخاطرات -١٢

در موارد ذیل وظایف مسئول فنی وسایر پزشکان متخصص رادیولوژی یکسان می باشد.

رعایت سلسلھ مراتب اداری-١

اجرای دقیق شئونات اسالمی در محیط کار-٢



بیماربھ کارگیری اخالق اسالمی و رفتار مناسب با ھمکاران،بیماران وھمراھان-٣

حضور فعال در بخش رادیولوژی در ساعات مقرر-۴

مرتبط با حرفھ شغلیھای دارووانجام تزریق مواد حاجب نظارت بر -۵

انجام خدمات تشخیصی سونوگرافی وارائھ گزارش آن-۶

نظارت برانجام سی تی اسکن و ارائھ گزارش آن-٧

نظارت برانجام ام آر آی و ارائھ گزارش آن-٨

نظارت برانجام عکسبردارھای ساده و ارائھ گزارش آن-٩

انجام سایر اموری کھ درحدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع می گردد.-١٠

واحد تصویربرداری–مرکز آموزشی درمانی استاد مطھری 


