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جھرم               محل جغرافیایي خدمت:
عنوان پست / شغل: متصدي تاریكخانھ واحد رادیولوژي

وظایف پست فوق الذكر بر اساس وظایف واحد سازماني بھ شرح ذیل میباشد:

اداری ، استفاده از رعایت کلیھ مقررات بخش شامل : ورود و خروج منظم طبق قوانین امور -١
.روپوش مناسب و اتیکت پرسنلی ، رعایت شئونات اسالمی و ..

حضور بھ موقع و مستمر در تاریكخانھ در طي شیفت كاري مربوط (بخصوص ھنگام تعویض شیفت)-٢
در شیفت ھاي مختلف گرافی ھاكلیھ ظھور و ثبوتكلیھ امور تاریكخانھ از جملھ بھ رسیدگي -٢
گھ داشتن فضاي داخلي تاریكخانھ بصورت روزانھتمیز ن-٣
ل فیلم ھا در پایان ھر شیفت كاريكنترل نمودن فای-۴
و ثبت در دفتر مربوطھي مصرفي فیلم ھاروزانھ آمارتھیھ –۵
ثبت در دفتر مربوطھوروزانھ فیلم ھاي باطلھ رآماتھیھ-۶
فیلم ھاي مصرفيماھانھ رآماتھیھ-٧
فیلم ھاي باطلھ ماھانھراآمتھیھ-٨
بھ صورت ھفتگی سرویس دستگاه اگزومات -٩

با توجھ بھ بروشور موجود در جعبھ داروھاي مذكورو ثبوت ماده سازي داروي ظھورآ- ١٠
فیلمچیدن كاغذھاي زیرنویس - ١١
و اسکرین ھاكاستھاتمیزكردن - ١٢
اقالم مصرفی بخش نوشتن حوالھ - ١٣
در زونکن ھای مربوطھبایگاني كردن نامھ ھاي اداري - ١۴
و برنامھ ھفتگی پرسنل در زونکن مربوطھبایگاني كردن برنامھ كشیك پزشكان- ١۵
اي حوالھ انبارھ ھبایگاني كردن برگ- ١۶
و قرار دادن در محل مربوطھ در انبارتحویل گرفتن وسایل حوالھ شده انبار- ١٧
در زونکن مربوطھانرژي اتميسازمان ط بھ مربومکاتبات بایگاني - ١٨
در زونکن مربوطھھر شش ماه یکبارآزمایشات دوره ای پرسنل پرتوکاربایگانی -١٩
گان و ملحفھماده كردن رختكن ھاي اتاق  عكسبرداري ازجھت آ- ٢٠
کنترل موجودی انبار و اطالع رسانی بھ مسئول واحد- ٢١
رد نیاز پزشک بھ پرسنل پذیرشدر اختیار قرار دادن اقالم مو- ٢٢
سی دی کردن گرافی ھای انجام شده توسط پرتوکاران- ٢٣
تصویربرداریھمكاري با سایر كاركنان واحد - ٢۴
انجام سایر امور محولھ طبق دستور مقام مافوق- ٢۵
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