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نظارت رادیولوژیست واحد مربوطھ طرح ریزي و انجام برنامھ ھاي آموزشي و تحقیقاتي با ھمكاري و.١
وشھاي مناسب براي كار با پرتوھاي یونساز.مطالعھ بھ منظور انتخاب ر.٢
دادن دستورات الزم بھ بیماران بمنظور انجام رادیولوژي..٣
انجام امور مربوط بھ آماده نمودن و بكار انداختن دستگاه با توجھ بھ مدت تشعشع الزم و سایر عوامل .۴

فني جھت رادیوگرافي بیماردر صورت نیاز.
اھھاي رادیوگرافي و اعالم موارد نقص دستگاه بھ مقام مربوط .بررسي و كنترل قسمتھاي مختلف دستگ.۵
استاندارد ھاراھنمایي ، كنترل تكنسینھاي رادیولوژي بھ ھنگام انجام امورفوق الذكربراساس .۶
بررسي آمار و گزارش اقدامات بصورت ماھانھ جھت ارائھ بھ سرپرست مربوطھ ..٧
رائھ نتایج مربوط بھ آن .مطالعھ در مورد تكنیكھاي پیچیده و پیشرفتھ و ا.٨
نظارت بر نحوه نگھداري و كاربرد دستگاھھا و ھمكاري با سازمانھا و مراكز ذیصالح كنترل پرتوھاي .٩

تحت نظارت رادیولوژیست .
نظارت بر نحوه كار افراد تحت نظر ..١٠
شركت در برنامھ ھاي آموزشي و تحقیقاتي و مطالعھ آخرین پیشرفتھا در زمینھ شغلي .١١
.دوره ھاي آموزشي و باز آموزي جھت پرسنل با ھدف بھ روز كردن آنھابرگزاري.١٢
اقدام در جھت تھیھ لوازم،داروھاي مورد نیاز ، فیلم در سایزھاي مختلف جھت واحد رادیولوژي .١٣
اقدام جھت تھیھ كتابھاي مورد نیاز پرسنل .١۴
برنامھ ریزي جھت آموزش بھ دانشجویان مامایي.١۵
خصوص كلیھ دستور العمل ھااطالع رساني بھ پرسنل در .١۶
پیگیري اشتراك فیلم بج پرسنل و بررسي مداوم نتایج آزمایشات آنھا.١٧
پیگیري برقراري حق اشعھ پرسنل جدید الورود.١٨
پیگیري، نصب و تعمیر دستگاھھاي رادیولوژي..١٩
آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر ..٢٠
سب بھ منظور حفاظت افراد در برابر نظارت و كنترل و ارائھ نظر در زمینھ انتخاب روشھاي منا.٢١

پرتوھاتحت نظارت رادیولوژیست واحد مربوطھ .
نظارت در رعایت نظم و انظباط اداري پرسنل (حضور و غیاب و پاس ساعتي ) ..٢٢
پیگیري در جھت تامین نیروي انساني مورد نیاز واحد مربوطھ..٢٣
انجام گرافیھاي ساده ، اختصاصي و پرتابل در صورت نیاز ..٢۴
تامین ملحفھ و لباس جھت بیماران ..٢۵
نظارت بر نظافت بخش، و چك ترالي احیاء ..٢۶
كنترل و نظارت بر روند پذیرش و انتقال بین بخش بیماران ..٢٧
آشنایي با مراحل اولیھ احیاء.٢٨
پرسنل و محاسبھ ساعت اضافھ كار و طرح مشاركت ماھیانھ كاركنان با ھفتگي تھیھ برنامھ كشیك .٢٩

ربط .ھماھنگي واحد ذی



ارزشیابي سالیانھ كاركنان ، تقسیم كار بین پرسنل در صورت مرخصي كاركنان جایگزیني و تامین .٣٠
نیرودر واحد.

نظارت بر عملكرد و نحوه برخورد كاركنان ..٣١
كسب خط مشي و دستورالعمل الزم از سرپرست مربوطھ ..٣٢
با ارائھ خدمات و بررسي وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بھ منظور تعیین مشكالت مرتبط.٣٣

كیفیت آن .
برنامھ ریزي در جھت اجراي استانداردھا ..٣۴
برنامھ ریزي جھت آموزش و آگاه سازي كاركنان جدید الورود بھ مقررات اداري ، استانداردھا و .٣۵

شناخت كامل نسبت بھ واحد .
اورینت سازي پرسنل جدید الورود و فراھم آوردن امكانات آموزشي الزم جھتتھیھ چارت  الزم براي .٣۶

آنھا
ارزشیابي پرسنل جدید الورود (رسمي ، پیماني ، طرحي و...) .٣٧
ھماھنگي تشكیل جلسات گروھي وجلب مشاركت كاركنان در جھت حل مشكالت واحد مربوطھ با .٣٨

نظارت مقام مافوق
برقراري حسن تفاھم بین كاركنان واحد مربوطھ و سایر واحد ھا ..٣٩
نیازھاي كاركنان مربوطھ و مشكالت واحد و پیشنھاد جھت بھبود شركت در جلسات مدیران و ارائھ.۴٠

وضعیت .
ثبت گزارش كلیھ امور واحد مربوطھ بھ مسئولین ذیربط (شامل درخواستھا ، وقایع غیر مترقبھ ، .۴١

حوادث ، كمبودھا ، نقایص و ... )
انجام سایر امور محولھ طبق دستور مقام مافوق ..۴٢
اني نام و نام خانوادگي تاریخزممسئولین مربوطھ عنوان پست سا.۴٣
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