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شرح وظایف کارشناس رادیولوژی

کارشناس رادیولوژیعنوان رشته :

این طبقه شغلی عھده دار انجام کارھای تخصصی ومطالعاتی در زمینه ھای امور فنی رادیولوژی ، انتخاب روش ھای احراز متصدیان 

مناسب برای کار با پرتوھای یونیزان ، انجام برنامه ھای آموزشی و تحقیقاتی ، تشریک مساعی در انجام کارھای روزانه 

، آنژیوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی و سایر کارھای تخصصی می باشند .از جمله : رادیوگرافی ، فلوروسکپی 

وظایف و مسئولیت ھا :

رعایت سلسله مراتب اداری-

اجرای شرح وظایف عملکردی واحد-

اجرای دقیق شئونات اسالمی در محیط کار-

به کارگیری اخالق اسالمی و رفتار مناسب با ھمکاران،بیماران و ھمراھان-

.برنامه ھاي آموزشي و تحقیقاتيشرکت درطرح ريزي و-

مطالعه بمنظور انتخاب روشھاي مناسب براي كار با پرتوھاي يونساز-

آماده نمودن اتاق و دستگاه ھای تصویربرداری-

کنترل فنی دستگاه ھای رادیولوژی و اعالم نواقص احتمالی آن به شخص مافوق-

ستی و قبض بیمار از متصدی امور پذیرش تحویل گرفتن نسخه درخوا-

و وارد کردن مشخصات بیمار در سیستم دستگاه عکسبرداریتطابق مشخصات بیمار با قبض صادر شده-

فراخوانی و ھدایت بیمار به اتاق عکسبرداری-

کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با عالئم کلینیکی بیمار-



بیماران بمنظور انجام راديولوژيدادن دستورات الزم به -

.وضیعت دھی صحیح بیمار-

آماده نمودن داروھای تزریقی در پروسیجرھای رنگی-

استفاده از کاست و فیلم مناسب(دستگاه ھای انالوگ)-

به کار بردن عالئم راست و چپ در موارد لزوم-

تیوب،کاھش دز جذبی بیمار و پرسنل و در نھایت ارائه کلیشه انتخاب بھترین شرایط پرتودھی به لحاظ افزایش عمر مفید-

تصویربرداری مطلوب

انجام گرافی ھای ساده و تخصصی-

نظارت برنحوه کار سایر ھمکاران ( پرسنل طرحی و کاردان و ...)-

استفاده از وسایل حفاظتی مناسب جھت بیمار و ھمراه-

تمه پرتونگاری راھنمایی بیمار به سالن انتظار پس از خا-

بررسی کیفیت تصاویر و انجام تغییرات مورد نیاز قبل از پرینت یا سی دی کردن-

تحویل فیلم یا سی دی به بیمار-

در صورت نیاز به گزارش رادیولوژیست ، قرار دادن پاکت مربوطه در اتاق پزشک-

بت روزانه بیماراننوشتن تعداد و سایز فیلم و سی دی مصرفی و کد پرتوکار در دفتر ث-

در صورت نیاز بخش ھای درمانیانجام گرافي پرتابل-

انجام پذیرش بیمار در زمان عدم حضور پرسنل پذیرش-

اتیکت پرسنلی، جاستفاده از لباس فرم، ماركر، فیلم ب-

با منابع پرتوزارعایت اصول حفاظت،ایمنی و بھداشت پرتویی و تبعیت از قوانین و دستورالعمل ھای کار --

ھمكاري در آموزش دانشجويان-

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق-

واحد تصویربرداری-مطھریاستاد مرکز آموزشی درمانی 


