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بخش رئيس حكم و احراز شرايط…111-11-1-1

221-21-1-2 to 2-1-2…سوپروايزربخش حکم احرازو شرايط

تروما درمراکز مقيم پزشک……331-3

441-41-1-4 to 6-1-4…مشی خط کتابچه به ودسترسی وجود

بيمار به خدمت ارايه مراحل و پذيرش مشی خط …542-41-2-4

کارکنان و پزشکان پرتوگيری سطوح ارزيابی مشی خط …642-42-2-4

باردار بيماران پرتوتابی مشی خط …742-43-2-4

اشعه نظر از سالمتی مشی خط 842-44-2-41

کاران پرتو برای اشعه با کار العاده فوق942-44-2-42

کار ساعت کاهش خصوص در کاران پرتو ويژه مقررات1042-44-2-43

1142-45-2-4…
 موارد ضروری غير تکرار از پيشگيری مشی خط 

تصويربرداری

1242-46-2-4…
 و تکنسينها  مشکالت و فنی سواالت به پاسخگويی مشی خط 

تصويربرداری بخش کارکنان

حاجب ازمواد استفاده مشی خط…1342-47-2-4

1442-48-2-4…
 شهای گزار ميان موجود های اختالف بررسی مشی خط 

بالينی های تشخيص و تصويربرداری

باليني طبابت راهنماهای مشی خط…1542-49-2-4

اورژانس های پاسخ مشی خط…1642-410-2-4

ها گرافی مامو گزارشات……1751-5

ها برداری تصوير گزارشات……1852-5

بيماران به شفاهی و کتبی اطالعات تحويل و وجود1…1953-5

شفاهی و کتبی اطالعات توضيح2…2053-5

نامه رضايت فرم……2154-5

ای مداخله های فرايند در پرستار حضور……2255-5

ای مداخله های درفرايند بيهوشی متخصص حضور……2356-5

بالينی جلسات در ها لوژيست راديو حضور……2457-5

برداری تصوير بخش روزی شبانه خدمات ارائه مشی خط……2558-5

2661-61-1-6 to 2-1-6…(..و تاريخ شکايت، علت)پذيرش

کارشناس يا و پزشک توسط همراه بيمارو به آموزش……2762-6

2871-71-1-7 to 3-1-71 (تاريخ و ساعت)برداری تصوير گزارش

2971-71-1-7 to 3-1-72(بيماری سير برگ)پزشک ارزيابی

3071-71-1-7 to 3-1-73(ها توصيه)برداری تصوير گزارش

ها تخت اطراف فضای……3181-8

اس پی يو از استفاده مشی خط……3282-8

وريکاوری سازی آماده فضای……3383-8

تميز وسايل فضای……3484-8

کثيف وسايل اتاق……3585-8

بالينی غير و بالينی های فرآيند شناسايی1…3686-8

بخش تصوير برداري

رييس بخش 

سوپروايزر بخش 

پزشک مقيم

امکانات 

خط مشی ها و روش ها

الزامات

پذيرش در بخش و ارزيابی بيمار

گزارش پزشکی بدو ورود 



ليست چک اساس بر تجهيزات وجود2…3786-8

برداری تصوير بخش کننده مشخص عالئم وجود1…3887-8

خطر پر های گروه برای بخش اين خاص دهنده هشدار عالئم2…3987-8

اشعه با کار مجوز1…4088-8

ها دستگاه کيفی کنترل تاييديه2…4188-8

ها پرتو يهداشت کارشناس يکبار ماه شش بازديد مستندات3…4288-8

ها پرتو بهداشت کارشناس نامه اساس بر اصالحات4…4388-8

 تاريکخانه در وجودهواکش……4489-8

دهنده هشدار های چراغ وجود……45810-8

دهنده هشدار های چراغ عملکرد……46811-8

کارکنان گيری پرتو ميزان1…47812-8

کارکنان پزشکی آزمايشات2…48812-8
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