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 3ًورُ  4ًورُ 5ًورُ هَارد  ردیف

    ثب کٌتراست تحت ًظر هتخػػیي رادیَلَشی CTّوکبری پرسٌل در راثكِ ثب پرٍسیجرّبی رًگی ٍ  1
ٍ ضستطَی دستگبُ پرٍسسَر ٍ  CTًظبرت ثر ًحَُ ًگْذاری ٍ حفبظت از دستگبُ ّبی رادیَلَشی ٍ  2

 تؼَیؽ دارٍی آى

   

    تَسف پرسٌل  CTاًجبم ثب کیفیت گرافیْبی درخَاستی ٍ ّوچٌیي   3
آضٌبیی ثب پرٍسیجرّبی تخػػی ٍ فَق تخػػی هَرد استفبدُ در رادیَلَشی ٍ آگبّی از ػوَارؼ   4

 جبًجی آًْب 

   

    از ػؿَ ٍ ارائِ تَؾیحبت الزم ثِ ثیوبر لجل از آزهَى  CTآهبدُ ًوَدى ثیوبر جْت ػکسجرداری ٍ  5
    CTر غحیح در ثکبرگیری دستگبُ ّبی گرافی ٍ شثکبرثردى هیساى اکسپَ 6

    حیبء در ثخص ثر ترالی ا رٍزاًًِظبرت دلیك  7
    آگبّی از هَاجِْ ضغلی 8
    ضرکت فؼبل در دٍرُ ّبی آهَزضی ٍ آهَزش ّبی درٍى ثخطی  9
    هطبرکت ٍ حؿَر فؼبل در رؾبیتوٌذی گیرًذگبى خذهت ٍ قرح تکرین ارثبة رجَع  11
ثوب   CTجک کردى هحل آًسیَکت ثیوبر ٍ اقویٌبى از ثبز ثَدى هسیر ٍریذی جْت گرافوی رًگوی ٍ    11

 تسریك

   

     HIS  ٍPACSآضٌبیی کبهل ثب سیستن  12
    سضک هتخػع رادیَلَشیپرستی پهْبرت ٍ تسریك هبدُ حبجت ثب ًظبرت ٍ سر 13
از ثیووبراى ثراسوب     اسوکي  CTهْبرت در ارزیبثی ٍ هَلؼیت ثیوبراى ٍ هذیریت کردى گرافیْوب ٍ   14

 ثیوبراى  ثَدى اٍرشاًسی ٍ غیر اٍرشاًسی

 

   

تَسوف   CTآضٌبیی الزم ثب هوَاد کٌتراسوت زا ٍ ػوَارؼ ًبضوی از آى در آزهًَْوبی رًگوی ٍ        15

 کبرضٌبسبى هرثَقِ 

   

    جْت جبثجبیی ّب ٍ تغییر ضیفت پرسٌل  ٍی جبًطیيّوبٌّگی ثب هسئَل ٍاحذ ٍ  16
ثراثر آًچِ درخَاست  CTتْب ثرای ّر گرافی ٍ دلت در گرفتي کبت ّبی سکب سبیساستفبدُ درست از  17

 ضذُ است .

   

    ثررسی ثیوبر از ًظر خرٍج زیَرآالت ٍ اجسبم فلسی لجل از گرافی 18

    حؿَر فیسیکی ثِ هَلغ ٍ هَثر در ضیفت  19
ٍ  ، ّوراّوبى ٍ پرسوٌل  ثیووبراى   کلیِ رتَّب ٍ اجرای آى ثرایپآضٌبیی ثب لَاًیي حفبظت در ثراثر  21

 ثیوبراى ثبردار

   

 

 هسئَل ٍاحذالذاهبت اًجبم ضذُ تَسف  ثجت ًمبـ ؾؼف ٍ لَت
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