
Дүрс оношлогооны эмчид мэргэжлийн зэрэг 

олгох тусгай шалгуур үзүүлэлтүүд 

1. Дүрс оношлогооны эмчид ахлах зэрэг олгох шалгуур 

1.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байна.  

1.2. Мэргэжлээрээ 8 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх 

1.3. Радиологийн нийгэмлэгийн гишүүн байх 

1.4. Боловсруулсан оношлогоо эмчилгээний стандарт, удирдамжтай байх 

1.5. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл (гадаад болон дотоод, илтгэлийн хураангуй) нийт ажиллах 

явцдаа 10-аас доошгүйг  бичиж хэвлүүлсэн байх 

1.6. Салбарын түвшинд мэргэжлийн сургалт семинар зохион байгуулсан байх 

1.7. Оношлогоо эмчилгээнд гарсан гомдолгүй (байгууллагын тодорхойлолт) 

1.8. Ёс зүйн алдаа гаргаагүй байх (байгууллагын тодорхойлолт) 

1.9. Мэргэжлийн англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх 

1.10. Компьютерийн Мicrosoft office программ дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

1.11. Дүрс оношлогооны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд (1 сараас дээш) 3 ба түүнээс дээш  удаа 

хамрагдсан байх 

1.12.  Багажийн шинжилгээний хяналтан дор хатгалт хийж биопси авах техникийг эзэмшсэн байх 

1.13. Судасны оношлогооны анхан шатны шинжилгээ хийдэг байх 

1.14. PACS болон дотоод сүлжээг ашигладаг чадвартай байх 

2. Дүрс оношлогооны эмчид тэргүүлэх зэрэг олгох шалгуур 

2.1.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

2.2. Ахлах зэрэг олгогдсоноос хойш 5-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх 

2.3. Радиологийн  нийгэмлэгийн гишүүн байх  

2.4. Боловсруулсан оношлогоо эмчилгээний стандарт, удирдамж, бичсэн ном, сурах бичигтэй байх 

2.5. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл (гадаад болон дотоод илтгэлийн хураангуй) нийт ажиллах 

хугацаанд 15- аас доошгүйг бичиж хэвлүүлсэн байх 

2.6. Үндэсний хэмжээний сургалт семинар зохион байгуулсан байх 

2.7. Оношлогоо эмчилгээнд гарсан гомдолгүй (байгууллагын тодорхойлолт) 

2.8. Ёс зүйн алдаа гаргаагүй байх (байгууллагын тодорхойлолт) 

2.9. Дүрс оношлогооны эмчийн практикт оношлогоо эмчилгээний чиглэлээр 3-оос доошгүй жилийн 

хугацаанд зөвлөх, тусламж үзүүлж байсан туршлагатай байх 

2.10. Дүрслэл оношлогооны  эмчийн мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх болон дадлагажуулах сургалтын үйл 

ажиллагаанд оролцож байсан туршлагатай. 

2.11. Гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй байх (2-оос дээш) 

2.12. Компьютерийн  программ (4-5 программ) дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

2.13. Дүрс оношлогооны ямар нэгэн чиглэлээр төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн байх 

2.14. Багажийн шинжилгээний хяналтан дор хатгалт хийж биопси авах техникийг бүрэн эзэмшсэн байх 

2.15. Судасны оношлогооны анхан шатны шинжилгээ хийдэг байх 

2.16. PACS болон дотоод сүлжээг ашигладаг чадвартай байх 



3. Дүрс оношлогооны эмчид зөвлөх зэрэг олгох шалгуур 

3.1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх 

3.2. Тэргүүлэх зэрэг олгогдсоноос хойш 5-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх 

3.3. Радиологийн  нийгэмлэгийн гишүүн байх  

3.4. Боловсруулсан оношлогоо эмчилгээний стандарт 3-аас доошгүй, бичсэн ном 5, удирдамж 5, сурах 

бичиг 3-аас доошгүй тус тус байх 

3.5. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл (гадаад болон дотоод илтгэлийн хураангуй 30-аас доошгүй 

байх) 

3.6. Оношлогоо эмчилгээнд гарсан гомдолгүй (байгууллагын тодорхойлолт) 

3.7. Ёс зүйн алдаа гаргаагүй байх (байгууллагын тодорхойлолт) 

3.8. Дүрс оношлогооны эмчийн практикт оношлогоо эмчилгээний чиглэлээр 5-оос доошгүй жилийн 

хугацаанд зөвлөх, тусламж үзүүлж байсан туршлагатай 

3.9. Дүрслэл оношлогооны  эмчийн мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх болон дадлагажуулах сургалтын үйл 

ажиллагаанд оролцож, багшилж байсан туршлагатай.  

3.10. Анагаах ухааны докторын зэрэг, эрдмийн цолтой байх  

3.11. Магистр болон докторын ажил удирдаж зөвлөсөн байх 

3.12. Гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй байх (2-оос дээш) 

3.13. Компьютерийн  программ (4-5 программ) дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

3.14. Багажийн шинжилгээний хяналтан дор хатгалт хийж биопси авах техникийг бүрэн эзэмшсэн байх 

3.15. Судасны оношлогоо болон эмчилгээ хийх чадвартай байх 

 

  



4. Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû òåõíèê÷èä àõëàõ çýðýã îëãîõ øàëãóóð 

 

4.1. Ìýðãýæëèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ çºâøººðºëòýé áàéõ  

4.2. Ìýðãýæëýýðýý 8 áà ò¿¿íýýñ äýýø æèë àæèëëàñàí áàéõ  

4.3. Рентген Радиологийн Техникчдийн Нийгэмлэгийн гишүүн байх  

4.4. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðëûí èëòãýë /ãàäààä áîëîí äîòîîä èëòãýëèéí õóðààíãóé/ Íèéò àæèëëàõ 

ÿâöäàà 5-ààñ äîîøã¿éã áè÷èæ õýâë¿¿ëñýí áàéõ  

4.5. Салбарын түвшинд мэргэжлийн сургалт семинарт оролцож зохион байгуулсан байх  

4.6. Рентген зураг авалтанд  гарсан гомдолгүй байх /байгууллагын тîäîðõîéëîëò/ 

4.7. ¨ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

4.8. Компьютерийн хэрэглээний программ дээр чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх  

4.9. Дүрс оношлогооны техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд /1 сараас дээш/ 3 ба түүнээс 

äýýø óäàà õàìðàãäñàí áàéõ  

4.10. PACS болон дотоод сүлжээг ашигладаг чадвартай байх 

 

5. Ä¿ðñ îíîøëîãîîíû òåõíèê÷èä òýðã¿¿ëýõ çýðýã îëãîõ øàëãóóð 

 

5.1. Ìýðãýæëèéí ¿éë àæèëëàãàà ýðõëýõ çºâøººðºëòýé áàéõ  

5.2. Àõëàõ çýðýã õàìãààëñíààñ õîéø 5-ààñ äîîøã¿é æèë òàñðàëòã¿é àæèëëàñàí áàéõ  

5.3. Рентген Радиологийн  Техникчийн  Нийгэмлэгийн гишүүн байх  

5.4. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðëûí èëòãýë /ãàäààä áîëîí äîòîîä èëòãýëèéí õóðààíãóé/ Íèéò àæèëëàõ 

ÿâöäàà 10-ààñ äîîøã¿éã áè÷èæ õýâë¿¿ëñýí áàéõ  

5.5. Гадаад ба Үндэсний хэмжээний дүрс оношлогооны техникчийн сургалт ба  семинарт оролцож, 

çîõèîí áàéãóóëñàí áàéõ  

5.6. Рентген зураг авалтанд  гарсан гомдолгүй /байгууллагын тодорхойлолт/  

5.7. ¨ñ ç¿éí àëäàà ãàðãààã¿é áàéõ /áàéãóóëëàãûí òîäîðõîéëîëò/ 

5.8. Дүрс оношлогооны техникчийн чиглэлээр 3 аас доошгүй жилийн  хугацаанд дүрс оношлогооны 

техникчийн мэргэжил олгох ба дээшлүүлэх курст хичээл заасан байх   

5.9. Êîìïüþòåðèéí 4-5 ïðîãðàìì äýýð ÷ºëººòýé àæèëëàõ ÷àäâàðòàé áàéõ  

5.10. Дүрс оношлогооны техникчийн  ямар нэгэн чиглэлээр төрөлжсөн нарийн мэргэжил эзэмшсэн 

áàéõ  

5.11. PACS болон дотоод сүлжээг ашигладаг чадвартай байх 

 

 


