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مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في التطبيقات التحميمية غير الطبية
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء ملء االستمارة

 .1نوع الطمب:
ترخيص جديد


 تعديل الترخيص رقم....................................................................................... ............... :تاريخ.................................... :
 تجديد الترخيص رقم................................................................................. ......................:تاريخ....................................:
 .2الجهة طالبة الترخيص:
االسم.................................................................................................................................................................. ................:

الموطن المختار

1

.............................................................................................. .....................:ىاتف..........................................:

رقم السجل التجاري/الصناعي

الممثل القانوني:

(القانوني)....................................:لدى....................................:تاريخ....................................:

....................................

الرقم

الوطني ....................................:ىاتف....................................................:

 .3مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية:
المسؤول المباشر 2عن

الممارسة.................................................................... .........................:منصبو....................................:

مسؤول الوقاية اإلشعاعية

3

.........................................:المؤىالت...........................................:الخبرة....................................:

(ترفق مع الطمب صورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية).

 .4مصادر األشعة واألجهزة المرافقة(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل مصدر عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر).
(أ) المصادر المفتوحة:

النظير

الشكل

المشع.............................................................................:

الفيزيائي....................................................... ....................:

النشاط

الشكل

الشركة الصانعة...................................................................... :الدولة:
ب) المصادر المغمقة:

النظير

النشاط

المشع................................................................. ...........:

الرقم

اإلشعاعياألسبوعي..............................................:

الكيميائي................................................................:

............................................. .........................
التسمسمي............................................... .................:

اإلشعاعي.......................................................... ............:بتاريخ.......................................................... ............:

الشركة الصانعة...................................................................... :الدولة:

........................................................ ..............

(ترفق مع الطمبصورة عنشيادة المصدر).
األجهزة المرافقة (المقاييس):

رمز الجياز.......................................................................................4عدد المصادر في

المقياس..............................................:

الشركة الصانعة........................................................:الموديل....................................:الرقم
مكان استخدام األجيزة/المصادر (إن كان مغاي اًر لمموطن

المختار)........................................................................... .....................:

ج) أجهزة األشعة السينية:

رمز الجياز................................................................. .......................:4موديل

الجيد األقصى (...........................................................:)kVشدة التيار القصوى
الشركة

الصانعة................................................. .................:

الجية المكمفة بصيانة الجياز:

التسمسمي..................................:

الجياز..........................................................:

(..........................................................:)mA

الدولة....................................................................... :

.................................................. .............................................................. ...................................
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مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

 .5السجالت الموجودة:
ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المعمول بيا لدى الجية طالبة الترخيص:

سجل اإلصالح والصيانة الطارئة.

سجل التصرف بالمصادر المستيمكة.
سجل التقصي.5

سجل التراخيص.

سجل الصيانة الدورية .
4

 .6الوثائق المرفقة:
ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب:

صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية.


 قائمة بالمقاييس ومصادر األشعة تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة .4
شيادات المصادر المغمقة التالية............................................................................................................ ............................:
 مخطط ىندسي لموقع العمل ومكان التخزين.
وثائق أخرى (يرجى التحديد)................................................................................................................................... ........:
 .7أجور الترخيص:
أرفق مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغة  8111ل.س ،أو  4111ل.س أجور تجديد الترخيص (شريطة تقدديم طمدب التجديدد قبدل

 4أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق–المادة 78و 31من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية)
بموجب (ضع إشارة أمام ما ينطبق):

حوالة بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذرية.

شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية.


 إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة.
 .8تعهددد
أنا الموقع أدناه ،أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمواقع ،وذلك عمى مسؤوليتي الشخصية،

وأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خالل التعامل بمصادر األشعة المؤينة بأي شكل من األشكال،

وأتعهد بعدم السماح بتشغيل األجهزة اإلشعاعية المجاز لي باستخدامها إال من قبل العاممين المحددين في الترخيص،

كما أتعهد بأن أبمغ الهيئة مباشرة عند أي تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاممين أو مواصفات مكان العمل.
طوابع بقيمة

دمشق في

 85ليرة سورية

/

 /م.
االسدددددم:

الصفة الرسمية:

التوقيع والخاتم:

يملء ىذا الحقل من قبل ىيئة الطاقة الذرية

رقم الورود:

تاريخ الورود:

رمز السجل:

فئة المنشأة:

مالحظات:

إرشادات الحصول عمى ترخيص استخدام مصادر أشعة في التطبيقات التحميمية غير الطبية
المرجعية القانونية

 .0المرسوم التشريعي رقم  64لعام  7115والسيما المادتين  4و 5منو.
 .7قر ررار رئاس ررة مجم ررس ال رروزراء رق ررم  034لع ررام  7117المتض ررمن القواع ررد
التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ررار ىيئررة الطاقررة الذريررة رقررم  7118/673المتضررمن تعميمررات ترررخيص
الممارسات اإلشعاعية.

إرشادات ملء االستمارة
1ينبغ رري تحدي ررد الم رروطن المخت ررار بش رركل مفص ررل وواض ررح (عم ررى س رربيل المث ررال:
المدينة والحي والشارع ورقم البناء).
المسررؤول المباشرررىو الشررخص الطبيعرري المسررؤول بشرركل مباشررر عررن الممارسررة

2

اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.
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 .4قر ررار ىيئ ررة الطاق ررة الذري ررة رق ررم  7117/607المتعم ررق بمس ررؤولي الوقاير ررة
اإلشعاعية.
إرشادات عامة
 .0يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامرل .إن وجرود نقرص أو خطر فري
بعض المعمومات قد يؤدي إلى ت خير في إصدار الترخيص.
 .7يمكن االستعانة ب وراق إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكن عند طمب تجديد أو تعرديل تررخيص سرابق االكتفراء بفرفراق الوثرائق
المتعمقرة بمررا يسرتجد مررن معمومرات فقررط والتنويرو إلررى أن بقيرة المعمومررات قررد
قدمت مسبقاً.

(يمكن االحتفاظ بها):

مسررؤول الوقايررة اإلشررعاعية :ىررو الشررخص الررذي يتحمررل مسررؤولية اتخرراذ وتنفيررذ

ترردابير الوقايررة اإلشررعاعية بموجررب تكميررف خطرري مررن الجيررة طالبررة الترررخيص.
يجررب أن يتمت ررع مس ررؤول الوقاي ررة اإلشررعاعية ب ررالمؤىالت المنص رروص عميي ررا ف رري
القواعرد الصرادرة عرن الييئرة بيرذا الشر ن ،كمرا يجرب أن يتمترع بالسرمطات الكافيرة
التي تمكنو من القيام بعممو (ك ن تكرون لرو سرمطة إيقراف العمرل عنرد وجرود خمرل
في الوقاية اإلشعاعية يتطمب ذلك).
يعد وجود ىذا السجل مؤش اًر عمى مستوى ثقافة األمان واالىتمرام بقضرايا الوقايرة
واألمان واألمن ،ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.

رمز الجياز :ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في الجدول أدناه.
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 .4يرسررل الطمررب أو يسررمم مررع كافررة الوثررائق المطموبررة إلررى دائ ررة الم ارسررالت
في الييئة.
 .5يمكر ررن لطالر ررب التر رررخيص االستفسر ررار عر ررن معاممتر ررو شخصر ررياً أو ىاتفي ر راً
لدىمكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:
 6000976أو 7037581
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317

مصادر مشعة مفتوحة لموسم وتقفي األثر

308

أجيزة مرافقة صناعية أخرى (يرجى التحديد)

350

أجيزة التحميل بالتفمور (نظائر مشعة)

357

أجيزة التحميل بالتفمور (أشعة سينية)

353

أجيزة التحميل بانعراج األشعة السينية

361

مصادر مشعة مخبرية مفتوحة لمبحث العممي

ويشمل سجل التقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة

بالتعرض اإلشعاعي مثل تجاوز مستويات التقصي والحوادث اإلشعاعية وتمقي
العاممين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئة ...يجب أن يتضمن ىذا
السجل تاريخ الواقعة وتوصيفيا وأسبابيا والمسؤولين عن وقوعيا وأسماء
المرضى واألشخاص المتعرضين والجرعات التي تمقوىا فضالً عن اإلجراءات
المتخذة لمنع تك ارره.

يعد وجود ىذا السجل مؤش اًر عمى مستوى ثقافة األمان واالىتمام بقضايا
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الوقاية واألمان واألمن ،ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.
لمزيد من المعمومات:

www.aec.org.sy/rnro

