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 معالجة اإلشعاعية عن بعدالفي  أشعة مصادراستخدام طمب ترخيص 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 نوع الطمب .1
 جديد ترخيص 
  تاريخ  ..........................................  رقم الترخيصتعديل  .......................................................  
  تاريخ  ..........................................  رقم الترخيصتجديد  .......................................................  

 ترخيصالجهة طالبة ال .2
  ........................................................................................................................... االسم:

 ...................:........................ىاتف.......................................................................................................:1الموطن المختار

  ............................................................................. :)إذا كان مغايرًا لمموطن المختار(مكان العمل  عنوان
  ...................................................................................................  رقم التسجيل في وزارة الصحة:

  .................... ىاتف   .................................... لرقم الوطني ا  .................................. ممثل القانوني: ال

 مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3
  ................................. منصبو  ....................................................... :عن الممارسة 2المباشر المسؤول
  ................................. ىاتف  ...................................................................... :3المشرفالطبيب 

  ........................  الخبرة  ...........................  المؤىالت  ................................ :4مسؤول الوقاية اإلشعاعية
  ......... الخبرة  ...................... المؤىالت  ............................... : )تكرر عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر(5الفيزيائي

 (.مينة الطب في سوريةبمزاولة  المشرفارة الصحة لمطبيب وز  ترخيص)ترفق مع الطمب نسخة من 

  يرجى تكرار ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر() واألجهزة المرافقة األشعةمصادر  .4
 المصادر المغمقة:

 بتاريخ ................................  ............................. النشاط اإلشعاعي  ..........................  ةالمشع المادة
 م شيادة المصدر ...............رق  ................... سمي الرقم التسم  ........................................ لشركة الصانعة ا

 )ترفق مع الطمب صورة عن شيادة المصدر المغمق(

 :األجيزة المرافقة

 ......................... موديلال ........................................... الصانعة  ةالشرك  ................... : 6جيازالرمز 
 ...........النشاط اإلشعاعي األقصى المسموح فيو ..................................... .........................  رقم التسمسميال

  ....................................................................................................................  :المزايا الفنية
 .................................................................................................................................  

  .......................................................................................  المعايير الدولية التي يتوافق الجياز معيا: 
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 أجيزة األشعة السينية:

 . ....................................... :6رمز الجياز
  ........... (:mAشدة التيار القصوى )  .................. (:kVالجيد األقصى )  ................................ موديل الجياز:

  ........................................ الدولة:  ................................................................ نعة:اصالشركة ال
  ....................................................... الرقم التسمسمي لكل أنبوب:  ............................ عدد أنابيب األشعة

  .................................  التحكم لوحدةالرقم التسمسمي   ..................................التسمسمي لمولد الجيد العاليالرقم 
  .......................................................................................  المعايير الدولية التي يتوافق الجياز معيا: 

 المسرعات:
 . ....................................... :6رمز الجياز

 ..................... قم التسمسمي................... الر  ............. ............. الموديل  ................... الصانعة  ةالشرك
 .............................. ......................... ادرة عنيا:ألشعة الصونوع ا  ............................... ى:و قصلا الطاقة

  ....................................................................................................................  :المزايا الفنية
 .................................................................................................................................  

  .......................................................................................  المعايير الدولية التي يتوافق الجياز معيا: 
 

 :المعالجة في حال حيازة جديدة لجياز
 مستعمل  مجدد  جديد  الجياز:

  ...............................................................................  الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا:
 (لتركيب والقبول والمعايرات األوليةبنتائج اختبارات ايجب إرفاق تقرير )

 )يرجى تكرار ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( أجهزة المسح اإلشعاعي .5
 . ......................................  :6رمز الجياز
   ........................ موديل الجياز:  .................................  الدولة:  .............................  نعة:االشركة الص

  ...................................... تاريخ صالحية المعايرة   ................................................... الرقم التسمسمي 
 )ترفق مع الطمب صورة عن آخر شيادة معايرة(

 )يجب أن تكون المنشأة حاصمة عمى ترخيص تصميم من الهيئة( 7أة والموقعالمنش .6
  .............................................. تاريخو   ..................................................... رقم ترخيص التصميم 

 تدابير األمان المتخذة )إشارات تحذيرية ضوئية وصوتية،...( وأساليب مراقبة المريض ومخاطبتو ................................
 .................................................................................................................................  
أقفال مترابطة، إشارات تحذيرية ضوئية )والتدريع وتدابير األمان الموجودة  جوارالو  بعاداأل يوكان يوضح عممخطط ىندسي لممرفق مع الطمب ي

 يجب أن يحدد عمى المخطط مناطق المراقبة واإلشراف. ..وأساليب مراقبة المريض ومخاطبتو. وصوتية، ...(
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 ألمر(عمى ورقة مستقمة إن لزم امن العاممين يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ) العاممون .7
  .............................. الرقم الوطني  ....................................  العمر ................................... االسم

  ............................................. رقم ترخيص مزاولة المينة   ............................................... المؤىالت
  ................................................................................................................ العمل الموكل إليو

  .................................................................. تاريخ  منذ  ال      نعم  :   المراقبة اإلشعاعية الفردية
  ................................................  المتمقاة الجرعة الكمية  .......................... متمقاة في السنة السابقة لجرعة الا

 ال نعم      ؟   قاية اإلشعاعيةمجال الو في أية دورة تدريبية في  العامل ىل شارك
   .................................................................................................... يرجى ذكرىافي حال اإليجاب 

 خطة الطوارئ .8
جراءات االستجابة والقائمين بيا والمعدات  نسخة منترفق مع الطمب  خطة الطوارئ المعتمدة بحيث تتضمن الواقعات اإلشعاعية المحتممة وا 

 الموجودة.

 التعرض الطبي .9
  .......................................................  قياس الجرعة اإلشعاعية إن وجدت بيان كيفية معايرة جرعة المرضى وأجيزة

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

 النفايات المشعة .11
  ......................................................  :مصادر المستيمكة )في حال المعالجة بالنظائر المشعةالب التصرفإجراءات 

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

 السجالت الموجودة .11
 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

  المراقبة المكانيةسجل 

  يةالمراقبة الفردسجل 

  وال سيما في مجال الوقاية اإلشعاعية العاممين يبسجل تدر 

 والمعايرات الدورية ألجيزة المعالجة ضمان الجودة تسجال 

 )سجل اختبار التسرب اإلشعاعي من األجيزة بما فييا اختبار المسح )في حال المعالجة عن بعد بالنظائر المشعة 

 سجالت معايرة أجيزة المسح اإلشعاعي 
 والصيانة الطارئة جل اإلصالحس 

 ألجيزة المعالجة سجل الصيانة الدورية 
 سجل التصرف بالمصادر المستيمكة 

 8سجل التعرض الطبي
 

 9سجل التقصي 
  التراخيصسجل 
 10سجل المراقبة الصحية لمعاممين
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 المرفقة الوثائق .12
 ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب:

 شعاعيةبرنامج الوقاية اإل 
  مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرفترخيص 
  3قائمة بالفيزيائيين تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة 
  4تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة واألجيزة المرافقة األشعة بمصادر قائمة  
 5تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  أجيزة المسح اإلشعاعيقائمة ب 
  عن شيادات معايرة أجيزة المسح اإلشعاعيصور 
 6يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  ىندسي مخطط 
  7المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالعاممين تتضمن 
  8نسخة من خطة الطوارئ المطموبة في الفقرة 
 لألجيزة التاليةنتائج اختبارت التركيب والقبول رير اتق:  .....................................................................  
  خيص التصميمصورة عن تر 
 )وثائق أخرى )يرجى التحديد  .............................................................................................  

 الترخيص أجور .13
 التجديد طمبشريطة تقديم ل.س أجور تجديد الترخيص ) 35222ل.س، أو  72222أرفق مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغة 

 من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية(  32و 08 المادة – سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابقأ 4قبل 
 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

  بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذريةحوالة 
 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية 
 في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةجور األ إشعار بدفع 

 دــتعه .14
 ،اقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصيةكافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمو  أنا الموقع أدناه، أصرح بأن

 ،شكالاألمن شكل أي بمصادر األشعة المؤينة بوأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خالل التعامل 
 العاممين المحددين في الترخيص،المجاز لي باستخدامها إال من قبل  ةعشاألمصادر بتشغيل وأتعهد بعدم السماح 

 مكان العملمواصفات األشعة أو العاممين أو مصادر مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي أن أبمغ الهيئة مباشرة عند أتعهد بكما 

 
 م:ـــــاالس 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 ريةييئة الطاقة الذل خصصىذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

بقيمة  وابعط
سورية ةلير  85  



 )يمكن االحتفاظ بها(لمعالجة اإلشعاعية عن بعد اأشعة في مصادر عمى ترخيص استخدام  الحصول إرشادات
 

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 0225لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضمن القواعد  0227لعام  134قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم  .0

 األشعة وأمنيا.ان مصادر التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأم
المتضمن تعميمات ترخيص  603/0228رقم  ىيئة الطاقة الذريةقرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمق بمسؤولي الوقاية  617/0220قرار ىيئة الطاقة الذرية رقم  .4
 اإلشعاعية.

   
 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامل. إن وجود نقص أو خطأ في  .1
 .الترخيصعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار بعض الم

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .0
سابق االكتفاء بإرفاق الوثائق  ترخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعديل  .3

المتعمقة بما يستجد من معمومات فقط والتنويو إلى أن بقية المعمومات 
 مت مسبقًا.قد قد  

الطمب أو يسمم مع كافة الوثائق المطموبة إلى دائرة المراسالت يرسل  .4
 في الييئة.

 لدىاالستفسار عن معاممتو شخصيًا أو ىاتفيًا  الترخيصلطالب مكن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:

 0130582أو  6111906
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

 
1
ٔىبغٓ تحذٔذ المُؽه المختبس بشكل مفظل ََاػح  علىحّ عحبٕل المخحب :  

 المذٔىت َالحٓ َالشبسع َسقم البىبء(. 
2
الطبٕعٓ المغؤَ  بشكل مببشش له ٌُ الشخض  المببشش المغؤَ  

تشخٕض علىّ عبٕل المخب  سئٕظ الممبسعت اإلشعبلٕت لذِ الجٍت ؽبلبت ال

 قغم األشعت فٓ مشفّ، أَ ؽبٕب األشعت المششف فٓ مشكض ؽبٓ...(.
3
َطف التعشع الطبٓ  ششف لىٌُّ الطبٕب الم :ششفالطبٕب الم 

 بمُجب قشاساث َصاسة الظحت راث الظىت.
4
ٌُ الشخض الزْ ٔتحمل مغؤَلٕت اتخبر مغؤَ  الُقبٔت اإلشعبلٕت:  

بمُجب تكىٕف خطٓ مه الجٍت ؽبلبت  قبٔت اإلشعبلٕتَتىفٕز تذابٕش الُ

 . التشخٕض

ٔجب أن تكُن مؤٌالتً متُافقت مع القُالذ الظبدسة له الٍٕئت بٍزا 

بلغىطبث الكبفٕت التٓ تمكىً مه القٕبم بعمىً عكؤن بٔجب أن ٔتمتع الشؤن، َ

اإلشعبلٕت ٔتطىب  الُقبٔتَجُد خىل فٓ تكُن لً عىطت إٔقبف العمل لىذ 

 .(رلك

 

 

5
الفٕضٔبئٓ ٌُ الشخض المغؤَ  له المعبٔشة َقٕبط الجشلبث َػمبن  

 الجُدة.
6
 أدوبي.جذَ  سمض الجٍبص: ٌُ الشقم المبٕه بجبوب وُع الجٍبص فٓ ال 

 021 أجيزة المعالجة اإلشعاعية عن بعد

 020 مسرعات خطية لممعالجة اإلشعاعية

 023 أجيزة المحاكاة باألشعة السينية

 
 024 عالجة بالحزم النترونيةأجيزة الم

 028 أجيزة أشعة سينية لممعالجة اإلشعاعية

 029 أجيزة معالجة إشعاعية أخرى

 521 مقياس أشعة غاماوي

 523 مقياس متعدد الكواشف )نترونات/غاما(

 526 مقياس تموث إشعاعي )غاما + بيتا(

 524 مقياس جرعة فردية آني

 
7
ت اإلشعبلٕت له بعذ حبطىت لىّ تشخٕض بشكل لبم تكُن مىشآث المعبلج 

تظمٕم مه الٍٕئت ٔشمل تُطٕف مكبن العمل مه حٕج األبعبد َالجُاس 

 َالتذسٔع اإلوشبئٓ المُجُد.
8
َالجضء المغتٍذف بٕبوبث المشٔغ عجل التعشع الطبٓ ٔجب أن ٔتؼمه  

ببلعالد َالجشلت اإلشعبلٕت المُطُفت َتجضئت الجشلبث َالضمه اإلجمبلٓ 

  د َالحذٔه األقظّ َاألدوّ لىجشلت المىقُلت إلّ األلؼبء األخشِ...لىعال
9
تقظٓ جمٕع األمُس َالُاقعبث غٕش االلتٕبدٔت راث عجل الٔشمل ٔىبغٓ أن  

العالقت ببلتعشع اإلشعبلٓ مخل تجبَص مغتُٔبث التقظٓ َالحُادث 

ٔجب  اإلشعبلٕت َتىقٓ العبمىٕه جشلبث صائذة َالتعشٔؼبث الطبٕت الخبؽئت...

أن ٔتؼمه ٌزا الغجل تبسٔخ الُاقعت َتُطٕفٍب َأعبببٍب َالمغؤَلٕه له 

َقُلٍب َأعمبء المشػّ َاألشخبص المتعشػٕه َالجشلبث التٓ تىقٌُب 

. َإرا اوطُث الُاقعت لىّ حبدحت بفؼالً له اإلجشاءاث المتخزة لمىع تكشاسٌ

إبالغ تعشع ؽبٓ فٕجب أن ٔتؼمه الغجل اعم المشٔغ َتُحٕق إبالغً َ

 ؽبٕبً ببلحبدحت.
10
مؤششاً لىّ مغتُِ حقبفت األمبن َاالٌتمبم بقؼبٔب ٌزا الغجل ٔعذ َجُد  

 ، َلكه لذم َجُدي ال ٔمىع إطذاس التشخٕض.الُقبٔت َاألمبن َاألمه
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