اجلمهورية العربية السورية

رمزالنموذجR.N.R.O-06/6 :

هيئة الطبقة الذرية

اإلصػدار1027 / 2 :
صفحة2:مف5

مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في التصوير اإلشعاعي الصناعي
مالحظة هامة :يرجى االستعانة بورقة اإلرشادات المرفقة أثناء مؿء االستمارة

 .1نوع الطمب:



ترخيص جديد.



تعديؿ الترخيص رقـ..................................................................................................... :تاريخ:

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



تجديد الترخيص رقـ.............................................................................. ....................... :تاريخ:

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

 .2الجهة طالبة الترخيص:
االسـ............................................................................ ......................................................................................... ..............:

الموطف المختار

a

.................................................................................................... ............:ىاتؼ...........................................:

رقـ السجؿ التجاري/الصناعي (القانوني):
الممثؿ القانوني:

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

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

لدى....................................... :تاريخ:

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

ىاتؼ:

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

الرقـ الوطني:

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

 .3مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية:
المسؤوؿ المباشر bعف الممارسة:
مسؤوؿ الوقاية اإلشعاعية

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

منصبو:

c

...........................................:المؤىالت.............................................:

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

سنوات الخبرة:

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

 .4مصادر األشعة واألجهزة المرافقة(:يرجى تكرار ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
المصادر المغمقة:
النظير المشع:

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

الرقـ التسمسمي:

النشاط اإلشعاعي:

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

الشركة الصانعة:

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

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

الرقـ التسمسمي لحامؿ المصدر:
رقـ شيادة المصدر:

بتاريخ:

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

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

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

رقـ الحاوية الموجود فييا:

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

(ترفؽ مع الطمب صورة عف شيادة المصدر المغمؽ).
أجهزة األشعة السينية:
رمز الجياز:d

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

الجيد األقصى:

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

شدة التيار القصوى:

الشركة الصانعة..............................................................................................................:الموديؿ:
الرقـ التسمسمي لمجياز:

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

المعايير الدولية التي يتوافؽ الجياز معيا:

الرقـ التسمسمي لألنبوب:

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

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

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

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

أجهزة اإلسقاط الغاماوي:
رمز جياز اإلسقاط (الكاميرا).........................: 4الشركة
الرقـ التسمسمي:

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

رقـ شيادة تصميـ الجياز كطرد نقؿ مف النوع B

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

النشاط اإلشعاعي األقصى المسموح فيو:
e

الموديؿ:

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

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

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

 .5المنشأة والموقع:
كالىما.

مكاف العمؿ:حقمي ثابت
بالنسبة لمتصوير الثابت:

عنواف مكاف العمؿ (إف كاف مغاي اًر لمموطف

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

(يرفؽ مع الطمب مخطط ىندسي لمخبر التصوير الثابت ومكاف تخزيف المصادر).f
بالنسبة لمتصوير الحقمي:
ىؿ أماكف العمؿ معروفة بتاريخ تقديـ الطمبg؟ نعـال.
مكاف

فترة التصوير

العمؿ..............................................................:

المتوقعة................................:

 .6العاممون(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ مف العامميف عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
االسـ:

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

العمر:

الترخيص في التصوير اإلشعاعي الصناعي :مستوى ثالث
شيادة الترخيص :صادرة عف:

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



الرقـ الوطني:

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

مستوى ثانيمستوى أوؿ متدرب.

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

صالحة لغاية:

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

(ترفؽ صورة مف شيادة الترخيص في التصوير اإلشعاعي الصناعي).
المراقبة اإلشعاعية الفردية:

 نعـ 

الجرعة المتمقاة في السنة السابقة:

المنذ تاريخ:

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

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

ىؿ شارؾ العامؿ في أية دورة تدريبية في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية؟
في حاؿ اإليجاب يرجى ذكرىا:
.7



الجرعة الكمية المتمقاة:
نعـ



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

ال.

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

أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي( :ترفؽ مع الطمب صورة عف آخر شيادة معايرة).

أجهزة المسح اإلشعاعي(:يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ جياز عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
رمز الجياز

4

.....................................................................:

الشركة الصانعة..................................................:موديؿ
تاريخ صالحية

مجاؿ القياس:

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

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

الرقـ التسمسمي:

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

المعايرة............................................................ .................................................................................... ........:

مقاييس الجرعة الفردية اآلنية( :يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ مقياس عمى ورقة مستقمة إف لزـ األمر).
رمز المقياس:4

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

الشركة الصانعة:

الرقـ التسمسمي:

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

تاريخ صالحية المعايرة:

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

ىؿ يحتفظ المقياس بنتائج القياس التراكمي:

ىؿ المقياس مزود بإنذار صوتي؟

نعـ




نعـ

ال

 .8نقل المواد المشعة:
ىؿ توجد عربة مخصصة لنقؿ المواد المشعة؟نعـال
ىؿ تثبت أجيزة التصوير داخؿ العربة؟نعـال
ىؿ توضع اإلشارات التحذيرية عمى عربة النقؿ؟نعـال
ىؿ تزاؿ ىذه اإلشارات بعد االنتياء مف النقؿ؟نعـ ال



ال

الموديؿ:

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

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

 .9معدات الطوارئ:
يرجى وضع إشارة أماـ معدات الطوارئ الموجودة وذكر عددىا أو كميتيا:

 حاويات احتياطية................................... :

ممقط طويؿ.................................... :قطاعة:

إشارات تحذيرية................................... :وسائؿ عزؿ المناطؽ........................ :

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

بموكات/أكياس رصاص:

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

 .11السجالت الموجودة:
ضع إشارة أماـ سجالت العمؿ اإلشعاعي المعموؿ بيا لدى الجية طالبة الترخيص:
سجؿ المراقبة المكانية.
سجؿ المراقبة الفردية.
سجؿ معايرة أجيزة المسح اإلشعاعي.
سجؿ اإلصالح والصيانة الطارئة.
سجؿ التقصي.h
20،9

سجؿ الجرد الدوري لممصادر
سجؿ حركة المستودع.9

سجؿ شيادات المصادر ومنحنيات التفكؾ.9
سجؿ اختبار التسرب اإلشعاعي مف أجيزة التصوير.9
سجؿ التصرؼ بالمصادر المستيمكة.9
سجؿ التراخيص.
سجؿ المراقبة الصحية لمعامميف.i
سجؿ تدريب العامميف والسيما في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية.22
سجؿ الصيانة الدورية ألجيزة التصوير.22

 .11الوثائق المرفقة:
ضع إشارة أماـ الوثائؽ المرفقة بيذا الطمب:



برنامج الوقاية اإلشعاعية.

شيادات المصادر المغمقة التالية:

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



مخطط ىندسي لمخبر التصوير الثابت ومخزف مصادر األشعة يتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .5



قائمة بمصادر األشعة واألجيزة المرافقة تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .4



قائمة بالعامميف تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .6



صور عف شيادات ترخيص العامميف في التصوير اإلشعاعي الصناعي.



قائمة بأجيزة الكشؼ والقياس اإلشعاعي تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة .7



صور عف شيادات معايرة أجيزة الكشؼ والقياس اإلشعاعي.

وثائؽ أخرى (يرجى التحديد):

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

 .12أجور الترخيص:
أرفػؽ مػػع ىػػذا الطمػػب أجػػور التػػرخيص أو التعػػديؿ البالغػػة  8000ؿ.س ،أو  4000ؿ.س أجػػور تجديػػد التػػرخيص (شررريطة تقررديم طمررب التجديررد قبررل 4
أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق–المادة 18و 30مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية).
بموجب (ضع إشارة أماـ ما ينطبؽ):
حوالة بريدية مسطرة باسـ ىيئة الطاقة الذرية.



شيؾ مصرفي مسطر باسـ ىيئة الطاقة الذرية.



إشعار بدفع األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة.

 .13تعهررد:
أنا الموقع أدنرا ،أصررب برأن كافرة المعمومرات الرواردة فري هر ا الطمرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة لمواقرع و لرك عمرى مسرؤوليتي الشخصرية وأتعهرد
بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشرعاعية الصرادرة عرن هيئرة الطاقرة ال ريرة خرالل التعامرل بمصرادر األشرعة المؤينرة برأي شركل مرن األشركال وأتعهرد بعردم
السماب بتشغيل مصادر األشعة المرخص لي باستخدامها إال من قبل العاممين المحددين في الترخيص كما أتعهد بأن أبمر الهيئرة مباشررة عنرد أي
تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو مصادر األشعة أو العاممين أو مكان العمل.

االسرررررم:

طوابع بقيمة

الصفة الرسمية:

 85ليرة سورية

التوقيع والخاتم:

ه ا الحقل مخصص لهيئة الطاقة ال رية:

رقم الورود:
تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

إرشادات الحصوؿ عمى ترخيص استخداـ مصادر أشعة مؤينة في التصوير اإلشعاعي الصناعي(يمكف االحتفاظ بيا)
المرجعية القانونية

 .2المرسوـ التشريعي رقـ  64لعاـ  1005والسيما المادتيف  4و 5منو.
 .1قػ ػرار رئاس ػػة مجم ػػس ال ػػوزراء رق ػػـ  234لع ػػاـ  1007المتض ػػمف القواع ػػد
التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة رقػػـ  1008/613المتضػػمف تعميمػػات تػػرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قػ ػرار ىيئ ػػة الطاق ػػة الذري ػػة رق ػػـ  1001/627المتعم ػػؽ بمس ػػؤولي الوقايػ ػػة
اإلشعاعية.
 .5المواصفة القياسية السورية رقـ .94/2455
إرشادات عامة
 .2يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحيح وكامػؿ .إف وجػود نقػص أو خطػأ فػي
بعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الترخيص.
 .1يجب إرفاؽ برنامج وقاية إشػعاعية بيػذه االسػتمارة عمػالً بػالفقرة (ب) مػف
المادة  13مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية.

 .3يمكف االستعانة بأوراؽ إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .4يمكف عند طمب تجديد أو تعػديؿ تػرخيص سػابؽ االكتفػاء بإرفػاؽ الوثػائؽ
المتعمقػة بمػػا يسػتجد مػػف معمومػات فقػػط والتنويػو إلػػى أف بقيػة المعمومػػات قػػد
قدمت مسبقاً.
في الييئة.
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أجيزة التصوير الصناعي الثابتة (غاما)

309

أجيزة التصوير الصناعي النقالة (أشعة سينية)

320

أجيزة التصوير الصناعي الثابتة (أشعة سينية)

322

أجيزة قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة

321

أجيزة التنظير الصناعي باألشعة السينية

502

مقياس أشعة غاماوي

504

مقياس جرعة فردية آني

eتكػػوف أجيػ ػزة اإلس ػػقاط الغاماوي ػػة (ك ػػامي ار التص ػػوير) ع ػػادة مص ػػممة كط ػػرد نق ػػؿ مػ ػواد
مشعة مف النوع  Bوليا رقـ تصميـ مميز منقوش عمييا حف اًر.
f

يج ػ ػػب أف يب ػ ػػيف عم ػ ػػى المخط ػ ػػط عم ػ ػػى األخ ػ ػػص الت ػ ػػدريع الموج ػ ػػود ،ومػ ػ ػواد البن ػ ػػاء

المستخدمة ،وموقع وحػدة الػتحكـ ،وأجيػزة اإلنػذار ،واألقفػاؿ المترابطػة ،ووسػائؿ الػتحكـ
عف بعد،وكافة اإلجراءات اليندسية واإلنشائية ذات العالقة بالوقايػة واألمػاف ،مػع تبيػاف
ما يحيط بالمخبر والمخزف مف جوار.
g

تحدد أمػاكف العمػؿ المعروفػة بتػاريخ تقػديـ الطمػب .وفػي حػاؿ اسػتخداـ المصػادرخالؿ

فترة الترخيص في أماكف غير معروفة فيجب إبالغ الييئة.
h

 .5يرسػػؿ الطمػػب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائ ػرة الم ارسػػالت
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أجيزة التصوير الصناعي النقالة (غاما)

ويشػ ػػمؿ تقصػ ػػي جميػ ػػع األمػ ػػور والواقعػ ػػات غيػ ػػر االعتياديػ ػػة ذات العالقػ ػػة بػ ػػالتعرض

اإلشعاعي مثؿ تجاوز مستويات التقصي والحوادث اإلشعاعية وتمقي العػامميف جرعػات
ازئػػدة  ...يجػػب أف يتضػػمف ىػػذا السػػجؿ تػػاريخ الواقعػػة وتوصػػيفيا وأسػػبابيا والمسػػؤوليف

 .6يمكػ ػػف لطالػ ػػب التػ ػػرخيص االستفسػ ػػار عػ ػػف معاممتػ ػػو شخصػ ػػياً أو ىاتفي ػ ػاً

عػ ػػف وقوعيػ ػػا وأسػ ػػماء األشػ ػػخاص المتعرضػ ػػيف والجرعػ ػػات التػ ػػي تمقوىػ ػػا فض ػ ػالً عػ ػػف

 6222916أو 1231580

يعػػد وجػػود ىػػذا السػػجؿ مؤش ػ اًر عم ػػى مسػػتوى ثقافػػة األمػػاف واالىتمػػاـ بقضػػايا الوقاي ػػة

لدىمكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:

إرشادات ملء االستمارة

اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا.
i

واألماف واألمف ،ولكف عدـ وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.
لمزيد من المعموماتwww.aec.org.sy/rnro :

aينبغي تحديد الموطف المختػار بشػكؿ مفصػؿ وواضػح (عمػى سػبيؿ المثػاؿ:
المدينة والحي والشارع ورقـ البناء).
bالمس ػ ػػؤوؿ المباش ػ ػػرىو الش ػ ػػخص الطبيع ػ ػػي المس ػ ػػؤوؿ بش ػ ػػكؿ مباش ػ ػػر ع ػ ػػف
الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.
cمس ػػؤوؿ الوقاي ػػة اإلش ػػعاعية :ى ػػو الش ػػخص ال ػػذي يتحم ػػؿ مس ػػؤولية اتخ ػػاذ
وتنفيػػذ تػػدابير الوقايػػة اإلشػػعاعية بموجػػب تكميػػؼ خطػػي مػػف الجيػػة طالبػػة
الترخيص.
يجػػب أف يتمتػػع مسػػؤوؿ الوقايػػة اإلشػػعاعية بػػالمؤىالت المنصػػوص عمييػػا
فػ ػػي القواعػ ػػد الصػ ػػادرة عػ ػػف الييئػ ػػة بيػ ػػذا الشػ ػػأف ،كمػ ػػا يجػ ػػب أف يتمتػ ػػع
بالسػػمطات الكافي ػػة التػػي تمكن ػػو م ػػف القيػػاـ بعمم ػػو (ك ػػأف تكػػوف ل ػػو س ػػمطة
إيقاؼ العمؿ عند وجود خمؿ في الوقاية اإلشعاعية يتطمب ذلؾ).

d

رمز الجياز :ىو الرقـ المبيف بجانب نوع الجياز في الجدوؿ أدناه.

