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 طمب ترخيص استخدام أجهزة أشعة سينية في التطبيقات الطبية التشخيصية والتدخمية
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  بورقة اإلرشادات االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

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

  تاريخ..........................................................................................:رقم الترخيصتجديد:.................................................. 

 :ترخيصالجهة طالبة ال .2
  مشفى  عيادة  مركز طبي  مستوصف. 

 ..................................................................................................................................................................................االسم:

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

 .................................................................................................................:)إذا كان مغايرًا لمموطن المختار(مكان العمل  عنوان

 ................................................................................................................................................رقم التسجيل في وزارة الصحة:
 .........      ........................ىاتف: ...............................................:الوطنيالرقم .....................................................:الممثل القانوني

 

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

 ..................................:ىاتف..................................................................................................................:3المشرفالطبيب 

 .............................:الخبرة............................................:المؤىالت..............................................:4مسؤول الوقاية اإلشعاعية

 (.مينة الطب في سوريةبمزاولة  المشرفوزارة الصحة لمطبيب  ترخيص)ترفق مع الطمب نسخة من 
 (.لى مسؤول الوقاية اإلشعاعيةصورة عن الميام الموكمة إ)ترفق مع الطمب 

 :األشعة ةجهز أ .4
 .................................................................................................................................................................:5رمز الجياز

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

 ...................................... الدولة:.................................................................................................................نعة:اصالشركة ال

 .......................................................الرقم التسمسمي لكل أنبوب:...................................................................:عدد أنابيب األشعة
 .............................................:التحكم لوحدةالرقم التسمسمي .................................................:الرقم التسمسمي لمولد الجيد العالي

 ..............................................زمن التعرض األسبوعي في التنظير:...............................................:6حمولة العمل األسبوعية

 ...................................................................................................................................المعايير الدولية التي يتوافق الجياز معيا: 
 :األشعة في حال حيازة جديدة لجهاز

 .مستعمل   دمجد    جديد الجياز:
 .......................................................................................................................سيتم الحصول عمى الجياز منيا: الجية التي تم أو

 .7من قبل الييئة( الجياز مستعمل: يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمدكون في حال )
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 (.وتكرر إن لزم األمرفي حال وجود أكثر من جياز فقط ىذه الصفحة  تمأل)مالحظة: 
 ......................................:5رمز الجياز

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

 ...............................................الدولة:.........................................................................................................:الصانعةالشركة 
 ...........................................الرقم التسمسمي لكل أنبوب:..........................................................................:عدد أنابيب األشعة

 .............................................:الرقم التسمسمي لوحدة التحكم ................................................:الرقم التسمسمي لمولد الجيد العالي

 ...................................................:6حمولة العمل األسبوعية

 ...............................................زمن التعرض األسبوعي في التنظير:

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

 مستعمل دمجد    جديد الجياز:في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:
 .................................................................................................................الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا: 

 .7)في حال كون الجياز مستعمل: يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الييئة(
  

 ........................................:5رمز الجياز
 ............................(: mAشــدة التيــار القصــوى ) .............................(: kVالجيــد األقصــى ) .....................................موديــل الجيــاز: 

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

 ...........................................الــــرقم التسمســــمي لكــــل أنبــــوب:  ..........................................................................عــــدد أنابيــــب األشــــعة: 
ـــرقم التسمســـمي لمولـــد الجيـــد العـــالي:   .............................................الـــرقم التسمســـمي لوحـــدة الـــتحكم:  ................................................ال

............................................... فـــي التنظيـــر: زمـــن التعـــرض األســبوعي  ...................................................: 6حمولــة العمـــل األســبوعية

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

 مستعمل مجد د    جديد   الجياز: لجهاز األشعة:في حال حيازة جديدة 
 الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا: 

 .7)في حال كون الجياز مستعمل: يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل الييئة(
 

 ...............................:5رمز الجياز
الشـركة ...............................(:mAشـدة التيـار القصـوى )..............................(:kVالجيد األقصى )................................موديل الجياز:

 .......................................................الدولة:.................................................................................................:الصانعة
 ..........................................................الرقم التسمسمي لكل أنبوب:...............................................................:عدد أنابيب األشعة

 .....................................................:الرقم التسمسمي لوحدة التحكم ............................................:الرقم التسمسمي لمولد الجيد العالي
 ...................................................زمن التعرض األسبوعي في التنظير:...............................................:6حمولة العمل األسبوعية

 ...................................................................................................................................المعايير الدولية التي يتوافق الجياز معيا:
 مستعمل  مجد د   جديد  الجياز: في حال حيازة جديدة لجهاز األشعة:

 ......................................................................................................................الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا: 
 .7الييئة( )في حال كون الجياز مستعمل: يجب إرفاق تقرير ضبط جودة صادر من مزود خدمة معتمد من قبل
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 المنشأة والموقع .5
ووضع األجيزة فييا ومكان وحدة التحكم )الكونترول(  ىاوجوار ىا أبعادغرف األشعة و  كان يوضح عميومخطط ىندسي لممرفق مع الطمب ي

واإلشارات التحذيرية م وغرفة التحميض ومكان تخزين األفال ضىواتجاه الحزمة اإلشعاعية والتدريع الموجود )ثخانتو وارتفاعو( وآلية مراقبة المر 
 ........................الموجودة

 
 عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر(من العاممين يرجى تكرار هذه الفقرة لكل )العاممون.   6

 ................................................:الوطنيالرقم ...............................:العمر..................................................................:االسم
 .......................................................:رقم ترخيص مزاولة المينة.............................................................................:المؤىالت

 .................................................................................................................................................................:العمل الموكل إليو
 .........................................................................................................:تاريخ منذال  نعم      :   المراقبة اإلشعاعية الفردية

 ............................................:المتمقاة الجرعة الكمية.................................................................:متمقاة في السنة السابقةلجرعة الا
 ال نعم      ؟   مجال الوقاية اإلشعاعيةفي أية دورة تدريبية في  العامل ىل شارك

 ................................................................................................................................................:يرجى ذكرىافي حال اإليجاب 

 :الفرديةمعدات الوقاية  .7
 ...............................................................:واقيات الدرق....................................................................:عدد المآزر الرصاصية

 ..............................................:المرضى لدىالمناطق الحساسة واقيات ..........................................................:النظارات الواقية
 ................................................................................................................: (والعدد )يرجى تحديد النوعوقاية فردية أخرى معدات 

 
 :ضبط الجودة .8

 آخر تقرير ضبط جودة لكل جياز أشعة أو رقم التقرير وتاريخو إن كان صادرًا عن الييئة. عنصورة ع الطمب مترفق 
 
 :السجالت الموجودة .9

 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع
 سجل المراقبة الفردية 

 8سجل التعرض الطبي
 

 سجل ضمان الجودة 

  والصيانة الطارئة ألجيزة األشعة اإلصالحسجل 

 9سجل التقصي 
 سجل التراخيص. 
 10سجل المراقبة الصحية لمعاممين

 

 12في مجال الوقاية اإلشعاعية سجل تدريب العاممين 

 12ألجيزة األشعة سجل الصيانة الدورية
 

 12سجل استيالك أفالم التصوير اإلشعاعي 
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 :المرفقة الوثائق .11
 :أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمبضع إشارة 

  مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرفترخيص 
 ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعيةصورة عن 
  4قائمة بأجيزة األشعة تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  
 5يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  ىندسي مخطط 
  6المطموبة في الفقرة المعمومات قائمة بالعاممين تتضمن 
 رير ضبط الجودة لألجيزة التاليةاتق:.............................................................................................................................. 

  (يرجى التحديد)وثائق أخرى...................................................................................................................................... 
 

 :الترخيصأجور  .11
شريطة تقديم طمب التجديدد ل.س أجور تجديد الترخيص ) 16222ل.س، أو  30222أرفق مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغة 

 من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية( 32و 08 المادة –يخ انتهاء الترخيص السابق أسابيع عمى األقل من تار  4قبل 
 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:

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

 
 :دددتعه .12

 ،اقدع، وذلدع عمدى مسدؤوليتي الشخصديةأنا الموقع أدناه، أصدر  بدأن كافدة المعمومدات الدواردة فدي هدذا الطمدب صدحيحة ودقيقدة ومطابقدة لمو 
 ،شدكالاألمدن شدكل أي بمصدادر األشدعة المؤيندة بدوأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خدالل التعامدل 

أن أبمد  الهيئدة أتعهد بكما  العاممين المحددين في الترخيص،المجاز لي باستخدامها إال من قبل  ةشعبتشغيل أجهزة األوأتعهد بعدم السما  
 .غيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاممين أو مواصفات مكان العملتأي مباشرة عند 

 
  
 االسم:  
 الصفة الرسمية:  
 : والخاتم التوقيع  

 :ييئة الطاقة الذريةخصص لىذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

بقيمة  وابع ط
سورية ليرة 85  



 
 )يمكن االحتفاظ بها(تطبيقات الطبية التشخيصية والتدخميةالالحصول عمى ترخيص استخدام أجهزة أشعة سينية في  إرشادات

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 0225لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضــــمن القواعــــد  0227لعــــام  134قــــرار رئاســــة مجمــــس الــــوزراء رقــــم  .0

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضــمن تعميمــات تــرخيص  603/0228قــرار ىيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  .3

 الممارسات اإلشعاعية.

الوقايــــة المتعمــــق بمســــؤولي  617/0220قــــرار ىيئــــة الطاقــــة الذريــــة رقــــم  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامـل. إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي  .1
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .0
الوثـائق  سـابق االكتفـاء بفرفـاق تـرخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعـديل  .3

المتعمقـة بمــا يسـتجد مــن معمومـات فقــط والتنويـو إلــى أن بقيـة المعمومــات قــد 
 مت مسبقًا.قد  

يرســل الطمــب أو يســمم مــع كافــة الوثــائق المطموبــة إلــى دائــرة المراســالت  .4
 في الييئة.

ــــو شخصــــيًا أو ىاتفيــــًا  التــــرخيصلطالــــب مكــــن ي .5 االستفســــار عــــن معاممت
  في الييئة عمى األرقام التالية: مكتب التنظيم اإلشعاعي والنوويلدى

 0130582أو  6111906
 ملء االستمارة إرشادات

 

ينبغي تحديد الموطن المختار بشكل مفصل وواضح )عمـى سـبيل المثـال:  1
 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 

الطبيعـــــي المســـــؤول بشـــــكل مباشـــــر عـــــن ىو الشـــــخص المباشـــــر  المســـــؤول2
لدى الجية طالبة التـرخيص )عمـى سـبيل المثـال رئـيس الممارسة اإلشعاعية 

 قسم األشعة في مشفى، أو طبيب األشعة المشرف في مركز طبي...(.

وصـــف التعـــرض الطبـــي  شـــرف عمـــىىـــو الطبيـــب الم :شـــرفالطبيـــب الم3
بموجــب قــرارات وزارة الصــحة ذات الصــمة. وفــي حــال عيــادات التشخيصــي 

و طالـب التـرخيص والشـخص يكـون طبيـب األشـعة المشـرف ىـو ذاتـ ةشعاأل
 المسؤول.

ـــة اإلشـــعاعية: 4 ىـــو الشـــخص الـــذي يتحمـــل مســـؤولية اتخـــاذ مســـؤول الوقاي
بموجـــب تكميـــف خطـــي مـــن الجيـــة طالبـــة  وتنفيـــذ تـــدابير الوقايـــة اإلشـــعاعية

 .  الترخيص
يجــــب أن تكــــون مؤىالتــــو متوافقــــة مــــع القواعــــد الصــــادرة عــــن الييئــــة بيــــذا 

الكافيـــة التـــي تمكنـــو مـــن القيـــام بعممـــو الســـمطات بيجـــب أن يتمتـــع الشـــأن، و 
اإلشــعاعية  الوقايــةوجــود خمــل فــي )كـأن تكــون لــو ســمطة إيقــاف العمــل عنـد 

 .(يتطمب ذلك
 
 

 
 أدناه.جدول رمز الجياز: ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في ال 5
 

 121 أجيزة األشعة السينية النقالة والمحمولة

 120 السينيةأجيزة التصوير البسيطة باألشعة 

 123 أجيزة التصوير والتنظير

 124 أجيزة تصوير الثدي

 125 أجيزة التصوير الطبقي المحوري

 126 أجيزة التصوير والتنظير القوسية

 127 أجيزة القثطرة القمبية وأجيزة تصوير الشرايين

 129 أجيزة أشعة تشخيصية أخرى )يرجى التحديد(

 111 الطب البيطريأجيزة التصوير والتنظير في 

 151 أجيزة األشعة السينية السنية البانورامية أو السفالومترية

 
تعريضــات اإلشــعاعية فــي التصــوير لعــدد الوســطي لمباحمولــة العمــل األســبوعية تقــدر 6

حمولـة نعكس في التنظير. تـزمن التعرض األسبوعي ب، و )عدد األفالم المستيمكة مثاًل(
 وعمى حسابات التدريع.عمى تقدير الجرعات العمل 

عنــد حيــازة جديــدة لجيـــاز أشــعة مســتعمل يجـــب إجــراء ضــبط جـــودة لــو قبــل الســـماح 7
 باستخدامو.

بيانــات المــريض ونــوع اإلجــراء ومعــامالت ســجل التعــرض الطبــي يجــب أن يتضــمن 8
التعـــريض وعـــدد الصـــور أو زمـــن التنظيـــر وكـــذلك الجرعـــة اإلشـــعاعية لكـــل مـــريض، 

 .  طئة إن وجدتوالتعريضات الطبية الخا
تقصي جميـع األمـور والواقعـات غيـر االعتياديـة ذات العالقـة سجل اليشمل ينبغي أن 9

ــــل تجــــاوز مســــتويات التقصــــي والحــــوادث اإلشــــعاعية وتمقــــي  ــــالتعرض اإلشــــعاعي مث ب
العـاممين جرعــات زائــدة والتعريضـات الطبيــة الخاطئــة... يجـب أن يتضــمن ىــذا الســجل 

ابيا والمســــــؤولين عــــــن وقوعيــــــا وأســــــماء المرضــــــى تــــــاريخ الواقعــــــة وتوصــــــيفيا وأســــــب
واألشــخاص المتعرضــين والجرعــات التــي تمقوىــا فضــاًل عــن اإلجــراءات المتخــذة لمنــع 

 .اتكرارى
مؤشــرًا عمــى مســتوى ثقافــة األمــان واالىتمــام بقضــايا الوقايــة ىــذا الســجل يعــد وجــود 10

 ، ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.واألمان واألمن
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