
 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

  مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

 R.N.R.O-06/06رمزالنموذج: 
 0202/  1دار: ػاإلص

 4مف1:صفحة

 اإلشعاعي الصناعيطمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في التصوير 
 مؿء االستمارةاإلرشاداتالمرفقة أثناء ورقة االستعانةبيرجى مالحظة هامة:

 :نوع الطمب .1
جديد ترخيص . 
 تاريخ.....................................................................................................: رقـ الترخيصتعديؿ :....................................... 
 تاريخ.....................................................................................................: رقـ الترخيصتجديد :....................................... 

 
 :ترخيصالجهة طالبة ال .2

 ...................................................................................................................................................................................االسـ:
 ...........................................:ىاتؼ................................................................................................................:aالموطف المختار

 .......................................تاريخ: .........................................لدى:  ................................رقـ السجؿ التجاري/الصناعي )القانوني(: 
 .......................................ىاتؼ:  .2......................................الرقـ الوطني:  ...................................................ؿ القانوني: ممثال
 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3

 .......................................منصبو:  .......................................................................................عف الممارسة:  bالمسؤوؿ المباشر
 .......................: الخبرةسنوات  .............................................:المؤىالت...........................................:cمسؤوؿ الوقاية اإلشعاعية

 
 .يرجى تكرار ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر():واألجهزة المرافقة األشعة مصادر .4

 :المصادر المغمقة

 ..........................بتاريخ:  .....................................................النشاط اإلشعاعي:  ................................................: ر المشعيالنظ
 ........................................................................الرقـ التسمسمي لحامؿ المصدر:  ................................................الرقـ التسمسمي: 

 ........................رقـ الحاوية الموجود فييا:  ......................رقـ شيادة المصدر:  ..............................................الشركة الصانعة: 
 )ترفؽ مع الطمب صورة عف شيادة المصدر المغمؽ(.

 :أجهزة األشعة السينية

 ......................................شدة التيار القصوى:  .....................................الجيد األقصى:  ......................................: dرمز الجياز
 ........................................الموديؿ: ..............................................................................................................:الصانعة ةالشرك

 ....................................................................الرقـ التسمسمي لألنبوب:  ...................................................لمجياز:  قـ التسمسميالر 
 ...................................................................................................................................المعايير الدولية التي يتوافؽ الجياز معيا: 

 :أجهزة اإلسقاط الغاماوي

 .............................: موديؿال .................................................:الصانعة ةالشرك.........................: 4اإلسقاط )الكاميرا( رمز جياز
 .................................................................النشاط اإلشعاعي األقصى المسموح فيو:  ...........................................: رقـ التسمسميال

Bنقؿ مف النوع رقـ شيادة تصميـ الجياز كطرد 
e :.................................................................................................................... 
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 :المنشأة والموقع .5
 كالىما. ثابت  حقمي مكاف العمؿ:

 :بالنسبة لمتصوير الثابت
 ...............................................................................................................:مكاف العمؿ )إف كاف مغايرًا لمموطف المختار( عنواف

 .f)يرفؽ مع الطمب مخطط ىندسي لمخبر التصوير الثابت ومكاف تخزيف المصادر(
 : بالنسبة لمتصوير الحقمي

 ال.نعـ؟ gعروفة بتاريخ تقديـ الطمبمأماكف العمؿ ىؿ 
 ................................فترة التصوير المتوقعة: ..............................................................:مكاف العمؿ

 .عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر(مف العامميف يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ ):العاممون .6
 .......................................الرقـ الوطني:  .......................................العمر:  ................................................................االسـ: 

 متدرب.أوؿ   مستوى مستوى ثاني مستوى ثالث   : الترخيص في التصوير اإلشعاعي الصناعي
 .......................................صالحة لغاية:  ................................................................................شيادة الترخيص: صادرة عف: 

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

 ......................................................الجرعة الكمية المتمقاة:  ....................................................الجرعة المتمقاة في السنة السابقة: 
 .ال نعـ     ىؿ شارؾ العامؿ في أية دورة تدريبية في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية؟  

 ...............................................................................................................................................: يرجى ذكرىافي حاؿ اإليجاب 

 .معايرة( ةصورة عف آخر شيادمع الطمب )ترفؽ : أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي .7
 .(تكرار ىذه الفقرة لكؿ جياز عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر)يرجى :أجهزة المسح اإلشعاعي

 ............................................................................مجاؿ القياس:  .....................................................................: 4رمز الجياز
 ...............................الرقـ التسمسمي:  ...................................موديؿ الجياز:..................................................:الشركة الصانعة

 ........................................................................................................................................................تاريخ صالحية المعايرة:
 .(تكرار ىذه الفقرة لكؿ مقياس عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر)يرجى  :الفردية اآلنيةمقاييس الجرعة 

 ...................................تاريخ صالحية المعايرة:  ...................................الرقـ التسمسمي:  ....................................: 4رمز المقياس
 .......................................الموديؿ:  .............................................................................................................: الشركة الصانعة

 ال نعـ    ىؿ يحتفظ المقياس بنتائج القياس التراكمي:       
 ال  نعـ   ىؿ المقياس مزود بإنذار صوتي؟

 :نقل المواد المشعة .8
 النعـعربة مخصصة لنقؿ المواد المشعة؟ ىؿ توجد

 النعـ؟ىؿ تثبت أجيزة التصوير داخؿ العربة
 النعـىؿ توضع اإلشارات التحذيرية عمى عربة النقؿ؟

 النعـ   ىؿ تزاؿ ىذه اإلشارات بعد االنتياء مف النقؿ؟
 



  

 
 اجلمهورية العربية السورية
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 :معدات الطوارئ
 يرجى وضع إشارة أماـ معدات الطوارئ الموجودة وذكر عددىا أو كميتيا:

  :حاويات احتياطية...................................  :ممقط طويؿ.................................... :قطاعة...................................... 
 :إشارات تحذيرية................................... :وسائؿ عزؿ المناطؽ........................ موكات/أكياس رصاص: ب................ 

 :السجالت الموجودة .9
 العمؿ اإلشعاعي المعموؿ بيا لدى الجية طالبة الترخيص:ضع إشارة أماـ سجالت 

سجؿ المراقبة المكانية. 

سجؿ المراقبة الفردية. 

أجيزة المسح اإلشعاعي.معايرة  سجؿ 

.سجؿ اإلصالح والصيانة الطارئة 

سجؿ التقصيh. 
9،12سجؿ الجرد الدوري لممصادر 
9سجؿ حركة المستودع. 
 9ومنحنيات التفكؾسجؿ شيادات المصادر. 

9سجؿ اختبار التسرب اإلشعاعي مف أجيزة التصوير. 

9مصادر المستيمكةسجؿ التصرؼ بال. 
 التراخيص.سجؿ 
سجؿ المراقبة الصحية لمعامميفi. 

 11والسيما في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية العامميف يبسجؿ تدر. 
11ألجيزة التصوير سجؿ الصيانة الدورية. 

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

 شعاعيةبرنامج الوقاية اإل. 
التالية شيادات المصادر المغمقة :........................................................................................................................................ 
 5مخبر التصوير الثابت ومخزف مصادر األشعة يتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة ل مخطط ىندسي. 
  4قائمة بمصادر األشعة واألجيزة المرافقة تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة. 
  6قائمة بالعامميف تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 صور عف شيادات ترخيص العامميف في التصوير اإلشعاعي الصناعي. 
  7قائمة بأجيزة الكشؼ والقياس اإلشعاعي تتضمف المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 صور عف شيادات معايرة أجيزة الكشؼ والقياس اإلشعاعي. 
 (: يرجى التحديد)وثائؽ أخرى............................................................................................................................................ 
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 :الترخيص أجور .11
 4قبرل  التجديرد طمربشرريطة تقرديم ؿ.س أجور تجديد الترخيص ) 16222ؿ.س، أو  30222أرفؽ مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديؿ البالغة 

 مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية(.  32و 08المادة–سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابقأ
 بموجب )ضع إشارة أماـ ما ينطبؽ(:

 بريدية مسطرة باسـ ىيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيؾ مصرفي مسطر باسـ ىيئة الطاقة الذرية. 
 األجور في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئة. إشعار بدفع 

 
 :دررتعه .12

وأتعهرد   و لرك عمرى مسرؤوليتي الشخصريةأنا الموقع أدنرا،  أصررب برأن كافرة المعمومرات الرواردة فري هر ا الطمرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة لمواقرع  
وأتعهرد بعردم   شركالاألمرن شركل أي بمصرادر األشرعة المؤينرة بربااللتزام بقواعد الوقاية اإلشرعاعية الصرادرة عرن هيئرة الطاقرة ال ريرة خرالل التعامرل 

أي أن أبمر  الهيئرة مباشررة عنرد ما أتعهد ببتشغيل مصادر األشعة المرخص لي باستخدامها إال من قبل العاممين المحددين في الترخيص  كالسماب 
 .األشعة أو العاممين أو مكان العمل مصادرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في ت
 
 

 م:ررررراالس 
 الصفة الرسمية: 
 :والخاتـ لتوقيعا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هيئة الطاقة ال ريةخصصمه ا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 رمز السجل:

 
 مالحظات:

 

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

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتيف والسيما الم 0225لعاـ  64المرسـو التشريعي رقـ  .1
المتضػػػػمف القواعػػػػد  0227لعػػػػاـ  134قػػػػرار رئاسػػػػة مجمػػػػس الػػػػوزراء رقػػػػـ  .0

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر 
المتضػػمف تعميمػػات تػػرخيص  603/0228رقػػـ  ىيئػػة الطاقػػة الذريػػةقػػرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

قايػػػػة المتعمػػػػؽ بمسػػػػؤولي الو  617/0220قػػػػرار ىيئػػػػة الطاقػػػػة الذريػػػػة رقػػػػـ  .4
 اإلشعاعية.

 .1455/94المواصفة القياسية السورية رقـ  .5

 

 عامة إرشادات

يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحيح وكامػؿ. إف وجػود نقػص أو خطػأ فػي  .1
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

يجب إرفاؽ برنامج وقاية إشػعاعية بيػذه االسػتمارة عمػاًل بػالفقرة )ب( مػف  .0
 مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية. 03المادة 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراؽ إضافية عند االستعانة بيمكف  .3
سػابؽ االكتفػاء بإرفػاؽ الوثػائؽ  تػرخيصيمكف عند طمب تجديد أو تعػديؿ  .4

المتعمقػة بمػػا يسػتجد مػػف معمومػات فقػػط والتنويػو إلػػى أف بقيػة المعمومػػات قػػد 
 مت مسبقًا.قد  

ب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائػػرة المراسػػالت يرسػػؿ الطمػػ .5
 في الييئة.

االستفسػػػػار عػػػػف معاممتػػػػو شخصػػػػيًا أو ىاتفيػػػػًا  التػػػػرخيصلطالػػػػب مكػػػػف ي .6
  مكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:لدى

 0130582أو  6111906
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

 

a :ينبغي تحديد الموطف المختػار بشػكؿ مفصػؿ وواضػح )عمػى سػبيؿ المثػاؿ
 المدينة والحي والشارع ورقـ البناء(. 

bالطبيعػػػػػي المسػػػػػؤوؿ بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر عػػػػػف ىو الشػػػػػخص المباشػػػػػر  المسػػػػػؤوؿ
 الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.

c :ىػػػو الشػػػخص الػػػذي يتحمػػػؿ مسػػػؤولية اتخػػػاذمسػػػؤوؿ الوقايػػػة اإلشػػػعاعية 
بموجػػب تكميػػؼ خطػػي مػػف الجيػػة طالبػػة  وتنفيػػذ تػػدابير الوقايػػة اإلشػػعاعية

  .  الترخيص
يجػػب أف يتمتػػع مسػػؤوؿ الوقايػػة اإلشػػعاعية بػػالمؤىالت المنصػػوص عمييػػا 

يجػػػػػب أف يتمتػػػػػع فػػػػي القواعػػػػػد الصػػػػػادرة عػػػػػف الييئػػػػػة بيػػػػػذا الشػػػػػأف، كمػػػػػا 
السػػػمطات الكافيػػػة التػػػي تمكنػػػو مػػػف القيػػػاـ بعممػػػو )كػػػأف تكػػػوف لػػػو سػػػمطة ب

 .(اإلشعاعية يتطمب ذلؾ الوقايةوجود خمؿ في إيقاؼ العمؿ عند 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
d أدناه.جدوؿ رمز الجياز: ىو الرقـ المبيف بجانب نوع الجياز في ال 

 327 أجيزة التصوير الصناعي النقالة )غاما(

 328 أجيزة التصوير الصناعي الثابتة )غاما(

 329 (أشعة سينيةأجيزة التصوير الصناعي النقالة )

 312 (أشعة سينيةأجيزة التصوير الصناعي الثابتة )

 311 قيادة لكاميرات التصوير الزاحفة ةجيز أ

 310 أجيزة التنظير الصناعي باألشعة السينية

 521 مقياس أشعة غاماوي

 524 مقياس جرعة فردية آني

 
e تكػػػوف أجيػػػزة اإلسػػػقاط الغاماويػػػة )كػػػاميرا التصػػػوير( عػػػادة مصػػػممة كطػػػرد نقػػػؿ مػػػواد

 وليا رقـ تصميـ مميز منقوش عمييا حفرًا.  Bمشعة مف النوع 
f  مػػػػػػواد البنػػػػػػاء عمػػػػػػى األخػػػػػػص التػػػػػػدريع الموجػػػػػػود، و يجػػػػػػب أف يبػػػػػػيف عمػػػػػػى المخطػػػػػػط

ووسػائؿ الػتحكـ ، واألقفػاؿ المترابطػةالمستخدمة، وموقع وحػدة الػتحكـ، وأجيػزة اإلنػذار، 
، مػع تبيػاف عف بعد،وكافة اإلجراءات اليندسية واإلنشائية ذات العالقة بالوقايػة واألمػاف

 ما يحيط بالمخبر والمخزف مف جوار.

g خالؿ صػادر اسػتخداـ المتحدد أمػاكف العمػؿ المعروفػة بتػاريخ تقػديـ الطمػب. وفػي حػاؿ
 .فيجب إبالغ الييئة في أماكف غير معروفةفترة الترخيص 

h ويشػػػػمؿ تقصػػػػي جميػػػػع األمػػػػور والواقعػػػػات غيػػػػر االعتياديػػػػة ذات العالقػػػػة بػػػػالتعرض
اإلشعاعي مثؿ تجاوز مستويات التقصي والحوادث اإلشعاعية وتمقي العػامميف جرعػات 
زائػػدة ... يجػػب أف يتضػػمف ىػػذا السػػجؿ تػػاريخ الواقعػػة وتوصػػيفيا وأسػػبابيا والمسػػؤوليف 

والجرعػػػػػات التػػػػػي تمقوىػػػػػا فضػػػػػاًل عػػػػػف عػػػػػف وقوعيػػػػػا وأسػػػػػماء األشػػػػػخاص المتعرضػػػػػيف 
 .اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا

i مؤشػػػرًا عمػػػى مسػػػتوى ثقافػػػة األمػػػاف واالىتمػػػاـ بقضػػػايا الوقايػػػة ىػػػذا السػػػجؿ يعػػػد وجػػػود
 ، ولكف عدـ وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.واألماف واألمف
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