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صفحة1:من2

مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

طمب ترخيص استخدام مقاييس نووية ثابتة
مالحظة هامة:يرجى االستعانةبورقة اإلرشاداتالمرفقة 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 المغمقة:

النظير المشع..........................................................................:الرقم

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

النشاط اإلشعاعي..................................................... :بتاريخ....................... :الشركة

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

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

الصانعة............................................

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

الشركة الصانعة.....................................................:الموديل....................................:الرقم

الجية المكمفة بصيانة الجياز:

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

ب)أجهزة األشعة السينية:

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

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

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

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

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

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

الجية المكمفة بصيانة الجياز:

الدولة:

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

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

مكان تركيب األجيزة/المقاييس (إن كان مغاي اًر لمموطن

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

(يرفق مع الطمب مخطط ىندسي لموقع تركيب األجيزة/المقاييس).
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مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

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

سجل الجرد الدوري لممصادر.5

سجل اإلصالح والصيانة الطارئة.

سجل التصرف بالمقاييس أو المصادر المستيمكة.
سجل التقصي.6

سجل التراخيص.

سجل الصيانة الدورية لممقاييس .
7

 .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 ىندسيمموقع تركيب األجيزة/المقاييسيتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة .5
وثائق أخرى (يرجى التحديد)................................................................................................................ ..........................:
 .7أجورالترخيص:
أرفق مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغة  30222ل.س ،أو  16222ل.س أجور تجديد الترخيص (شريطة تقديم طمب التجديدد

قبل  4أسابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابق–المادة 08و 32من 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 األشدكال،كما أتعهدد

بأن أبمغ الهيئة مباشرة عند أي تغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو مصادر األشعة أو مكان العمل

االسدددددم:

طوابع بقيمة

الصفة الرسمية:

 85ليرة سورية

التوقيع والخاتم:

هذا الحقل مخصصمهيئة الطاقة الذرية:

رقم الورود:
تاريخ الورود:

رمز السجل:

مالحظات:

إرشادات الحصول عمى ترخيص استخدام مقاييس نووية ثابتة(يمكن االحتفاظ بها):
إرشادات ملء االستمارة

المرجعية القانونية
1

 .1المرسوم التشريعي رقم  64لعام  0225والسيما المادتين  4و 5منو.
 .0قـ ـرار رئاس ــة مجم ــس ال ــوزراء رق ــم  134لع ــام  0227المتض ــمن القواع ــد
التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر األشعة وأمنيا.
 .3ق ـرار ىيئــة الطاقــة الذريــة رقــم  0228/603المتضــمن تعميمــات تــرخيص
الممارسات اإلشعاعية.
 .4قـ ـرار ىيئ ــة الطاق ــة الذري ــة رق ــم  0220/617المتعم ــق بمس ــؤولي الوقايـ ــة
اإلشعاعية.

ينبغ ــي تحدي ــد الم ــوطن المخت ــار بش ــكل مفص ــل وواض ــح (عم ــى س ــبيل المث ــال:

المدينة والحي والشارع ورقم البناء).
2المســؤول المباشــرىو الشــخص الطبيعــي المســؤول بشــكل مباشــر عــن الممارســة
اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.
3مســؤول الوقايــة اإلشــعاعية :ىــو الشــخص الــذي يتحمــل مســؤولية اتخــاذ وتنفيــذ
تــدابير الوقايــة اإلشــعاعية بموجــب تكميــف خطــي مــن الجيــة طالبــة التــرخيص.
يجــب أن يتمت ــع مس ــؤول الوقاي ــة اإلشــعاعية ب ــالمؤىالت المنص ــوص عميي ــا ف ــي
القواعـد الصـادرة عـن الييئـة بيـذا الشـ ن ،كمـا يجـب أن يتمتـع بالسـمطات الكافيـة

إرشادات عامة
 .1يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامـل .إن وجـود نقـص أو خطـ فـي
بعض المعمومات قد يؤدي إلى ت خير في إصدار الترخيص.
 .0يمكن االستعانة ب وراق إضافية عند الحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.
 .3يمكن عند طمب تجديد أو تعـديل تـرخيص سـابق االكتفـاء بفرفـاق الوثـائق
المتعمقـة بمــا يسـتجد مــن معمومـات فقــط والتنويـو إلــى أن بقيـة المعمومــات قــد
قدمت مسبقاً.

 .4يرســل الطمــب أو يســمم مــع كافــة الوثــائق المطموبــة إلــى دائ ـرة الم ارســالت
في الييئة.
 .5يمكـ ــن لطالـ ــب التـ ــرخيص االستفسـ ــار عـ ــن معاممتـ ــو شخصـ ــياً أو ىاتفي ـ ـاً
لدىمكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:
 6111906أو 0130582

التي تمكنو من القيام بعممو (ك ن تكـون لـو سـمطة إيقـاف العمـل عنـد وجـود خمـل
في الوقاية اإلشعاعية يتطمب ذلك).
4رمز الجياز ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في الجدول أدناه.
354

أجيزة الكروماتوغرافيا

355

مقاييس الثخانة بالنظائر المشعة

356

مقاييس الثخانة باألشعة السينية

357

مقاييس المستوى بالنظائر المشعة

358

مقاييس تحديد انتقائي لمعناصر

363

مقاييس المستوى باألشعة السينية

5يجب إجراء الجرد الدوري لممصادر سنوياً عمى األقل.

6ويشمل تقصي جميع األمـور والواقعـات غيـر االعتياديـة ذات العالقـة بـالتعرض
اإلشـعاعي والحـوادث اإلشـعاعية ...يجـب أن يتضـمن ىـذا السـجل تـاريخ الواقعـة
وتوص ــيفيا وأس ــبابيا والمس ــؤولين ع ــن وقوعي ــا وأس ــماء األش ــخاص المتعرض ــين
والجرعات التي تمقوىا فضالً عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا.

7يع ــد وج ــود ى ــذا الس ــجل مؤشـ ـ اًر عم ــى مس ــتوى ثقاف ــة األم ــان واالىتم ــام بقض ــايا
الوقاية واألمان واألمن ،ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.

لمزيد من المعموماتwww.aec.org.sy/rnro :

