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 طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في التطبيقات التحميمية غير الطبية
 ملء االستمارةاإلرشاداتالمرفقة أثناء ورقة االستعانةبيرجى مالحظة هامة:
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 :السجالت الموجودة .5
 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

سجل اإلصالح والصيانة الطارئة. 

سجل التصرف بالمصادر المستيمكة. 
5سجل التقصي. 
 التراخيصسجل. 
 4الصيانة الدوريةسجل. 

 :المرفقة الوثائق .6
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية. 
  4قائمة بالمقاييس ومصادر األشعة تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة. 
شيادات المصادر المغمقة التالية:........................................................................................................................................ 
 العمل ومكان التخزينوقع ممىندسي مخطط. 
 (يرجى التحديد)وثائق أخرى:........................................................................................................................................... 

 :الترخيصأجور  .7
 لتجديردا طمربشرريطة تقرديم ل.س أجةور تجديةد التةرخيص ) 16222ل.س، أو  30222أرفق مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغةة 

 من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية(  32و 08المادة–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. 
 دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةفي جور األ إشعار بدفع. 

 دررتعه .8
 ،أنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمواقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصية

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

 .مواصفات مكان العملغيير في مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو أجهزة األشعة أو العاممين أو تأي أن أبمغ الهيئة مباشرة عند كما أتعهد ب

 دمشق في       /      / م.

 م:ررررراالس 
 الصفة الرسمية: 
 يملء ىذا الحقل من قبل ىيئة الطاقة الذرية : والخاتم التوقيع 

 رقم الورود:
 تاريخ الورود:

 رمز السجل:
 فئة المنشأة:

 مالحظات:
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 :)يمكن االحتفاظ بها(مصادر أشعة في التطبيقات التحميمية غير الطبية الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات

 

 القانونيةالمرجعية 

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 0225لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .1
المتضةةةةمن القواعةةةةد  0227لعةةةةام  134قةةةةرار رئاسةةةةة مجمةةةةس الةةةةوزراء رقةةةةم  .0

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضةةمن تعميمةةات تةةرخيص  603/0228رقةةم  ىيئةةة الطاقةةة الذريةةةقةةرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمةةةةق بمسةةةةؤولي الوقايةةةةة  617/0220قةةةةرار ىيئةةةةة الطاقةةةةة الذريةةةةة رقةةةةم  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامةل. إن وجةود نقةص أو خطة  فةي  .1
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى ت خير في إصدار 

 تكرار بعض الفقرات. لحاجة إلىا وراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .0
سةابق االكتفةاء بفرفةاق الوثةائق  تةرخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعةديل  .3

المتعمقةة بمةةا يسةتجد مةةن معمومةات فقةةط والتنويةو إلةةى أن بقيةة المعمومةةات قةةد 
 مت مسبقًا.قد  

يرسةةل الطمةةب أو يسةةمم مةةع كافةةة الوثةةائق المطموبةةة إلةةى دائةةرة المراسةةالت  .4
 في الييئة.

االستفسةةةةار عةةةةن معاممتةةةةو شخصةةةةيًا أو ىاتفيةةةةًا  التةةةةرخيصلطالةةةةب مكةةةةن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:لدى

 0130582أو  6111906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

ينبغةةةي تحديةةةد المةةةوطن المختةةةار بشةةةكل مفصةةةل وواضةةةح )عمةةةى سةةةبيل المثةةةال: 1
 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 

الطبيعةةي المسةةؤول بشةةكل مباشةةر عةةن الممارسةةة ىو الشةةخص المباشةةر  المسةةؤول2
 اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.

وتنفيةةذ  ىةةو الشةةخص الةةذي يتحمةةل مسةةؤولية اتخةةاذمسةةؤول الوقايةةة اإلشةةعاعية: 3
. بموجةةب تكميةةةف خطةةةي مةةن الجيةةةة طالبةةةة التةةةرخيص تةةدابير الوقايةةةة اإلشةةةعاعية

يجةةةب أن يتمتةةةع مسةةةؤول الوقايةةةة اإلشةةةعاعية بةةةالمؤىالت المنصةةةوص عمييةةةا فةةةي 
السةمطات الكافيةة بيجةب أن يتمتةع القواعةد الصةادرة عةن الييئةة بيةذا الشة ن، كمةا 

وجةود خمةل قةاف العمةل عنةد التي تمكنو من القيام بعممو )ك ن تكةون لةو سةمطة إي
 .(اإلشعاعية يتطمب ذلك الوقايةفي 

يعد وجود ىذا السجل مؤشرًا عمى مستوى ثقافة األمان واالىتمةام بقضةايا الوقايةة 
 ، ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.واألمان واألمن

 
 أدناه.جدول رمز الجياز: ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في ال 4

 320 لموسم وتقفي األثرصادر مشعة مفتوحة م

 318 أخرى )يرجى التحديد(مرافقة صناعية أجيزة 

 351 أجيزة التحميل بالتفمور )نظائر مشعة(

 350 أجيزة التحميل بالتفمور )أشعة سينية(

 353 أجيزة التحميل بانعراج األشعة السينية

 362 مخبرية مفتوحة لمبحث العمميصادر مشعة م

 
ويشمل سجل التقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة 5

بالتعرض اإلشعاعي مثل تجاوز مستويات التقصي والحوادث اإلشعاعية وتمقي 
العاممين جرعات زائدة والتعريضات الطبية الخاطئة... يجب أن يتضمن ىذا 

يا وأسماء السجل تاريخ الواقعة وتوصيفيا وأسبابيا والمسؤولين عن وقوع
المرضى واألشخاص المتعرضين والجرعات التي تمقوىا فضاًل عن اإلجراءات 

 .المتخذة لمنع تكراره

يعد وجود ىذا السجل مؤشرًا عمى مستوى ثقافة األمان واالىتمام بقضايا 6
 ، ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.الوقاية واألمان واألمن
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