
 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

  مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

 R.N.R.O-06/03رمزالنموذج: 
 0202/  1اإلصدار: 
 4مف1:صفحة

 

 

 )فئة أ( طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في المعالجة اإلشعاعية بالتماس
 مؿء االستمارةاإلرشاداتالمرفقة أثناء ورقة االستعانةبيرجى مالحظة هامة:

 :نوع الطمب .1
جديد ترخيص. 
 تاريخ................................................................................................:رقـ الترخيصتعديؿ:.......................................... 
 تاريخ...............................................................................................:رقـ الترخيصتجديد:......................................... 
 
 :ترخيصالجهة طالبة ال .2

 ............................................................................................................................................................................... االسـ:
 .................................................................................................................................................................:1الموطف المختار

 ................................................................................................................. :)إذا كاف مغايرًا لمموطف المختار(مكاف العمؿ عنوان

 .............................................................................................................................................رقـ التسجيؿ في وزارة الصحة:
 ............................:ىاتؼ .....................................:الرقـ الوطني .................................................................ممثؿ القانوني: ال
 
 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3

 ...................................................:منصبو...........................................................................:عف الممارسة 2المباشر المسؤوؿ
 ............................:ىاتؼ............................................................................................................................:3المشرؼالطبيب 

 .....................................:الخبرة..........................................:المؤىالت.........................................:4مسؤوؿ الوقاية اإلشعاعية
 .........................:الخبرة ..............................:المؤىالت .................................... :)تكرر عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر(5الفيزيائي

 (.مينة الطب في سوريةبمزاولة  المشرؼوزارة الصحة لمطبيب  ترخيص)ترفؽ مع الطمب نسخة مف 
 
 .مستقمة إن لزم األمر( )يرجى تكرار هذه الفقرة عمى ورقة:واألجهزة المرافقةاألشعةمصادر  .4

 :المصادر المغمقة

 .....................................:بتاريخ ......................................:النشاط اإلشعاعي ..............................................:ةالمشع مادةال
 ..........................:ـ شيادة المصدررق............................:الرقـ التسمسمي ........................................................:لشركة الصانعةا

 .)ترفؽ مع الطمب صورة عف شيادة المصدر المغمؽ(

 األجهزة المرافقة:

 ........................................................................................................................................................................:6رمز الجياز
 ............................:رقـ التسمسميال............................:موديؿال .....................................................................:الصانعة ةالشرك

 .........................................................................................................................................................................:المزايا الفنية
 ..................................................................................................................................المعايير الدولية التي يتوافؽ الجياز معيا: 
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 :المعالجة في حال حيازة جديدة لجهاز
 مستعمؿ دمجد     جديدالجياز:

 ......................................................................................................................سيتـ الحصوؿ عمى الجياز منيا:الجية التي تـ أو 
 .(بنتائج اختبارات التركيب والقبوؿ والمعايرات األوليةيجب إرفاؽ تقرير )

 
 .الفقرة عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر()يرجى تكرار ىذه :أجهزة المسح اإلشعاعي .5

 ....................................:6رمز الجياز
 ............................موديؿ الجياز:............................الدولة:..........................................................................نعة:االشركة الص

 ...................................................................:تاريخ صالحية المعايرة ...............................................................:قـ التسمسميالر 
 .)ترفؽ مع الطمب صورة عف آخر شيادة معايرة(

 
 :7المنشأة والموقع .6
أقفػػػػاؿ )وتػػػدابير األمػػػػاف الموجػػػودة وأمػػػاكف تخػػػػزيف المصػػػادر والتػػػدريع  جوارالبعػػػػادو األكػػػػاف يولػػػ  عمييمخطػػػط ىندسػػػي لممرفػػػؽ مػػػع الطمػػػػب ي

 يجب أف يحدد عمى المخطط مناطؽ المراقبة واإلشراؼ...(وأساليب مراقبة المريض ومخاطبتو....مترابطة،إشارات تحذيرية لوئية وصوتية، 

 
 .عمى ورقة مستقمة إف لـز األمر(مف العامميف يرجى تكرار ىذه الفقرة لكؿ ):العاممون .7

 ......................................................:الرقـ الوطني............................:العمر................................................................: االسـ
 .....................................:رقـ ترخيص مزاولة المينة..............................................................................................: المؤىالت

 .............................................................................................................................................................: العمؿ الموكؿ إليو
 :تاريخ منذال نعـ  :  المراقبة اإلشعاعية الفردية

 .....................................................:المتمقاة الجرعة الكمية........................................................:متمقاة في السنة السابقةلجرعة الا
 .ال نعـ      ؟   مجاؿ الوقاية اإلشعاعيةفي أية دورة تدريبية في  العامؿ ىؿ شارؾ

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

 
 :خطة الطوارئ .8

جػراءات االسػتجابة والقػائميف بيػا والمعػدات  نسػخة مػفترفؽ مع الطمب  خطػة الطػوارئ المعتمػدة بحيػث تتلػمف الواقعػات اإلشػعاعية المحتممػة واا
 .المعتمدة 8مستويات التقصي، مع ذكر الموجودة

 

 :التعرض الطبي .9
 ...............................................................................: أجيزة قياس الجرعة اإلشعاعية إف وجدتبياف كيفية معايرة جرعة المرلى و 

.......................................................................................................................................................................................... 
 .)ترفؽ مع الطمب صورة عف إجراءات تخريج المرلى(
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 :النفايات المشعة .11
 ......................................................................................................................................:9النفايات المشعةرفبالتصإجراءات 

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

 .(10ما ينطبؽ)حسب :السجالت الموجودة .11
 :الترخيصؿ بيا لدى الجية طالبة مو لع إشارة أماـ سجالت العمؿ اإلشعاعي المع

 11الجرد الدوري لممصادرسجؿ. 
 المكانيةالمراقبة سجؿ. 
 المراقبة الفرديةسجؿ. 

لممصادرتالمعايرات الدورية سجال. 

  بما فييا اختبار المس المعالجة سجؿ اختبار التسرب اإلشعاعي مف أجيزة. 

 سجالت معايرة أجيزة المس  اإلشعاعي. 
 والصيانة الطارئة اإلصالحسجؿ. 

ألجيزة المعالجة سجؿ الصيانة الدورية. 
 سجؿ التصرؼ بالنفايات المشعة. 

12سجؿ التعرض الطبي. 

13سجؿ التقصي. 
 التراخيصسجؿ. 
 وال سيما في مجاؿ الوقاية اإلشعاعية العامميف يبسجؿ تدر. 
14سجؿ المراقبة الصحية لمعامميف. 

 

 :المرفقة الوثائق .12
 :إشارة أماـ الوثائؽ المرفقة بيذا الطمبلع 
 برنامج الوقاية اإلشعاعية. 
  مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرؼترخيص. 
  3قائمة بالفيزيائييف تتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة. 
  4تتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة واألجيزة المرافقة األشعة بمصادر قائمة. 
 صور عف شيادات معايرة أجيزة المس  اإلشعاعي. 
 6يتلمف المعمومات المطموبة في الفقرة  ىندسي مخطط. 
  7المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالعامميف تتلمف. 
  8نسخة مف خطة الطوارئ المطموبة في الفقرة. 
 صورة عف إجراءات تخريج المرلى. 
 لألجيزة التاليةنتائج اختبارت التركيب والقبوؿ رير اتق:.......................................................................................................... 
  (يرجى التحديد)وثائؽ أخرى:........................................................................................................................................... 
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 :الترخيصأجور  .13

 التجديدد طمبشريطة تقديم ؿ.س أجور تجديد الترخيص ) 35222ؿ.س، أو  72222أرفؽ مع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديؿ البالغة 
 .مف تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية( 32و 08المادة–سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابقأ 4قبل 

 بموجب )لع إشارة أماـ ما ينطبؽ(:
 بريدية مسطرة باسـ ىيئة الطاقة الذريةحوالة. 
 شيؾ مصرفي مسطر باسـ ىيئة الطاقة الذرية. 
 في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةجور األ إشعار بدفع. 
 :دددتعه .14

وأتعهد ،اقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصيةأنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمو 
وأتعهد ،شدكالاألمدن شدكل أي بمصدادر األشدعة المؤيندة بدبااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئدة الطاقدة الذريدة خدالل التعامدل 

رة أن أبمغ الهيئة مباشأتعهد بكما العاممين المحددين في الترخيص،المجاز لي باستخدامها إال من قبل  ةشعاألمصادر بتشغيل بعدم السماح 
 .مكان العملمواصفات األشعة أو العاممين أو مصادر مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي عند 

 
  

 
 

 م:ددددداالس
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 

 
 

  
 
 

  
 

 :هيئة الطاقة الذريةخصصمهذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: السجل:رمز 

 

بقيمة  وابعط
سورية ةلير  85  

 



 :)يمكن االحتفاظ بها(بالتماس لمعالجة اإلشعاعية اأشعة في مصادر الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات
 المرجعية القانونية

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

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأماف مصادر 
المتلػػمف تعميمػػات تػػرخيص  603/0228رقػػـ  قػػرار ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة .3

 الممارسات اإلشعاعية.

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

 عامة إرشادات
 

يجب مؿء االستمارة بشكؿ صحي  وكامػؿ. إف وجػود نقػص أو خطػ  فػي  .1
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى ت خير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.ا وراؽ إلافية عند االستعانة بيمكف  .0
سػابؽ االكتفػاء بفرفػاؽ الوثػائؽ  تػرخيصيمكف عند طمب تجديد أو تعػديؿ  .3

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

المراسػػالت  يرسػػؿ الطمػػب أو يسػػمـ مػػع كافػػة الوثػػائؽ المطموبػػة إلػػى دائػػرة .4
 في الييئة.

االستفسػػػػار عػػػػف معاممتػػػػو شخصػػػػيًا أو ىاتفيػػػػًا  التػػػػرخيصلطالػػػػب مكػػػػف ي .5
  مكتب التنظيـ اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقاـ التالية:لدى

 0130582أو  6111906
 

 ملء االستمارة إرشادات
 
ينبغي تحديد الموطف المختػار بشػكؿ مفصػؿ ووالػ  )عمػى سػبيؿ المثػاؿ: 1

 المدينة والحي والشارع ورقـ البناء(. 
الطبيعػػػػػي المسػػػػػؤوؿ بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر عػػػػػف ىو الشػػػػػخص المباشػػػػػر  المسػػػػػؤوؿ2

الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة التػرخيص )عمػى سػبيؿ المثػاؿ رئػيس 
 شرؼ في مركز طبي...(.قسـ األشعة في مشفى، أو طبيب األشعة الم

وصػػػؼ التعػػػرض الطبػػػي  شػػػرؼ عمػػػىىػػػو الطبيػػػب الم :شػػػرؼالطبيػػػب الم3
 بموجب قرارات وزارة الصحة ذات الصمة. 

ىػػػو الشػػػخص الػػػذي يتحمػػػؿ مسػػػؤولية اتخػػػاذ مسػػػؤوؿ الوقايػػػة اإلشػػػعاعية: 4
بموجػػػب تكميػػػؼ خطػػػي مػػػف الجيػػػة طالبػػػة  وتنفيػػػذ تػػػدابير الوقايػػػة اإلشػػػعاعية

 .  الترخيص
مؤىالتػػػػو متوافقػػػػة مػػػػع القواعػػػػد الصػػػػادرة عػػػػف الييئػػػػة بيػػػػذا  يجػػػػب أف تكػػػػوف

السػػػمطات الكافيػػػة التػػػي تمكنػػػو مػػػف القيػػػاـ بعممػػػو بيجػػػب أف يتمتػػػع الشػػػ ف، و 
اإلشػػعاعية  الوقايػػةوجػػود خمػػؿ فػػي )كػ ف تكػػوف لػػو سػػمطة إيقػػاؼ العمػػؿ عنػد 

 .(يتطمب ذلؾ
 
الفيزيػػائي ىػػو الشػػخص المسػػؤوؿ عػػف المعػػايرة وقيػػاس الجرعػػات ولػػماف 5

 ودة.الج
 
 
 
 
 

 
 أدناه.جدوؿ رمز الجياز: ىو الرقـ المبيف بجانب نوع الجياز في ال 6
 

 LDR 025أجيزة معالجة إشعاعية بالتماس 
 029 أجيزة معالجة إشعاعية أخرى

 521 مقياس أشعة غاماوي

 524 مقياس جرعة فردية آني

 
عمػػى بشػػكؿ عػػاـ تكػػوف منشػػلت المعالجػػة اإلشػػعاعية بالتمػػاس فئػػة )أ( حاصػػمة 7

تػػػرخيص تصػػػميـ مػػػف الييئػػػة يشػػػمؿ توصػػػيؼ مكػػػاف العمػػػؿ مػػػف حيػػػث األبعػػػاد 
 والجوار والتدريع اإلنشائي الموجود.

القواعػػػػد التنظيميػػػػة العامػػػػة لموقايػػػػة يرجػػػػع إلػػػػى تعريػػػػؼ مسػػػػتوى التقصػػػػي فػػػػي 8
 األشعة وأمنيا.اإلشعاعية وأماف مصادر 

 وكيفيػةومكػاف تخزينيػا وفرزىاالنفايػات المشػعة التصػرؼ بأسػموب يػذكر 9
 الخ.التخمص منيا ...

ترجػػػػع إلػػػػى الفقػػػػرات المتعمقػػػػة بػػػػذلؾ حسػػػػب الفئػػػػة /أ/ أو /ب/ والمػػػػذكورة فػػػػي 10
 .11و  12تعميمات الترخيص لمف الممحؽ رقـ 

يجب أف يكوف الجرد الدوري أسبوعيًا بالنسبة لمصادر الفئة الثانية وكػؿ ثالثػة 11
سػػػػتة أشػػػػير بالنسػػػػبة أشػػػػير عمػػػػى األقػػػػؿ بالنسػػػػبة لمصػػػػادر الفئػػػػة الثالثػػػػة، وكػػػػؿ 

 لمصادر الفئة الرابعة والخامسة.
والجػػزء المسػػتيدؼ بيانػػات المػػريض سػػجؿ التعػػرض الطبػػي يجػػب أف يتلػػمف 12

بػػػػالعالج والجرعػػػػة اإلشػػػػعاعية الموصػػػػوفة وتجزئػػػػة الجرعػػػػات والػػػػزمف اإلجمػػػػالي 
 لمعالج والحديف األقصػى واألدنػى لمجرعػة المنقولػة إلػى األعلػاء األخػرى......
ثبػات  وفي حاؿ المزدرعػات المؤقتػة يجػب أف يتلػمف السػجؿ متابعػة المػريض واا

 استراجاع المصادر منو...
تقصػي جميػع األمػور والواقعػات غيػر االعتياديػة ذات سػجؿ اليشمؿ ينبغي أف 13

العالقػػػػػػة بػػػػػػالتعرض اإلشػػػػػػعاعي مثػػػػػػؿ تجػػػػػػاوز مسػػػػػػتويات التقصػػػػػػي والحػػػػػػوادث 
لتعريلػػات الطبيػة الخاطئػة... يجػػب اإلشػعاعية وتمقػي العػػامميف جرعػات زائػدة وا

أف يتلػػػػمف ىػػػػذا السػػػػجؿ تػػػػاريخ الواقعػػػػة وتوصػػػػيفيا وأسػػػػبابيا والمسػػػػؤوليف عػػػػف 
وقوعيا وأسػماء المرلػى واألشػخاص المتعرلػيف والجرعػات التػي تمقوىػا فلػاًل 

ذا انطػػوت الواقعػػة عمػػى حادثػػة تعػػرض اعػػف اإلجػػراءات المتخػػذة لمنػػع تكرارىػػ . واا
بػػػالغ طبيبػػػو طبػػػي فيجػػػب أف يتلػػػمف السػػػجؿ  اسػػػـ المػػػريض وتوثيػػػؽ إبالغػػػو واا

 بالحادثة.
مؤشػػػرًا عمػػػى مسػػػتوى ثقافػػػة األمػػػاف واالىتمػػػاـ بقلػػػايا ىػػػذا السػػػجؿ يعػػػد وجػػػود 14
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