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 طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في سبر اآلبار
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 :نوع الطمب .1
جديد ترخيص. 
 تاريخ....................................................................................................:رقم الترخيصتعديل :....................................... 
 تاريخ....................................................................................................:رقم الترخيصتجديد :....................................... 
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 ..................................................................................................................................................................:1الموطن المختار

 .......................................:تاريخ.................................:لدى.....................................:التجاري/الصناعي )القانوني(سجل رقم ال
 .......................................:ىاتف .............................................:الرقم الوطني ................................................ممثل القانوني: ال
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 .......................................:منصبو.........................................................................................:عن الممارسة 2المباشر المسؤول

 .......................................:الخبرة....................................:المؤىالت............................................:3مسؤول الوقاية اإلشعاعية

 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( مصدريرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):واألجهزة المرافقة األشعة مصادر .4
 :المصادر المغمقة

 .......................................:بتاريخ..........................................:النشاط اإلشعاعي..............................................:ر المشعيالنظ
 .......................:ود فييارقم الحاوية الموج................................:الرقم التسمسمي..............................................:الشركة الصانعة

 .......................................:تاريخيا...................................................................................:اختبار التسرب األخير: رقم الشيادة
 .مغمق(ممصدر اللاألخير تسرب الاختبار شيادة  عنصورة  الطمبمع )ترفق 

 :مولدات النترونات

 ...........................:رقم التسمسميال...................................:موديلال...............................................................:الصانعة ةالشرك
 .......................................................:(mA)القصوى التيار شدة .............................................................:(kV)الجيد األقصى
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 ..............................................................................................................:غايرًا لمموطن المختار()إن كان م تخزينمكان ال عنوان
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 .مستقمة إن لزم األمر(عمى ورقة من العاممين يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):العاممون .6
 ......................................:الجنسية......................................:العمر............................................................................:االسم

 ......................................:رقم جوازالسفر ،لغير السوريين............................................:الرقم الوطني ،بالنسبة لمعاممين السوريين
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 .ال نعم    :؟مجال الوقاية اإلشعاعيةفي أية دورة تدريبية في  العامل ىل شارك

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

 .معايرة( ةصورة عن آخر شيادمع الطمب )ترفق :أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي .7
 .(تكرار ىذه الفقرة لكل جياز عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر)يرجى :أجهزة المسح اإلشعاعي
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 .............................:الرقم التسمسمي...................................:موديلال..............................................................:الشركة الصانعة
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 ......................................:الموديل................................................................................................................:الشركة الصانعة

 ال نعم ىل يحتفظ المقياس بنتائج القياس التراكمي
 ال نعم ؟صوتي رمزود بإنذاىل المقياس 

 :نقل المواد المشعة .8
 النعملنقل المواد المشعة؟ىل توجد عربة مخصصة 

 النعم؟داخل العربةالمصادر ىل تثبت 
 النعمىل توضع اإلشارات التحذيرية عمى عربة النقل؟

 النعمبعد االنتياء من النقل؟ىذه اإلشارات ىل تزال 

 :معدات الطوارئ .9
 :يرجى وضع إشارة أمام معدات الطوارئ الموجودة وذكر عددىا أو كميتيا

 احتياطيةحاويات:................................ممقط طويل:.................................إشارات تحذيرية:................................ 
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 :السجالت الموجودة .11
 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

سجل المراقبة الفردية. 
سجل المراقبة المكانية. 
سجل حركة المستودع. 

6سجل الجرد الدوري لممصادر. 

 المصادر المغمقةسجل اختبار التسرب اإلشعاعي من. 
 أجيزة المسح اإلشعاعيسجل معايرة. 

سجل اإلصالح والصيانة الطارئة. 
 بالمصادر المستيمكةسجل التصرف.، 
7سجل التقصي. 
 التراخيصسجل. 
 8سجل المراقبة الصحية لمعاممين. 

 8سجل تدريب العاممين والسيما في مجال الوقاية اإلشعاعية. 
  8لممقاييسسجل الصيانة الدورية. 

 :المرفقة الوثائق .11
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

  شعاعيةاإلوقاية البرنامج. 
  4قائمة بمصادر األشعة واألجيزة المرافقة تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 5يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة مخزن مصادر األشعة مىندسي مخطط. 
  6المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالعاممين تتضمن. 
 7القياس اإلشعاعي تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة الكشف و قائمة بأجيزة. 
 صور عن شيادات معايرة أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي. 
 (يرجى التحديد)وثائق أخرى: 
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 :الترخيصأجور  .12
 التجديرد طمربشرريطة تقرديم ل.س أجـور تجديـد التـرخيص ) 4111ل.س، أو  8111أرفق مع ىـذا الطمـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة 

 .اعية(من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشع 31و 78المادة –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. 
 في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةجور األ إشعار بدفع. 

 :دررتعه .13
 ،اقرع، و لرك عمرى مسرؤوليتي الشخصريةالطمرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة لمو أنا الموقع أدناه، أصرر  بر ن كافرة المعمومرات الرواردة فري هر ا 

 ،شركالاألمرن شركل  ي بمصرادر األشرعة المؤينرة بربااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة ال رية خرالل التعامرل  وأتعهد
 ن أبمر  كمرا أتعهرد بر العراممين المحرددين فري التررخيص،لي باسرتخدامها إال مرن قبرل رخص الم ةشعاألمصادر بتشغيل وأتعهد بعدم السما  
 .األشعة أو العاممين أو مكان العمل مصادرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي الهيئة مباشرة عند 

 

 م:ررررراالس 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 
 
 
 
 
  
 

 :هيئة الطاقة ال ريةخصصمه ا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

ابع بقيمة و ط
سوريةة لير  85  



 )يمكن االحتفاظ بها(سبر اآلبارأشعة مؤينة في مصادر الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات

 

 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 7115لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .0
المتضــــمن القواعــــد  7117لعــــام  034قــــرار رئاســــة مجمــــس الــــوزراء رقــــم  .7

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضــمن تعميمــات تــرخيص  673/7118رقــم  ىيئــة الطاقــة الذريــةقــرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمــــق بمســــؤولي الوقايــــة  607/7117قــــرار ىيئــــة الطاقــــة الذريــــة رقــــم  .4
 اإلشعاعية.

 
 عامة إرشادات

االستمارة بشكل صحيح وكامـل. إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي  يجب ملء .0
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

بـالفقرة )ب( مـن يجب إرفاق برنامج وقاية إشـعاعية بيـذه االسـتمارة عمـاًل  .7
 من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية. 73المادة 

 إلى تكرار بعض الفقرات.لحاجة اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .3
سـابق االكتفـاء بإرفـاق الوثـائق  تـرخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعـديل  .4

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  .5
 في الييئة.

ــــو شخصــــيًا أو ىاتفيــــًا  التــــرخيصلطالــــب مكــــن ي .6 االستفســــار عــــن معاممت
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:لدى

 7037581أو  6000976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملء االستمارة إرشادات
 

ينبغـــي تحديـــد المـــوطن المختـــار بشـــكل مفصـــل وواضـــح )عمـــى ســـبيل المثـــال: 1
 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(. 

الطبيعــي المســؤول بشــكل مباشــر عــن الممارســة ىو الشــخص المباشــر  المســؤول2
 اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.

وتنفيذ  ىو الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذمسؤول الوقاية اإلشعاعية: 3
. بموجب تكميف خطي من الجية طالبة الترخيص تدابير الوقاية اإلشعاعية

يجب أن يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالمؤىالت المنصوص عمييا في 
السمطات الكافية بيجب أن يتمتع القواعد الصادرة عن الييئة بيذا الشأن، كما 

وجود خمل قاف العمل عند التي تمكنو من القيام بعممو )كأن تكون لو سمطة إي
 .(اإلشعاعية يتطمب ذلك الوقايةفي 

مـــواد البنـــاء التـــدريع الموجـــود، و يجـــب أن يبـــين عمـــى المخطـــط عمـــى األخـــص  4
ووســــائل الــــتحكم عــــن بعــــد، واألقفــــال المترابطــــة، المســــتخدمة، وأجيــــزة اإلنــــذار، 

 .وكافة اإلجراءات اليندسية واإلنشائية ذات العالقة بالوقاية واألمان

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

 303 مقاييس سبر اآلبار
 510 مقياس أشعة غاماوي

 517 مقياس نترونات

 513 مقياس متعدد الكواشف )نترونات/غاما(

 514 مقياس جرعة فردية آني

 
 يجب إجراء الجرد الدوري لممصادر كل ثالثة أشير عمى األقل.6
ويشمل تقصي جميع األمـور والواقعـات غيـر االعتياديـة ذات العالقـة بـالتعرض 7

اإلشـعاعي مثــل تجــاوز مســتويات التقصـي والحــوادث اإلشــعاعية وتمقــي العــاممين 
جرعــــات زائـــــدة ... يجـــــب أن يتضــــمن ىـــــذا الســـــجل تــــاريخ الواقعـــــة وتوصـــــيفيا 

جرعات التـي وأسبابيا والمسؤولين عن وقوعيا وأسماء األشخاص المتعرضين وال
 .تمقوىا فضاًل عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا

مؤشـــرًا عمـــى مســـتوى ثقافـــة األمـــان واالىتمـــام بقضـــايا ىـــذا الســـجل يعـــد وجـــود 8
 ، ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.الوقاية واألمان واألمن
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