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 طمب ترخيص استخدام مقاييس نووية متحركة
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

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

 :ترخيصالجهة طالبة ال .2
 .................................................................................................................................................................................االسم:
 ................................:تاريخ.............................................:لدى.................................:التجاري/الصناعي )القانوني(سجل رقم ال

 .....................................:ىاتف ...........................................:الرقم الوطني ....................................................ممثل القانوني: ال

 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3
 .....................................:منصبو...........................................................................................:عن الممارسة 1المباشر المسؤول

 .....................................:الخبرة......................................:المؤىالت............................................:2مسؤول الوقاية اإلشعاعية
 (.إلشعاعيةصورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية ا)ترفق مع الطمب 

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

 ......................................................:الرقم التسمسمي .........................................................................................:ر المشعيالنظ
 ............................................:الشركة الصانعة ....................................:بتاريخ......................:النشاط اإلشعاعي

 ............................................................:تاريخيا..........................................................:اختبار التسرب األخير: رقم الشيادة
 .ممصدر المغمق(شيادة اختبار التسرب األخيرلعنالطمبصورة مع )ترفق 

 :األجيزة المرافقة )المقاييس(

 ..................................................:في المقياس عدد المصادر..............................................................................:3رمز الجياز
 .....................................:الرقم التسمسمي.................................:الموديل.......................................................:الشركة الصانعة

 :تخزين مصادر األشعة .5
 ..............................................................................................................:)إن كان مغايرًا لمموطن المختار( تخزينمكان ال عنوان

 .4(المصادرمكان تخزين الطمب مخطط ىندسي لمع )يرفق 
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 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر(من العاممين يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ):العاممون .6
 .....................................:الرقم الوطني.................................:العمر.........................................................................:االسم

 ....................................................:العمل الموكل إليو .............................................................................................:المؤىالت
 ........................................................................................................:تاريخ منذال نعم  : المراقبة اإلشعاعية الفردية

 .........................................................:المتمقاة الجرعة الكمية...................................................:متمقاة في السنة السابقةلجرعة الا
 .ال نعم    :؟مجال الوقاية اإلشعاعيةة دورة تدريبية في في أي العامل ىل شارك

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

 .معايرة( ةصورة عن آخر شيادمع الطمب )ترفق :أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي .7
 .................................:مجال القياس................................................:نوع األشعة المقيسة.................................:4رمز الجياز

 ..................................:الرقم التسمسمي..................................:الموديل........................................................:الشركة الصانعة
 ..........................................................................................................................................................:معايرةصالحية التاريخ 

 :السجالت الموجودة .8
 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

 سجل المراقبة الفردية. 

  دعسجل حركة المستو. 
 5سجل الجرد الدوري لممصادر. 

 أجيزة المسح اإلشعاعيمعايرة  سجل. 

 سجل اإلصالح والصيانة الطارئة. 
 6سجل التقصي. 
  التراخيصسجل. 
 7سجل المراقبة المكانية. 
  8المصادر المغمقةسجل اختبار التسرب اإلشعاعي من. 

 8سجل المراقبة الصحية لمعاممين. 

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

 :المرفقة الوثائق .9
 :ضع إشارة أمام الوثائق المرفقة بيذا الطمب

 صورة عن ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعية. 
  4قائمة بمصادر األشعة والمقاييس تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 5يتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة مخزن مصادر األشعة مىندسي مخطط. 
  6المعمومات المطموبة في الفقرة قائمة بالعاممين تتضمن. 
7اإلشعاعي تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة  و القياس قائمة بأجيزة الكشف. 
 (يرجى التحديد)وثائق أخرى:........................................................................................................................................... 
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 :الترخيص أجور .11
 التجديرد طمربشرريطة تقرديم ل.س أجـور تجديـد التـرخيص ) 4111ل.س، أو  8111أرفق مع ىـذا الطمـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة 

 .من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية( 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. 
 المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةفي دائرة جور األ إشعار بدفع. 

 :دررتعه .11
وأتعهد ،اقع، وذلك عمى مسؤوليتي الشخصيةأنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمو 

وأتعهد ،شركالاألمرن شركل أي األشرعة المؤينرة بربمصرادر بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئرة الطاقرة الذريرة خرالل التعامرل 
أن أبمر  الهيئرة العراممين المحرددين فري الترخيص،كمرا أتعهرد برلري باسرتخدامها إال مرن قبرل رخص المر ةشرعاألمصرادر بتشغيل بعدم السماح 
 .األشعة أو العاممين أو مكان العمل مصادرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي مباشرة عند 

 

 م:ررررراالس 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 :هيئة الطاقة الذريةخصص لهذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

طوابع بقيمة 
ليرة سورية 85  

 



 

 

 :()يمكن االحتفاظ بهامتحركةمقاييس نووية الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات
 

 المرجعية القانونية

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

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضـــمن تعميمـــات تـــرخيص  673/7118رقـــم  ىيئـــة الطاقـــة الذريـــةقـــرار . 3

 .الممارسات اإلشعاعية

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

 
 عامة إرشادات

يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكامل. إن وجود نقص أو خطأ في  .0
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 .الفقراتلحاجة إلى تكرار بعضاأوراق إضافيةعند االستعانة بيمكن  .7
سابق االكتفاء بإرفاق الوثائق  ترخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعديل  .3

المتعمقة بما يستجد من معمومات فقط والتنويو إلى أن بقية المعمومات قد 
 مت مسبقًا.قد  

يرسل الطمب أو يسمم مع كافة الوثائق المطموبة إلى دائرة المراسالت  .4
 في الييئة.

االستفسار عن معاممتو شخصيًا أو ىاتفيًا  الترخيصلطالب مكن ي .5
  نظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:مكتب التلدى

 7037581أو  6000976
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 إرشادات ملء االستمارة

ينبغي تحديد الموطن المختار بشكل مفصل وواضح )عمى سبيل المثـال: المدينـة 2
 والحي والشارع ورقم البناء(. 

المســـؤول بشـــكل مباشـــر عـــن الممارســـة الطبيعـــي ىو الشـــخص المباشـــر  المســـؤول2
 اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.

ىو الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ وتنفيذ مسؤول الوقاية اإلشعاعية: 2
 . بموجب تكميف خطي من الجية طالبة الترخيص تدابير الوقاية اإلشعاعية

ييا في يجب أن يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالمؤىالت المنصوص عم
الكافية بالسمطات القواعد الصادرة عن الييئة بيذا الشأن، كما يجب أن يتمتع 

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

 
 أدناه.جدول الرقم المبين بجانب نوع الجياز في الرمز الجياز ىو 3
 

 304 الرطوبةمقاييس 

 305 مقاييس الكثافة والرطوبة

 306 مقاييس كثافة

 510 مقياس أشعة غاماوي

 517 مقياس نترونات

 513 مقياس متعدد الكواشف )نترونات/غاما(

 514 مقياس جرعة فردية آني

 
مـــواد البنــــاء التـــدريع الموجــــود، و يجـــب أن يبــــين عمـــى المخطــــط عمـــى األخــــص  4

افــة اإلجــراءات اليندســية واإلنشــائية ذات العالقــة وكالمســتخدمة، وأجيــزة اإلنــذار، 
 .بالوقاية واألمان

 كل ثالثة أشير عمى األقل. لممصادريجب إجراء الجرد الدوري 5
ويشــمل تقصــي جميــع األمــور والواقعــات غيــر االعتياديــة ذات العالقــة بــالتعرض 6

مســتويات التقصــي والحــوادث اإلشــعاعية وتمقــي العـــاممين اإلشــعاعي مثــل تجــاوز 
جرعات زائدة ... يجب أن يتضـمن ىـذا السـجل تـاريخ الواقعـة وتوصـيفيا وأسـبابيا 
والمســؤولين عـــن وقوعيـــا وأســـماء األشــخاص المتعرضـــين والجرعـــات التـــي تمقوىـــا 

 .فضاًل عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا
مى مسـتوى ثقافـة األمـان واالىتمـام بقضـايا الوقايـة مؤشرًا عىذا السجل يعد وجود 7

 ، ولكن عدم وجوده ال يمنع إصدار الترخيص.واألمان واألمن
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