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 فئة /أ/ –طمب ترخيص استخدام مصادر أشعة مؤينة في منشآت الطب النووي 
 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

 
 ه:النشاط اإلشعاعي فيها في أية لحظة الحدود المذكورة أدنايحتمل أن يتجاوز تنطبق هذه االستمارة عمى منشآت الطب النووي التي 

 
 (غيغا بيكريل) حدود النشاط اإلشعاعي النظير المشع
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  55 1في حال وجود نظائر مختمفة: حدود النشاط اإلشعاعي الموزون
 :لطمبنوع ا .1
 جديد ترخيص. 
  تاريخ ............................................................................................... :رقم الترخيصتعديل :..........................................   
  تاريخ ............................................................................................... :رقم الترخيصتجديد: .......................................... 

 
 :ترخيصالجهة طالبة ال .2
  مشفى  عيادة  مركز طبي  مستوصف 

 ................................................................................................................................................................................... االسم:
 ........:...................................ىاتف................................................................................................................:2الموطن المختار

 .................................................................................................................. :)إذا كان مغايرًا لمموطن المختار(مكان العمل  عنوان

 ............................................................................................................................................... رقم التسجيل في وزارة الصحة:
 ................................ :ىاتف ............................................ :الرقم الوطني ........................................................ممثل القانوني: ال
 
 :مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3

 ................................ :منصبو ...............................................................................................عن الممارسة:  3المسؤول المباشر
 ................................ :ىاتف ...................................................................................................................... :4المشرفالطبيب 

 ................................ :الخبرة ........................................... :المؤىالت ............................................. :5مسؤول الوقاية اإلشعاعية
 (.مينة الطب في سوريةبمزاولة  المشرفوزارة الصحة لمطبيب  ترخيص)ترفق مع الطمب نسخة من 

 
 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر( مادةيرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ) :المواد المشعة .4

 ................................................ :النشاط اإلشعاعي األسبوعي...................................................................... :المشعالنظير 
 .......................................................................... :الشكل الكيميائي ................................................................ :الشكل الفيزيائي
 ................................ :الدولة ....................................................................................................................... :الشركة الصانعة

 ................................ :الدولة .......................................................................................................................... :الجية الموردة
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 .(ر ىذه الفقرة عمى ورقة مستقمة إن لزم األمراتكر يرجى ) 6:أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي .5
 ....................................................................................................................................................................... :7رمز الجياز
 ................................ ياز:موديل الج ................................ الدولة: ................................................................. نعة:االشركة الص

 ........................................... :تاريخ صالحية المعايرة ...................................................................................... :الرقم التسمسمي
 .)ترفق مع الطمب صورة عن آخر شيادة معايرة(

 :حيازة جديدة لمجهاز في حال
 .دغير مجد   مستعمل           دمجد  مستعمل       جديد  الجياز:

 ...................................................................................................................... الجية التي تم أو سيتم الحصول عمى الجياز منيا:
 
 .(يجب أن تكون المنشأة حاصمة عمى ترخيص تصميم من الهيئة) :موقعالنشأة و الم .6

 ................................ :تاريخو .............................................................................................................. :رقم ترخيص التصميم
 ال         نعم     ؟ىل يوجد مخبر حار
 يوجد في المخبر الحار:في حال اإليجاب: 

 مغسمة       حنفية تفتح بالكوع أو القدم        حاوية خاصة بالنفايات المشعة       ساحبة ىواء 
 واقية مصنوعة من الزجاج الرصاصي           glove box   المخبر لحار نوع أرضية:..................................................... 
 ال    نعم   ؟توجد غرفة خاصة إلعطاء الجرعة اإلشعاعية لممرضىىل 

 ال    نعم   ؟مشعةالمادة الىل توجد غرفة انتظار لممرضى الذين أعطوا 
 ال    نعم   ؟حمام خاص بالمرضى الذين أعطوا المادة المشعةىل يوجد 
 ال    نعم            ؟اإلشعاعي لألشخاص دوش إلزالة التموثىل يوجد 

 ...................................................................... :التيوية .................................................................................... :بنية السطوح
 .......................................................:ومخاطبتو ة ضوئية وصوتية،...( وأساليب مراقبة المريضتدابير األمان المتخذة )إشارات تحذيري

........................................................................................................................................................................................... 
 .عمى ورقة مستقمة إن لزم األمر(من العاممين يرجى تكرار ىذه الفقرة لكل ) :العاممون .7

 ............................................... :الرقم الوطني ................................ :العمر ................................................................... :االسم
   ............................................................................................................................................................................. :المؤىالت

 ................................................................................................................................................................... العمل الموكل إليو
 ...........................................................................................................تاريخ  منذ  ال    نعم  :  المراقبة اإلشعاعية الفردية

 ......................................................... :المتمقاة الجرعة الكمية ................................................... :متمقاة في السنة السابقةلجرعة الا
 .ال نعم      ؟   مجال الوقاية اإلشعاعيةبية في في أية دورة تدري العامل ىل شارك

 ............................................................................................................................................... :يرجى ذكرىا :في حال اإليجاب
 
 :النفايات المشعة .8

 ........................................................................................................................................ :8لنفايات المشعةاب التصرفإجراءات 
........................................................................................................................................................................................... 
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زالة التموث .9  :معدات الطوارئ وا 

   .................................................................................................................................... :المعتمدة 9مستويات التقصييرجى ذكر 
............................................................................................................................................................................................ 

 طبق(:يوجد في المنشأة )ضع إشارة أمام ما ين
 ورق نشاف     بموكات رصاصية      مواد إلزالة التموث اإلشعاعي 
  (................أخرى )إشارات تحذيرية احتياطية، وسائل عزل مناطق،طوارئ معدات ................................................................. 

 
 :التعرض الطبي .15

 ................................................................................................................ :ية الموصوفة لممرضىإجراءات قياس الجرعة اإلشعاع
............................................................................................................................................................................................ 

 .ال     نعم dose calibrator  :ىل يوجد مقياس جرعة إشعاعية
 ................................................................................................................................. في حال اإليجاب: تاريخ صالحية المعايرة:

 .)ترفق مع الطمب صورة عن إجراءات تخريج المرضى الذين أعطوا مادة مشعة(
 .)ترفق مع الطمب صورة عن التعميمات الخطية التي تعطى لممرضى عند تخريجيم(

 

 :السجالت الموجودة .11
 :ترخيصبة المول بيا لدى الجية طالضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

 سجل استالم المواد المشعة. 

 سجل المراقبة المكانية. 
 سجل المراقبة الفردية.  

 سجالت معايرة أجيزة المسح اإلشعاعي وأجيزة قياس الجرعة.  

  ات الدورية ألجيزة التقاط الخيالسجالت ضمان الجودة والمعاير. 

  الطارئة والصيانةسجل اإلصالح. 

 نفايات المشعةسجل التصرف بال. 

 10سجل التعرض الطبي.  

 11سجل التقصي. 
  التراخيصسجل. 
 12سجل المراقبة الصحية لمعاممين. 

 22في مجال القاية اإلشعاعية سجل تدريب العاممين. 
 22سجل الصيانة الدورية ألجيزة قياس الجرعات وأجيزة التقاط الخيال. 

 
 
 
 
 



 اجلمهورية العربية السورية

 هيئة الطبقة الذرية

  مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

       R.N.R.O-06/4رمزالنموذج: 
 2027/  2دار: ـاإلص

 4 من 4 :صفحة
 

 

 :المرفقة الوثائق .12
 :ائق المرفقة بيذا الطمبضع إشارة أمام الوث

 برنامج الوقاية اإلشعاعية. 
  مزاولة مينة الطب لمطبيب المشرفترخيص. 
  5 قائمة بأجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي تتضمن المعمومات المطموبة في الفقرة. 
 صور عن شيادات معايرة أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي. 
 7المعمومات المطموبة في الفقرة مة بالعاممين تتضمن قائ. 
 صورة عن إجراءات تخريج المرضى. 
 صورة عن التعميمات الخطية التي تعطى لممرضى عند تخريجيم. 
 صورة عن ترخيص التصميم. 
  (يرجى التحديد)وثائق أخرى: ............................................................................................................................................ 

 
 :الترخيص أجور .13

 التجديرد طمربشرريطة تقرديم ل.س أجـور تجديـد التـرخيص ) 4000ل.س، أو  8000أرفق مع ىـذا الطمـب أجـور التـرخيص أو التعـديل البالغـة 
  .من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية( 30و 28 المادة – السابق سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيصأ 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 .14

 ،اقرع، وذلرك عمرى مسرؤوليتي الشخصريةأنا الموقع أدناه، أصرر  برأن كافرة المعمومرات الرواردة فري هرذا الطمرب صرحيحة ودقيقرة ومطابقرة لمو 
 ،شركالاألمرن شركل أي بمصرادر األشرعة المؤينرة بروأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خرالل التعامرل 

أن أبمر  كمرا أتعهرد بر باستخدام مصادر األشعة المجاز لري باسرتخدامها إال مرن قبرل العراممين المحرددين فري التررخيص،دم السما  وأتعهد بع
 .مكان العملمواصفات األشعة أو العاممين أو  مصادرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي الهيئة مباشرة عند 

 
 

 : مررررراالس  
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 

 :هيئة الطاقة الذريةل خصصهذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 رمز السجل:

 
 مالحظات:

 

طوابع بقيمة 
ليرة سورية 85  

 



 

 

 :)يمكن االحتفاظ بها( الطب النووي فئة /أ/منشآت شعة في أمصادر الحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات
 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 2005لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .2
المتضــــمن القواعــــد  2007لعــــام  234قــــرار رئاســــة مجمــــس الــــوزراء رقــــم  .2

 األشعة وأمنيا.تنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر ال
المتضــمن تعميمــات تــرخيص  623/2008رقــم  ىيئــة الطاقــة الذريــةقــرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمــــق بمســــؤولي الوقايــــة  627/2002قــــرار ىيئــــة الطاقــــة الذريــــة رقــــم  .4
 اإلشعاعية.

 عامة إرشادات

مـل. إن وجـود نقـص أو خطـأ فـي يجب ملء االستمارة بشكل صحيح وكا .2
 .الترخيصبعض المعمومات قد يؤدي إلى تأخير في إصدار 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .2
سـابق االكتفـاء بفرفـاق الوثـائق  تـرخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعـديل  .3

المعمومــات قــد  المتعمقـة بمــا يسـتجد مــن معمومـات فقــط والتنويـو إلــى أن بقيـة
 مت مسبقًا.قد  

يرســل الطمــب أو يســمم مــع كافــة الوثــائق المطموبــة إلــى دائــرة المراســالت  .4
 في الييئة.

 لــدىاالستفســار عــن معاممتــو شخصــيًا أو ىاتفيــًا  التــرخيصلطالــب مكـن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:

 2232580أو  6222926
 

 لء االستمارةم إرشادات
 
1

يرجععإ ى ععر ف ريععا   إلشعععي  لمعع ع ف   عععمات  رععف ف   عععع  فععر     

   عععرسع   لم ع  ة.
2

يإلبغف فحديد   عمين   عختعر بشكل مفصل تت ضع  ع  عر سعب ل   ع:عع :  

 ة ت  حف ت  شعرع ترقم   بإلعء(.   عديإل
3

  طب  ععف   عسععلت  بشععكل مبعمععر  ععن هععم   شععخ     عبعمععر   عسععلت  

  عععرسة  لم ع  ة  دى   جهة يع بة   تر    ع  ر سب ل   ع:عع  ريع   

 قسم  ألم ة رف مشفر، أت يب ب  ألم ة   عشرف رف مركز يبف...(.
4

ت ععرا   طبععف تصععا    شععرف   ععرهععم   طب ععب   ع :شععرف  طب ععب   ع 

بعمجععب قععر ر   تا رص   صععحة ص     صعع ة. ترععف اععع      ععع    يكععم  

   طب ب   عشرف هم ص فه يع ب   تر    ت  شخ    عسلت .
5

هععم   شععخ    ععمل يتحعععل مسععلت  ة  فخعععص مسععلت    مقعيععة  لمعع ع  ة:  

بعمجععب فك  ععا  طععف مععن   جهععة يع بععة  تفإلف ععم فععد ب ر   مقعيععة  لمعع ع  ة

 .    تر   

ب أ  فكععم  ملههفععه متم رعععة مععإ   عم  ععد   صععع رص  ععن   ه  ععة بهععم  يجعع

ع س طع    كعر ة   تف فعكإله معن   ع ععب ب ع عه عكعأ  بيجب أ  يتعتإ   شأ ، ت

 لمع ع  ة يتط عب    مقعيعةتجعم    عل رعف فكم   ه س طة ىيععف    عل  إلد 

 .(ص ك

 

 
6

ف تأجهعزص   كشعا فشكل همه   فعرص كهً من أجهزص   تععي   خ ع   لم ع  

  لم ع ف.
7

 أ نعه.جدت  رمز   جهعا: هم   رقم   عب ن بجعنب نمع   جهعا رف    
 

 PET/CT 222ماسح 
 SPECT 422غاما كاميرا 

 422 ماسح درق ومضاني

 PET 426كاميرا 

 502 مقياس أشعة غاماوي

 
 504 مقياس جرعة فردية آني

 505 مقياس تموث إشعاعي )ألفا(

 506 إشعاعي )غاما + بيتا( مقياس تموث

 dose calibrator 507مقياس الجرعة اإلشعاعية 

 508 جياز كشف تموث األيدي

 509 جياز كشف تموث األيدي واألرجل

 
ــدة النفايــات المشــعة فــرز أســموب يــذكر  8 والمــواد المموثــة إشــعاعيًا المتول

 التخمص منيا ... وكيفيةومكان تخزينيا 
9

  عم  ععد   تإلم ع ععة    عمععة   مقعيععة مى   تعصععف رععف يرجععإ ى ععر ف ريععا مسععت 

  ألم ة تأمإلهع. لم ع  ة تأمع  مصع ر 
10

ب عنععع    عععريو تنععمع  لجععر ء سععجل   ت ععرا   طبععف يجععب أ  يتنعععن  

تم عمه    ت ريو ت د    صمر أت امن   تإلم ر تكعم ك   جر عة  لمع ع  ة 

 .  كل مريو، ت  ت رينع    طب ة   خعي ة ى  تجد 
11

تعصف جع إ  ألمعمر ت  م ق عع  ر عر  ي ت ع يعة ص   سجل   يشعل يإلبغف أ   

   هقععععة بععععع ت را  لمعععع ع ف م:ععععل فجعععععتا مسععععتميع    تعصععععف ت  حععععم    

 لم ع  ة تف عف    عم  ن جر ع  ا يدص ت  ت رينع    طب عة   خعي عة... يجعب 

 ععن  أ  يتنعععن هععم    سععجل فعععرية   م ق ععة تفمصعع فهع تأسععبعبهع ت  عسععلت  ن

تقم هععع تأسععععء   عرضععر ت ألمععخعض   عت رضعع ن ت  جر ععع    تععف ف عمهععع 

 .رنهً  ن  لجر ء     عتخمص  عإلإ فكر ره
12

ملمعر ً   عر مسعتمى فععرعة  ألمعع  ت يهتعععب بعنععيع هعم    سعجل ي د تجعم   

 ، ت كن  دب تجم ه ي يعإلإ ىصد ر   تر   .  مقعية ت ألمع  ت ألمن

 

 

 www.aec.org.sy/rnro لمزيد من المعلومات:


