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 ملء االستمارةالمرفقة أثناء  اإلرشاداتورقة ب االستعانةيرجى  مالحظة هامة:

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

 ترخيصالجهة طالبة ال .2
  ..................................................................................................................................  االسم:

  .......................................................................................................................  :1الموطن المختار
  .............................  ختاري  ........................ لدى   .............................  :التجاري/الصناعي )القانوني(سجل رقم ال

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

 مسؤوليات الوقاية اإلشعاعية .3
  .................................  منصبو  .............................................................  :عن الممارسة 2المباشر المسؤول

  ....................  الخبرة  ...........................  المؤىالت  ...........................................  :3مسؤول الوقاية اإلشعاعية
 (.صورة عن الميام الموكمة إلى مسؤول الوقاية اإلشعاعية)ترفق مع الطمب 

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

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

 لمصدر(شيادة ا عنصورة  الطمبمع )ترفق 

 :(جياز التشعيعاألجيزة المرافقة )

  ................................................................  يالرقم التسمسم  ..........................................   4رمز الجياز
  .......................................................................................  الموديل  .......................  الشركة الصانعة

  ...................................................................................  :)إن كان مغايرًا لمموطن المختار(شعع تركيب الممكان 
 .(ركيبتال لموقعالطمب مخطط ىندسي مع )يرفق 

 السجالت الموجودة .5
 :الترخيصمول بيا لدى الجية طالبة ضع إشارة أمام سجالت العمل اإلشعاعي المع

 سجل اإلصالح والصيانة الطارئة 
 5صيسجل التق 
  التراخيصسجل 
  6الصيانة الدوريةسجل 

 1طمب ترخيص استخدام مشععات غاماوية من الفئة األولى 
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  مكتب التنظيم اإلشعبعي والنووي

 R.N.R.O-06/11رمزالنموذج: 
 2107/  2اإلصدار: 
 2 من 2 صفحة

 

 

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

  ميام مسؤول الوقاية اإلشعاعيةصورة عن 
 شيادات المصادر المغمقة التالية:  ........................................................................................  
 الجياز وقع تركيبمل ىندسي مخطط 
 )وثائق أخرى )يرجى التحديد  .............................................................................................  

 الترخيص أجور .7
 التجديد طمبشريطة تقديم ل.س أجور تجديد الترخيص ) 4111ل.س، أو  8111ع ىذا الطمب أجور الترخيص أو التعديل البالغة أرفق م

 من تعميمات ترخيص الممارسات اإلشعاعية(  31و 28 المادة – سابيع عمى األقل من تاريخ انتهاء الترخيص السابقأ 4قبل 

 بموجب )ضع إشارة أمام ما ينطبق(:
 بريدية مسطرة باسم ىيئة الطاقة الذريةلة حوا 
 شيك مصرفي مسطر باسم ىيئة الطاقة الذرية 
 في دائرة المحاسبة في المبنى اإلداري لمييئةجور األ إشعار بدفع 

 دــتعه .8
 ،ليتي الشخصيةاقع، وذلك عمى مسؤو أنا الموقع أدناه، أصرح بأن كافة المعمومات الواردة في هذا الطمب صحيحة ودقيقة ومطابقة لمو 

 ،شكالاألمن شكل أي بمصادر األشعة المؤينة بوأتعهد بااللتزام بقواعد الوقاية اإلشعاعية الصادرة عن هيئة الطاقة الذرية خالل التعامل 
 أو مكان العملاألشعة  مصادرمسؤوليات الوقاية اإلشعاعية أو غيير في تأي أن أبمغ الهيئة مباشرة عند كما أتعهد ب

 

 االسم: 
 الصفة الرسمية: 
 : والخاتم التوقيع 

 ييئة الطاقة الذريةل خصصىذا الحقل م
 رقم الورود:

 تاريخ الورود:
 مالحظات: رمز السجل:

 

طابع مالي 
 عشربقيمة 

 ليرات سورية



 )يمكن االحتفاظ بها( شععات غاماوية من الفئة األولىمالحصول عمى ترخيص استخدام  إرشادات

 
 المرجعية القانونية

 منو. 5و 4ادتين والسيما الم 2115لعام  64المرسوم التشريعي رقم  .0
قواعد المتضمن ال 2117لعام  034قرار رئاسة مجمس الوزراء رقم  .2

 األشعة وأمنيا.التنظيمية العامة لموقاية اإلشعاعية وأمان مصادر 
المتضمن تعميمات ترخيص  623/2118رقم  ىيئة الطاقة الذريةقرار  .3

 .الممارسات اإلشعاعية

المتعمق بمسؤولي الوقاية  607/2112قرار ىيئة الطاقة الذرية رقم  .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 

 لحاجة إلى تكرار بعض الفقرات.اأوراق إضافية عند االستعانة بيمكن  .2
سابق االكتفاء بإرفاق الوثائق  ترخيصيمكن عند طمب تجديد أو تعديل  .3

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

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

 لدىاالستفسار عن معاممتو شخصيًا أو ىاتفيًا  الترخيصلطالب مكن ي .5
  مكتب التنظيم اإلشعاعي والنووي في الييئة عمى األرقام التالية:

 2032581أو  6000926
 

 ملء االستمارة إرشادات
ينبغي تحديد الموطن المختار بشكل مفصل وواضح )عمى سبيل المثال:  1

 المدينة والحي والشارع ورقم البناء(.
الطبيعي المسؤول بشكل مباشر عن ىو الشخص  المباشر المسؤول 2

 الممارسة اإلشعاعية لدى الجية طالبة الترخيص.
ىو الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ وتنفيذ اية اإلشعاعية: مسؤول الوق 3

 . بموجب تكميف خطي من الجية طالبة الترخيص تدابير الوقاية اإلشعاعية
يجب أن يتمتع مسؤول الوقاية اإلشعاعية بالمؤىالت المنصوص عمييا في 

السمطات بيجب أن يتمتع القواعد الصادرة عن الييئة بيذا الشأن، كما 
ة التي تمكنو من القيام بعممو )كأن تكون لو سمطة إيقاف العمل عند الكافي

 .(اإلشعاعية يتطمب ذلك الوقايةوجود خمل في 
 أدناه.جدول ىو الرقم المبين بجانب نوع الجياز في الرمز الجياز  4

 مشععات غاماوية فئة أولى لتشعيع عينات الدم 215
 Iمشععات غاماوية فئة أولى  321

 
 

 
 

 

 
 
 
ويشمل تقصي جميع األمور والواقعات غير االعتيادية ذات العالقة  5

بالتعرض اإلشعاعي مثل تجاوز مستويات التقصي والحوادث اإلشعاعية 
اريخ الواقعة وتمقي العاممين جرعات زائدة ... يجب أن يتضمن ىذا السجل ت

وتوصيفيا وأسبابيا والمسؤولين عن وقوعيا وأسماء األشخاص المتعرضين 
 .والجرعات التي تمقوىا فضاًل عن اإلجراءات المتخذة لمنع تكرارىا

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

 
 

 www.aec.org.sy/rnroلمزيد من المعمومات:   


