العذد:

الهيئت العش اقيت للسيطشة على املطادساملشعت
التاسيخ :

دائشة التفتيش والاجاصاث– قسم السالمت الاشعاعيت

/

/

استماسة مؤهالث مسؤول الىقاًت من الاشعاع
(وفي حالت وجىد اكثرمن مسؤول للىقاًت جملئ استماسة ثانيت)

ً
اوال  :معلىماث حىل املنشأة  /املؤسست
اظم اإلايشأة  /اإلاؤظعت
العائذًت
العىىان
اظم مذًش اإلايشأة  /اإلاؤظعت (اإلاذًش اإلاعؤوى)
البرًذ الالنترووي الشظمي للميشأة
سقم الهاجف
مقُاط لثافت وسطىبت ،
مقُاط معخىي ،
جصىٍش صىاعي ،
جغ اباس ،
اإلاماسظت الاشعاعُت
اخشي جزلش
ماوعاث صىاعق ،
حعُير اجهضة ومعذاث ،
للميشأة
ً
ثانيا  :معلىماث حىل مسؤول الىقاًت من الاشعاع
اظم معؤوى الىقاًت مً الاشعاع
البرًذ الالنترووي
سقم الهاجف
/ /
جاسٍخ اإلاُالد

هل مسؤول الىقاًت من الاشعاع حاضل على جخىيل سسمي من املنشأة
(ًشفق نسخت من التخىيل )

لال

وعم ،

وصف لجمُع اإلاهام اإلاهلف بها معؤوى الىقاًت مً الاشعاع :
هل جم اعذاد بشنامج وقاًت من الاشعاع
بُاهاث الترخُص العابق (في خالت وجىد جشخُص مً جهت سقابُت)
الخدصُل الذساس ي والخخصص العام والذقُق
الخقاسٍش اإلاعذة واإلاقترخاث او اإلاالخظاث اإلاقذمت لخطىٍش العمل والتي جم الاخز بها:
طبُعت الخبراث اإلاندعبت
عذد ظىىاث الخذمت في املجاى الاشعاعي
نعم ،
هل معؤوى الىقاًت ٌششف على جمُع اإلاماسظاث الاشعاعُت للميشأة
هل جم سصذ اي مخالفت مً قبل معؤوى الىقاًت مً الاشعاع وقذم جقشٍش للميشأة بزلو
هل هىاك خبير مؤهل في الششلت ًخم الاظخعاهت به مً قبل معؤوى الىقاًت مً الاشعاع
الذوساث الخذسٍبُت في مجاى الىقاًت مً الاشعاع (جشفق وسخت مً شهاداث الخذسٍب):
الجهت املنظمت
اسم الذوسة
ث
1
2
3
نعم ،

كال

هل مطادق عليه من قبل الهيئت

كال

نعم ،

كال
نعم ،

كال

نعم ،

كال
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/

/

ً
ثالثا  :مطادقت املنشأة على الاستماسة  :نطادق على صحت املعلىماث الىاسدة في الاستماسة اعاله والجله وقعنا.
اسم مسؤول الىقاًت من الاشعاع :
التىقيع :
التاسيخ :

/ /

اسم مذًشاملشأة او املؤسست :
التىقيع :
التاسيخ :

/ /

ً
سابعا  :قشاسلجنت التقييم (خاص بالهيئت العش اقيت للسيطشة على املطادساملشعت)
ًشخظ له بالعمل في مجال الاشعاعاث املؤينت بجميع املماسساث ورلك ملذة .........................
من جاسيخ املى افقت.
الخبراث غيركافيت بسبب :
ويحتاج الى :
المادة ( )11من النظام الرقابي للسيطرة على استخدام مصادر النشاط االشعاعي في العراق رقم ( )1لسنة 2002

ً
جدذد التزاماث ألاطشاف اإلاعؤولت اإلاىصىص عليها في اإلاادة ( )9مً هزا الىظام وفقا إلااًأحي:
ً
أوال -التزاماث ألاطشاف الشئيست( :الشخظ املخىل والزي ًمثله مذًشاملنشأة)
أ -جىفُز اإلاخطلباث وؤلاجشاءاث مافت الىاسدة في هزا الىظام والخقُذ به ــا .
ب -وطع بشهامج ًدقق ألامً وألامان للمصادس ؤلاشعاعُت وجىفُزب بمــا ًخالئم مع طبُعت وـجـم املخاطش اإلاترجبت عً اإلاماسظاث وٍنفل الامخثاى للمخطلباث
وؤلاجشاءاث الىاسدة في هزا الىظام الذاخلي وَعشض البرهامج علــى الهُئت للمصادقت علُه.
ج -الامخىاع عً اجخار اي مً الاجشاءاث للمباششة في اإلاماسظت مالم ًمىذ لهم الخخىٍل بزلو مً الهُئت .
د -عذم الخعامل في الشؤون اإلاخعلقت باإلاماسظت املخىلت مع أي طشف ػير مخىى مً الهُئت.
ً
هـ -مشاجعت الخذابير والاجشاءاث والخدقق منها بصىسة مىخظمت وفقا ألخهام هزا الىظام.
وً -جب إشعاس الهُئت بطلب جدشٍشي عىذ ججاوص خذود الجشع ؤلاشعاعُت املحذدة في هزا الىظام الذاخلي للمىافقت على رلو.
ص -إبالغ الهُئت عً أي خلل في جطبُق الخذابير والاجشاءاث اإلاطلىبت والاجشاءاث اإلاخخزة إلاعالجت الخلل والحُلىلت دون جنشاسب.
ح -الاخخفاظ بسجالث جخظمً اإلاعلىماث الىافُت عً ألاداء.
ط -عذم ادخاى حعذًالث على اي مً اإلاماسظاث املخىى بها ما لم جىافق الهُئت على رلو.
ً
ثانيا -التزاماث ألاطشاف الفشعيت( :مسؤول الىقاًت من الاشعاع)
ًلتزم املجهضون طمً اوشطت اي هىع مً اإلاماسظاث الاشعاعُت بالخذابير وؤلاجشاءاث اإلاىصىص عليها في هزا الىظام.
ً
ًلتزم العاملىن باالهظمت ولىائذ الاظخخذام آلامً للمصادس والاجهضة واإلاىلذاث الاشعاعُت  ،وجقذًم جقاسٍش الى املخىى عً اي ظشوف جؤثش ظلبُا على الالتزام
بمخطلباث الامان .
جً -لتزم معؤوى الىقاًت مً الاشعاع باجخار الخطىاث اإلاعقىلت لخقىٍم الخعشطاث وتهُئت خطت لظمان ألامً وألامان للظشوف الاعخُادًت وخطت أخشي للحاالث
الطاسئت.
دً -لتزم اإلاماسظىن الطبُىن باإلاعخىٍاث الاسشادًت للخعشض الطبي وٍبادسوا إلى إبالغ املخىى بأي قصىس او اخخُاجاث واجخار ما ًلضم مً اجشاءاث لظمان وقاًت
وظالمت اإلاشض ى .
هـ -اظخعذاد الخبراء بخىفير الخبرة الفىُت الالصمت وجقذًم اإلاشىسة للجهاث املخىلت .
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