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 األورو�ي الخامس IRPAمؤتمر 
 )، أمین المؤتمر(بیرت جیر�تسین

  
 

 في الهاي! 2018یونیو  4في  ستقبلكمنأمل أن ن 
  وقا�ة"تشجیع االستدامة في ال هو الرئیسي موضوعسیكون ال. في الهاي ، هولندا 2018یونیو  8-4 األورو�ي الخامس خالل IRPAمؤتمر سیعقد 
لبیئة �شكل �اف صحة اإلنسان وا وقا�ةالخبرة والموارد الكافیة والمستدامة للدینا  هأن  على، یر�ز هذا المؤتمر على الجوانب المختلفة الالزمة للتأكد  "اإلشعاعیة

 .في ذلك وسوف نستمر ،شعاعات المؤ�نة وغیر المؤ�نةلإل  ضد اآلثار الضارة
صباح یوم االثنین ،  نشاطات، بدًءا من سلسلة مخصصة من ال في هذاأحد العناصر الرئیسیة للجیل الشاب الموجهة واسعة من األنشطة المجموعة الكون ت س

ثنین من الجوائز إلظهر یوم األر�عاء لطالب المدارس الثانو�ة ، مسا�قة جائزة المحترفین الشباب یوم الخمیس ، وتنتهي مع منح سی مع االستمرار في حدث مدرسي 
 .المهنیین الشباب خالل الحفل الختامي

ملصقات  فترات للاألساسیة عالیة الجودة وجلسات متواز�ة و  الجلساتمس سلسلة من األورو�ي الخا IRPA، سیقدم لك مؤتمر  شار�ةم 350حوالي مع 
دراسة الملصقات خارج  لك  ستتیحستكون الملصقات الملصقة ، والتي  IRPAفي البرنامج العلمي لهذا المؤتمر  حداثة حول مجموعة واسعة من الموضوعات.

 لملصقات.ل الفترات الرسمیة
، صباح   نشاطاتقلیمي األورو�ي سیتم تجمیع هذه الاإل  IRPAألول مرة في مؤتمر للمشار�ین. رسوم إضافیة بدون  ستكون  25الـ  تنشیطیةال دورات ال

ز تر�سسیتم تناول تسعة موضوعات �محاضرتین لكل واحدة: واحدة على المستوى األساسي ، واآلخر على مستوى أكثر تعمقا أو  االثنین وصباح األر�عاء.
 . الممتازةالز�ارات الفنیة سیتم تقد�م دورات تنشیطیة أخرى خالل سلسلة من  األخیرة. الحالیة على التطورات

الذین ،  IAEAو  ICNIRPو  ICRP، مثل المفوضیة األورو�یة ومنظمة الصحة العالمیة و  المنظمات الدولیةمن مختلف المقدم دعم النحن سعداء للغا�ة � 
الخاصة �كل منها. عالوة على ذلك ، نحن فخورون للغا�ة بتنظیم المؤسسة األورو�یة للتعلیم والتدر�ب في مجال الوقا�ة   للتطورات األخیرةسیتطرقون 
 ) ورشة عمل خالل المؤتمر. EUTERP( اإلشعاعیة

 .منها وقا�ةالولید اإلشعاعات المؤ�نة أو قیاسها أو بدون مجموعة واسعة من الشر�ات التي تقدم معداتها ومنتجاتها وخدماتها لت  IRPAلن �كتمل مؤتمر 
الفرصة للتفاعل وتبادل الخبرات فیما بینهم. سیكون لدینا الكثیر من الفرص للقاء األصدقاء القدامى وتكو�ن  اإلشعاعیة وقا�ةیوفر المؤتمر ألخصائیي ال

وجهة في الصباح الباكر، لیست سوى القلیل من هذه الفرص. قد تفكر في تمدید مكتب االستقبال والعشاء في الكونغرس ومسارات الر�ض الم صداقات جدیدة.
 .2018إقامتك في هولندا من خالل االنضمام إلى جولة ما �عد المؤتمر إلى لیوفاردن / فر�سالن ، مبنى الكابیتول األورو�ي في أورو�ا 

الموقع اإللكتروني:  معلومات مفصلة ، یرجى ز�ارة موقعنا على. للحصول على 2018أبر�ل  30الموعد النهائي للتسجیل العادي هو 
www.irpa2018europe.com 

 :الدولیة  IRPAلجنة مطبوعات  
 الرئیس: �ر�ستوفر �لیمنت، نائب الرئیس: برنارد لي جو�ن

ووسائل  شتر�ن. ومشرف على االتصال �الجمعیات المرتبطة: (أدلین جاو). بینما مدیري الموقع اإللیكتروني: (أندى �رم + �ر�س مالكوم صن). ومدیري محرري الدور�ة: شون شنج لي + على شون 
                        

http://www.irpa2018europe.com/


 

 
 
 

 

 اإلشعاعیة  وقا�ةالتطورات األخالقیة في ممارسات ال
 )IRPAأعضاء اللجنة التنفیذ�ة لـ  جو�ن ، ب.  توهي و (ر.

 

 

 

، والتي دفعت المجلس   اإلشعاعیة وقا�ةخالقي لممارسة الاألساس األمسودة وثیقة على   )ICRP TG-94( 94مهام رقم فر�ق ال في العام الماضي ، أعد
فیما یلي ملخص موجز لجهود برنامج المقارنات الدولیة ، مأخوذ من ورقة "نحو مجموعة من القیم   الحالیة. IRPAالتنفیذي إلى مراجعة مدونة أخالقیات 

 األساسیة" ، �قلم �ر�س �لیمنت وجاك لوشارد.

هذا تمر�ن في التحلیل والتوضیح ، للتعرف على  الیوم. ياإلشعاعیة �ما ه وقا�ة "إن التر�یز الرئیسي لهذا الجهد الحالي هو توضیح األسس األخالقیة لنظام ال
اإلشعاعیة ، و�التالي ، �جب أن �كون له  وقا�ة�ما ُذكر سا�ًقا ، �عد النظام أساًسا دلیًال على السلوك البشري في مجال ال الجوانب األخالقیة المتضمنة في النظام.

 غیر قصد ، صراحة أو ضمنًیا ، أساس أخالقي. عن عن قصد أو 

القي. ومع ذلك ، "�النظر إلى هذا ، من الطبیعي أن ننظر إلى النظام نفسه ، للعثور على الكلمات والعبارات واألفكار الرئیسیة التي تكشف عن أساسه األخ
عر�فها أ�ًضا النظر إلى خارج النظام ، �حًثا عن األسس األخالقیة المفهومة جیًدا في المجاالت ذات الصلة ، والعثور على المفردات الالزمة لت من المنطقي 

 بوضوح.

أوسع نطاق ممكن ، اإلشعاعیة ، على  وقا�ة"هذا هو �الضبط ما تم إنجازه من خالل سلسلة ورش العمل. سعى المشار�ون إلى مجموعة من القیم لنظام ال
مجموعة صغیرة من القیم  و�نبغي أن �كون ذلك قادرًا على الصمود أمام اختبار تطبیقها على المشاكل الحالیة والمتوقعة ، مع نتائج حساسة. من المقبول عموًما أن

 تیجة المؤقتة هي مجموعة من القیم األخالقیة األساسیة:أفضل من مجموعة �بیرة ؛ طالما أن المجموعة �املة ، فال تحتاج إلى أن تكون زائدة عن الحاجة. الن 

 (الضرر) لفعل الخیر ، وتجنب إلحاق األذى: عدم اإلضرارو  حساناإل

 التعرف على مسار العمل األكثر حساسیة ومتا�عته ، خاصة في مواجهة حالة عدم الیقین ، وتجنب المخاطر التي ال مبرر لها: الحذر

 العادل للمنافع والمخاطر التقاسم : عدالة

 معاملة األفراد �احترام غیر مشروط ، والحفاظ على قدرتهم على التداول والبت والتصرف دون قیود.: كرامة

 وقا�ة تذ�ر أن "الهدف األساسي لتوصیات اللجنة هو المساهمة في توفیر مستوى مناسب من  في جذور النظام. عدم اإلضرارو  اإلحسان"تم العثور على  
یذهب أ�عد من ذلك لیقول" إن أي قرار �غیر حالة التعرض لإلشعاع �جب أن لقد یرتبط هذا التعرض ومبدأ التبر�ر ،  الناس والبیئة من آثار اإلشعاعات المؤ�نة

  ).ICRP 2007�كون أكثر نفًعا من األذى "(
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الناس والبیئة من اآلثار الضارة. إن الرغبة في "تجنب األعمال البشر�ة غیر المرغوب فیها" و "بذل   وقا�ة(تجنب األذى) ُیرى في الرغبة في عدم اإلضرار"
 .اإلحسانالمز�د من الخیر" تعكس 

ال یتم قبول النموذج   ]بدون عتبة [خطي LNTعلى سبیل المثال: ICRPالحكمة ضرور�ة أ�ًضا للنظام. تظهر �لمة "الحكمة" عدة مرات في منشورات 
ا حكیمًا للسیاسة العامة یهدف إلى  قرارً ُ�عتبر  ًیا �حقیقة بیولوجیة ، ولكن ألننا ال نعرف فعلًیا مستوى الخطر المرتبط �التعرض �جرعة منخفضة جًدا ،عالم

جرعة منخفضة   إلیك اعتراًفا صر�ًحا �أوجه عدم التیقن من المخاطر المرتبطة بتعرضات ).ICRP 2007تجنب المخاطر غیر الضرور�ة من التعرض "(
هذه ، تم على الرغم من عدم وجود دلیل مباشر على وجود خطر على البشر في هذه المستو�ات المتدنیة للغا�ة ، إال أنه في مواجهة حالة عدم الیقین  جًدا.

 اعتبارها "حكیمة" على افتراض أن الخطر قد ال �كون صفرًا.

المثلى إال من أجل تحقیق مصلحة أكبر ، مع القلیل من  وقا�ةال �مكن تطبیق ال للحد من الجرعة الفرد�ة. المبدأ األساسي"تنعكس العدالة بوضوح في 
ومع ذلك ، فإن الحد من الجرعة الفرد�ة �ضع حدوًدا للتحسین  لطالما �ان هذا نقًدا لألخالقیات النفعیة التي ینشأ منها هذا المبدأ األساسي. االهتمام برفاهیة األفراد.

 �خدم استخدام القیود والمستو�ات المرجعیة في التحسین غرًضا مشابًها. ان عدم مشار�ة أي فرد في جزء ال یتجزأ من المخاطر.لضم

ومع ذلك ، �شیر النظام إلى "مشار�ة أصحاب المصلحة   "ر�ما تكون الكرامة هي األقل وضوًحا في القیم األساسیة في �تا�ات برنامج المقارنات الدولیة.
 )."ICRP 2007نیین" و�شیر في �ثیر من األحیان إلى ضرورة "إطالع" األفراد لیس فقط في سیاق المرضى الطبیین ولكن على نطاق أوسع (المع

، على الرغم من تأثرها  IRPAنفسه �شكل صر�ح. مدونة أخالقیات  وقا�ةینصب تر�یز هذا البرنامج على تحدید القیم األخالقیة المضمنة في نظام ال
على سبیل المثال ، إرشادات  -، فهي عبارة عن مجموعة من "األخالقیات المهنیة" ، و�التالي لها تر�یز مختلف ولكنه مجاني  ICRPح بتوجیهات ضل وا�شك

 لمتا�عة في ممارسة المهنة. اتبع هذه اإلرشادات: اإلشعاعیة وقا�ةواسعة لمهنیي ال

 �مسؤولیاتهم بنزاهة. قومون �أفضل ما في وسعهم و�  ةالمهنی مهم احكأ. �مارس األعضاء مهارتهم و 1

المهنیة.  عن إبداء التوجیهات والنصائح. ال �جوز لألعضاء السماح بتضارب المصالح أو ضغوط اإلدارة أو المصالح الذاتیة المحتملة للتنازل عن حكمهم و 2
 مصلحة صاحب العمل. حسابة لعلى وجه الخصوص ال �جوز لألعضاء المساس �الرفاهیة والسالمة العام

 . ال �جوز لألعضاء القیام �أي عمل أو استشارة مخالفة للرفاهیة العامة أو للقانون.3

في حد ذاتها غیر أخالقیة أو غیر   وقا�ة. �حمي األعضاء سر�ة المعلومات التي یتم الحصول علیها أثناء أداء واجباتهم المهنیة ، �شرط أال تكون هذه ال4
 قانونیة.

نزاهة والكفاءة المهنیة أعلى معاییر الوتعكس . �جب على األعضاء التأكد من أن العالقات مع األطراف المعنیة والمهنیین اآلخر�ن والجمهور العام تستند 5
 .واإلنصاف
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األعضاء إرضاء أنفسهم فیما یتعلق �مدى ومحتوى الوظائف المهنیة المطلو�ة في أي ظروف معینة ، وخاصة تلك التي تنطوي على السالمة . �جب على 6
 �االلتزامات المهنیة التي ال �كونون مؤهلین لها أو ال یؤمنون �أنهم مؤهلون للقیام بها. التقیدال ینبغي لألعضاء  العامة.

اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان �فاءة األشخاص الذین �قومون �عمل تم تحت إشرافهم أو توجیههم ، ولیس تحت ضغط ال . �جب على األعضاء 7
 عبء العمل أو ألسباب أخرى.  �سببمبرر له 

 ألعضاء السعي لتحسین معارفهم المهنیة ومهاراتهم و�فاءتهم.على ا. ینبغي 8

وعلومها ، وأن تكون  اإلشعاعیة، ینبغي أن تستند إلى مبادئ سلیمة للوقا�ة  أو المشورة المهنیة التي �صدرها األعضاءالتقار�ر أو البیانات أو المنشورات  .9
 دقیقة وفًقا لمعرفتهم وتنسب �شكل مناسب. 

، �لما �ان  واإلشعاع اإلشعاعیة وقا�ةالفي ما یتعلق � ال مبرر لها من جانب اآلخر�ن التي مثیرة و المضللة و البیانات الأن �صححوا  ألعضاءعلى ا . ینبغي10
 ذلك ممكًنا عملًیا ومناسًبا.

 ومجتمعهم. IRPAوأهداف ومقاصد  اإلشعاعیة وقا�ة. ینبغي لألعضاء االستفادة من الفرص المتاحة لز�ادة فهم الجمهور لل11

محاولة إدراج �ل من هذه  ، هو ICRPعن  الصادر اإلشعاعیة وقا�ةضد األساس األخالقي لل  (اإلرشادات) التوجیهیةإحدى الطرق لمراجعة هذه المبادئ 
العدید من  الممكنة من بین ائمو قإحدى الوالعدالة والكرامة. ، والحصافة ، وعدم اإللحاح ، ضمن القیم األخالقیة األساسیة المناسبة للر�ح  المبادئ التوجیهیة
 على النحو التالي ؛ �اإلضافة إلى ذلك ، �مكن سرد العدید من المبادئ التوجیهیة في أكثر من قیمة واحدة. تكون القوائم المحتملة 

حتملة للتعرض أفراد الجمهور من المخاطر الم وقا�ةتتعلق ب  فهي د، على وجه التحدی عدم اإلضرار �وضوح �الفائدة و و تتعلق  3و  2و  1المبادئ التوجیهیة 
   لإلشعاع.

 .فقط ة الممارسة في المجاالت التي �كون فیها الممارس مؤهًال �التعلیم والخبرةصاف �وضوح �حو تتعلق  8و   6و  4المبادئ التوجیهیة 

الدقیقة التي �مكن أن تؤثر علیهم ، والوفاء �العدالة ، أي تزو�د العمالء أو األطراف المتأثرة �المعرفة والتوصیات  9و  7و  5تتعلق المبادئ التوجیهیة 
 . ضرار�الواجب المستحق للطرف المتأثر بتصرفات الشخص. ومن الواضح أن هذه �مكن أن تكون مدرجة أ�ضا تحت اإلحسان وعدم اإل

واإلشعاع ، و�التالي تمكینهم من  شعاعیةاإل وقا�ةحق األشخاص المتضرر�ن معرفة �یفیة تأثرهم �ممارسات المن �الكرامة ، أي  11و  10تتعلق اإلرشادات 
 اتخاذ قرارات مستنیرة �شأن مخاوفهم واإلجراءات المقترحة المتعلقة �اإلشعاع.

،  )TG 94( 94فر�ق المهام رقم  الحالیة ، وأشار إلى أنها تتفق بوضوح مع توصیات IRPAمؤخًرا قواعد أخالقیات  IRPAاستعرض المجلس التنفیذي لـ 
 .IRPAو�التالي ال یوجد أي سبب في هذا الوقت لتعدیل قانون ، 138األخیر  ICRPفي منشور 

مشار�ة  حر�ة �عیدا عن ، مع استثناء واحد محتمل: اإلشعاعیة وقا�ة تأثیر �بیر على ممارسة ال ICRP  ،138منشور لیس من المتوقع أن �كون لتطبیق 
 أصحاب المصلحة في تمكین أصحاب المصلحة. 
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تتألف مشار�ة أصحاب المصلحة �شكل تقلیدي من توفیر المعلومات  هذه قضیة مهمة �النسبة لمهنیي اإلشعاع لیكونوا على درا�ة ودمجهم في ممارساتهم.
ومع ذلك ، في العادة ، لم �كن أصحاب  یتأثرون �استخدام اإلشعاعات المؤ�نة أو وجود التلوث اإلشعاعي. قدألصحاب المصلحة ، أي األفراد الذین یتأثرون أو 

 في هذا الوضع. المصلحة (أي شخص متأثر �حالة ما) هم أصحاب القرار النهائي

، ولكن مع األمور الواردة أصبح أصحاب المصلحة أنفسهم صانعي القرار ، لیس فقط معحیث منذ وقوع حادثتي تشیرنو�یل وفو�وشیما ، تغیرت الدینامیكیة: 
إخالء إمكانیة یة معینة ، ینبغي استخدام تقن  هل، مواقع تخز�ن النفا�ات  تكون  وأیناالختیار الفعلي للبدائل مثل اإلجراءات المتخذة للحد من التلوث أو التعرض ، 

 .عینة وما إلى ذلكمنطقة م

البلد�ة إلى أصحاب المصلحة المخّولین أنفسهم ، وهم اآلن صانعو القرار. مع  مسئوليمن  اإلشعاعیةالوقا�ة الجمهور التقلیدي لمهني تغیر هذه الظاهرة 
 مراقبة التطورات ، وتقد�م المشورة إلى أي شخص قد یرغب في ذلك ، و��قاء أعضائه على اطالع.  IRPAاستمرار هذه العملیة في التطور ، ستواصل 

 
  



 

 

 اإلشعاعیة  وقا�ةللالكرواتیة جمعیة الاالجتماع المستقل األول للمهنیین الشباب في 
)CRPA( 

) اإلشعاعیة وقا�ةللالكرواتیة  جمعیة المار�نا بوي سوفیلج ومار�انا نودیلو ، (

 

 

 

هو و�ان الهدف الرئیسي لالجتماع  في زغرب. 2018ینایر  16اإلشعاع في  وقا�ةللالكرواتیة جمعیة الُعقد أول اجتماع مستقل للمحترفین الشباب في 
قدم �ل مشارك أعماله في محاضرة مدتها عشر�ن  هذه األ�ام. همتواجهالتي مشاكل الشباب المهنیین  مناقشةالشباب و  CRPAتعز�ز التعاون العلمي بین أعضاء 

بین مجموعات البحث   مستوى مهني عاٍل وأسفرت المناقشات عن أفكار جدیدة ومثیرة لالهتمام للغا�ة للتعاون عقدت العروض التقد�میة على  دقیقة مع المناقشة.
 االستنتاجات التالیة: علىأسفرت المناقشة النهائیة  المختلفة.

ك ، �جب تنظیم تجمعات أقل  وفي غضون ذل ) �جب عقد اجتماع مماثل �ل سنتین ،2( ؛ CRPA) �جب تشكیل قسم رسمي من المهنیین الشباب ضمن 1(
 وفي مجلس اإلشراف ؛  CRPAالشباب عن تقدیرهم لوجود ممثل في �ل من مجلس إدارة  CRPA) أعرب مهنیو 3( ؛ CRPAرسمیة خالل الندوات التقلید�ة لـ 

ممثل شاب   لعدم وجود  ) نظًرا5( ؛  CRPAالمهنیین الشباب على المشار�ة بنشاط أكبر في المشار�ات العلمیة واالجتماعیة لـ  CRPA) ینبغي أن �شجع 4(
وقد أوصي  في المسا�قتین األخیرتین ، فقد اقترح منح دعم مالي أكبر للمناقصات المستقبلیة. IRPAفي المؤتمرات األورو�یة والعالمیة لـ  CRPA خاص بـ

) أعرب المهنیین الشباب عن تقدیرهم لإلشعارات المتعلقة �المنح الدراسیة والمشار�ع 6( للمهنیین الشباب ؛�النسبة  IRPAمؤتمر تخفیض رسوم  حاقتر �ا
 تم إنشاء قائمة بر�د�ة جدیدة لألعضاء الشباب. من قبل رئیس وأمین اللجنة. CRPAوالمؤتمرات التي تم إرسالها إلى جمیع أعضاء 

 

 مع الرئیس إیناس �راجكار بروني واألمین ز�لیكا �نیفیتش. CRPAاب لـ ب شلین امهنی للاجتماع مستقل المشار�ون في أول 



 

 

 IRPA: شر�ك في اإلشعاعیة وقا�ةالرا�طة الهند�ة لل
 (د. برادیب �ومار ، الرئیس)

 

 

 

  1968في الهند ، تم تسجیلها في عام  اإلشعاعیة وقا�ةحكومیة تضم مهنیین في مجال ال) ، وهي منظمة غیر IARP( اإلشعاعیة وقا�ةالجمعیة الهند�ة لل
). األهداف الرئیسیة للجمعیة IRPA( اإلشعاعیة وقا�ةالدولیة لل را�مة�جهة تا�عة لل 1970في مایو  جمعیةتم قبول ال ).1950�موجب قانون الثقة العامة الهندي (

 : هي
 مخاطر الناجمة عن اإلشعاعات المؤ�نة بین مستخدمیها على وجه الخصوص والجمهور بوجه عام ؛ أ) تحقیق الوعي المناسب �ال

البلد مثل تولید الطاقة   داخلب) لتشجیع اعتماد الوسائل المناسبة لتجنب أو الحد من التعرض لإلشعاع في تطبیقات اإلشعاعات المؤ�نة والتكنولوجیا النوو�ة 
 ؛الفوائد مع تقلیل المخاطر إلى الحد األدنى  ز�ادةحث العلمي وما إلى ذلك ، و�التالي والصناعة والطب والزراعة والب 

البلد ومع نظرائهم في البلدان  داخلوالتخصصات ذات الصلة  اإلشعاعیة وقا�ةتسهیل االتصاالت وتبادل المعلومات بین المتخصصین في مجال ال ج)
 األخرى؛ 

 . اإلشعاعیة وقا�ةإلجراء ودعم وتشجیع البحث والتطو�ر و�ذلك التدر�س في المجاالت المختلفة ذات الصلة �الد) اتخاذ الخطوات المناسبة 

مؤتمرات   4مؤتمر وطني و  29مؤتمرا ( 33لتحقیق األهداف المذ�ورة أعاله ، تعقد الجمعیة مؤتمرا وطنیا أو دولیا �ل سنتین. عقدت الجمعیة حتى اآلن 
ذلك ، تعقد أ�ًضا اجتماعات وورش عمل حول الموضوعات ذات االهتمام الحالي المتعلقة �جوانب السالمة في تطبیقات اإلشعاعات  دولیة). �اإلضافة إلى 

عدسة العین وتنفیذ أحدث إرشادات   جرعة قیاس المؤ�نة والنظائر المشعة في مختلف المجاالت. على سبیل المثال ال الحصر ، فقد أجرت ورش عمل حول 
ICRP ،  من  3تنفیذ متطلبات حاالت التعرض المخطط لها في الجزء الدولي اجتماع تقني حول وBSS – GSR  على التوالي. 2017و  2015في عامي ، 

 تا�عة  Radiation Protection and Environment وهي مجلة ، )open access(لوصول ل مراجعتها من قبل األقران  وهي مجلة مت تنشر مجلة فصلیة ت 
 ).Wolters & Kluwers )www.journalonweb.com/rpe دار النشرل

تقوم �إجراء   عضو. 300تطبع وتوزع نسخًا مطبوعة من المجلة على حوالي  IARP ت متوفرة على اإلنترنت ، إال أنعلى الرغم من أن جمیع المخطوطا
مثل  عی ضاحول مو  اتمن محاضر  التوعیة العامةیتكون برنامج  الوعي حول تطبیقات اإلشعاع.) في المدارس والكلیات لنشر PAPبرامج التوعیة العامة (

مظاهرة عملیة ألدوات  "االستخدامات المفیدة لإلشعاع" و "اإلشعاع والبیئة" و "اإلشعاع ووحدات اإلشعاع والسالمة" و "الكشف والقیاسات اإلشعاعیة" وغیرها ، 
 والتمثیلیات الخاصة.  مسح اإلشعاع

. �عض الدورات التدر�بیة التي اإلشعاعیةأن �صبحوا مسؤولي السالمة  برامج تدر�بیة للعاملین في هذا المجال في دورات مختلفة لتمكینهم من IARPینظم 
 أجر�ت هي:

 أ�ام) ؛ 8من مقاییس النواة ( اإلشعاعیةأ) جوانب السالمة 
 أ�ام) ؛ 9في غرفة جاما ( اإلشعاعیةب) جوانب السالمة 

 یوًما) ؛ 40ج) دورة تدر�ب المشغلین (
 أ�ام). 9في البحث التطبیقي لإلشعاع المؤ�ن (  اإلشعاعیةد) جوانب السالمة 

، وعروض عملیة وز�ارة للمنشآت الصناعیة. و�شمل إجراء االمتحان التحر�ري و�صدار الشهادات عند االنتهاء  توجیهیةوتشمل الدورات التدر�بیة محاضرات 
 ص للتدر�ب. شخ  500دورة سنوً�ا و�خضع حوالي  14إلى  12بنجاح من التدر�ب. یتم إجراء حوالي 

وجداول التدر�ب والمالحظات حول   IARP) ، حیث یتم استضافة تفاصیل األنشطة الحالیة والسا�قة لـ www.iarp.orgتدیر الجمعیة موقًعا على الو�ب (
 تسجیلالإدار�ة عند رسوم �مثا�ة رمزي لمرة واحدة  مبلغ إال دفعالموضوعات الحالیة وسالمة اإلشعاع. جمیع أعضاء الجمعیة هم أعضاء مدى الحیاة وال ی 

 .ألولا
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