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ة بمتعددات السكريد  الكيمياء اإلشعاعية الخاصَّ
يُوفِّر الخلفية ويجمع أحدث االستنباطات البحثية والتفاصيل واألنشطة املتعلِّقة بتطوير املنتجات املعالَجة إشعاعيًّا 

ُ النجاحات التي تحققت بوضوح أنَّ املعالجة اإلشعاعية للبوليمرات الطبيعة   املصنوعة من البوليمرات الطبيعية. وتُبيِّ
 قد برزت كمجال ُمثري ميكن يف إطاره استغالل الخصائص الفريدة لهذه املواد البوليمرية يف طائفة من التطبيقات العملية 

يف مجاالت الزراعة والرعاية الصحية والصناعة والبيئة.

منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 7–101516–0–92–978؛ الطبعة اإلنكليزية؛ 75.00 يورو؛ 2016

www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10843/Poly

مة ألغراض التطبيقات  الهندسة اإلشعاعية على المستوى النانوي للمواد المتقدِّ
المحتملة في مجال الطب البيولوجي 

مة ألغراض  يعرض نتائج مرشوع بحثي منسق تابع للوكالة بشأن الهندسة اإلشعاعية عىل املستوى النانوي للمواد املتقدِّ
التطبيقات املحتملة يف مجال الطب البيولوجي، ويلخص اإلنجازات التي حققتها املؤسسات املشاركة.

العدد 5 من التقارير عن التكنولوجيا اإلشعاعية التي تصدرها الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 1–101815–0–92–978؛ 
الطبعة اإلنكليزية؛ 49.00 يورو؛ 2015

www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10641/Nano

الت في دراسة المواد ذات األهمية  استخدام األساليب اآلنية القائمة على أساس المعجِّ
التكنولوجية العالية  

يعرض أحدث ما تم التوصل إليه يف مجال تطوير مختلف التقنيات اآلنية القامئة عىل أساس املعجِّالت وتطبيق هذه 
صات حيث يكون من شأن تطبيِق  م أمثلة عن مواضيع وتحديات علمية متعددة التخصُّ التقنيات يف دراسة املواد. ويقدِّ
الِت تحقيُق فوائد فيام يتعلَّق ببيانات البحوث واكتساُب فهم إضايف للقضايا العلمية.   األساليب القامئة عىل أساس املعجِّ

كام تُناقش فيه بإيجاز األنشطة البحثية التي ميكن أن تستفيد من عمليات التحديد اآلين لخصائص املواد باستخدام 
اإلشعاعات السينكوترونية والحزم النيوترونية واأليونية واإللكرتونية، وتوليفات متزامنة من التقنيات املختلفة. ومن بي 

مة موضوع مفاده أنه مثة حاجة إىل االضطالع مبزيد من العمل الستحداث مواد  املواضيع املتكررة املنبثقة من األوراق املقدَّ
أكرث متانة وأطول من حيث العمر التشغييل ألغراض تطبيقات الطاقة.

العدد 4 من التقارير عن التكنولوجيا اإلشعاعية التي تصدرها الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 8–102314–0–92–978؛ 
الطبعة اإلنكليزية؛ 37.00 يورو؛ 2015

www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10490/RTM

المبادئ التوجيهية لوضع العمليات اإلشعاعية الصناعية والتثبت من صحتها 
ومراقبتها بشكل روتيين   

م إرشادات تم وضعها استناًدا إىل طلبات واردة من الدول األعضاء لتقديم إرشادات بشأن الوفاء باملعايري الدولية التي  يقدِّ
نرشتها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس فيام يتعلق بوضع عملية إشعاعية والتثبت من صحتها ومراقبتها بشكل روتيني. 

ورغم أنَّ معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس هذا تم وضعه ألغراض تعقيم منتجات الرعاية الصحية، فإن املبادئ 
مة وهي بالتايل ذات صلة بأي عملية إشعاعية. وهذا أمر ممكن مبا أنَّ املبادئ التي ينطوي عليها  التوجيهية الحالية ُمعمَّ

تنظيم العمليات اإلشعاعية بغية تحقيق منتجات ذات جودة هي عموًما نفسها بالنسبة إىل أي من املنتجات أو التطبيقات. 
يل  ويف عدة مواضع، يتم إدراج معلومات إضافية بهدف تسليط نظرة ثاقبة عن العملية اإلشعاعية ميكن أن تساعد مشغِّ

املشّععات ومديري جودتها عىل تقديم خدمات أفضل إىل عمالئهم. 

 العدد 4 من سلسلة التكنولوجيا اإلشعاعية التي تصدرها الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 6–135710–0–92–978؛ 
الطبعة اإلنكليزية؛ 29.00 يورو؛ 2013

www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8676/Industrial
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دات المقتفيات اإلشعاعية ألغراض التطبيقات الصناعية    مولِّ
يُوفِّر مصدًرا فريًدا للمعلومات املتعلِّقة بتطوير مولِّدات املقتفيات اإلشعاعية واستخدامها لتحديد مواطن الخلل والتحسي 

األمثل للعمليات الصناعية. ويصف نتائج البحوث املضطلع بها بشأن تحديد خصائص مولِّدات املقتفيات اإلشعاعية 
للجرمانيوم–68/الغاليوم–68، والسيزيوم–137/الباريوم–137 شبه املستقر، املوليبدينوم–99/ التكنيتيوم–99 شبه املستقر، 

والقصدير–113/اإلنديوم–113 شبه املستقر، والتثبت من صحتها خالل عمليات دراسة العمليات الصناعية. وبالنظر إىل 
االتجاهات السائدة فيام يتعلَّق بعمليات التصنيع يف البلدان املتقدمة، تربز أدلَّة تثبت أن تقنيات املقتفيات اإلشعاعية  

ستستمّر يف االضطالع بدور هام يف األوساط الصناعية لسنوات عديدة قادمة، كام أن استنباطات هذا املرشوع البحثي سوف 
تساعد الدول األعضاء عىل توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا املقتفيات اإلشعاعية لحل املشاكل يف مجايل الصناعة والبيئة.

العدد 5 من سلسلة التكنولوجيا اإلشعاعية التي تصدرها الوكالة؛ الرقم الدويل املوحد للكتاب: 5–135410–0–92–978؛ 
الطبعة اإلنكليزية؛ 34.00 يورو؛ 2013

www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8921/Radiotracers

الوكالة الدولية للطاقة الذرية نارٌش رائٌد يف املجال النووي. وتشمل منشوراهتا التي يتجاوز عددها 000 9 منشور 
ة تقنية، وحمارض مؤمترات، وتقارير علمية. وتغطي هذه املنشورات نطاق عمل  علمي وتقني معايري أمان دولية، وأدلَّ

الوكالة، وهي تركز عىل مجلة من املجاالت منها القوى النووية، والعالج اإلشعاعي، واألمان واألمن النوويان، 
والقانون النووي.
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