تحديثات الوكالة :المنشورات
دليل الممارسات الجيدة في تشعيع األغذية
يهدف هذا الدليل إىل مساعدة مشغِّيل مرافق التشعيع عىل تقدير مامرساتهم وتحسينها يف عملية
مفصلة ،ولكن واضحة ،للمعنيني من أمثال الرقابيني
تشعيع األغذية .ويق ِّدم الدليل معلومات تقنية َّ
والصانعني والتجار يف مجال األغذية ،م َّمن يحتاجون أيضً ا إىل فهم ‘املامرسات الج ِّيدة’ .وضامن أ َّن
مامرسة عملية تشعيع األغذية تحقِّق النتائج املرج َّوة منها عىل نحو مستمر أم ٌر ال غنى عنه للتطبيق
الصحيح لهذه التكنولوجيا ،ومن شأنه أن يساعد عىل شعور املستهلكني بالثقة يف األغذية املش َّععة.
العدد  481من سلسلة التقارير التقنية؛ الرقم الدويل املو َّحد للكتاب978-92-0-105215-5 :؛ الطبعة اإلنكليزية؛
 48.00يورو؛ 2015
www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10801/Food
أطلس الصور اإلكلينيكية للهيكل العظيم بالتصوير المقطعي
باالنبعاث الفوتوني المفرد/التصوير المقطعي الحاسوبي
يركِّز هذا املنشور تحدي ًدا عىل التصوير املقطعي باالنبعاث الفوتوين املفرد/التصوير املقطعي
الحاسويب ( )SPECT/CTيف مجال تصوير الجهاز العضيل الهيكيل ،وبذلك يوضح املزايا الكامنة يف
الجمع بني العنارص األيضية والترشيحية يف إجراء واحد .وباإلضافة إىل ذلك ،يق ِّدم األطلس معلومات
املؤشات املح َّددة .وسيساعد املنشور ،الذي يفيد كأداة تدريبية
عن فائدة عدة مجموعات من ِّ
أكرث منه ككتاب درايس ،عىل زيادة التكامل بني خربة التصوير املقطعي باالنبعاث الفوتوين املفرد وخربة التصوير املقطعي
الحاسويب يف املامرسة الرسيرية ،من خالل تقديم سلسلة من الحاالت النموذجية املشتملة عىل أمناط مختلفة عديدة من
أمناط التصوير املقطعي باالنبعاث الفوتوين املفرد/التصوير املقطعي الحاسويب التي تشاهد يف التصوير الومييض للعظام.
العدد  34من سلسلة وثائق الصحة البرشية الصادرة عن الوكالة؛ الرقم الدويل املو َّحد للكتاب978-92-0-103416-8 :؛
الطبعة اإلنكليزية؛  75.00يورو؛ 2016
www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10936/Atlas
القوى النووية والتنمية المستدامة
يستكشف هذا املنشور املساهمة املحتملة للطاقة النووية يف التص ِّدي ملسائل التنمية املستدامة من
املؤشات .ويستعرض سامت القوى النووية مقارنة باملصادر البديلة
خالل مجموعة كبرية منتقاة من ِّ
إلمدادات الكهرباء ،وفقًا للركائز االقتصادية واالجتامعية والبيئية لالستدامة .وستساعد االستنباطات
التي يَرِد تلخيصها يف هذا املنشور القارئ عىل التفكري ،أو إعادة التفكري ،يف املساهمة التي ميكن أن
تتحقَّق عرب تطوير وتشغيل محطات القوى النووية نحو إيجاد نُظم طاقة أكرث استدامة.
منشورات غري مسلسلة؛ الرقم الدويل املو َّحد للكتاب978-92-0-107016-6 :؛ الطبعة اإلنكليزية؛  45.00يورو؛ 2016
www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/11084/NPSust

نارش رائدٌ يف املجال النووي .وتشمل منشوراهتا التي يتجاوز
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٌ
عددها  9 000منشور علمي وتقني معايري أمان دولية ،وأد َّلة تقنية ،وحمارض مؤمترات،
وتقارير علمية .وتغطي هذه املنشورات نطاق عمل الوكالة ،وهي تركِّز عىل مجلة من املجاالت منها
القوى النووية ،والعالج اإلشعاعي ،واألمان واألمن النوويان ،والقانون النووي.
للحصول على معلومات إضافية ،أو لطلب كتاب ،يرجى االتصال على العنوان التالي:
Marketing and Sales Unit, International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria
ال ربيد اإللكرتوينsales.publications@iaea.org :
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