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 ) AOCRP-5من اإلشعاع ( وقا�ة�شأن ال IRPAالمؤتمر اإلقلیمي الخامس آلسیا والمحیطات 

 )ARPS(براد �اسیلز ، منظم المؤتمر ، رئیس 

 
 

) سیعقد في ملبورن ، العاصمة AOCRP-5اإلشعاع (من  وقا�ةالأن نعلن أن المؤتمر اإلقلیمي الخامس آلسیا والمحیطات حول  سرورالإنه لمن دواعي 
ي عقدت في �كین وطو�یو ت ال المؤتمراتلیها � و  2002�ان في سیول في عام  AOCRPأول  .2018مایو  23مایو إلى  20الفكر�ة ألسترالیا ، في الفترة من 

 من اإلشعاع: المعاییر المتطورة ، و�دراك المخاطر والفرص".  وقا�ةموضوع هذا المؤتمر هو "القضا�ا الرئیسیة في ال ر.و�وااللمبو 

للمؤتمر هو  منظمالرئیس وال ).ARPSمن اإلشعاع ( وقا�ة) والجمعیة األسترالیة للIRPAمن اإلشعاع ( وقا�ةمن قبل الرا�طة الدولیة لل AOCRP-5یتم تنظیم 
 . یرأس اللجنة التنظیمیة المحلیة �امیرون جیفر�ز و�رأس لجنة البرنامج العلمي األستاذ المشارك توني هو�ر.ARPSالبروفیسور براد �اسیلز ، الرئیس الحالي لـ 

تقوم  م مثل هذه التغییرات للمخاطر والفرص.من اإلشعاع ، والمعاییر المتطورة ، و�یفیة تقد�  وقا�ةإلى مناقشة القضا�ا الرئیسیة في ال AOCRP-5یهدف 
من التعرض لإلشعاع غیر المؤ�ن ، �ما في ذلك اإلشعاع الكهرومغناطیسي (من الحقل الثابت إلى   وقا�ة) بوضع إطار دولي للWHOمنظمة الصحة العالمیة (

�حفز هذا النشاط اهتمام الدول األعضاء في األمم المتحدة �التوجیه   الصوتیة). تحتاإلشعاع البصري) واإلشعاع الصوتي (الموجات فوق الصوتیة والموجات 
أثبت التنوع الدولي للمبادئ التوجیهیة والفجوات في �عض المجاالت أنه �مثل تحد�ًا للمنظمین وواضعي السیاسات في جهودهم   الواضح القائم على األدلة العلمیة.

�شتمل البرنامج الكامل على  في ملبورن. AOCRP-5یقدم الد�تور ر�ك تینكر هذا الموضوع الهام للغا�ة في س لتطو�ر التشر�عات الوطنیة لإلشعاع غیر المؤ�ن.
 ودورات تنشیطیة ومعرض تجاري ووظائف اجتماعیة وحفل توز�ع جوائز وجوالت فنیة �عد المؤتمر. عالمیةأ�ام من العروض العلمیة اإل 3

وفر الفرصة لالجتماع ومناقشة مسائل السالمة من حیث سی  ،في منطقة آسیا والمحیط الهادئ  2018لعام  IRPAسیكون المؤتمر هو االجتماع اإلقلیمي لـ 
یواجه المهنیون في مجال السالمة من اإلشعاع تحد�ات مستمرة مع المعاییر المتطورة ،  اإلشعاع في جمیع مجاالت تطبیق اإلشعاعات المؤ�نة وغیر المؤ�نة.

سیتضمن البرنامج  ز�ادة التدقیق التنظیمي.صادر محدودة مع اإلشعاع المعقدة ، مثل تطبیقات إشعاع القطاع الطبي ، في بیئة تتسم �موز�ادة انتشار تقنیات 
 .IRPAو   AOARPو  IAEAو  WHOلعلماء الشباب وجلسات خاصة تتعلق �جمعیات لالعلمي دورات تنشیطیة وعروض شفهیة وملصقات وجوائز 

 / org/program-http://www.aocrp.5على الموقع  مؤتمرالموضوعات الفرعیة لل�مكن العثور على 
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من اإلشعاع   وقا�ةالد�تور �ارل ماغنوس الرسون هو الرئیس التنفیذي للو�الة األسترالیة لل نحن فخورون بتأكید ثالثة متحدثین رئیسیین سیتصدرون مؤتمرنا.
بیناك من الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة ، النمسا ورئیس قسم السالمة والرصد اإلشعاعي في قسم السالمة الد�تور میروسالف  ).ARPANSAوالسالمة النوو�ة (

الد�تور �یشي أكاهان هو رئیس فر�ق قیاس الجرعات الخارجي ، قسم قیاس اإلشعاع وتقییم  اإلشعاعیة والنقل والفضالت في إدارة السالمة واألمن النوو�ین.
سوف تشمل المتحدثین اآلخر�ن العدید من الشخصیات الرائدة في مجال السالمة   الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا الكمیة والعلوم اإلشعاعیة.الجرعات ، والمعاهد 

 .وقا�ةاإلشعاعیة وال

ة ، مع عدد من الوظائف �اإلضافة إلى �ل هذا المحتوى الفني الرائع ، �شتمل البرنامج أ�ًضا على الكثیر من الفرص للتواصل مع الزمالء في الصناع
   االجتماعیة المضمنة في حزمة التسجیل الكاملة.

ستكون التذاكر الیومیة وتذاكر  كامل للمؤتمر.السجیل شتمل على الت مایو في مترو�ولیس ، ساوث �انك ، وسی  20في  مؤتمرلل لترحیبياسیقام حفل االستقبال 
ستكون األمسیة مر�حة وممتعة وفرصة رائعة إلجراء اتصاالت   تقد�م المقبالت والمواد الغذائیة والمشرو�ات الكبیرة.سیتم  الضیوف متاحة أ�ًضا مقابل رسوم إضافیة.

 جدیدة و�ذلك اللحاق �األصدقاء القدامى.

  جیدة كون طر�قة ی س ، لمؤتمرا�عتبر حفل العشاء هو أهم برنامج اجتماعي في  مایو في قاعة مدینة ملبورن التار�خیة. 23حفل عشاء یوم � ختتم المؤتمر �ُ 
ستكون هناك فرصة للقیام �جولة فنیة �عد المؤتمر لعدد من المختبرات المتخصصة  مایو،  24یوم  .AOCRP-5في أ�ام قلیلة رائعة في  �مكن حدوثهالستكمال ما 

 األماكن محدودة لذا �جب على المندو�ین التسجیل لتأمین مكان في الجولة.  .ARPANSAالتي تحتفظ بها 
 ندسة المرموقة في أسترالیا.مكان انعقاد المؤتمر هو مر�ز ملبورن للمؤتمرات والمعارض ، الذي حصل على �عض جوائز التصمیم واله

المكان على �عد مسافة قصیرة سیرا  �ذلك دقیقة فقط من مطار ملبورن الدولي ،  30وعلى �عد  CBD�قع على ضفاف نهر �ارا في ملبورن ، �القرب من قلب 
 على األقدام من مجموعة من خیارات اإلقامة.

المتنوعة ثقافیًا و  نشطةمن أماكن التسوق ال اال نها�ة له تاة واألحیاء العصر�ة ، و�وفر خیار الساحر ومناطقه البحر�ة المذهل طا�عهیتمیز فندق ملبورن � 
 في مواقع غر�بة ورائعة. والمقاهي والحانات الحائزة على جوائزوالمطاعم 

 عالمي ، و�مكن القول إنها أفضل قهوة في أسترالیا!تحظى ملبورن �مناخ معتدل ، الكثیر من أشعة الشمس ، أطعمة ذات مستوى 

 من اإلشعاع والسالمة النوو�ة. وقا�ةمنصة علمیة ترحیبیة للمهنیین المتفانین لتبادل المعلومات والمعارف والخبرات في مجال ال AOCRP5ستوفر 
من اإلشعاع ، �ما في ذلك ؛ التعلیم والتدر�ب ، الفیز�اء الطبیة ، السالمة من اإلشعاع ، الخدمات   وقا�ةتم تصمیم المؤتمر للعاملین في جمیع مجاالت ال

 النوو�ة ، األجهزة ، الضباط العلمیون ، البحث العلمي ، العلوم الصحیة والطالب الذین یدرسون أي من هذه المجاالت. 

 .AOCRP-5نتطلع إلى لقائكم في  الكتشاف �ل ما نقدمه.  org-ocrpwww.a.5یرجى ز�ارة 

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

االتصال �الجمعیات المرتبطة: (أدلین جاو). بینما مدیري الموقع اإللیكتروني: (أندى �رم + �ر�س مالكوم صن). ومدیري ووسائل محرري الدور�ة: شون شنج لي + على شون شتر�ن. ومشرف على 
 ).اإلر�ا الدولیة: (هار�و�ى أوجینو ناجیلس + �ر�س مالكوم صن). ومراجعي الوسائل اإلعالمیة: (سیفین ناجلس، �انج �ي لیم، هاتورى تاكاتوشى،.) مستشار مطبوعات اإلعالم االجتماعیة: (سیفین

http://www.aocrp-5.org/


 

 

 تستضیفه �فخر: AOCRP-5مؤتمر 

 
 

 

 

 )ARPS( اإلشعاع األسترالیة من  وقا�ةالجمعیة 

 ) ARPS(كامیرون جیفر�ز ، الرئیس السابق المباشر ، 

 

 

 

 وقا�ة لل )ةآسیو�  ي اآلسیو�ة (أسترال من اإلشعاع ، وتم تغییر اسمها إلى الجمعیة األسترالیة وقا�ة�اسم الجمعیة األسترالیة لل 1975تم تأسیس الجمعیة في عام 
 بین الخبراتتبادل یتم نعقد مؤتمرا وطنیا سنو�ا حیث  لتعكس المشار�ة المتزایدة ألعضاء من خارج أسترالیا ، وخاصة من نیوز�لندا. 1997من اإلشعاع في عام 

 .الءزم�ال األعضاء واللحاق

 سعى إلى:ت من اإلشعاع ، ولهذا الغرض  وقا�ةهو تعز�ز مبادئ وممارسات ال جمعیةالهدف األساسي لل 
 علیها من اإلشعاع والحفاظ وقا�ة• وضع المعاییر المهنیة لممارسة ال

 من اإلشعاع وقا�ة• تشجیع التعاون بین األشخاص المشار�ین في أنشطة ال
 من اإلشعاع وقا�ة• توفیر وتقد�م الدعم لالجتماعات العلمیة حول المواضیع المتعلقة �ال

 من اإلشعاع  وقا�ةالمنشورات في مجال ال• تشجیع 

األسترالي  مجلس الالطب والمعهد األسترالي للصحة المهنیة إلنشاء  مجال مع الكلیة األسترالیة للعلماء الفیز�ائیین والمهندسین في ARPS بین تعاون تم ال
 من اإلشعاع. وقا�ةمن اإلشعاع ، والذي یوفر شهادة في ال وقا�ةال عتمادال

�فخر  والصناعة والتعدین ومع الهیئات التنظیمیة. ،والتطبیقیة  بحتةالطب والعلوم ال مجال  اإلشعاعات المؤ�نة وغیر المؤ�نة في مع ARPS�عمل أعضاء 
ئیة الصعبة ، �ما في ذلك �ضطرون في �ثیر من األحیان إلى تحمل العمل في الظروف البی الذین و للمشاكل  ةالعملی  وللكونهم أصحاب الح�  ARPSأعضاء 

 وقا�ة لتعز�ز ال " أسبوع العلوم الوطني"  �قوم أعضاؤنا �التواصل مع المدارس وخالل والقطب الجنو�ي. بحري ال ،جبال األلب  ،  القاحل ،االستوائي  ات مثلخالمنا
 من اإلشعاع.

 www.arps.org.au؛ أو قم بز�ارة موقعنا على الو�ب:  secretariat@arps.org.auلمز�د من المعلومات ، یرجى االتصال بـ: 

mailto:secretariat@arps.org.au
http://www.arps.org.au/


 

محلي الصنع   جیجر(بوب فراي �قوم بتشغیل عداد 
 في منطقة جبل بینتر �جنوب أسترالیا)

 

 

           

 

  

  وقا�ةآراء محترفي ال "مناسب للغرض" وهل �مكن توصیله �سهولة؟ وقا�ةهل نظام ال :IRPA مشاورة
 من اإلشعاع

 )الدولیة IRPA، رئیس  OBE(روجر �وتس ،   

 

 

 

 

 . وقا�ةحول القضا�ا الحالیة المتعلقة بنظام ال) AS( شار�ةدیر مشاورة �حًثا عن وجهات نظر من الجمعیات المت  IRPA تعلى مدار العامین الماضیین ، �ان
 اإلشعاعیة  وقا�ةمجلة الإنه لمن دواعي سروري أن أعلن أن التقر�ر قد تم نشره اآلن �مذ�رة في 

 ]Coates et al 2017 J.Radiol.Prot. https://doi.org/10.1088/1361-6498  /aa9e5c.[ 

واسع   ر�زت المشاورة على البحث عن وجهات نظر من مجتمع الحما�ة من اإلشعاع المهني ، حول فعالیة نظام الحما�ة وقدرته على التواصل على نطاق
 وفهمه من قبل األطراف المعنیة. 

ومع ذلك ، یتم تنفیذ التطبیق العملي  هات الداعمة لتنفیذه.وفي صیاغة المعاییر والتوجی  وقا�ةتلعب العدید من المنظمات الدولیة دوًرا رئیسًیا في تطو�ر نظام ال



ن والمستشار�ن من اإلشعاع من قبل اآلالف من الممارسین في جمیع أنحاء العالم ، �ما في ذلك المشغلین والعاملین في المجال الطبي والمنظمین والباحثی  وقا�ةلل
هي   IRPAإن مهمة  ین.هذا الدور الحاسم الیوم ، �ما في ذلك متطلبات التواصل والمناهج لمجموعة واسعة من األشخاص العادی لدیهم المتخصصین ، الذین 

 التطو�ر المستمر للنظام.  في ظل هذامرة أخرى   و التطور النموضمان أن هذه التجر�ة العملیة قادرة على 

رة ف القضا�ا المثانتطلع اآلن إلى العمل مع الجمعیات الشر�كة ، التي تمثل مجتمع الممارسین ، ومع المنظمات الدولیة خالل الفترة القادمة من أجل استكشا 
 في هذا التقر�ر.

 هو عملیة طو�لة األجل ، ونحن نرحب �مز�د من اآلراء خالل الفترة القادمة.  وقا�ةنها�ة هذه المناقشة. تطور نظام ال ال �عتبرهذا التقر�ر  حال ،�ل  على
من اإلشعاع ، وتطو�ر مز�د من اآلراء والخبرات التي  وقا�ةتحقیًقا لهذه الغا�ة ، نشجع جمیع الجمعیات الشقیقة على ضمان منح التقر�ر أوسع توز�ع بین مجتمع ال

 من شأنها أن تضیف إلى النقاش في الوقت المناسب. 
  



 

 

 2017أغسطس  24-20اإلشعاعیة في الطب ،   وقا�ةدولیة حول الالندوة ال
  من اإلشعاع) وقا�ة(إدواردو مدینا جیروز�ني ، الجمعیة البیروفیة لل

 

 

دولة مختلفة: األرجنتین ، بولیفیا ،  15مشار�ًا من  221شارك في الحدث  ).UNSAعقدت الندوة في أر�كیبا ، بیرو ، في جامعة سان أغوستین الوطنیة (
 األمر�كیة ، المكسیك ، بیرو ، البرتغال ، أوروغواي وفنزو�ال.البراز�ل ، �ولومبیا ، �وستار�كا ، تشیلي ، �و�ا ، إكوادور ، إسبانیا ، الوال�ات المتحدة 

،   UNSA) �جزء من االحتفال �الذ�رى الثالثین لتأسیسها. وأید هذا الحدث من قبل SPRالجمعیة البیروفیة للوقا�ة اإلشعاعیة (من طرف نظمت الندوة 
PAHO  ،IAEA  ،LANENT   ،ALFIM .وغیرها 

) وسیمون �ودلوفیتش (رئیس اللجنة العلمیة) وهوراسیو �ار�دا ، PAHO�كلمات ألقاها إدواردو میدینا جیرونازي (رئیس الندوة) و�ابلو خیمینیز (بدأ حفل االفتتاح 
 .UNSAنائب رئیس 

المجال ، و�ذلك اقتراح حلول ألمر�كا كان الهدف من هذه الندوة هو الجمع بین أصحاب المصلحة الممثلین لتقد�م ومناقشة وتحدید المشاكل الرئیسیة في هذا 
(مدر�د  CIPRAM -اإلشعاعیة في الطب  وقا�ة) والمؤتمر األیبیري األمر�كي حول الBonn Call for Action( )2012( الالتینیة وفًقا لدعوة بون للعمل

2016.( 
مع خبراء  عمدالجلسة ، وعارض ، وطاولة تم تنظیمها لرئیس ختلفة ، �ل منها �عتمد على ر�زت الندوة على المناقشات الفنیة التي عقدت في جلسات م

انعكس نجاح �ل جلسة على أقصى قدر من التفاعل بین مقدمي  ومساهمات المتحدث ، تلیها مناقشات الخبراء. CIPRAMدولیین. جلبت �ل جلسة استنتاجات 
 كرة.العروض وأ�ًضا الحضور ، في تحلیل المشكالت الحالیة ومناقشة الحلول المبت 

 مشارك / دورة). 120) دورات لتجدید المعلومات ، بدعم �بیر من الجمهور (5تم تقد�م خمس ( .الندوة في ورقة مقبولة للعرض الشفهي 70تم احتساب 
�ان  شیلي و�یرو. البلدین من اإلشعاع ، والذي اعتمد على مشار�ة زمالء من وقا�ة�اإلضافة إلى األنشطة المذ�ورة أعاله ، ُعقد االجتماع الثنائي المعني �ال

  وقا�ة تحسین ظروف الالهدف من هذا االجتماع هو توفیر منتدى دولي لتبادل المعلومات والخبرات في المجال الطبي ، �اإلضافة إلى توحید اإلجراءات المشتر�ة ل 
 من اإلشعاع في البلدین.

اإلشعاعیة في الطب في أمر�كا الالتینیة؟" اعتمدت هذه الجلسة على  وقا�ةر من الندوة ، تم تنظیم مائدة مستدیرة �عنوان: "كیفیة تحسین الللیوم األخی �النسبة 
در�غیز و�ارلوس ) ، خوسیه لو�س رو OPSممثلي العدید من الجلسات التي ُعرضت خالل الندوة: سیموني �ودلوفیتش (البراز�ل) ، �ابلو خیمینیز و�لیانا فلیتاس (

 أو�یدا (شیلي) ، خوان �اردیناس هیر�را (كو�ا) ، غوستافو سار�ا و�دواردو (كو�ا) میدینا جیروز�ني (بیرو).

 ات الدولیة وتعز�ز تطبیقها بدعم وتعاون من الجمعیات المهنیة وجمیع المشار�ین في العملیات. لتحقیق هذای وخلص الخبراء إلى أنه من الضروري نشر االتفاق
مبدئًیا من قبل أعضاء هذه المائدة المستدیرة والذین سیكونون ، في ) دمجها( تكو�نهایتم ساإلشعاعیة في الطب ،  وقا�ةالهدف ، من الضروري إنشاء لجنة إقلیمیة لل

) واتفاقیات Bonn Call for Actionتنفیذ نداء بون للعمل (ب ات واألنشطة في أمر�كا الالتینیة ، فیما یتعلق ی المستقبل القر�ب أ�ًضا ، مسؤولین عن مراقبة االتفاق
CIPRAM .عالوة على ذلك ، ستقوم هذه المجموعة بتنسیق ودعم تحقیق االجتماعات اإلقلیمیة القادمة حول هذا الموضوع ، من بین وظائف أخرى . 

 تفاصیل هذه الندوة الناجحة على موقع الو�ب أو الشبكات االجتماعیة:�مكن االطالع على 
www.sprperu.org/simposio2017. www.facebook.com/Proteccion.Radiologica.Oficial 

 

http://www.sprperu.org/simposio2017
http://www.facebook.com/Proteccion.Radiologica.Oficial


 

 

 فر�ق المهام المعني �التفاهم العام
 )IRPAالمجلس التنفیذي لـ  وعضومجموعة المهام ، رئیس (هیرو�و یوشیدا 

 

 

 

ما �عد  حالة و  2011ُتبرز تجارب حاالت الطوارئ الماضیة ، �ما في ذلك الحادث الذي وقع في محطة فو�وشیما دایتشي للطاقة النوو�ة في تیبكو في عام 
  شائع في جمیع الواجهات العامة تقر�بًا فیما یتعلق �اإلشعاع والمخاطر. الجمهور �اعتباره أحد أهم التحد�ات ، هذا التحدي الخاص � فهم الالتعافي �عد الكوارث ، 

هذا نشاط رئیسي ولكنه صعب �حتاج إلى مز�د من الدعم.  ) لتعز�ز برامجها في هذا المجال المهم.AS( مشار�ةهناك حاجة متزایدة واهتمام متزاید للجمعیات ال
مجموعة  یتمثل الهدف من  السا�قة �شأن التفاهم العام. مجموعة المهام العام استناًدا إلى النتائج في  ) للتفاهمTGنشاط مجموعة المهام ( IRPAلذلك یواصل 

والفنیین المحترفین لفهم أفضل لتحد�ات االتصال ، وأن نكون مجهز�ن �شكل أفضل   مشار�ةلجمعیات الاالحالي في التوسع من مشار�ة المواد إلى مساعدة  المهام 
 لمواجهتها في جمیع المواقف ذات الصلة �ما في ذلك األنشطة العاد�ة وحاالت الطوارئ والتعافي �عد الحوادث.

األعضاء الذین تطوعوا للحصول على مساهمات من الفصل   عضًوا وطالًبا واحًدا ، �ما في ذلك �عض 15تضم مجموعة المهام الحالیة ، التي أقودها ، 
لقد بدأنا أنشطة فر�ق المهام من جمع المعلومات لتحدیث صفحة "التفاهم العام"  ).IOMPجمعیة مشار�ة ومن المنظمة الدولیة للفیز�اء الطبیة ( 14السابق ، ومن 

إنه لمن دواعي سروري البالغ تلقي  على مواجهة تحدي الفهم العام. شار�ةة الجمعیات المعلى الو�ب ، والذي �حتوي على مواد مرجعیة لمساعد IRPAعلى موقع 
 . في أقرب اآلجال على الو�ب IRPAتحدیث صفحة التفاهم العام على موقع  �جب علینا معلومات �ثیرة عنها من جمیع أعضاء فر�ق المهام.

 رحب دائًما �العروض اإلضافیة التي تهم المشار�ة في هذا العمل. أصبح برنامجنا اآلن في حالة تأهب قصوى ، ولكن �الطبع ، ن 

 

 

 IRPA14نشر وقائع مؤتمر 

 

 

"شكًرا جز�ًال" لفر�ق التحر�ر: �ر�ستوفر �لیمنت ، جاك  )!IRPA14! )IRPA14 Proceedingsإجراءات  إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن أنه تم نشر
 د�فون فوت ، جولي ر�جال ، لیلى عمر نذیر.فالنتین ، هارو�و�ي أوجینو ، 

التي ) 12(ملخًصا ، �ما في ذلك المساهمات المتعلقة �محاضرات الجائزة ، والمجاالت الموضعیة االثني عشر  660ورقة و  244تتألف هذه اإلجراءات من 
أكثر من �ة. �ونها مشار ة تنشیطیة ، وعروض الجمعیات الدور  20، و  IRPAتم تسلیط الضوء علیها في المؤتمر ، واالحتفال �الذ�رى الخمسین لجلسة االحتفال بـ 

 أدناه للتنز�ل المجاني.في الرا�ط هي مقسمة إلى خمسة مجلدات ، �ل منها متاح فصفحة في المجموع ،  2000
 http://www.irpa.net/page.asp?id=2 

 

http://www.irpa.net/page.asp?id=2


 

  

 

 

 (بیرت جیر�ستن ، أمین المؤتمر)

 

الموضوع العام لهذا المؤتمر هو "تشجیع  .2018یونیو   8-4الهاي ، هولندا ، ، الذي سیعقد في  األورو�ي الخامس  IRPAمؤتمر ندعوك للمشار�ة في 
 من اإلشعاع" وسیظهر ، إلى جانب برنامج علمي شامل ، وقا�ةاالستدامة في ال

 • دورات مخصصة للمهنیین الشباب
 جزئًیا) ومالعب مصعد ةرقمی ال( اتملصقالمخصصة ، وجلسات  نشاطات• سلسلة 

 • الكثیر من الفرص لتبادل الخبرات واآلراء مع الزمالء
 • معرض تقني شامل و�رنامج تقني للز�ارات

توز�ع الملخصات المستلمة  .2018ینایر  7عدًدا �بیًرا من الملخصات ، لكن ال تتردد في تقد�م مساهمتك قبل  حالیا) SPCتلقت لجنة البرنامج العلمي (
 �الفعل على النحو التالي:

 ٪  26• القضا�ا األساسیة و / أو العامة:  
 ٪  11الصناعة: • 

 ٪  21• الطبیة: 
 ٪1• اإلشعاعات غیر المؤ�نة: 

 ٪  41• البحوث والتطبیقات: 

 المواعید النهائیة 
 : • تقد�م الملخص

 أن هذا الموعد الجدید لن یتم تمدیده عالوة على ذلك. ةالحظ یرجى م . 2018ینایر   7حتى  IRPA2018تم تمدید الموعد النهائي لملخصات  
abstracts-for-http://irpa2018europe.com/registration/call / 

 :التسجیل المبكر• 
 یورو ، 150ة رسوم التسجیل �مبلغ �عد ذلك التار�خ ، سیتم ز�اد .2018فبرایر  2" هو المبكر تسجیلد النهائي لتسجیل "الالموع

http://www.irpa2018europe.com/registration 

 ضافیة معلومات ا
للبقاء على  LinkedIn IRPA2018یرجى االنضمام إلى مجموعة  ، www.irpa2018europe.comستجد المز�د من المعلومات المفصلة على موقعنا: 

 https://www.linkedin.com/groups/8633053 اطالع على جمیع معلومات المؤتمر

 في الهاي.  2018یونیو  4�كم في  لتقينأمل أن ن . IRPA2018# تا�عنا على حساب تو�تر الخاص بنا: 

 

http://irpa2018europe.com/registration/call-for-abstracts/
http://irpa2018europe.com/registration/call-for-abstracts/
http://irpa2018europe.com/registration/call-for-abstracts/
http://www.irpa2018europe.com/registration
http://www.irpa2018europe.com/
https://www.linkedin.com/groups/8633053
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