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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 6102الربع األول  –عشر  السادسالعدد 

 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

 ما هو اليود املشع؟ سؤال:
هو مادة مشعة سائلة. تدخل وتسري مع سوائل اجلسم.  131-جواب: اليود املشع

ميكن قياس اجلرعة اإلشعاعية النامجة عنه حول اجلسم، كما أنه يتواجد يف دهون اجللد 
 والعرق واللعاب والبول والدموع. خيرج اليود املشع عن طريق البول.

 ؟131-ما هي املعاجلة ابليود املشع سؤال:
هو مادة مشعة، يتم تناوهلا إما سائلة أو على شكل كبسوالت،  131-جواب: اليود

وتؤخذ على مرحلتني )جرعتني(. اجلرعة األوىل هي جرعة منخفضة تسمى جرعة 
التقفي. تساعد هذه اجلرعة الطبيب يف اختاذ القرار حول املعاجلة املستقبلية. بعد 
تناوهلا ميكن للمريض الذهاب إىل املنزل. اجلرعة الثانية أكرب من األوىل، وهي اجلرعة 

العالجية وعلى عوامل أخرى،  131-العالجية. واعتمادًا على جرعة اليود املشع
ميكن أن ُيحَّدد مدى حاجة املريض للبقاء يف املستشفى، ولكن العديد من الناس 
ميكنهم العودة إىل منازهلم بعد تناوهلا على أن يتم اتباع إجراءات واحتياطات وقائية 

 يتم استعراضها معهم ابلتفصيل.  

 ؟131-ملاذا أان حباجة للمعاجلة ابليود املشع سؤال:
جواب: عندما جيري استئصال الغدة الدرقية 
بسبب مرض ما، فإن بعض نسج الغدة تبقى 
يف الرقبة أو ينتقل بعضها وينتشر يف أعضاء 
اجلسم األخرى. وكما هو احلال مع مجيع 

 131-املواد املشعة األخرى، فإن اليود
يتفكك وتنخفض فيه الفعالية اإلشعاعية. 
تقوم األمعاء ابمتصاص اليود املشع الذي 
جيري يف الدورة الدموية ويتجمع يف خالاي 
الغدة الدرقية. ميكن بواسطة اليود املشع 
حتديد خالاي الغدة الدرقية السرطانية املتبقية 
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يف الرقبة وتلك املنتشرة يف أجزاء اجلسم األخرى ومعاجلتها عند امتصاصها لليود 
 . 131-املشع

 كم من األشعة يوجد يف اليود؟ سؤال:
منخفضة  131-حسب التشريعات والقواعد الوطنية، إذا كانت جرعة اليودجواب: 

بشكل كاٍف فإنك ستعاجل كمريض خارجي. أما إذا كانت اجلرعة عالية، فسوف تحلزم 
ابإلقامة يف املستشفى حلماية اآلخرين من التعرض اإلشعاعي. سوف يقوم املختص 
ابلوقاية اإلشعاعية بزايرتك يف غرفتك مرة أو مرتني يف اليوم لقياس مستوى التعرض 
اإلشعاعي. سوف تتناقص سوايت التعرض يوميًا. وعندما تصل سوية األشعة يف 
جسمك إىل قيمة حمددة سوف يسمح لك ابلذهاب إىل املنزل. تتوىل التشريعات 

مستوى والقواعد الصادرة عن السلطة الرقابية املختصة )هيئة الطاقة الذرية( حتديد 
اإلشعاع الذي يسمح لك العودة إىل املنزل. معظم كمية األشعة خترج خالل بضعة 

 أسابيع ستتبقى يف اجلسم آاثر من اليود املشع. 3أايم، وخالل 

 ملاذا أان حباجة التباع محية من اليود؟  سؤال:
، سوف 131-جواب: عندما جيري إدراجك يف قائمة املطلوب أن يتلقوا اليود املشع

يحطلب منك اتباع نظام محية خاص ابليود. أنت 
مضطر التباع هذه احلمية ألنه من املهم أن تكون 
اخلالاي السرطانية جائعة جدًا لليود. وهذا سوف 
يسمح لليود املشع دخول هذه اخلالاي. ال ميكن 
خلالاي سرطان الغدة الدرقية لديك أن تبني الفرق 
بني اليود املشع وغري املشع. جيب عليك أن تلتزم 
ابحلمية مدة أسبوعني قبل تناول اجلرعة 

. 131-التشخيصية أو العالجية من اليود املشع
سوف تحعطى تعليمات احلمية اخلاصة ملساعدتك 

 يف اتباع محية اليود.

 



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة
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ي  ععد حليب النوق يف بعض املناطق اجلافة وشبه اجلافة يف املناطق االستوائية واملدارية   ح َّ                                                                       
من أفريقية وآسيا من مصادر التغذية األساسية ل نسان. وييعتقد  ن حليب النوق                                                     ح                   
ميلك خواص دوائية وعالجية. وبسبب نقص البياانت اإلشعاعية عن النوق، أأجريت                                                               ح     

دراسة هدفت إىل تقدير                     على املستوى العاملي                   يف هيئة الطاقة الذرية السورية ألول مرة                                      
  معامالت انتقال               

  و   131 و     
  و    13

  و    1 
من العل  إىل                3  و    1 

حليب النوق وأعمار النص  البيولوجية هلذه النكليدات املشعة. استخدمت يف هذه                                                                       
سنوات، ومنشؤها ري                        إىل      3الدراسة  ال  نوق دمشقية حلوبة عمرها من                                       

 دمشق ومن الص راء السورية.                           
  تراو  معامل االنتقال من أجل                            

01 0 0-إىل      1-يوم ل       01    - بني املقدارين                 

و توس  هندسي وقدره                      1-يوم ل       01 2  - مع قيمة وسطية وقدرها                        1-يوم ل        
  1-يوم ل       01   0- واب راف معياري هلذين املتوسطني قدر ا                                    1-يوم ل       01    - 
 ، على ال تيب. يف حني تراو  معامل انتقال                                       1-يوم ل       2  1و 

يوم       01 1 2-2من      131
و توس           1-يوم ل       01    -2مع قيمة وسطية قدرها                       1-يوم ل       01 2  -2إىل      1-ل 

  1-يوم ل       01    -2هندسي قدره            
واب راف معياري هلذين املتوسطني قدر ا                                  

،   1-يوم ل        2 1و   1-يوم ل       01 1 0-0
  على ال تيب. تراو  معامل انتقال                                

13   
  01   0- إىل      1-يوم ل       01 2  - من    
01    -مع قيمة وسطية قدرها                       1-يوم ل     

و توس  هندسي قدره                     1-يوم ل        
واب راف معياري                 1-يوم ل       01    - 

يوم ل       01    - هلذين املتوسطني قدر ا                    
، على ال تيب. تراو                      1-يوم ل          1و   1-

  معامل انتقال              
يوم       01    - من       1 

مع قيمة           1-يوم ل       01    - إىل      1-ل 
  1-يوم ل       01   0- و توس  هندسي قدره                     1-يوم ل       01   0- وسطية قدرها             

01   0- واب راف معياري هلذين املتوسطني وقدر ا                                   
،   1-يوم ل          1و   1-يوم   ل           

  على ال تيب. تراوحت قيم معامل انتقال                                     
01    - من       1 

إىل      1-يوم ل         
و توس  هندسي                1-يوم ل       01   0- مع قيمة وسطية قدرها                       1-يوم ل       01    - 

01 1 0- قدره      
01 1 0- واب راف معياري هلذين املتوسطني قدر ا                                    1-يوم ل         

يوم ل         
 ، على ال تيب. تراو  معامل االنتقال من أجل                                          1-يوم ل          1و   1-

 3   
يوم       01 2  - مع قيمة وسطية قدرها                       1-يوم ل       01   0-2إىل      1-يوم ل       01 0 0- من  
واب راف معياري هلذين املتوسطني                                1-يوم ل       01    - و توس  هندسي قدره                     1-ل 

، على ال تيب. وهكذا، لوح  أن                              1-يوم ل       2  1و   1-يوم ل       01    - وقدر ا        
 أعلى معامل انتقال كان من أجل                              

 تبعه        131
  و    3 

  و    13
  ، وأخرياا       ً    

 1   
  و 

. كانت هذه القيم قريبة من نظريا ا ابلنسبة ملعامل انتقال النكليدات املشعة                                                                       1 

 إىل حليب البقر، ولكنها أقل من معامالت االنتقال إىل حليب الغنم واملاعز.                                                                 
         الدراسة وبياانت                        ابالعتماد على النتائج ال    احلصول عليها يف                                         

 ، ميكن ترتيب القيم املتوسطة ملعامالت االنتقال إىل حليب احليواانت كالتا :                                                                 2101 
 (   (  غنم )          (   ماعز )             (   فرس )           2(   بقر )         0: نوق )           
 (    (   غنم )         0  (   ماعز )          0(   نوق )           1: بقر )          

 ( 1 0(   غنم )         001(   ماعز )           0(   فرس )            (   بقر )         0: نوق )           
 (   (   غنم )           2(   بقر )         0: نوق )           
 (  0(   ماعز )            0(   بقر )         0نوق )     :       
 ( 0(   نوق )            1(   بقر )          2 1ماعز )      :      

     اختلفت أوزان احليواانت املستخدمة يف منشور الوكالة الدولية للطاقة الذرية                                                                     

الشتقاق قيم معامل االنتقال بشكل كبري، حي  أأخذت القيم املتوسطة                                         ح                     2101 
ك  للماعز                 ك  للفرس و              1 2ك  للبقر و              11 ك  ل بل و             11 املرجعية وهي             

ك  للغنم، إل از عالقات احلساب التقري . وجد                                             1 و 
أن تبعية معامالت االنتقال إىل احلليب ميكن أن تقرب                                              
ابملعادلة مرفوعة إىل قوة و ذا تكون معامالت االنتقال                                                

 أقلها يف اإلبل.             

أ بتت تقديرات أعمار النص  ا سوبة وفق  وذج                                           
فقدان مكون واحد أن قيم أعمار النص  املقيسة                                           
للنكليدات الصنعية كانت نوعاا ما أقصر من تلك                           ً                 
املقدرة للنكليدات الطبيعية. وكانت النشرات املتاحة                                                 
عن قيم أعمار النص  البيولوجية فق  للنكليدات                                             
الصنعية، يف حني ال توجد أية مقاالت منشورة عن                                          
أعمار النص  البيولوجية للنكليدات الطبيعية. على                                                
العموم، أ هرت مقارنة أعمار النص  ا سوبة يف هذه الدراسة أن أعمار النص                                                                       

  ل بل من أجل             
  و   131 و     

كانت أبط  من تلك املدرجة للبقر من أجل                                           13
  

   و   131 و     
  2-  1. عملياا، وإن تشا ت أعمار النص  األوىل للبقر )      ً                                      13

يوماا( إىل أعمار النص  للنوق فإن عمر النص  البيولوجي الثا  )األبط ( كان أطول    ً                                                                       
أضعاف منه للنوق. وجيب أيضاا مالحظة أن جزء الفقد السريع كان أعلى                         ً                                        - ب     

للنوق منه للبقر  ا يثبت اإلطرا  األبط  للنكليدات املشعة يف حليب النوق ابملقارنة                                                                           
مع البقر. وهكذا ميكن تفسري بعض االختالفات لتغري الفيزيولوجية واحلركية ابإلضافة                                                                        

 إىل حجم األجناس املختلفة.                        
ميكن أن تساعد قيم أعمار النص  وقيم معامالت االنتقال ا سوبة يف هذه الدراسة                                                                       
يف توقع اجلرعة اإلشعاعية الداخلية لعموم الناس نتيجة تناول النكليدات )بشكل                                                                        

 ( عن طريق حليب النوق وخاصة يف حالة الطوار .                                            و     و    رئي       



 2112الربع األول  –العدد السادس عشر 
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يؤدي تدوير خردة احلديد والفوالذ إىل توفري الكثري من املواد اخلام والطاقة ويقلل 
مساحات مكبات النفاايت. من أهم مصادر اخلردة املعدنية العبوات املعدنية 
والسيارات واملعدات ومواد البناء واملنتجات األخرى. تعتمد صناعات الفوالذ 
واملصبوابت املعدنية على اخلردة اخلالية من التلو  اإلشعاعي الناجتة عن عمليات 

 اإلنتاج وعمليات التدوير للمنتجات املستخدمة.
تشكل اخلردة امللو ة ابملواد املشعة  ديدًا لص ة الناس والبيئة، كما أهنا تؤ ر يف  

الوضع االقتصادي لصناعة احلديد والفوالذ. يؤدي تصنيع اخلردة املدورة امللو ة 
ابملواد املشعة إىل تعريض العاملني يف مصانع تدوير اخلردة والناس املستخدمني 

 ملنتجات هذه املصانع لألشعة املؤينة.

تستخدم املصادر املشعة الصغرية والكبرية يف العديد من الصناعات. ميكن أن تتعرض 
بعض هذه املصادر للسرقة أو الضياع بسبب ضع  برامج الوقاية اإلشعاعية ووجود 
خلل يف الرقابة. ونظرًا لكون الشكل اخلارجي ال مييز عن أي قطع معدنية أخرى فإهنا 
جتد طريقها إىل مواقع مجع اخلردة إلعادة تدويرها. يقوم العديد من مطاحن اخلردة 
إبعادة تدوير هذه اخلردة بصهرها وحتويلها إىل منتجات جديدة )قضبان أو صفائح(. 
وإذا   صهر أحد هذه املصادر، فإن املنتجات سوف تكون ملو ة ابملواد املشعة. 
وفيما لو كان املصدر كبريًا أو كان هناك عدة مصادر، فإن ذلك سوف يؤدي إىل 
تعريض الناس ملخاطر ص ية ملموسة. وبغرض تقليل خماطر استالم مواد مشعة من 
ابئعي اخلردة، يقوم العديد من معامل تدوير اخلردة بتطبيق الرقابة اإلشعاعية عن طريق 
استخدام أجهزة للكش  اإلشعاعي عند بواابت دخول اخلردة إىل ساحات التجميع 
يف املعمل. تحستخدم يف هذه األجهزة كواش  ومضانية ذات مساحة كبرية ومصممة 
للكش  على أشعة غاما الصادرة عن أي مصدر مشع. يت ل  هذا النظام من  

 كواش  متعددة ولوحة حتكم يتم مراقبتها من قبل املشغلني عند بوابة الدخول. 
رغم التصميم اجليد هلذه الكواش ، يصعب يف بعض األحيان كش  مصدر مشع 

موجود داخل محولة من اخلردة املعدنية. غالبًا ما تكون املصادر موضوعة ضمن  
كبسولة داخل تدريع، وتلعب اخلردة املعدنية هنا دورًا إضافيًا يف زايدة التدريع  ا 
يعقد األمر. تحعدُّ الكواش  املركبة عند بواابت معامل اخلردة خ  الدفاع األول. 
توجد يف العديد من املصانع أجهزة أخرى مركبة على الروافع ال  تلتق  اخلردة من 
األكوام وحتملها يف الشاحنات أو عرابت النقل يف السكك احلديدية لتنقلها على 
مطاحن اخلردة. إضافة لذلك، إن الروافع الداخلية املوجودة يف املصانع ال  تقوم 
هز بنظام   بت ميل اخلردة يف الدلو املخصص إلدخال اخلردة املط ونة إىل األفران جتح
كش  إشعاعي آخر. فإذا جرى اكتشاف مصدر مشع عند هذه النقطة، فإن ذلك 

 يحعدُّ آخر فرصة لتجنب صهر املادة املشعة يف الفرن. 
إذا   صهر مادة مشعة يف الفرن، فمن املهم جدًا عدم نقل احلديد امللو  إىل مصنع 
آخر أو حتويله إىل منتجات معدنية أو السما  له  غادرة املوقع. يؤدي صهر مصدر 
مشع إىل تكلفة كبرية تقع على املصنع من أجل إزالة التلو  الناجم. يقوم الكثري من 
مصانع تدوير اخلردة إبجراء اختبارات لل ديد بعد صهره  خذ عينات ووضعها على  
كواش  خمربية. ويتم ذلك قبل وضع املصهور املعد  يف معدات التشكيل. ولتفادي 
تعرض العمال وعامة الناس نتيجة املمارسات اخلاطئة يف تدوير اخلردة امللو ة ابملواد 

 املشعة، ال بد من اتباع ما يلي:
  تقدمي املساعدة التقنية والتدريبية لشركات تدوير اخلردة املعدنية من أجل وقاية

 العمال وعموم الناس من خماطر التعرض اإلشعاعي الناجم عن اخلردة امللو ة.
 .إلزام شركات تدوير اخلردة املعدنية اقتناء وتركيب أجهزة مراقبة وكش  إشعاعي 
  جيب على مشغلي مواقع مجع وتدوير اخلردة املعدنية اتباع إجراءات عمل للوقاية

 اإلشعاعية أ ناء التعامل مع اخلردة امللو ة.
  جيب أن تتضمن اإلجراءات الت ذير واالستجابة ومعدل اجلرعة يف املنطقة

 املراقبة ووقاية العاملني وغريها.
  تدريب وأتهيل العاملني يف جمال الوقاية اإلشعاعية لكلٍ  من مسؤو  الوقاية

اإلشعاعية والعمال ومشغلي أجهزة الكش  والعاملني يف االستجابة األولية 
 واملخربيني. 

  وضع إجراءات مش كة مع اجلهات ال  تنقل اخلردة املعدنية تتعلق ابلسائقني
ومنشآت معاجلة النفاايت املشعة وعند احلاجة يلزم إجياد إجراءات مش كة مع 
هيئة الطاقة الذرية للتواصل مع اجلهات الدولية فيما يتعلق ابالجتار غري املشروع 

 ابملواد املشعة.



 دف عملية معاجلة الوقود النووي املستهلك إىل استخالص البلوتونيوم واليورانيوم 
لالستفادة منه يف تطبيقات أخرى، إذ ال يتجاوز مقدار است راق الوقود النووي يف 

%. يعاجل حاليًا ما بني  ل  إىل نص  اإلنتاج السنوي من  0أحسن أحواله القيمة 
يف  Hagueطن/سنة، يف كلٍ  من منش ة      1الوقود النووي املستهلك والبال  

يف بريطانيا  ellafield فرنسا ومنش ة 
يف روسيا ومنش ة  Mayakومنش ة 

Kalpakkam  يف اهلند ومنش ة
  kka h   يف الياابن ومنش ة
Lanzh u  يف الصني ومنش ةWe t 

Valley New Y  k  يف الوالايت
املت دة. تحصرَّف النفاايت املشعة النامجة 
عن عمليات معاجلة الوقود النووي يف 
الب ر واجلو أو ختزن يف خمازن جيولوجية 
حتت سطح األرض معد ة لذلك ب اخيص 

حكومية . وكانت كميات املواد املشعة املنصرفة يف البيئة كبرية يف القرن املاضي 
الزدايد التقييدات احلكومية على الصناعة النووية.  ولكنها اخنفضت بشكٍل كبري ٍ

  فمثاًل، بل  معدل التصري  السنوي ل 
تريا        ellafield من منش ة   13

. يزيد إطالق   17-  17تريا بيكريل يف املدة   0-  بيكريل وللبلوتونيوم 

يف هذه املدة على مثلي ما أحطلق من البلوتونيوم يف  ellafield البلوتونيوم من منش ة 
 ك  من     0 حوا    177. صحرف حىت عام 0 17حاد ة تشرنوبل عام 

1 7 
ضعفًا من    . تساوي هذه الكمية ellafield و Hagueيف الب ر من منش يت 

االنبعااثت النامجة عن اختبارات األسل ة النووية، وتفوق بثال  مراتب ما انطلق من 
حاد ة تشرنوبل. أطلق موقع هانفورد 
يف الوالايت املت دة األمريكية حوا  

 ك  من    0 
يف اجلو ما بني  7 1

. يف حني أطلقت   17و   17
مفاعالت إنتاج البلوتونيوم يف الف ة 

حوا    177و 3 17الواقعة بني 
 ك  من     3

يف اجلو. يحعدُّ   7 1
البلوتونيوم الناتج عن تفكيك 
األسل ة النووية يف العقد األخري نوعاً 
جديداً من النفاايت املشعة. و م عن 

طنًا من    - 3اتفاقية نزع السال  النووي بني الوالايت املت دة وروسيا حوا  
البلوتونيوم احلريب يف كل بلد ومئات األطنان من اليورانيوم عا  التخصيب. وهلذا 
أدت معاجلة الوقود النووي املستهلك إىل تلو  بيئي كبري، وقد يؤدي مستقباًل إىل 

 زايدة نسب التلو  على املستوى العاملي.

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 4الصفحة 

يف إطار تعزيز  قافة نشر الوقاية اإلشعاعية على املستوى الوط  يف سورية، أصدر                                                                        
قسم الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية جمموعة بوس ات إرشادية حول                                                                          

  –خدمية         -الوقاية اإلشعاعية للعاملني يف ميادين العمل اإلشعاعي املختلفة )طبية                                                             

صناعية( وذلك  دف تقدمي أس  التعامل الص يح مع اإلشعاع بصورة مفهومة                                                                 
وخمتصرة و ا يضمن وقاية العامل والبيئة وا تمع من أضرار اإلشعاع الناجتة عن عدم                                                                           

 التقيد بتعليمات الوقاية اإلشعاعية يف ميدان العمل.                                               

تضمنت هذه البوس ات الوقاية اإلشعاعية للعاملني يف كللل من: التصوير اإلشعاعي                                                 ٍ                      
التشخيصي، الطب النووي، املعاجلة اإلشعاعية، التصوير اإلشعاعي الصناعي،                                                                  

ميكن االطالع على هذه                    التشعيع الصناعي،  املقايي  النووية، القففاءات املشعة.                                                   
البوس ات وحتميلها إلك ونياا من موقع هيئة الطاقة الذرية السورية على الشابكة                         ً                                                 

، كما ميكن الطلب من                    http   www ae    g  y  pg htmابستخدام الراب :                 
  لالستعمال يف مواقع العمل.                         0 اهليئة تزويد الراغبني بنس  ورقية قياس                                     

http://www.aec.org.sy/rpg.htm
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 للمراسلة  

 قسم الوقاية واألمان—هيئة الطاقة الذرية السورية

 0 1 ص ب  -سوريا  -دمشق 

   0022 00   11فاكس  -1  2 0020   11هاتف  

 p  te ti n@ae    g  yبريد إلكتروني  

 www ae    g  yالموقع االلكتروني  

 

 شارك في هذا العدد 

 د  محمد سعيد المصري   د م  يحيى لحفي

 د  خالد حداد                  ف  أسامة أنجق

 م  مصطفى خيطو           ف  إبراهيم عواد

 التدقيق  حسان بقلة  ر د  اإلعالم

 5الصفحة 

يععرف مسؤول الوقاية من اإلشعاع  نه الشخص املختص  مور الوقاية اإلشعاعية يف   َّ                                                                   
جمال معني من جماالت املمارسات االشعاعية واحلاصل على رخصة  مسؤول وقاية من                                                                   
اإلشعاع  من السلطة الرقابية، ويعينه املرخص أو املسجل له ليشرف على متطلبات                                                                        
                 ً الوقاية اإلشعاعية وهو القادر على تقدمي خرباته وخدماته ابتداءء من تدريب وأتهيل                                                         
العاملني ابإلشعاع، ووضع برامج الوقاية من اإلشعاع وخط  الطوار  وبرامج توكيد                                                                        

اجلودة يف املنشآت،  واإلشراف على                              
املمارسات اإلشعاعية يف ا ال املعني                               

 أو القيام  ا.             
 وحتدد مسؤولياته ابآليت:                   

متابعة وتنفيذ اللوائح والقواعد                                   
الصادرة عن السلطة الرقابية يف                              
جمال الوقاية من االشعاع وتزويد                              
العاملني بشكل دوري بكل ما                          

 يصدر بش هنا.           
إعداد برانمج الوقاية من اإلشعاع                                  

يف املمارسة املعينة يف املنش ة                           
 واإلشراف على تنفيذه ومراجعته دوراياي وإرساله اىل السلطة الرقابية إلجازته.                                ً                                   

الت كد من القيام ابلعمل يف املمارسة املعينة بشكل آمن و ا يتفق مع برانمج                                                                       
 الوقاية اإلشعاعية ا از من السلطة الرقابية.                                         

إجراء مجيع االختبارات واملعايرات الدورية ألجهزة القياس واملصادر املشعة وفقاا ملا                                                                      ً       
 ورد يف القانون واللوائح والتعليمات الوطنية.                                          

اإلشراف على النقل اآلمن للمصادر املشعة وختزينها وفقاا لالئ ة النقل اآلمن                                                ً                      
 للمواد املشعة الصادرة  وجب قانون هيئة الطاقة الذرية.                                                   

إعداد وإرسال تقارير تقومي الوقاية من اإلشعاع واألمان إىل املخدم وإىل السلطة                                                                          
 الرقابية مىت ما رأى أو ططلب منه ذلك.                       ح           

اإلعداد واإلشراف على مجيع السجالت ال  تتطلبها التعليمات املرعية، والت كد                                                                        
 من تدوين مجيع البياانت فيها ومتابعة وصوهلا إىل السلطة الرقابية.                                                           

اإلشراف على التخلص اآلمن من النفاايت املشعة وفقاا لالئ ة تنظيم وإدارة                                            ً                        
 النفاايت املشعة الصادرة  وجب قانون هيئة الطاقة الذرية.                                                    

 تنفيذ ومتابعة أعمال الرصد اإلإلشعاعي املكا .                                            

 التنفيذ واإلشراف على برانمج قياس اجلرعات الشخصية للعاملني وال  تشمل:                                                                   
 حتديد العاملني املست قني خلدمة الرقابة الفردية.                                            -
 وفقاا لألنواع ا ازة من اجلهاز الرقايب.    ً                                ي حتديد نوع مقياس اجلرعات الشخص                             -
توزيع مقياس اجلرعات الشخصية على العاملني والت كد من التزام العاملني                                                                    -

ابرتدائها بشكل ص يح أ ناء                          
 العمل.      

مجع املقايي  وإرساهلا إىل اجلهة                              -
املرخصة بتقدمي خدمة الرقابة                           

 الفردية.        
استالم النتائج وحتليلها واختاذ                               -

ما قد يلزم من إجراءات وفقاا ملا                          ً     
ورد يف برانمج الوقاية من اإلشعاع                               

 وا از من السلطة الرقابية.                         
 إبال  العاملني بنتائج القياس.                             -
إرسال صورة من النتائج                           

وحتليلها إضافة اىل أي إجراءات                             
 اختذت ابخلصوص إىل السلطة الرقابية.                                

 اإلشراف على برانمج ضب  اجلودة.                              
 تصني  املناطق ووضع العالمات الت ذيرية.                                       
 اإلشراف على عمليات صيانة أجهزة األشعة واألجهزة املرافقة للمصادر املشعة.                                                                       
                                                                         إعداد وتنفيذ دورات تدريبية دورية وندوات يف الوقاية من اإلشعاع ونشر  قافة

 األمان واألمن اإلشعاعيني بني العاملني.                                
   ً                                                             .إعداد خط  الطوار  اإلشعاعية وتدريب العاملني عليها ومراجعتها دوراياي 
ضمان تنفيذ إجراءات الطوار  عند وقوع أحدا  أو حواد  إشعاعية وتو يق                                                                      

 أسبا ا ونتائجها وفق خطة الطوار  املعتمدة من السلطة الرقابية.                                                           
ُيق ملسؤول الوقاية اإلشعاعية االستعانة  شخاص مدربني للقيام ببعض األعمال                                                                   
املتعلقة ابلوقاية اإلشعاعية ولكنه يت مل مسؤولية قيامهم  ذا العمل. كما يت مل                                                                          
مسؤول الوقاية اإلشعاعية املسؤولية لتنفيذ املهام املوكلة اليه أمام املرخص أو املسجل                                                                              
له دون اإلخالل  سؤولية املرخص أو املسجل له الكاملة واملباشرة عن كل ما يتعلق                                                                        

  ابلوقاية واألمان واألمن للمصادر املوجودة حتت إشرافه.                                               


