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چکیده

مقدمـه: یک��ی از این پروژه های آموزش��ی آنالی��ن EMITEL نام دارد که در س��ال 2006 در خالل کنگره جهانی 

فیزیک پزش��کی در کره جنوبی مسئولیت آن به سازمان بینالمللی فیزیک پزشکی)IOMP( واگذار شد.EMITEL  یک 

فرهنگ لغت و دایرة المعارف آنالین فیزیک پزشکی است که ترجمه به 29 زبان را شامل می شود. زبان فارسی یکی از 

این زبان ها می باشد. ایجاد تعامل بین برگردان دقیق لغت به زبان فارسی و رایج بودن واژه ترجمه شده در جامعه علمی 

آن حیطه تخصصی، همواره از مشکالت پیش روی مترجمین فارسی زبان بوده است. تاکنون ارزیابیای از میزان صحت 

لغات ترجمه ش��ده به زبان فارس��ی در فرهنگ لغت آنالین EMITEL صورت نگرفته است. بر این اساس هدف از این 

مطالعه مقایسه ترجمه صحیح و رایج در جامعه فیزیک پزشکی ایران با ترجمه موجود در وب سایت مذکور می باشد.

موادوروشها:با توجه به عدم دسترسی به پایگاه اطالعاتی شامل همه لغات، جهت مقایسه ترجمه ها از روش 

 Dose“، ”Radiation“، ”Image“،“ جستجوی لغات بر اس��اس کلید واژه ها استفاده شد. به طوری که کلیدواژههای

 ”Radiotherapy“، ”Imaging“، ”Ultrasound“، ”Protection“، ”MRI“، ”Radiobiology“، ”CT Scan“،

PET“، ”Film””  و “Detector” انتخاب و از بخش Encyclopedia  وب سایت EMITEL مورد بررسی قرار گرفتند. 

جمعیت لغات مورد مطالعه قریب به 500 لغت بود. لغات موجود در وب سایت از دو جنبه “ترجمه صحیح” و “ترجمه 

رایج” مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج: تعدادی از لغات کامال به صورت تحت الفظی ترجمه ش��ده اند. برخی از لغات نیز اش��تباه ترجمه شده و در 

تعدادی غلط امالیی به چشم میخورد. در همه موارد واژه جایگزین پیشنهاد شده است.

بحثونتیجهگیری: EMITEL یک پروژه نوپا می باشد که بیشتر از 4 سال از عمر نسخه جدید آن نمیگذرد. عدم 

به روزرس��انی بخش فارسی منشاء بسیاری از ترجمه های اشتباه و غلط های امالئی می باشد. از طرف دیگر مترجمین 

بخش فارسی عمدتا متخصص در زمینه فیزیک هسته ای می باشند که می تواند منجر به عدم آشنایی با واژه های معادل 

فارسی در زمینه فیزیک پزشکی شده باشد.

EMITEL، فرهنگ لغت فیزیک پزشکی، دایرة المعارف آنالین، IOMP  کلمات کلیدی
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