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 يرانتهران، ا ي،بهشت يددانشگاه شه شناسي، يرانا يادبنالف
 ، تهران، ايراندانشگاه تهران ي،علوم اجتماع ةدانشكد ي،شناس گروه مردمب

 تهران، ايران يران،اطالعات ا يعلوم اطالعات، پژوهشگاه علوم و فناور ةپژوهشكد ي،شناس و هستان يشناس اصطالح يگروه پژوهشج
 ، تهران، ايرانارتش يدانشگاه علوم پزشك ي،پزشك ةدانشكد يراني،گروه طب اد

 چكيده
 يريچشمگ ةبا گسترش و توسع يراخ يها است كه در سال پزشكي علوم حوزة در كمكي هاي دانش از يكي يپزشك رساني اطّالع و كتابداري سابقه و هدف:

است.  اطالعاتي هاي پايگاه به دآوردن كاربران متعد يآن رو يگرد وجهاست كه  يبزرگ چالشگوناگون  يها در قالب العاتاطّ روزافزون توليدرو بوده است.  روبه
 يانم از يگر،د يهستند. از سو يازدو ن يندادن به ا ها به دنبال پاسخ نامه همچون اصطالح ييابزارها يريكارگ العات با بهاطّ يابيو باز يرهذخ يها نظامرو،  ينا از

ضرورت دارد. پژوهش حاضر  آن براي اي هنام اصطالح ينتدو بنابراين ،چندان موردتوجه نبوده يرانا مردمي يكنون پزشك تا يراني،ا يپزشك ةگان سه يها سرچشمه
 .است ضرورت ينا تبيين دنبالبه 

 توجه علوم،و  بندي ردهموجود براساس نظام  يها نامه حاصطال سازي مرتبضمن  كوشد مي تحليلي -توصيفي روش براساس پژوهش، اين ها: مواد و روش
وجو در متون مرجع  با جست ينرا نشان دهد. همچن ايران مردمي پزشكي ةنام اصطالح ينجلب كند و ضرورت تدو يدانش بشر ينبه ا نخبگان را

 .شود يم تبيين ،تالش ينا ييخاص و روا ياربا موضوعات بس ييها نامه اصطالح ينتدو ينظر يمبان يسي،نو نامه اصطالح
 ي،علوم پزشك يفرع يها در رده ييها نامه اصطالح خصوص بهمختلف علوم و فنون ( يها ها در رده نامه از اصطالح ينسبتاً مناسب يكرةپ يدر زبان فارس :ها يافته

فراهم است. با  يشكار كماب ينا يبرا يافزار سخت و يافزار رمن هاي يرساختامكانات و ز وشده  ينو تدو يه) تهيهاول يها بهداشت، كمك يارتقا ي،پزشك يختار
 محسوس است. يارمدون بس يا نامه اصطالح نبود پزشكي قوميو  يشناس فرهنگ مردم، مردم ينةدر زماين وجود 

توجه به  با وشده  بيني يشپ يسينو نامه اصطالح هاي نامه يهمرجع و توص متونخاص در  ياربس يبا موضوعات ييها نامه اصطالح ينتدو ينكهتوجه به ا با :گيري يجهنت
 يپزشك نامة اصطالح تدوين و تهيه متعدد، و مختلف هاي زيرساخت مهيابودن و مردمي پزشكي حوزة در فارسي زبان به توليدشده اطالعات روزافزون حجم
 است. يضرور يرانا يمردم

 فرهنگ  پزشكي قومي،، مردمي يپزشك ،نامه اصطالح ها: واژهيدكل
 

 
 

 :مقدمه
 عنوان طب ا) كه بTraditional Medicine( يتسنّ يپزشك

 Indigenous Medicine, Folk( يمردم پزشكي يا يبوم

Medicineشاخه  يناز ا ييها ، شامل جنبهشود يشناخته م يز) ن
مدرن  پزشكيشدن يراز فراگ يشپ كهاست  انسانياز دانش 

 يط و يلف بشرجوامع مخت از فرهنگهر  در يي،اروپا
 ده است.آم پديدمختلف  يها نسل

 ةسابق از يادكردن از پس) WHOبهداشت ( يسازمان جهان
كرده است:  يفتعر ينرا چن يتسنّ يپزشكآن،  يطوالن

 ، آراءبر  يمبتن يها و عملكردها ها، مهارت دانش از اي مجموعه«

 1399آذر  :افتيدر خيتار
1400خرداد  تاريخ پذيرش:
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 باورپذير،مختلف، اعم از  يها فرهنگ يبوم ياتو تجرب يدعقا
حفظ سالمت  با همگام كه آن يرغ يا يحتوض و قابل رفتنييپذ

و  يجسم هاي يماريدرمان ب يابهبود  يص،تشخ يشگيري،پ رايب
 نامة واژهدر  يگر،د يعنوان مرجع ). به1» (رود يكار م به يروح
: است شده تعريف چنين مردمي پزشكي نيز وبستر-مريام

كه  يسط افرادتو يژهو به اي يرحرفهطور غ كه به يتسنّ پزشكي«
و معموالً  شود ياند، انجام م مدرن جدا شده ياز خدمات پزشك

 .)2( »است يصورت تجرب به ياهيگ يشامل استفاده از داروها
سازمان  ياز سو كه سند هماناز  ديگري بخشدر  همچنين

 براي مجزّا و مستقل تعريف سه  شده، منتشربهداشت  يجهان
 »درماني گياه« و »مكمل پزشكي« ،»سنّتي پزشكي« مفهوم سه

» لمكم يپزشك«اصطالح  يفتعر ين). در ا1( است شده ارائه
 ,Complementary Medicine» (جايگزين پزشكي« يا

Alternative Medicineاز اقدامات  يا گسترده ة) به مجموع
 هر بوميت از سنّ ياشاره دارد كه بخش يبهداشت يها و مراقبت

طور كامل  و هنوز به يستن ليماقمرسوم آن  هايدارو ياكشور 
غالب آن فرهنگ ادغام نشده  يبهداشت يها مراقبت نظامدر 

» لمكم يپزشك«اصطالح  ياز كشورها به جا ياست. در بعض
استفاده  يزن »يتطب سنّ«از اصطالح  »يگزينجا رماند« يا
 يز) نHerbal Medicine( »درماني ياهگ« سند، اين در. شود يم

از مواد  برخي يا ياهانگ از استفاده«ت: شده اس يفتعر ينچن
 گيري بهره متضمنمحصوالت كه  يرسا يادر قالب دارو  ياهيگ
 هاي بخش يرسا يا ياهاز هر گ هايي بخش يا بخش مؤثّرِ مادة از
 و ها يهتوص ساير از آگاهي براي( »باشد آن يباتترك يا ياهيگ

 يهانسازمان ج يراهبردها«سازمان، نك.  ينا هاي يابيارز
 WHO() »2023تا  2014: يطب سنت يبهداشت برا

traditional medicine strategy: 2014-2023) (3 (و 
 »2019و مكمل  يدر مورد طب سنت WHO يگزارش جهان«
)WHO global report on traditional and 

complementary medicine 2019) (4.( 
 زني) Ethnomedicine( »يسيناتنومد« يا پزشكي قوم

 يژهو است كه توسط اقوام مختلف و به يسنت پزشكياز  اي گونه
 اصطالح از ي. گاهشود يانجام م يتوسط افراد بوم

استفاده  نيز يسنت پزشكي براي يعنوان مترادف هب »يسيناتنومد«

 يا رشته ميان هايي پژوهش مردمي يپزشك يقاتتحق .شود يم
 پزشكي گياه قوم يها ، از روشيتسنّ يداروها ة. در مطالعهستند

 يپزشك شناسي مردمو ) Ethnobotany( »ياتنوبوتان« يا
)Medical Anthropologyيش،پ ي. تا چندشود ي) استفاده م 

، اند گرفته كه مورد مطالعه قرار  شناختيدارو يها تسنّ بيشتر
 .اند شده يحفظ م يشفاه هاي تتوسط سنّ تنها

 گاه هك نيز) Indigenous peoples( يبوم هاي جمعيت
 First( »اوليهمردمان « يا »ابتدايي فرهنگ با انيمردم«صورت  به

peoples, Aboriginal peoples or Native peoples (
 يهستند كه ساكنان اصل يقوم ييها ، گروهشوند يم معرفي
 دركه  ييها با گروه يسهمقا در شوند؛ مي تلقّيخاص  اي منطقه
 ياآنجا را اشغال  ياه منطقه ساكن شد همان در متأخّري دوران

كه  شوند يم تلقّي يبوم ييها اند. معموالً گروه استعمار كرده
 ةمنطق آنرا كه با  ابتداييفرهنگ  يها جنبه ساير ياها  تسنّ

 يناز ا يبوم انمردم ةحفظ كنند. هم ،خاص در ارتباط است
 اين از كوچكي بخش فقطمعموالً  يستند؛برخوردار ن يژگيو

زبان  يااز فرهنگ مانند لباس، مذهب  يهتوج لعناصر قاب گروه،
در  يبوم اناند. ممكن است مردم دهكر حفظ خود دررا 

را  ندگيكوچ يسبك زندگ يا باشند هساكن شد ينمع اي  منطقه
از نظر  يطور كلّ اما به باشند؛ گرفته پيش يبزرگ يندر سرزم

ند. ارتباط دار ،كه به آن وابسته هستند يبا قلمرو خاص يخيتار
هر پنج  درو  يمسكون ييهوا و طق آبامن بيشتردر  يجوامع بوم

 .شوند يم يافتجهان  ةقار

 و چشمگير هاي پيشرفت و وردهاآ دست ذيل كنون تا آنچه
 نكته اين به توجه مانده، مغفول اروپايي مدرن پزشكي ستودني

 ساير عرض در بايد نيز را پزشكي از گونه اين حتي كه است
 مردمان خاص قومي پزشكيصورت  به و يپزشك هاي گونه
 هاي ديدگاه از دور به و) 5( كرد قلمداد شمالي امريكاي و اروپا

 هاي جمعيت بهداشتي و پزشكي وردهايآ دست تطورگرايانه،
 ضبط، ثبت، يبشر ةجامع كلّ از ميراثيعنوان  به نيز را پيراموني

 .كرد حراست و  حفظ
 اطالعات روزافزون يدتول اخير هاي سال در ديگر، سوي از

مقاله، كتاب،  ي،پژوهش  طرح همچون گوناگوني هاي قالب در
 يبند و رده يلتحل يي،شناسا ينةو رساله در زم نامه پايان



 الديني و همكاران شمس          

  371 ---1399چهارم، زمستان  ة، شمارسال يازدهم 

و  يعلم كتابدار يراني،ا قومي پزشكيگوناگون  يها جنبه
رو  روبه يريناگز ةرا با گسترش و توسع يپزشك يرسان اطالع

اطالعات دانش  يابيو باز يرهنظام ذخ در رو، اين ازكرده است. 
ها  نامه همچون اصطالح ييابزارها يريكارگ به يزن يمردم يپزشك

 يانامه  اصطالح. يازهاستن يندادن به ا پاسخ يبرا يراه مناسب
 به يا منظم و شده كنترل واژگان از است اي مجموعه واژه گنج
 ومعل از رشته هر اصطالحات از است اي مجموعه ديگر رتعبي

 طراحي رشته آن موضوع جانبة همه بازنمايي براي كه بشري
 روابط بايد نامه اصطالح هر اصطالحات ميان. است شده

 يمتنظ مراتبي سلسله و اي رده معنايي، روابط همچون گوناگوني
 موضوع تا است قادر نامه اصطالح صورت اين در. باشد شده

. دهد ازتابب آن فرعي و اصلي هاي جنبه همة با را رشته آن
  برده كار بهالعات اط بازيابي و ذخيره منظور به ها نامه اصطالح

 دروني ساختارهاي دقيق و علمي توصيف براي البته شوند؛ مي
 .شود مي استفاده ها نامه اصطالح از نيز بشري علوم از رشته هر

 گانة سه هاي سرچشمه برخالف مردمي پزشكي كنون تا
 پزشكي. ب ينوي،س-ينوسيجال پزشكي. الف( ايراني پزشكي
ج.  و غيره، و االئمه طب النبي، طب همچون هايي نام با اسالمي

 ين،) چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابرايمردم يپزشك
 اي هنام اصطالح ينتدو ضرورت تبيين دنبال بهپژوهش حاضر 

 .است ايران مردم سنتي يپزشك براي
 :ها مواد و روش

 كوشش تحليلي - توصيفي روشي اتخاذ اب پژوهش، اين در
موجود براساس نظام  يها نامه اصطالح يمضمن تنظ شود يم

 حوزة يخال جاي) يوييد بندي رده( علوم يمو تقس بندي رده
 شود داده نشان ها نامه اصطالح تدوين در ايران مردمي پزشكي

 مرجع متون در وجو جست با ادامه در ).1جدول(
 تدوين روايي و نظري بانيم نويسي، نامه اصطالح
 خواهد شد. يينخاص تب ياربس موضوعاتي با هايي نامه اصطالح

 يفارس زبان در يسينو نامه اصطالح ةنيشيپ
و  يفاعم از تأل يدر زبان فارس يسينو نامه دهه اصطالح پنج

 يمتقس ييمحتوا -يزمان ةچهار دور يابه سه  توان يترجمه را م
نامه و  با اصطالح ييوران آشنا، د1360و  1350 ةكرد: دو ده

، 1370 ةده ها؛ نامه يوهها، قواعد، استانداردها و ش روش ةترجم
 يانفن در م ينو گسترش ا يراندر ا يسينو نامه اصطالحآغاز 
، 1390 و 1380 دهة ي؛رسان و اطالع يكتابدار يعلم ةجامع

 در دانشوران ميان در نويسي نامه اصطالح فراگيرشدن دوران
 ساير از هايي نامه اصطالح نگارش و علمي هاي مينهز بيشتر
 .فنون است و علوم هاي حوزه

 در قديمي و داودي توسط شده تهيه ارقام و آمار براساس
 1373تا  1368 و 1363تا  1359، 1355تا  1351 هاي سال

 منابع انتشار روند در طوالني هايي وقفه باهجري شمسي 
با ه.ش 1382) و سال 6( هستيم رو روبه نويسي نامه اصطالح

 يسينو نامه اصطالح هاي يتانتشار شش عنوان كتاب اوج فعال
را  يزمان ةچهار دور ياسه  ينبوده است؛ ا 1384تا  يرانا

منتشرشده  يها عنوانآمار و ارقام  يدر بررس توان يوضوح م به
 ).6( كردمشاهده  يزن

ان نامه به زب اصطالح يدو تول طرّاحي 1360 ةده يلاوا در
و مضمون مقاالت  گذراند يخود را م يةمراحل اول يفارس

دفاع از ضرورت حضور  يشترب ينهزم ينشده در ا نگاشته
 ).7( بود اطالعات بازيابي و ذخيره هاي  نظامنامه در  اصطالح

 دوران آغاز توان يرا م 1370 ةده يها سال نخستين
 دو ها سال اين در. دانست ايران در نويسي نامه اصطالح
 نامة اصطالح چند و شد تأليف فارسي زبان به مهم نامة اصطالح

 1370 دهة پاياني هاي سال در همچنين. شد ترجمه نيز ديگر
 ورود نويدبخش ديگري نامة اصطالح تدوين

همچون  تري متنوع هاي حوزه به ايراني نويسي نامه اصطالح
 ،خميني امام موضوعي حوزة در نامه اصطالحمعاصر بود:  يختار
 1378 سال در كه فراستي رضا و نادرپور محمدرضا كوشش به

 و تنظيم ةمؤسس در ديگران و يعباس حرّ يداستاد فق نظر زير
تنها  كنون تا ،)8( شد تدوين(س)  خميني امام آثار نشر

 و ايران معاصر تاريخ حوزة درشده منتشر ةنام اصطالح
 .است ايران تاريخ يطوركل به

 ينو تدو يهته يبرا يمختلف يها رحط 1370 ةده يابتدا از
در  يرانا يمختلف در مراكز متعدد پژوهش يها نامه اصطالح

  ةنام اصطالح ينطرح تدو .يدرس يبتهران، قم و مشهد به تصو
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دفتر  يقاتمركز تحق 1380 دهة در بعدها كه يعلوم قرآن
 چندينصورت  به را آن قم علمية حوزة ياسالم يغاتتبل

 درها  طرح يناز ا يا نمونه ،)9( دكر منتشر يفن نامة اصطالح

 يرسان و اطالع كتابداري ةحوز و يدانشگاه ياز فضا بيرون
بود.

  
 علوم و فنون ةموجود در رد يها نامه اصطالح فهرست .1جدول

 يحشرح و توض موضوع يوييد ةرد
 )1382 بلر، و(بوث  شناسي جامعه ةنام اصطالح يشناس جامعه 301

 يفرهنگ ةتوسع 303.44
 )1358 يت،(و فرهنگي ةتوسع ةنام اصطالح
 )يچسونا ين(ج يونسكو عمومي ةنام اصطالحو  فرهنگي توسعة ةنام اصطالح

 )1396 قديمي، و   شهرك ذاكر ي،(زمان نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون ةنام اصطالح كودكان 305.23
 )1396 يونسكو،( فرهنگ ةنام گ: اصطالحفرهن ينما جهان فرهنگ 306
 )1389 اطالعات، مركز - قم علميه حوزة تبليغات(دفتر  مصرف الگوي ةنام اصطالح مصرف يالگو 306

 )1396 يونسكو،( فرهنگ ةنام اصطالحفرهنگ:  ينما جهان فرهنگ 306.03
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 )1379 ي،جهرم يي(سعدا يامداد يشناس اصطالح
 ).1382 ي،اقبال ي(نوروز مهندسي و فني ةنام اصطالح يمهندس 620

 )1384 ،(رنجبر اطالعات فناوري و كنترل كامپيوتر، الكترونيك، و برق مهندسي فيزيك،: ايسنپك ةنام اصطالح برق يمهندس 621.31
 )يكاشان ينقيو استاد عل ي، حاصل پژوهش (جدفضا-هوا ةنام اصطالح يردفضانو 629.1
 )1389 ي،(اكبر اكبري اسماعيل توسط ،كشاورزي علوم ةنام اصطالح يكشاورز 630

 )1372 يرحسيني،(ام اميرحسيني مازيار ةنوشت مراتع و ها جنگل فارسي ةنام اصطالح ينطرح تدو يدار جنگل 634.9
 )1394 صحراپيما، وپور  (سلطان آشپزي و خوراك. يسنت يو هنرها دستي يعصنا ةنام حاصطال يآشپز 641.5
 )1394 بخش، يرين(ش فلزكاري. يسنت يو هنرها دستي يعصنا ةنام اصطالح يفلزكار 671
 )1394 يما،(صحراپو پوشاك  ي. نساجيسنت يو هنرها دستي يعصنا ةنام اصطالح ينساج 677

  
 



 الديني و همكاران شمس          

  373 ---1399چهارم، زمستان  ة، شمارسال يازدهم 

 ينهادها 1370 ةده يگفت از ابتدا توان يطور خاص م به
 يهمراه و همپا يزقم ن يهعلم حوزةوابسته به  يمتعدد پژوهش

 عرصة به پا يرانا يپژوهشگاه اطالعات و مدارك علم
 .گذاشتند نويسي نامه اصطالح

منابع و مراجع  ينتر ترجمه و انتشار مهم 1380 ةده در
 ةترجمگرفت.  يشتريسرعت ب يراندر ا يسينو نامه اصطالح

 ايچسون جين ،)Helmut Felber) (10( فلبر هلموتاز  يآثار
)Jean Aitchson) (11(، ويل سن دومينيك )Dominic 

SaintVille) (12(،  براوتون ونداو )Vanda Broughton (
 را نويسي نامه اصطالح راهنماهاي و ها نامه دست ةمجموع ،)13(

 .بخشيد غنا
 ورود دوران توان مي را 1380 دهة يگر،د يفيتوص در

 و علوم متنوع و مختلف هاي حوزه به ايراني هاي نامه اصطالح
 يادشده پژوهشي هاي طرح از بسياري. كرد يگذار نام فنون

علوم  ينةدر زم ييها نامه اصطالح ةترجم يا ينو تدو يهته يبرا
 يگرفته تا كشاورز ياز علوم انتظام يگوناگون يها و حوزه يهپا

از  يجنبش علم ينا يداتمر نشستند. تمهدهه به ث يندر ا
همچون  يآثار ينطرح تدو يببا تصو تر يشپ يانسال

 ).14( بود شده گذاري يانبن جامع علوم ةنام اصطالح
 ينو پس از ترجمه و تدو 1380 ةده يانيپا يها سال در

بود؛  يگريد ةوضع به گون يبه فارس ييها نامه اصطالح
 حتيو  نوشته مختلف يها هدر رشت يمتعدد يها نامه اصطالح

 يساز ضرورت هماهنگ يگرشده بودند و د يبازنگر
بود.  يافته يتاولو يه،موجود و در دست ته يها نامه اصطالح

 ،زبانه يك نامة اصطالح گسترش و تهيه راهنمايبازنشر كتاب 
 ).7( بود ها نامه اصطالح آن از اي عمده بخش راهنماي

  يننسبت به نخست 1390 ةدر ده نويسي نامه اصطالح
 بسيار وسوي سمت 1350 ةآمدن آن در دهيدپد يها سال

 انواع از مفصلي نسبتاً كتابخانة ها سال  اين در. يافت متفاوتي
 عموم دسترس در نامه  دست و نامه شيوه راهنما، هاي كتاب
 از را مشابهي مراحل نامه اصطالح هر انتشار و بود مندان عالقه
صورت  به يا مقاله چند يا يك قالب در پژوهشي طرح انتشار

 نيز تدوين از پس و گذراند مي سر از تخصصي نشستي
را  يكردرو يناز ا يا . نمونهشد ياز آن منتشر م هايي ويرايش

 ةدور يپزشك ةنام اصطالح سوي بهدر انتشار كتاب  توان يم
 يرانيا يپزشك ةنام اصطالح ينو تدو يهمنظور ته به ياسالم

 ).15( كرد مشاهده
 يپزشك علوم ةحوز در يسينو نامه اصطالح

پزشك    ،)Jakob Eduard Polak( پوالك   ادوارد   ياكوب
عنوان   با   اش  سفرنامه  در   )، 1891   تا 1818(   قاجار   دوران   يشياتر  
 و   ايران   به   صمتخص   فرديمنظر    از   ،»ايران مردم   و   سرزمين«  
 هاي سال   در   كه   او  . است   نگريسته   آن   درماني   و   تيبهداش   اوضاع  
دو   همان   در   بود،    شاه ينناصرالد   يشخص  پزشك    1860   تا   1851  
چون    هايي يماريب  گرفتار   شخصاً    يرانا  به   ورودش   اول   سال   
 ).16بود (  شده    يزن  نوبه   تب   و   اسهال   

 درج   پوالك   سفرنامة   در   كه   ارزشمندي   بسيار   موارد   جمله   از
 از   روشمند   استفادة   و   علم   زبان   اهميت   به   توجه   شده،  
 به   اروپايي   پزشكي   متون   ترجمة   هنگام   علمي   اصطالحات  
 از   بخشي   در   او   است؛   ايران   به   نوين   علوم   انتقال   و   فارسي  
 رغم علي   را   خود   تالش   تمام« :است   آورده   چنين   خود   تجارب  
 يعني   ايران   در   اقامتم   اول   سال   دو   در   بومي   هاي بيماري   به   ابتال  
 به   معطوف   برد،   گور   لب   تا   مرا   كه   نوبه   و   اسهال   به   شدن  دچار  
 كتب   به   فني   اصطالحات   يافتن   براي   كردم؛   فارسي   زبان   آموختن  
 اين   كه   حالي  در   كنم مي   گمان   و   كردم مي   مراجعه   لغت   متعدد  
 انگشتان،   كمك   با   آميختم مي   ديگر   كلمات   با   را   اصطالحات  
 اي اندازه   تا   كه   درسي   باشم   توانسته   داروها   و   ها نقاشي   اشارات،  
 و   ها طرح   از   من   كه   است   اي نتيجه   اين   الاقل  . بدهم   باشد،   مفهوم  
 را   ها آن   من   بعدها   و   بودند   كشيده   شاگردان   كه   هايي نقشه  
 ).16» (آوردم   دست   به   كردم،   تصحيح  

 1380 دهة ابتداي از تاريخي، نياز احساس ناي از گذشته
 پزشكي جامعة در رساني اطالع و كتابداري حوزة هاي آشفتگي

 تدوين ضرورت و) 17( بود مشهود كارشناسان براي
 و دانش از حوزه اين دهي سامان براي اي نامه اصطالح

 يشترحال ب ين). با ا18( شد مي گوشزد آن فرعي هاي شاخه
 يخمنابع تار يده سازمان براي ييابزارها يجادها بر ا تالش
 نديدن مهيا رغم علي و بود متمركز ياسالم ةدور يپزشك

 ةنام اصطالح نگارش غالب، يكردرو متعدد، هاي زيرساخت
). 18( دانست مي كار اين اولويت را ياسالم يپزشك يختار
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 يپزشك ةنام اصطالح ينتدو يسنج امكان يبرا ييها تالش
 حجمي چه به كار اين براي كه بود آن بيانگر يزن يراناسالم و ا

 اسالم و ايران پزشكي تاريخ در پژوهش و كاركنان آموزش از
 ).19( است نياز

 كوشش به) 20( يپزشك نامة اصطالح يناز تدو يشپ تا
 از ديخاص و متعد يها نامه اصطالح رهادوست،(بهار)  فاطمه
شده  فيزه معرّحو ينبه كارشناسان ا يسيدر زبان انگل يپزشك

 يلذ ها نامه اصطالح يشناس كتابدر  يادات فوالدالس بود. اشرف
 يها نامه اصطالحو  يپزشك يها نامه اصطالحدو سرفصل 

). 21كرده است ( يهشت عنوان را معرف ،ياجتماع يپزشك
 83، 78، 75، 74 هاي يف) و (رد255و  251، 245 هاي يف(رد
 ةنامه در حوز و اصطالحد يزن 98و  96 هاي يف). در رد84و 

 .اند شده معرفي شناسي قوم
از كتاب  يرايشو ينچاپ و نشر اول آن، از پيش چندي تا

 يراهنما يها كتاب يناز نخست يكي همارا سازي يهنما
 ييها نمونه يزكتاب ن ين). در ا22بود ( ينهزم يندر ا سازان يهنما

 يها سرعنوان يطرح درخت ياو ساختار  ييالفبا يها از قسمت
 Index Medicus, Medical Subject( يپزشك يموضوع

Headingsة). مجموع22( بودگذاشته شده  يش) به نما 
 ييدارو نامة يدهچك ارجاعات و ياصطالحات موضوع

 & Thesaurus of Subject Terms( )1983( المللي ينب

Cross References to … (1983) ،(يموضوع يها سرعنوان 
 ةنام اصطالح) و Nursing Subject Headings( يپرستار

 Population/ Family Planning( خانواده يمتنظ يت،جمع

Thesaurusينةدر زم المللي ينب يها نامه اصطالح يگر) از د 
 سازي يهنمااز  يگريد يرايشاست و يهستند. گفتن يپزشك
 ).22منتشر شد ( 1386در سال  همارا

وم و فنون با عل ةنامه از رد سه اصطالح 1384سال  در
 علوم ةنام اصطالح) 23( ،شناسي زيست ةنام اصطالح ينعناو

 هاي بخش) 25( بهداشت ارتقاي ةنام اصطالح و) 24( زيستي
 يزمان كردند. هم يلرا تكم جامع نامة اصطالح بناي از ديگري
 خأل) 20( يفارس يپزشك ةنام اصطالحسه اثر با نشر  ينانتشار ا
 تا را پزشكي علوم رساني اطالع و كتابداري فضاي در موجود

 .كرد جبران و ترميم زيادي بسيار حد

فاطمه (بهار)  يبه سرپرست يفارس يپزشك ةنام اصطالح
بود  يخاص پزشك ينةنامه در زم اصطالح يننخست ،رهادوست

به  يسيانگل يةو نما يفهرست درخت يي،فهرست الفبا .)20(
 دهد؛ يم يلاثر را تشك ينمختلف ا يها  بخش ي،فارس
 يها شاخه ينةمشاور در دو زم يراستاراناز دو گروه و يريگ بهره

و  كتابداري حوزةو علوم وابسته و  يمختلف پزشك
نامه است.  اصطالح ينا يفتأل هاي يتاز مز يرسان اطالع

 يو پور يريحر يزمهرانگ ي،آذرنگ، عباس حر ينعبدالحس
اثر بودند.  ينا يرسان و اطالع كتابداري حوزةمشاوران  يسلطان

 ةنام اصطالحدر  ييروابط معنا ياستانداردها يتكارشناسان رعا
 100به  يك(نزد ييباال ياردر سطح بس را يفارس يپزشك

 ).26( اند كرده ارزيابي) درصد
 ةدربار يدانشگاه هاي يبررس ينتر از ارزنده يكي در

 يابيبا عنوان ارز يراندر ا ينگار نامه اصطالح يتوضع
پنج  ،)ISO( يزوا يبا استانداردها يفارس يها نامه اصطالح
نما: نظام  ةنام (اصفا)، اصطالح يفارس يفرهنگ ةنام اصطالح

 ةنام ، اصطالحيفن - يعلم ةنام ، اصطالحيفرهنگ - يعلم ةمبادل
از چند منظر  ينيامام خم يموضوع ةنام و اصطالح يپزشك

انطباق  انيزم نامه پايان ايندر  يكازران يماند. مر شده يابيارز
 ةارائ ةساختار شكل اصطالحات و نحو يي،روابط معنا

 يبررس 2788 يزونامه را با درنظرگرفتن استاندارد ا اصطالح
 ).26كرده است (
از  يريگ بهره يراهنما يادشده، ابزارهاي ديگر همچون

در  سازي يهو نما يبند رده ي،موضوع يسينو فهرست يابزارها
 ياست كه برا يديمف ةتنامدس يعلوم پزشك يها كتابخانه

). در 27شده است ( يهته يعلوم پزشك يها كتابداران كتابخانه
 يها سرعنوانهمچون  يمرجع يها كتاب مخاطبان با كتاب ينا

 يموضوع يها سرعنوان ،)36تا  12(صص  يپزشك يموضوع
 يفارس يپزشك ةنام اصطالح ،)67تا  37(صص  در وب يپزشك

 وب يطدر مح NLM يپزشك يبند رده) و 71تا  69(صص 
 .شوند ي) آشنا م104تا  98(صص 

 ةدر ده يسينو نامه شد، اصطالح ياد يناز ا يشپ چنانكه
و هر  يافت يمتفاوت رويكرد 1350 ةنسبت به ده 1390

. گذراند يرا از سر م يمراحل مشابه تدوين، براينامه  اصطالح
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 ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح يسو به كتاب از گذشته
) 29( ي) و فرحناز سلطان28( يرخانيام ينآر يها كوشش ،)15(

) و 28( يمعمار ةنام اصطالح ينو تدو يطراح يبرا
 مراحل همين نيز) 29( نوجوانان و كودكان براي اي نامه اصطالح

 رويكرد بيانگر هايي نامه اصطالح چنين نگارش. اند كرده طي را
 بشري دانش از تري خاص و تخصصي هاي حوزه به كارشناسان

 .است بوده
 عبدالرسول نامة پايان ها، پژوهش اين از ديگري نمونة
 موضوعي مستندات كنترل سنجي امكان عنوان با خسروي

 است وب روي بر موجود فارسي پزشكي اطالعاتي هاي پايگاه
 يزها ن نامه اصطالح هاي يابياز سنخ ارز تواند يم يبه نوع كه

 صد يكتالش شده تا  يبررس يندر ا .)30قلمداد شود (
مدكس  يرانا يپزشك ياطالعات يگاهشده از پا انتخاب يدواژةكل

 يمطابقت داده شود. خسرو يفارس يپزشك ةنام با اصطالح
حضور  رغم ياست كه عل يدهرس يجهنت ينبه ا يتدرنها

كنترل  يبرا يعنوان مرجع ) به20( يفارس يپزشك ةنام اصطالح
وجوشده، ضرورت  جست يها يدواژهو كل يمستندات موضوع

 يازموردن ةو بودج يزاتتجه يارتقا ي،انسان يروهاين يبازآموز
از همه  يشتردر وب و ب يفارس يپزشك يموضوع يمستندساز

 يپزشك ةنام اصطالححضور  شيوة بهرفع مشكالت مربوط 
 .شود يشدت احساس م در وب به يفارس

 ورةد يپزشك يختار براي هايي هنام اصطالح نگارش يكردرو
سراغ  يگرد يدر دو پژوهش دانشگاه توان مي نيز را ياسالم

 پزشكي گانة سه هاي سرچشمه مياناز  يكردرو ينگرفت. در ا
با  ياسالم يب. پزشك ينوي،س-جالينوسي پزشكي(الف.  ايراني

 يو ج. پزشك يره،طب االئمه و غ ي،همچون طب النب ييها نام
استخراج  يبرا ينويس-جالينوسي پزشكي از متوني) يمردم

 اصطالحات در نظر گرفته شده است.
 ييمحتوا يلبراساس تحل ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح

 يبا نگارش فرشته عسگر »يهاالغراض الطب«كتاب  يو واژگان
است  ييها از جمله پژوهش يپزشك ةنام اصطالح) همچون 31(

 ةدور يپزشك ينگار نامه اصطالحدر  يديكه آغازگر راه جد
 بوده است. يماسال

 ييمحتوا يلبراساس تحل ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح
 )اول كتاب(پنج  »يخوارزمشاه يرةذخ« ينسخه خط يو واژگان

) 31( يهمچون پژوهش عسگر يفرشته جهان ة) نوشت32(
 يجامع پزشك ةنام نگارش اصطالح يبرا يمقدمات ييها گام
و كتاب  يوهشبودند كه بعدها در قالب طرح پژ ياسالم ةدور

 يافته ييصورت نها (اپدا) ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح
 ).33است (

 از برخي پزشكي علوم ردة در هايي نامه اصطالح بر عالوه
 در پزشكي علوم براي نگاري نامه اصطالح مباني

 و 1جدول( شود مي يافت نيز ها رده ساير از هايي نامه اصطالح
 Barbaraباربارا بوث ( ةنوشت ،يشناس جامعه ةنام اصطالح): 2

Booth( بلر يشل) و مMichelle Blair(، ينترجمه و تدو با 
در مركز اطالعات و مدارك  1382مهوش معترف در سال 

است  ينامه فهرست اصطالح ينا .)34منتشر شد ( يرانا يعلم
وجو در  و جست سازي يهنما يكه برا يفگرهايياز توص ييالفبا
 ةاند؛ ترجم كار رفته به يشناس جامعه هاي يهو نما ها يدهچك

سوم  يرايشو ياز رو يشناس جامعه ةنام اصطالح يفارس
نامه عالوه  اصطالح ين). ا34) اصل اثر انجام شده است (1992(

و  يپزشك ي،شناس از روان ياصطالحات ي،شناس بر جامعه
 ينتأم يدر برگرفته است. مترجم برا يزرا ن شناسي يستز

هر  ي،نسبت به انتخاب معادل مناسب فارس ينانت و اطمصح
 كرده است. يبررس يزن يگراصطالح را با پنج تا هفت منبع د

 1390 ةده يننخست يها كه در سال يگريد يكردرو
 ينةبه زم يگرد يعلم يورود نهادها شود، يمشاهده م

 يازهاين ينتأم يبرا ياكه گو يياست. نهادها يسينو نامه اصطالح
چون  يدر نگارش آثار مرجع يرتأخ خود و جبران يعلم
اند خود قدم به  ها ناچار شده نامه ها و اصطالح المعارف هدائر

 ينهادها فرهنگستان علوم پزشك يناز ا يكيبگذارند.  يدانم
 ينو تدو ياست كه با طراح يرانا ياسالم يجمهور

و  يبه كوشش شمس اردكان ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح
را صاحب  ايران پزشكي علوماز  يگريبخش د مكارانه

 ين). ا35( است هاطالعات كرد ييبازنما يبرا يا نامه اصطالح
  يسو همچون به يبا مجموعه مقاالت يناز تدو يشنامه پ اصطالح
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 ينةدر زم ي: مجموعه مقاالتياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح
و  يهته يكل ةوار كه طرح ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالح
). 15( شد يم يبانيپشت كرد، يم يتنامه را حما اصطالحنگارش 

با  يز(اپدا) ن ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالحدوم  يرايشو
در اصطالحات و  يرو گسترش چشمگ ياساس يدنظرتجد
فرهنگستان علوم  يانتشارات يشينةاز دستاوردها و پ يريگ بهره

 هاي يش). هما36منتشر شد ( 1397در سال  يپزشك
زمينة  1390تا  1385 ياه در سال يزن يپزشك يسانر اطالع

و  يكتابدار يتوضع يارتقا يرا برا يمباحث نظر برخي از
 .)37كردند ( يامه يپزشك يرسان ع اطال

نگارش  ي،مقدمات يها طرح يناوصاف با تدو ينا با
 يبرا هايي  نامه اصطالح تدوينبا موضوع  هايي نامه يانپا

و سرانجام نگارش،  ياسالم ةدور يپزشك تاريخمتون  نيتر مهم
 ةدانشنام يعنيحوزه  ينمهم ا ةو چاپ دو دانشنام ينتدو

 يخالمعارف تار هدائر) و 38) (6تا  1(ج  يرانفرهنگ مردم ا
) دو بخش عمده از 39) (4تا  1(ج  ،و اسالم يرانا يپزشك

 دورة پزشكي نامة اصطالح ينتدو يبرا يانتشارات يشينةپ
 مردمي پزشكي نامة اصطالح« تدوين آينده در و) 36( اسالمي

 .است شده فراهم »ايران
 خاص يها نامه اصطالح نيتدو يريپذ امكان ينيب شيپ

 از علوم ترين كلي براي هايي نامه اصطالح تدوين بر عالوه
 و شناسي زمين شيمي، فيزيك،(مانند  پايه علوم جمله

 ياربس يبا موضوعات ييها نامه اصطالح ينتدو ،)شناسي يستز
 هاي نامه يهعلوم، در مراجع و توص تر يجزئ يها خاص در رشته

مثال، وندا  يشده است. برا بيني يشپ يزن يسينو نامه اصطالح
 يها مجموعه ينامه برا براوتون ضرورت نگارش اصطالح

 يك نيازهاي موارد برخي در« كرده است: يانب ينرا چن يمحلّ
 يك كهرا  آنچه از تر لمفص مراتب به واژگاني محلّي، مجموعة
 خواهد ايجاب كند، فراهم تواند مي مبنا فراگير نامة اصطالح

 يدگيد داغ براي دانشجويي نامة اصطالح كرد؛
)Bereavement (موضوعي دامنة نوع اين از خوبي نمونة 

 ).13( »است خاص بسيار
 ابزارهاي ساخت خاص، شرايط اين به توجه با ادامه در او
 را سازان نمايه براي سفارشي و) In-House tools( محلي

 را هايي نامه اصطالح چنين مهم كاركرد و دانسته محتملي گزينة
 بيان شرايطي چنين در اطالعاتي متخصصان نيازهاي برآوردن

 است اي حوزه نيز »مردمي پزشكي« حوزة). 13( است كرده
 كنون تا. دارد ضرورت آن به پرداختن كه خاص

 شناسي، جامعه چون علوم حوزة در نيكال يها نامه اصطالح
 پزشكي« اما است، شده تدوين ايران پزشكي تاريخ و پزشكي
 ايراني پزشكي سرچشمة سه از يكي عنوان به ايرانيان »مردمي

 متون هاي توصيه به توجه با. گيرد قرار بيشتر توجه مورد بايد
 تنظيم و تدوين گردآوري، ،ينگار نامه اصطالح مرجع

 ةنام اصطالح قالب در بشري دانش از حوزه ينا اصطالحات
 تدوين با. بود خواهد مجاز و محتمل ايران مردمي پزشكي

 را اطالعاتي متخصصان جامعة نيازهاي توان ميها  نامه اصطالح
 مقاالت توليد زمينة در اطالعاتي انفجار با رويارويي هنگام در

 يزن ليو سن ينيك. دومساخت برآورده مردمي پزشكي با مرتبط
» كاركرد«از دو منظر  تواند ينامه م است كه هر اصطالح آن بر
)Function (ساختار« يا) «Structureشود؛ از  ينو تدو يه) ته

هنگام  ساز يهاست كه نما يابزار ،نامه اصطالح» كاركرد«لحاظ 
 بندد يكار م به ،يساختگ يمدارك به زبان يعيبرگرداندن زبان طب

اما از لحاظ  شود؛ ياستفاده م يشناخت حاصطال ينيبازب يبرا يا
كه  شده ينياست بازب يا نامه نامه واژه اصطالح» ساختار«

را در برگرفته و  ياز معرفت بشر يخاص ةاصطالحات حوز
 كند يبرقرار م يمراتب و سلسله ييروابط معنا ،اصطالحات ينب
 بر عالوه »يرانا يمردم يزشكپ ةنام اصطالح«رو،  ين). از ا12(

به  نيز يمنظر ساختار ازدوم و  يكرداز رو يدبا اول كردروي
 نظر خود بپردازد.دانش مد ةحوز

 در: دارد مختلفي كاربردهاينامه  اصطالح ديگر، بيان به
 بازيابي منظر ازنامه  اصطالح كاربرد مردمي، پزشكي حوزة

 دهي سامان براي اطالعاتي جامعة به رساندن ياري اطالعات،
 است؛ زمينه اين در توليدشده اي تابخانهك مواد و مقاالت

 منظر از كاربرد را نامه اصطالح كاربرد اين ويل سن دومينيك
 ديگر كاربرد اما است؛ ناميده) Function( »كاركرد«

 و دقيق توصيف شده، بازبيني اي نامه واژه عنوان بهنامه  اصطالح
 است ايران مردمي پزشكي اينجا در و خاص حوزة هر علمي

 ياد) Structure» (ساختار« منظر از كاربردعنوان  به آن زا كه
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نامه  اصطالح هر دروني ساختار ميان كرد توجه بايد. است شده
 برگرفته و در را بشري معرفت از خاصي حوزة اصطالحات كه

 ،كند مي برقرار مراتبي سلسله و معنايي روابط ،اصطالحات بين
 مردمي پزشكي ةنام حاصطال«. نشود اشتباه آن ساختاري كاربرد
 روزافزون حجم تا رساند مي ياري كتابداران به هم »ايران

 كنند يده سازمان را زمينه اين در توليدشده هاي كتاب و مقاالت
 به بومي دانش اين در تا كند مي كمك شناسان مردم به هم و

 .يابند دست مند سامان و نگر جزئي دقيق، دريافتي و درك
 :ها افتهي

و  1جدولشده (انجام  كنون كه تا ييها وهشپژبراساس 
 از ينسبتاً مناسب يكرةپ يگفت در زبان فارس توان ي)، م2

 يرمختلف علوم و فنون به شرح ز يها ها در رده نامه اصطالح
و فلسفه و  ياتكل ةرد از گذشته :شده است ينو تدو يهته

و  يرسان ارتباطات، اطالع هاي ينهبا زم ييها نامه اصطالح ينتدو
 يها نسخه يو،اطالعات، آرش ةمبادل ي،كتابدار يون،دكومانتاس

 هاي ينهدر زم ييها نامه اصطالح يعلوم اجتماع ينةدر زم ي؛خط
مصرف،  يكودكان، الگو ي،فرهنگ ةتوسع ي،شناس جامعه

 ييها نامه علوم اصطالح ينةدر زم ي؛بحران، علوم انتظام يريتمد
 ين،علوم زم شناسي، ينزم يمي،ش يزيك،ف ياضيات،ر يها در رده

 ها يفنون و فناور ينةدر زم شناسي؛ يستز يستي،علوم ز
 يختار ي،علوم پزشك يفرع يها در رده ييها نامه اصطالح

 يمهندس ي،مهندس يه،اول يها بهداشت، كمك يارتقا ي،پزشك
 ي،اسناد و مدارك پزشك ي،آشپز ي،كشاورز ي،برق، فضانورد

در  ييها نامه اصطالح يزن هنرها ينةدر زم ي؛نساج ي،فلزكار
 يباف فرش دستي، يعصنا ي،خطاط ي،معمار يختار ي،معمار ينةزم

نامه  اصطالح فقط يك ياو جغراف يختار ينةو در زم شده ينتدو
 شده است. نوشته ينيامام خم يبا موضوع زندگ

 يها در رده كهها  نامه از اصطالح متنوع يكرةپ اين درنتيجه،
(همچون  را زمينه ،شده ينو تدو يهمختلف علوم و فنون ته

 يختار ي،علوم پزشك يفرع يها در رده ييها نامه اصطالح
و  يهته براي) يهاول يها كمك و بهداشت يارتقا ي،پزشك

فراهم كرده است. اما  ايران مردمي يپزشك ةنام اصطالح ينتدو
 پزشكي قوميو  يشناس فرهنگ مردم، مردم ينةن در زماهمچن
ن بس يا مهنا اصطالح نبودمحسوس است. يارمدو 

 ي:ريگ جهيبحث و نت
 ينو تدو يهته يخال ي، جاگذشت آنچه به توجه با

 ي،فارس ياتها، ادب زبان ةعمد ةدر چند رد ييها نامه اصطالح
پررنگ است  ياربس يرانا يايو جغراف ياسالم ةدور يرانا يختار

طلبد يرا م نفع يذ ينهادها ةال همو حضور هر چه فع .
 پزشكي قوميو  يشناس فرهنگ مردم، مردم ينةدر زم ينچنهم

 است. ضروري يارمدون بس يا نامه اصطالح نگارش يزن
مرجع و  متونروشن شد كه در عالوه بر اين 

با  ييها نامه اصطالح ينتدو يسي،نو نامه اصطالح هاي نامه يهتوص
 روزافزون حجمشده است.  بيني يشخاص پ ياربس يموضوعات
 به مردمي پزشكي حوزة در فارسي زبان به وليدشدهت اطالعات

 رساله نياز و نامه پايان مقاله، كتاب، همچون مختلفي هاي شكل
 تشديد را سريع بازيابي هدف با اطالعات اين دهي سامان به

 يمختلف و متعدد هاي زيرساخت امروزه همچنين.كند مي
 RIS ردة(اپدا)،  ياسالم ةدور يپزشك نامة اصطالحهمچون 

و  ايران مردم فرهنگ دانشنامة ي،اسالم ةدور يپزشك يختار
 دارند وجود(داپا)  اسالم و ايران پزشكي تاريخالمعارف  هدائر
 تسهيل را »ايران مردمي پزشكي ةنام اصطالح« ينو تدو تهيه كه

- يانتشارات يشينةپ ينو تدو يهاز ته يگزارش مختصر .اند كرده
در  -مختلف و متعدد ايه نامه يانها و پا مقاالت، كتاب

 يخال يجا يانگرب يروشن به يزن يگوناگون علم يها حوزه
 است.  »ايران مردمي پزشكي ةنام اصطالح« ينتدو

اصول و ضوابط  يتكه با رعا يا نامه اصطالح
اصطالحات  ترين ياساس يضمن گردآور يسي،نو نامه اصطالح

دانش  نيا يساختار درون يران،مردم ا يحوزه از دانش بوم ينا
 كه اي نامه اصطالح تدوين و تهيهرو،  ينا ازآشكار كند.  يزرا ن

 اطالعات بازيابي براي را ايران مردمي پزشكي اساسي مفاهيم
 .است ضروري كند، دهي سامان حوزه اين فزايندة
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 فنون و علوم ردة هاي نامه اصطالح . كتابشناسي2جدول
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 .1375، يرانا ي). اول. تهران: مركز اطالعات و مدارك علميفن-علمي اطالعات مبادلة نظام( نما ةنام اصطالحالسادات.  ، ملوكيبهشت حسيني
 .1393، يراناطالعات ا ي. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوررياضيات ةنام اصطالحمهرداد.  ي،اقبال ينوروز يده؛سع يي،اوف ؛السادات ، ملوكيبهشت حسيني

 .1384، يرانا مي. تهران: مركز اطالعات و مدارك علبهداشت يارتقا ةنام اصطالحمهرداد.  ي،اقبال ينوروز ؛بهاره ي،كردنور ؛، زهرادهسرائي
 .1390، ي. تهران: حامبحران مديريت ةنام اصطالحمهرداد.  ي،اقبال ينوروز ؛فرهاد يراني،ش ي؛عل ،يآقابخش ؛، زهرادهسرائي
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فاطمه رهادوست،  كوشش به.  2 يراست. ويبه فارس يسيانگل يهو نما يگردش يهنما يي،الفبا يهنما ي،درخت يه: نمايفارس يپزشك ةنام اصطالح، فاطمه. رهادوست
  .1384 يران،ا ياسالم يجمهور يمل ة. تهران: سازمان اسناد و كتابخانيخسرو يبرزپور و فر يمابراه يرمهدي، ميكازران يممر

اصل.  يطوفان يدكوشش وح كودكان و نوجوانان). به يكانون پرورش فكر  ةنام (اصطالح اصكا ةنام اصطالح. نرگس يمي،قد ينا؛م ،ذاكر شهرك ؛، فاطمهزماني
 .1396كودكان و نوجوانان،  يفكر پرورش كانون:  تهران

 .1394 شناسي، يرانا ياد. تهران: بنيخوراك و آشپز ي،سنت يو هنرها يدست عيصنا ةنام اصطالحندا.  يما،صحراپ ؛پور، مانا سلطان
 .1392. تهران: چوگان، اول ويراست. ياسالم ةدور يپزشك ةنام اصطالحمحبوبه.  ،رنجبر يد؛فر ،قاسملو ؛، محمدرضاياردكان شمس

 .1393. تهران: هزاره ققنوس، يويمطالعات آرش ي: واژگان تخصصيويآرش ةنام اصطالحمحمدجواد.  ،نژاد كاس ؛، محبوبشهبازي
 .1394 شناسي، يرانا ياد. تهران: بنيفلزكار ي،سنت يو هنرها يدست عيصنا ةنام اصطالح، زهره. بخش شيرين

 .1384، يرانا ي. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمشناسي ينزم ةنام اصطالح. ي، مهرصديقي
 .1384، يرانا ي. تهران: مركز اطالعات و مدارك علمينعلوم زم ةنام اصطالحمهرداد.  ي،اقبال ينوروز ؛السادات ملوك ي،بهشت ينيحس ي؛، مهرصديقي
 يامارشد، تهران: دانشگاه پ يكارشناس نامة يان. پايهكتاب االغراض الطب يو واژگان ييمحتوا يلبراساس تحل ياسالم ةدور پزشكي ةنام اصطالح، فرشته. عسگري

 .1388نور واحد تهران، 
 .1394 شناسي، يرانا ياد. تهران: بنيباف فرش ي،سنت يهاو هنر يدست عيصنا ةنام اصطالح، فائزه. عقيقي
 .1390. قم: بوستان كتاب، يثعلوم حد ةنام اصطالح. يثعلوم حد ةنام اصطالح ينتدو گروه

تهران: پژوهشگاه . ياقبال يو مهرداد نوروز ياقبال ينوروز يم، مريبهشت ينيالسادات حس كوشش ملوك . بهيو مهندس يفن ةنام اصطالح. يم، مرياقبال نوروزي
 .1382، يرانا ياطالعات و مدارك علم

 .1385، يرانا ي. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك علميزيكف ةنام اصطالحمهرداد.  ي،اقبال ينوروز ؛السادات ملوك ي،بهشت ينيحس يم؛، مرياقبال نوروزي
 .1387، يرانا يلم. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارك عياضير ةنام اصطالح. يده، سعوفايي
 .1358، ياآس يناصر پاكدامن. تهران: مركز اسناد فرهنگ ة. با ترجمفرانسه) - يسيانگل - ي(فارس يفرهنگ ةتوسع ةنام اصطالح، ژان. ويت

آذرنگ و پروانه  ني، عبدالحسيعباس حر ة. با ترجميچسونا ينكوشش ج . بهيونسكو ةنام فرهنگ، ارتباطات، اطالعات، از اصطالح ةنام اصطالح. يونسكو
 .1375، يفرهنگ يها . تهران: دفتر پژوهشيگودرز
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