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نامه به سردبیر (بحث گونه):
کلیدواژههایی که از طرف نویسندگان مقاله براساس راهنمای

مقلوب  Hospitals, Teachingو ترکیب وصفی Palliative

نویسندگان مجالت ارائه میشوند ،فشردهترین اصطالحاتی هستند که

 Medicineبه شکل مقلوب  Medicine, Palliativeثبت شده است

بیشترین ارتباط را با محتوای مقاله دارند [ .]1بنابراین هم در امر ذخیره

[ .]6،5هدف از کاربرد شکل مقلوب این است که مفاهیم مترادف در

مقاالت در پایگاههای اطالعرسانی و هم در بازیابی مقاالت از این پایگاهها،

ترتیب الفبایی ،مجاور هم قرار گیرند .بااین وجود ،شکل امالیی مقلوب در

بخش کلیدواژه مقاالت اهمیت قابلتوجهی دارد [ .]2برخی از آشفتگیها

هیچ مجله انگلیسی زبان به عنوان کلیدواژه مرسوم نیست .بنابراین اگر در

در کاربرد کلیدواژهها در مجالت انگلیسی PubMed ،و مجالت فارسی

راهنمای نویسندگان مجالت حوزه علوم پزشکی (یا دیگر حوزههای علوم

گزارش شده است [.]4،3

زیستی) از نویسندگان خواسته شود که نه تنها کلیدواژهها را از MeSH

در زبان انگلیسی به این صورت است که در ترکیبهای وصفی کلمه
اول صفت و در ترکیبات اضافی کلمه اول مضافالیه است .چون بار

انتخاب نمایند ،بلکه به این نکته هم توجه داشته باشند که امالء مقلوب
باید به شکل دستوری صحیح خود ،برگردانده شود.

مفهومی یک اصطالح مرکب مربوط به موصوف و مضاف است ،بنابراین

چند مورد از امالهای مقلوب که توسط مجالت فارسی علوم پزشکی

در منابع انگلیسی که اصطالحات براساس الفبا مرتب میشوند ،ترکیبات

در بخش کلیدواژه ثبت شده است ،بدون ذکر نام مجالت ،در جدول 1

وصفی و اضافی به شکل مقلوب یا وارونه نوشته میشوند .برای مثال در

فهرست شده است.

ساختار درختی سر عنوانهای موضوعی پزشکی Medical Subject
جدول  -1شکل مقلوب برخی کلیدواژههای مقاالت همراه با شکل اصالحشده.
معادل فارسی اصطالح
کارایی سازمانی
کارکنان بیمارستان
بیمارستانهای آموزشی
بیمارستانهای دانشگاهی
بیمارستانهای آموزشی
شیمی دارویی
تفسیر دادههای آماری
پایگاههای اطالعاتی کتابشناختی
آموزش پزشکی
کنترل عفونت
کارایی سازمانی
الکترونیک در پزشکی
شاخص ارزیابی
بیمه بهداشت و درمان
بخش مراقبت ویژه از کودکان
کتابخانههای بیمارستانی

شکل درست نوشتن اصطالح
Organizational Efficiency
Hospital Personnel
Teaching Hospital
University Hospitals
Educational Hospitals
Pharmaceutical Chemistry
Statistical Data Interpretation
Bibliographic Databases
Medical Education
Infection Control
Organizational Efficiency
Medical Electronics
Evaluation Index
Health Insurance
Pediatric Intensive Care Unit
Hospital Libraries

شکل مقلوب چند اصطالح در چند مجله علوم پزشکی فارسیزبان
Efficiency, Organizational
Personnel, Hospital
Hospital, Teaching
Hospitals University
Hospitals, Educational
Chemistry, Pharmaceutical
Data Interpretation, Statistical
Databases, Bibliographic
Education, Medical
Control, Infection
Efficiency, Organizational
Electronics, Medical
Index, Evaluation
Insurance, Health
Intensive Care Units, Pediatric
Libraries, Hospital
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) ، Headings (MeSHترکیب اضافی  Teaching Hospitalsبه شکل

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.1.1

شکل مقلوب اصطالحات انگیسی مرکب در بخش کلیدواژه مقاالت حوزه علوم پزشکی

[ DOI: 10.29252/jmis.5.1.1 ]

اکبری

اصطالحات مقلوب در بخش کلیدواژه مقاالت

Libraries, Medical
Medical Records Department, Hospital
Medical Records, Problem-Oriented
Medical Records Systems, Computerized
Models, Statistical
Personnel, Hospitals
Physicians, Family

Medical Libraries
Hospital Medical Records Department
Problem-Oriented Medical Records
Computerized Medical Records Systems
Statistical Models
Hospital Personnel
Family Physician
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 شکل، در بخش کلیدواژه مقاله،استفاده از مش در انتخاب کلیدواژهها
.درست اصطالحات نوشته شود

کتابخانههای پزشکی
بخش مدارك پزشکی بیمارستان
پرونده پزشکی مبتنی بر مشکل
نظامهای کامپیوتری مدارك پزشکی
مدلهای آماری
کارکنان بیمارستان
پزشک خانواده

نکته جالب توجه اینکه بسیاری از این اصطالحات مرکب مقلوب
 در مجموع به مسئولین مجالت علوم. نیز ثبت نشدهاندMeSH حتی در
پزشکی پیشنهاد میشود که در کنار توصیه نویسندگان مقاالت به
 پژوهشی:نوع مقاله
31/9/22 :پذیرش مقاله

31/9/4 :اصالح نهایی

8931/2/4 :دریافت مقاله

.8-2 :5)8( ؛8931 . مجله اطالعرسانی پزشکی نوین. شکل مقلوب اصطالحات انگلیسی مرکب در بخش کلیدواژه مقاالت حوزه علوم پزشکی. اکبری اسماعیل:ارجاع
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