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 یمقاالت حوزه علوم پزشک یدواژهمرکب در بخش کل یسیشکل مقلوب اصطالحات انگ

 

 *1،2اسماعیل اکبری

 

  .دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ی،دانشکده پزشک یزیولوژی،گروه ف .5

 .دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران یمونوژنتیک،ا یقاتمرکز تحق. 9
 2-8؛ صفحات8931 تابستانو  بهار؛ اول؛ شماره پنجمپزشکی نوین؛ دوره  رسانیمجله اطالع 

 :(بحث گونه) یرنامه به سردب

 یمقاله براساس راهنما یسندگانکه از طرف نو هاییکلیدواژه

هستند که  یاصطالحات ینترفشرده شوند،یمجالت ارائه م یسندگاننو

 یرههم در امر ذخ ینرابناب .[1]مقاله دارند  یارتباط را با محتوا یشترینب

ها، گاهیپا ینمقاالت از ا یابیو هم در باز یرساناطالع هاییگاهمقاالت در پا

 هایاز آشفتگ یبرخ [.2]دارد  یتوجهقابل یتمقاالت اهم یدواژهبخش کل

 یو مجالت فارس PubMed، یسیانگلدر مجالت  هایدواژهدر کاربرد کل

 .[4،3است ]شده گزارش 

کلمه  یوصف هاییبصورت است که در ترک ینبه ا ییسزبان انگل در

است. چون بار  یهالکلمه اول مضاف یاضاف یباتو در ترک اول صفت

 ینبنابرااصطالح مرکب مربوط به موصوف و مضاف است،  یک یمفهوم

 یباتترک شوند،یکه اصطالحات براساس الفبا مرتب م انگلیسی در منابع

مثال در  ی. براشوندیرونه نوشته موا یابه شکل مقلوب  یو اضاف یوصف

 Medical Subject یپزشک یموضوع یهاسر عنوان یساختار درخت

Headings (MeSH) یاضاف یب، ترکTeaching Hospitals   به شکل

 Palliative یوصف یبو ترک Hospitals, Teaching مقلوب

Medicine  به شکل مقلوب Medicine, Palliative  ثبت شده است

مترادف در  یماست که مفاه ینهدف از کاربرد شکل مقلوب ا [.6،5]

مقلوب در  یی، شکل امالوجود ینباا. یرندمجاور هم قرار گ یی،الفبا یبترت

اگر در  ینبنابرا .یستواژه مرسوم نیدعنوان کل به زبان یسیمجله انگل یچه

علوم  یهاحوزه یگرد یا) یمجالت حوزه علوم پزشک یسندگاننو یراهنما

 MeSHرا از  هایدواژهکل تنها نهکه  خواسته شود یسندگان( از نویستیز

مقلوب  ءکه امال داشته باشندنکته هم توجه  ینبلکه به ا یند،انتخاب نما

 .برگردانده شودخود،  یحصح یبه شکل دستور یدبا

 یعلوم پزشک یمقلوب که توسط مجالت فارس یمورد از امالها چند

 1، بدون ذکر نام مجالت، در جدول ه استشد ثبت یدواژهدر بخش کل

 . فهرست شده است

 شده.شکل اصالحبا های مقاالت همراه کلیدواژه برخیشکل مقلوب  -1جدول 

 معادل فارسی اصطالح نوشتن اصطالح شکل درست زبانشکل مقلوب چند اصطالح در چند مجله علوم پزشکی فارسی

Efficiency, Organizational Organizational Efficiency کارایی سازمانی 

Personnel, Hospital Hospital Personnel کارکنان بیمارستان 

Hospital, Teaching Teaching Hospital آموزشی هایبیمارستان 

Hospitals University University Hospitals دانشگاهی هایبیمارستان 

Hospitals, Educational Educational Hospitals آموزشی هایبیمارستان 

Chemistry, Pharmaceutical Pharmaceutical Chemistry شیمی دارویی 

Data Interpretation, Statistical Statistical Data Interpretation  آماری هایدادهتفسیر 

Databases, Bibliographic Bibliographic Databases شناختیکتاباطالعاتی  هایپایگاه 

Education, Medical Medical Education آموزش پزشکی 

Control, Infection Infection Control کنترل عفونت 

Efficiency, Organizational Organizational Efficiency کارایی سازمانی 

Electronics, Medical Medical Electronics الکترونیک در پزشکی 

Index, Evaluation Evaluation Index شاخص ارزیابی 

Insurance, Health Health Insurance بیمه بهداشت و درمان 

Intensive Care Units, Pediatric Pediatric Intensive Care Unit بخش مراقبت ویژه از کودکان 

Libraries, Hospital Hospital Libraries بیمارستانی هایکتابخانه 
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Libraries, Medical Medical Libraries پزشکی هایکتابخانه 

Medical Records Department, Hospital Hospital Medical Records Department بخش مدارك پزشکی بیمارستان 

Medical Records, Problem-Oriented Problem-Oriented Medical Records پرونده پزشکی مبتنی بر مشکل 

Medical Records Systems, Computerized Computerized Medical Records Systems کامپیوتری مدارك پزشکی هاینظام 

Models, Statistical Statistical Models آماری هایمدل 

Personnel, Hospitals Hospital Personnel کارکنان بیمارستان 

Physicians, Family Family Physician پزشک خانواده 

 

اصطالحات مرکب مقلوب  یناز ا یاریبس ینکها توجه جالبنکته 

مجالت علوم  ینبه مسئول مجموع دراند. نشده ثبت یزن MeSHدر  یحت

مقاالت به  یسندگاننو یهکه در کنار توص شودیم یشنهادپ کیپزش

مقاله، شکل  یدواژهدر بخش کل ها،یدواژهاستفاده از مش در انتخاب کل

 .نوشته شوددرست اصطالحات 

 پژوهشی نوع مقاله:

 22/9/31پذیرش مقاله:  4/9/31اصالح نهایی:  4/2/8931 دریافت مقاله:

 .8-2 :5(8) ؛8931 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یمقاالت حوزه علوم پزشک یدواژهمرکب در بخش کل یسیانگلشکل مقلوب اصطالحات . یلسماعا یاکبر ارجاع:
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