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 پیشگفتار

 

 

. گردد یم میتقد یپرستار رشته محترم انیدانشجو به که است یکوچک اثر مجموعه نیا

 و مهم حجم، کم منبع کی به زیعز انیدانشجو یدسترس مجموعه نیا نگارش از هدف

 .است یپرستار رشته یتخصص و هیپا دروس اختصارات و اصطالحات از پرکاربرد

 و یپرستار رشته دروس از یآور جمع حاصل مجموعه اصطالحات و اختصارات این

بر معلومات  آن خواندن با زیعز انیدانشجو دوارمیام و است یپرستار معتبر یها رفرنس

 .ندیافزایب خود

 

 داود ظاهری عبده وند   

 دانشجوی کارشناسی پرستاری     

davoodzaheri2500@gmail.com  

 ۱۳۹۷پاییز        
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 آناتومی

 
 :یآناتوم یها جهت
 یقدام(: anterior)وریانتر

 یخلف(: posterior)وریپوستر

 یانیم(: medial)الیمد

 یکنار(: lateral)لترال

 یداخل(: internal)نترنالیا

 یخارج(: external)اکسترنال

 یفوقان(: superior)وریسوپر

 یتحتان(: inferior)ورینفریا

 مرکز به کینزد(: proximal)مالیپروکز

 مرکز از دور(: distal)ستالید

 سر طرف به(: cranial)الیکران

 نخاع یانتها طرف به(: caudal)کودال

 کردن خم(: Flexion)فلکشن

 کردن باز(: Extension)کستنشنیا

 کردن کینزد(: Adduction)اداکشن

 کردن دور(: Abduction)ابداکشن

 بردن باال(: Elevation)شنیالو

 بردن نییپا(: Depression)دپرشن

 

  :صورت و سر یآناتوم
head, Cephalic :سر 

skull :جمجه 

fontanelle :مالج 

hair :مو  

frontal :یشانیپ 

face, Facial :صورت 

derm, skin :پوست 

lip :لب 
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cheek :گونه 

chin :چانه 

ear :گوش 

auricle :گوش الله 

nose :ینیب 

eyebrow :ابرو 

palpebrae :پلک 

eye, optic :چشم 

eyeball :چشم کره 

 

 :گوارش دستگاه یآناتوم
oral, mouth :دهان 

tooth :دندان 

lingua :زبان 

salivary gland :یبزاق غدد 

palate :کام 

pharynx :حلق 

tonsil :لوزه 

nasopharynx :ینیب حلق 

oropharynx :یدهان حلق 

laryngopharynx :یا حنجره حلق 

larynx :حنجره 

esophagus :مری 

peritoneum :صفاق 

abdominal :شکم 

umbilicus :ناف 

stomach, gaster :معده 

liver :کبد 

gall bladder :صفرا سهیک 

pancrease :لوزالعمده 

thymus :موسیت 

spleen :طحال 

appendix :سیآپاند 
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small intestine :کیبار روده 

deuenum :دوازدهه 

bowel :روده 

colon :بزرگ روده 

cecum :کور روده 

rectum :روده راست 

anal canal :مقعد کانال 

anus :مقعد 

 

 :ها اندام و تنه یآناتوم
body :تنه 

neck :گردن 

comb :شانه 

clavicle :ترقوه 

scapula :کتف 

humerus :بازو استخوان 

for arm :ساعد 

ulna :ساعد یداخل استخوان 

radius :ساعد یخارج استخوان 

Carpusمچ دست : 

hand :دست 

digitus :انگشتان 

nail :ناخن 

sternum :جناغ 

thoracic, chest :نهیس قفسه 

rib :دنده 

waist :کمر 

flank :پهلو 

pelvice :لگن 

femor :ران 

genicular :زانو 

patella :کشکک 
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leg :ساق 

tibia :ین درشت 

fibula :ین نازک 

foot :پا 

 

 :یعصب دستگاه یآناتوم
encephal,  brain :مغز 

medulla oblongata :النخاع بصل  

pons :یمغز پل 

midbrain :یانیم مغز 

cerebellum :مخچه 

cerebrum :مخ 

spinal :نخاع  

vertebral column :یا مهره ستون 

cervical :یگردن 

thoracic :یا نهیس 

lumbar :کمری 

 

 :عضالت یآناتوم
joints :مفاصل 

muscles :عضالت 

 mamm, breast :پستان 

masseter :جونده عضله 

ligament :رباط 

cartilage :غضروف 

brachialis :ییبازو عضله 

gluteal :نیسر هیناح عضالت 

 

 :عروق و قلب و تنفس دستگاه یآناتوم
Pneum, lung, pulm :هیر 

trachea :ینا 

bronchous :ژهینا 
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pleura :جنب پرده 

diaphragm :افراگمید  

mediastinom :یا نهیس انیم 

card, heart :قلب 

atrium :دهلیز 

ventricle :بطن 

Vessel, angi :رگ 

artery :انیشر  

vein :دیور 

Capillary :رگیمو 

lymphatic :یلنفاو یها رگیمو 

lymph nodes :یلنفاو یها گره 

 

 

 :یتناسل و یادرار دستگاه یآناتوم
Ren, Nephr, Kidney :هیکل 

ureter :،یزنایم حالب 

bladder, Vesic, cyst :مثانه 

urethra :زراهیم شابراه،یپ 

testis :ضهیب 

penis :مرد یتناسل آلت 

uterus :رحم 

Ovary :تخمدان 

 

 ی:آناتوم اختصارات
PNS :یطیمح عصبی دستگاه 

CNS :یمرکز عصبی دستگاه 

ANS :خودکار یعصب ستمیس 

RUQ :شکم راست یفوقان ربع ی هیناح 

RLQ :شکم راست یتحتان ربع ی هیناح 

LLQ :شکم چپ  یتحتان ربع ی هیناح 

LUQ :شکم چپ یفوقان ربع ی هیناح 
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 فیزیولوژی

 

 :یولوژیزیف اصطالحات
 شیرو(: plasia )یپالز

 ها سلول تعداد شیافزا: یپالز پریه

 ها سلول تعداد کاهش: یپالز پویه

 نابهنجار تازه سلول شیرو: یپالز نئو

  نابهنجار سلول نیتکو: یسپالزید

 ها سلول تیماه نابهنجار رییتغ: یمتاپالز

 تغییر کارکرد سلولی: یپروسوپالز

 یوندیپ بافت در یعیطب ریغ رشد: یدزموپالز

 اندام ای سلول کی افتنین تکامل: یآپالز

 تکثیر فیبروبالست ها :یبروپالزیف

 ها دراتیکربوه از ریغ یمولکول به گلکوز اتصال :دیکوزیگل

 گلوکز قند شکستن :زیکولیگل

 نهیآم دیاس مثل یدراتیه کربن ریغ منابع از کبد توسط گلوکز دیتول :گلوکونئوژنز

 قطعه دو لآناستوموز: اتصا

 یماریب ای هیسوتغذ اثر بر بافت رفتن نیب از: یستروفید

 بدن از یعضو ای بافت پوست، یرفتگ لیتحل: یآتروف

 آن در موجود یها سلول شدن بزرگ اثر در اندام ای بافت حجم شیافزا :یپرتروفیه

 قلب استراحت حالت :استولید

 قلب انقباض ندیفرا :ستولیس

 قلب، خط صاف در نوار قلب نداشتن انقباض حالت :ستولیآس

 (یوندیپ)همبند یها بافت شدن سخت :بروزیف

 یداخل طیمح ثابت بایتقر طیشرا حفظ :یهومئوستاز

  سلول درون به مواد ورود :توزیآندوس

 بزرگ یها مولکول توزیآندوس :توزینوسیپ

 دنیبلع روش به زفاگوسیتوز: آندوسیتو

 تر ظیغل طیمح سمت به تراوا مهین طیمح کی در محلول ت: حرکاُسمز

 غلظت برای بیان محلول در موجود ذرات تعداد :اسمول

 آب گرم لویک کی یها اسمول زانیم :تهیاسموالل

 محلول تریل کی یها اسمول میزان یته:اسموالر
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 خون سرم کمتراز یتیاسموالل با یمحلول :کیپوتونیه محلول

 خون سرم شترازیب یتیاسموالل با یمحلول :کیپرتونیه محلول
 بدن عاتیما ریسا و سرم مانند یتیاسموالل با یمحلول :کیزوتونیا محلول

 دیجد یخون عروق رشد :وژنزیآنژ

  سرطان کننده جادیا عوامل ریسا و یکیزیف ،ییایمیش یفاکتورها :نوژنیکارس

  یفشار یتروما :باروتروما

 پوشاند یم را عضالت که یبریف بافت(:  fascia)ایفاش

 محلول ماده کی بودن ییایقل ای بودن یدیاس درجه :تهیدیاس

 کنند یم جذب را رطوبت که یمواد :یلیدروفیه

 کنند یم دفع را رطوبت که یمواد :یدروفوبیه

 بدن یاعضا جدار در میخ خوش یها توده یعیطب ریغ رشد(:  polyp)پیپول

 گرید بافت به بافت کی از یسرطان یها سلول مهاجرت :متاستاز

 یپوشش بافت میخ خوش سرطان: لومیپاپ

 غدد میخ خوش سرطان :آدنوم

 یپوشش بافت میبدخ سرطان :نومایکارس

 یوندیپ بافت میبدخ سرطان :سارکوما

 غدد میبدخ سرطان :نومیآدنوکارس

 خون در یانیشر ژنیاکس فشار کاهش :یپوکسمیه

 ها بافت در ژنیاکس سطح کاهش :یپوکسیه

 به میپتاس دوباره ورود علت به استراحت تیوضع به سلول برگشت :ونیزاسیرپوالر

 سلول از میسد خروج و سلول داخل

 و خروج سلول درون به میسد ورود علت به سلول یکیالکتر فعالیت :ونیزاسیدپالر

  سلول از میپتاس

 یچسبندگ: تهیسکوزیو

 آن که یا حفره وارهید قیطر از اندام کی از یبخش ای اندام کی یزدگ رونیب :ایهرن

 است کرده محصور را

 از بدن قسمت کی ای عضو کی یافتادگ: پروالپس

 بدن یدرون یمجرا ای دهانه کی شدن تنگ ای کیبار :سیاستئوز

 بدن سطح و یداخل اندام کی نیب ای یداخل اندام دو نیب یعیطب ریغ یمجرا :ستولیف

 یعروق ی هیتغذ دادن دست از دنبال به ها بافت مرگ: گانگرن

 خون حجم کاهش :یپوولمیه

 بدن یدما شیافزا: ایترم پریه

 خون یچرب شیافزا :یدمیپیل پریه

 فرکانس شدت :رزونانس

 انتشار :ونیفوزیر
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 یخونرسان: وژنیپرف

 یخونرسان کاهش: وژنیپرف پویه

 بافت در چرک شدن جمع :آبسه

 یسلول خارج عاتیما و خون شدن ییایقل: آلکالوز

 یویکل  مشکالت اثر بر یسلول خارج عاتیما و خون شدن ییایقل: کیمتابول آلکالوز

 یویر مشکالت اثر بر یسلول خارج عاتیما و خون شدن ییایقل: یتنفس آلکالوز

 یسلول خارج عاتیما و خون شدن یدیاس: دوزیاس

 یویکل مشکالت اثر بر یسلول خارج عاتیما و خون شدن یدیاس :کیمتابول دوزیاس

 یویر مشکالت اثر بر یسلول خارج عاتیما و خون شدن : اسیدیتنفسی دوزیاس

  نقطه از بدن  کیمرده در  یها ها و بافت از سلول یامجموعه ،یمردگبافت نکروز:

 گیرنده :رسپتور

 گیرنده شیمیایی :کمورسپتور

 عصبی هایرسان پیام :ترینوروترانسم

 دچار کم آبی شده استبه بیماری که  رسانی)مایع درمانی(آب  :ونیستادرایه

 کم آبی بدن :ونیاستدریده

 انقباض مویرگ ها برای حرکت خون در آن ها :وازوموشن

 مسئول ذخیره و انتقال اکسیژن در ماهیچه هاپروتئین  :نیوگلوبیم

 لوله، لوله مانند (:  tubul)توبول

 قشر :کورتکس

 مرکز :مدوال

 دریچه :اسفنکتر

 بازخورد: ( feedback)دبکیف

  هاماهیچه انقباض غیر ارادی :یتتان

 شکستن، تجزیه شدن (: lysis)زیل

لوله، سوراخ و هر گونه محل عبور برای جابجایی  عهر نوبه  (: shunt)شانت

  شودمایعات موجود در بدن از بخشی به بخش دیگر گفته می

 تیز، شدید(:  sharp)شارپ

  
 

 

 

 

 

 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
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 ایمونولوژی

 
 :یمونولوژیا اصطالحات

 یشناس یمنیا: یمونولوژیا

  خون سرم رد کیمونولوژیا خواص ریسا و ها یباد یآنت یریگ اندازه: یسرولوژ

 ای کیتحر با که سرطان، مانند هایماریب یبرخ یبرا یدرمان روش :یمونوتراپیا

 کندیم عمل یمنیا ستمیس پاسخ سرکوب

 یهاواکنش مطالعه   به که است یشناس خون یهاشاخه از یکی: یمونوهماتولوژیا

 پردازدیم یخون بیماری های صیتشخ یبرا یباد ینتآ-ژن یآنت

 یفرد از گرید یها بافت ای و استخوان مغز ،یادیبن یسلولها خون، وندیپ :کیآلوژن

  گرید فرد به

 واکنش ختنیبرانگ موجب بدن به ورود از پس که شودیم گفته یباتیترک به :ژنیآنت

 گردندیم یمنیا یها

 یداخل منشا با ژن یآنت: انروژنوس

 یخارج منشا با ژن یآنت: اگزوژنوس

 به هیشب یعملکرد با تواندیم که  ژن یآنت کی از یبخش (:کیمونوژنیا)مونوژنیا

 کنند کیتحر یاختصاص طور به را یمنیا ستمیس دیکل و قفل

 ییزا یمنیا موجب و شودیم ترشح دیسف یها گلبول از که یینپروتئ(: پادتن)یباد یآنت

 شودیم

 یباد یآنت: نیمونوگلبولیا

 ستندین یباد یآنت دیتول به قادر ییتنها به که یکیمونوژنیا ریغ مواد: هاپتن

 کند یم کیتحر را یمنیا ستمیس که ژن یآنت کی از یقسمت :توپ یاپ

 ماده کی ییزا یمنیا قدرت :یستیمونوژنیا

 و هانوفیلیائوز ها،لینوتروف :شامل گرانول یدارا دیسف یها گلبول: تیگرانولوس

 هالیبازوف

 ها تیمونوس و ها تیلنفوس: شامل گرانول فاقد دیسف یها گلبول :تیآگرانولوس

 ها تیگرانولوس کم تعداد: ینوتروپن

 یبافت یها تیمونوس: ماکروفاژ

 ژن یآنت به اتصال یبرا نیمونوگلوبیا گاهیجا: پاراتوپ

 یمنیا خود: ونیمیاتوا

  گوناگون عوامل به نسبت بدن یمنیا ستمیس ادیز واکنش ت،یحساس: یآلرژ

 شودیم یمنیا ستمیس دیشد و یعیرطبیغ واکنش باعث که است ژنیآنت ینوع: آلرژن

 زا یآلژ یسـلولها پاسـخ ـکیدرتحر مولکول کی ییتوانا: تهیسیآلرژن
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 کیآلرژ تیحساس باعث ای یآلرژ  به ابتال مستعد :کیآلرژن

 در یمنیا یها سلول به که است( اکمپلمان ه) عوامل از یامجموعه :کمپلمان ستمیس

 نمایدیم کمک پادتن دیتول و گانهیب یسلولها بردن نیب از

 تنوع :ونیاسیوار

 تیفاگوس یبرا را( ماکروفاژها مانند) یمنیا یسلولها که است یمولکول: نیاُپسون

 کندیم کیتحر ژنیآنت کی کردن

 فعال B یها سلول: لنفوبالست

 خود یاختصاص ژن یآنت به دراتصال مولکول کی ییتوانا: تهیسیژن یآنت

  یاختصاص یمنیا پاسخ کیتحر در مولکول کی ییتوانا: تهیسیمونوژنیا

 عفونت برابر در مقاومت یبرا ییتوانا :یتیونیمیا

 دیسف یها گلبول: تیلکوس

 شود جهش کی تواند یم که اشعه، ای ییایمیش ماده کی مانند ملیاعهر :موتاژن

 یادیبن یها سلول(:  stem cell)سل استم

 کنند یم بیتخر را ها یباکتر مینزآ ترشح با که ییها نیپروتئ: کمپلمان

 شوند یم دیتول ها تیلکوس لهیوس به که ییها نیپروتئ: ها نیتوکیس

 است معلق هوا در کهی آلرژن :آلرژن رویا

 شوک و یتنفس مشکالت تورم، با دیشد کیآلرژ واکنش :کیالکسیآناف

 واکنش آغاز بدن در ها سل ماست توسط که است یعیطب ییایمیش ماده کی: نیستامیه

 شود یم آزاد بدن دهید بیآس نقاط در التهاب به منجر که کیآلرژ یها

 برابر در مربوطه یها سمیارگان برابر در خاص یها یباد یآنت حضور با: ونیمیا

 شود یم محافظت خاص عفونت کی

 عفونت استخوان، مغز بیآس با  که یعیطب خون دیسف یها سلول از نوع کی: لیبازوف

  پیدا می کنند شیافزا در بدن کیآلرژ یها واکنش ای ،یانگل یها

 و کیآلرژ یها واکنش واسطه که خون دیسف یها سلول از نوع کی: لینوفیائوز

 عفونت برابر در بدن از دفاع ها یباکتر و ها انگل

 فایا بدن یمنیا ستمیس در یمهم نقش که خون دیسف یها سلول از نوع کی: تیلنفوس

 کند یم

 یساز لخته(:  flocculation)ونیفلوکوالس

 باشد شتریب ژن یآنت از یباد آنتی مقدار: پروزون

 باشد ژن یآنت از کمتر یباد آنتی مقدار: زون پست

  خون دیسف یهاچهیگو انواع توسط شده ساخته یهانیتوکیس: هانینترلوکیا

ساخته و موجب  روسیآلوده به و زبانیم یهاسلولاز  که  نیپروتئ ی: نوعنترفرونیا

 شوندیمقاومت بدن م شیو افزا یمنیا ستمیس کیتحر

 پیشگیری از عفونت(:  aseptic)آسپتیک
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 در خونبیماری زا  های انتشار باکتری سپتی سمی:

 سلول شده یزیر برنامه مرگ :آپوپتوز

 

 

 

 

 

 :یمونولوژیا اختصارات
APC :ژن آنتی کننده عرضه یها سلول 

APP :حاد فاز نیپروتئ 

CRP :شود یم ادیز ها التهاب در آن مقدار که حاد فاز پروتئین ینوع 

IVIG : نیمونوگلوبولیا 

MHC :ینسج یسازگار یاصل کمپلکس 

SLE :لوپوس یماریب 

AIDS :یانسان یمنیا نقص یماریب 

B cell :تیلنفوس B 

T cell :تیلنفوس T 

Ig :نیمونوگلبولیا 

IgG :نیگلبول گاما 

NK: یعیطب کشنده یها سلول 
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 میکروبیولوژی

 
 :یولوژیکروبیم اصطالحات

 یشناس کروبیم :یولوژیکروبیم

  شوندینم دهید رمسلحیغ چشم با که هستند یجانداران ،بمیکروارگانیسم: میکرو

 ندارند هسته که یجانداران ساده، جانداران: وتیپروکار

 دارند هسته که یجانداران ده،یچیپ جانداران: وتیوکاری

 انگل(:  parasite)تیپاراز

 نهیکور یباکتر یماریب نیا عامل ،یتنفس دستگاه ییایباکتر حاد یماریب :یرفتید

 است ایفترید ومیباکتر

 یلپروماتوس ومیکوباکتریما یباکتر توسط که ییماریب جذام،(:  leprosy)یلپروس

 دیآ یم بوجود

 است سیآنتراس لوسیباس یماریب آن عامل زخم، هآنتراکس: سیا

 جادیا یتتان ومیدیکلوستر یباکتر سبب به که یعفون یماریب ینوع کزاز،: تتانوس

 شودیم

 کرده ترشح را آن یباکتر ای و دارد وجود یباکتر در که است یسم(:  toxin)توکسین

 است

 خود رامونیپ طیمح در و دیتول ییایباکتر سلول که ندیگومی  را یسم: نیاگزوتوکس

 کنندیم ترشح

 ویروالنس: شدت بیماری زایی

 دارند یارشته ای یالهیم شکل که ییهایباکتر به :( bacilli)لیباس

  دارند یا کره شکل که ییهایباکتر به(:  coccus)یکوکس

آنتی  به و ردیگینم رنگ و است رینفوذناپذ ها یباکتر نیا ی وارهید: یمنف گرم

 هستند تر مقاوم ها بیوتیک

 یکمتر مقاومت و رندیگیم رنگ و است ریپذ نفوذ ها یباکتر نیا ی وارهید: مثبت گرم

 دارند هاآنتی بیوتیک  به نسبت

 . کند متوقف را هایباکتر رشد تواندیم که شودیم گفته یاماده هر به :کباکتریو استاتی

 را ها یباکتر تواند یم میمستق طور به که یا ماده هر به کش، یباکتر: دیسا ویباکتر

 بکشد

 یباکتر ضد: کیوتیب یآنت

 هاگ (: spore)اسپور

 هوا در معلق مواد: آئروسل

  ییزا یماریب عامل: پاتوژن
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 ییزا ییماریب: یتیپاتوژنس

 ینهفتگ ای کمون دوره (: incubation)ونینکوباسیا

 شودیم یناش دومیپال ترپونما یباکتر از که است یزشیآم یماریب ینوع: سیسفل

 یمنیا ستمیس کننده سرکوب عوامل :ویساپرس منویا

 خون در زنده یها یباکتر حضور: یمیباکتر

 توسط که است یسم آن کننده   جادیا عامل که است کننده فلج یماریب کی :سمیبوتول

 شودیم دیتول نومیبوتول ومیدیکلوستر یباکتر

 نیب از را هاآن و کنندیم حمله هایباکتر به که هستند ییهاروسیو :وفاژیباکتر

 برندیم

 توسط شده دیتول یسم مواد بردن نیب از به قادر که یباد یآنت: نیتوکس یآنت

 است ها یباکتر و ها روسیو جمله از ها سمیکروارگانیم

 و کنند یم دایپ تجمع بدن از یخاص یجا در که ییها سمیکروارگانیم (: flora)فلور

 دارند زبانیم جانوران با یستیهمز رابطه

 به یرونیب طیمح از DNA شدن وارد اثر بر یکیژنت یدگرگون: ونیفورماس ترانس

 سلول درون

 تماس قیطر از یکیژنت ماده که است یندیفرا (: conjugation)ونیکونژوگاس 

 ردیگیم صورت هم با یباکتر دو میمستق

  عفونت جادیا بدون زبانیم در( سمیکروارگانیم) یعفون عامل ریتکث و رشد: زهیکولون

 باشد یم

 یستیهمز :سیوزیمبیس

 مردن ای هیتجز از پس تنها و دارد وجود یباکتر در که ندیگو را یسم: ناندو توکسی

 شودیم آزاد ییایباکتر سلول شدن یمتالش ای

 و یمعدن مواد ار استفاده با را یموادآل که هستند یجانداران ها اتوتروف :اتوتروف

  سازندیم ساده مواد

 یازهاین رفع و یانرژ نیتأم یبرا سمیارگان آن، در که است یندیفرا: هتروتروف

 کندیم استفاده زنده موجوات ریساه شد ساخته یآل مواد از خود ییغذا

 

 

 

 

 



 اصطالحات و اختصارات پرستاری

                                                 وند گردآوری: داود ظاهری عبده

18 

  کیژنت 

 
 اصطالحات ژنتیک:

  کروموزوم کی یرو بر وراثت واحد: ژن

 X شکل به نیپروتئ وDNA  از متشکل یساختار: کروموزوم

 به والد کی از واحد کی عنوان به که یکرموزوم( n) کامل مجموعه کی: ژنوم

 رسدیم ارث

 همتا یها کروموزوم: همولوگ

 باشد داشته کسانی آلل جفت کی که یفرد به(: گوتیهموز) گوسیهموز

 باشد داشته متفاوت آلل جفت کی که یفرد به (:گوتیهتروز) گوسیهتروز

 ژن کی مختلف شکل دو (: allele)آلل

 یسلول میتقس: سیوزیم

 DN یتوال در یارث رییتغ و اختالل کی جهش،: ونیموتاس

 یجنس ریغ یها کروموزوم: آتوزوم

 سلول ای موجود کی یکروموزوم بیترک: پیوتیکار

 کروموزوم یرو بر ژن گاهیجا: لوکوس

 کیسومات درسلول یاضاف کروموزوم کی ی وجود: یزومیتر

 باشد( 2n) یکروموزوم مجموعه دو یدارا که یسلول ای موجود: دیپلوئید

 ژنوم کی ای یکروموزوم مجموعه کی یدارا فقط که یسلول ای موجود :دیهاپلوئ

 باشد

 کند یم آلوده را ها یباکتر که یروسیو: وفاژیباکتر

  ها کروموزوم رشته ی دو از یکی :دیکرومات

   یفرد سمیارگان صیتشخ قابل ای مشاهده قابل یژگیو: پیفنوت

 برد یم ارث به خود نیوالد از فرد که آن، در موجود یها عو تنو ها ژن: پیژنوت

 کننده میتنظ  ژن: رگوالر نژ

 تخم: گوتیز

 هر عاملی که در دوران جنینی به ژن انسان آسیب وارد کندتراتوژن: 

 باشد مدهآ بوجود سلول کی میتقس از که مشابه یها سلول از یا مجموعه به: کلون

 درهنگام که( یکیژنت ریوغ یکیژنت)یناهنجار ،یمادرزاد (: congenital)تالیکانژن

 ددار وجود تولد

 کند یم کیتحر را مثل دیتول یا و (یسلول میتقس )توزیم که یا ماده :توژنیم
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 دروس اختصاصی   
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 داخلی و جراحی)برونر و سودارث(

 

 چشم

 
 :چشم اصطالحات

 ینیب دور: ایپروپیه

 ینیب کینزد: ایوپیم

   چشممردمک  یگشاد: سیازیدریم

 چشم مردمک یتنگ: سیوزیم

 چشم یخشک: یزروفتالم

 چشم یتنبل (: Amblyopia)ایوپیآمبل

 چشم ناخنک: ومیژیپتر

 چشم انحراف: سمیاستراب

 یچشم ریپ: سیکوزیبا پرس

 چشم ی کره یآمدگ جلو: سیپروپتوز

 چشم ملتحمه ورم: سیکموز

 ینیب دو: ایپلوپید

 چشم کره داخل عفونت: تیاندوفتالم

 چشم ی ملتحمه التهاب: تیکونژکتو

 هیقرن التهاب: تیکرات

  ملتحمه و هیقرن همزمان التهاب: تیویکراتوکنژنکت

 هیقرن از یقسمت برداشتن: یکراتکتوم

 چشم هیتخل: یترکتومیو

 پلک التهاب(:  Blepharitis)تیبلفار

 (نیرت) هیشبک به بیآس: ینوپاتیرت

 دیمروار آب: کاتاراکت

 پلک یافتادگ: پتوز

  پلک پوست ریز  یکوچک و سفت زردرنگ، یبرآمدگ: زانتالسما

 زشیر اشک(:  epiphora)فورا یاپ

 یعدس یمادرزاد فقدان: ایآفاک

 چشم فقدان: ایآنوفتالم
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   پلک درد بدون تورم: ونیشاالز

 ناصاف هیقرن سطح: سمیگماتیآست

 یینایب عصب ادم: یپاپ ادم

 خارج طرف به پلک برگشتن: ونیاکتروپ

  داخل طرف به پلک برگشتن: ونیانتروپ

 چشم ی کره یزدگ رونیب :اگزوفتالموس

  چشم داخل طرف به هامژه معکوس رشد: سیازیکیتر

 چشم کی وجود: ایکلوپیس

 چشم داخل فشار شیافزا اه،یس آب: گلوکوم

 یرنگ کور سم،یدالتون: یستروماتوپسید

   یکور شب: ایکتلوپین

 چشم ی کره یاراد ریغ و ینوسان حرکات: ستاگموسین

 گرید چشم التهاب خاطر به سالم چشملتهاب ا :ایافتالم کیسمپات

  چشم یزریل یجراح: کیزیل

 چشم دنید ی لهیوس: افتالموسکوپ

 دوچشم هر ای کی در یینایب دانیم از یمین در اختالل: یآنوپ یهم

 چشم مردمک کننده منقبض یداروها: کیوتیم

 چشم مردمک کننده متسع یداروها: کیاتیدریم
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 گوش

 
 :گوش اصطالحات

 یشناس گوش: یاوتولوژ

 یسنج ییشنوا: یومتریاُد

  یانیم گوش استخوان یعیرطبیغ رشد: اتواسکلروز

 گوش دنید یبرا یا لهیوس: اوتوسکوپ

 گوش التهاب :تیاوت

 یانیم گوش التهاب: ایمد تیاوت

 گوش از ترشحات خروج: اتوره

 گوش در درد ای ینیسنگ احساس: یاوتالژ

 یانیم گوش تومور: کلستئاتوم

 ییناشنوا ،یکر (: Deafness)دافنس

 صماخ پرده(:  tympanic)تمپان

 یدرون گوش آماس: تیَرنتیالب

 صماخ پرده برش: ینگوتومیریم

 گوش وزوز: توسینیت

 یگوش ریپ: سیکازیب سیپر

 ندارد گوش ی الله که یکس: یاوت آن

 یجراح لهیوس به صماخ پرده میترم: یمپانوپالستیت

 گوش در یرکاب استخوان برداشتن: یاستاپرکتوم
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 پوست
 

 

 :پوستاصطالحات 
 یشناس پوست: یدرماتولوژ

 روپوست: درمیاپ

 پوست میضخ هیال: درم

 پوست نیریز هیال: پودرمیه

 پوست در نیاالست و کالژن کننده دیتول یها سلول: بروبالستیف

 پوست استحکام مسئول نیپروتئ: کالژن

 پوست کشش مسئول نیپروتئ: نیاالست

 پوست یشاخ هیال: کورنِئوم اِستراتوم

 و نرم را پوست(سبوم) یچرب ترشح با که درم یاپ در موجود غدد :سباسه غده

 کنند یم ریپذ انعطاف

 پوست یشاخ هیال ضخامت شیافزا: ونیکاسیفیکنیل

 زخم (: lesion)ونیلس

 گفته نهایا مانند و جوش ر،یکه سرخجه، آبله، به یجلد بثورات بثور؛ جمع: بثورات

 شود یم

 بر روی پوست عاتیضا از گستردهراوان ف بثورات(:  rash)راش

 پوست ریز یکوچک و سفت توپر یبرآمدگ (: papule)پاپول

  عیما از پر کوچک تاول: کولیوز

 شدن پوست پوست: نگیکراست

 مو کولیفول التهاب اثر بر پوست یرو بر یجوش ، کورک (: boil)لیبو

 پوست یعیطب ریغ تیوضع گونه هر: سیدرماتوز

 پوست التهاب: تیدرمات

  پوست یها دانه رنگ شیافزا: ونیگمانتاسیپهیپر

 پوست رنگ کننده جادیا ماده: نیمالن

 پوست در نیمالن کننده دیتول یها سلول: تیمالنوس

 پوست نیمالن یها سلول تومور: مالنوما

 عیما از پر بزرگ تاول (: bulla)بوال

  یسیپ لکه، لکه صورت به پوست رنگ رفتن دست از (: vitiligo)گویلیتیو

 خارش (: pruritus)توسیپرور

 پوست یکروبیم عفونت :ودرمایپ
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  پوست یرو بر گونه نوار خطوط(:  striae)ایاستر

 پا و دست یرو بر یگوشت یا غده: لیزگ

 پا و دست پوست شدن سخت: نهیپ

 بدن نقاط در زرد رنگ به کلسترول تجمع: زانتوما

 ها یباکتر توسط پوست عفونت: تیسلول

 پوست یها سلول رشد شیافزا اثر بر یمنیا خود یماریب صدفک،: سیازیپسور

 دهد یم لیتشک را پوست یرونیب هیال که یبروزیف نامحلول نیپروتئ کی :نیکرات

 پوست شدن میضخ: یاسکلرودرم

 بدن یها رگ از رونیب در خون شدن جمع: هماتوم

 3mm از تر کوچک قطر با هماتوم(:  petechia)یپتش

 یا رهیدا و cm1  قطر با هماتوم(:  purpura)پورپورا

 ادیز قطر با کبود و رنگ یآب هماتوم(:  ecchymosis)موزیاک

 پوست ریز یها رگیمو یگشاد: یتالنژکتاز

 ها ناخن اطراف قارچ و ییایباکتر التهاب: ایشیپارون

 ییمو پر: سمیرسوتیه

 مو فقدان: یآلوپس

 خاصیت ارتجاعی پوست تورگور پوستی:

 تاول (: blister)ستریبل
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 گوارش
 

 :گوارش اصطالحات
 ییاشتها یب: ایآنورکس

 یخون استفراغ: هماتمز

 خشک دهان: ایزروستوم

 ادیز یهوا بلع: ایروفاژیا

  زدن عق رفلکس(:  gag)گگ

 زدن عق(:  retching)نگیرتچ

 بزاق (: saliva)وایسل

 زدن آروغ: نگیبلچ

 مشکل بلع: یسفاژید

 بلع هنگام درد: ینوفاژیاد

  ینوش پر: یپسید یپل

 یخور پر: یفاژ یپل

 تهوع(:  nausea)نوزآ

 استفراغ :( vomiting)نگیتیووم

  دهان حفره بد یبو: سیتوس یهال

 یمر نامناسب یدود حرکات: یآکالز

 زبان التهاب: تیگلوس

 لثه التهاب: تیژنژو

 یبزاق غدد التهاب: سیتیاالدنایس

 مقعد و روده راست التهاب: تیپروکت

 دهان مخاط التهاب: تیاستومات

 معده التهاب: تیگاستر

 شکم حفره پوشش التهاب: تیتونیپر

 کبد عفونت: تیهپات

 صفرا سهیک التهاب: تیستیس کوله

 پانکراس التهاب: تیپانکرات

  کولیورتید کی التهاب: تیکولسیورتید

 هاضمه سوء: یپپس سید

 کردن نفخ (: bloating)نگیبلوت

 دل سر سوزش: سیپروس
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 معده زخم: اولسر کیپپت

  یمر ینییپا قسمت در یدود حرکات نبود: یآشاالز

 یمر بودن بسته ای یمادرزاد فقدان: یآترز

   نیپروتئ کننده هضم میآنز :نیپسیتر

 شود یم معده وارد ینیمع فواصل در که یادیز یغذا مقدار: بولوس

  معده محتویات عیسر هیتخل به نسبت بدن عیسر واکنش: نگیدامپ سندرم

 یدود حرکات(:  peristalsis)سیستالسیپر

  ایای رودهبیماری التهاب معدهگاستروآنتریت: 

 شکم مانند یخال تو طبل یصدا: یمپانیت

 رسان غذا سوند: وبیت نگیدیف

  معده یرو یسوراخ جادیا: یگاستروستوم

  ژژنوم در یسوراخ جادیا :یژژنوستوم

 کولون در یجراح برش انجام :یکلستوم

  صفرا سهیک برداشتن: یکتومیستیس کوله

 دوازدهه به ناستوموزآ و لوریپ برداشتن: یانترکتوم

 آندوسکوپ با کولون دنید: یکولونوسکوپ

 NGT قیطر از غذا دادن: گاواژ

  معده کردن پاک: الواژ

 مفرط یالغر(:  cachexiaکاشکسی )

 شده هضم مهین یغذا: موسیک

 لوریپ دهانه کردن گشاد یبرا یجراح روش: یپالست لورویپ

 یعضالن فیضع وارهید از یمخاط بافت یزدگ رونیب: کولیورتید

 روده در کولیورتید نیچند حضور: کولوزیورتید

  مخاط یرو دیسف یها تکه :یلکوپالز

 کیکلر دیاس فقدان :ایدریآکلره

 شکم درد و یگرفتگ: کرامپ

 صفاق در عیما تجمع: تیآس

 کبد دیشد التهاب: روزیس

 مقعد در شکاف و ترک: شریف

 مدفوع دفع یبرا هودهیب زدن زور :تنسموس

 بدبو و یریق مدفوع: ملنا

 مقعد هیناح یها دیور اتساع: دیهموروئ

 (: اسهالdiarrhea آ) ارهید

 یخون اسهال :یسانترید
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 چرب مدفوع: استئاتوره

 مدفوع(:  stool)استول

 روشن قرمز رنگ به یخون مدفوع: ایهماتوشز

 بوستی: شنیپیکانست

 

 

 

 

 

 :گوارش اختصارات
NGT :یا معده ینیب لوله 

OGT :یا معده دهان لوله 

NJT :یا دوازدهه ینیب لوله 

TPN :یدیور کامل هیتغذ 

I&O: دفع و جذب 

OGT: یا معده یدهان ی لوله 

GI: یا روده_یا معده 

GT: یگاستروستوم لوله 

LFT :کبد یعملکرد تست 

UGS :گوارش دستگاه یفوقان قسمت از یعکسبردار 

 C t t :کولون هیتخل زمان 

ERCP :پانکراس و یصفراو یمجار دیرتروگر یآندوسکوپ 

 IBS :ریپذ کیتحر روده سندرم 

GERD :یمر به معده رفالکس یماریب 

AC: کولون  

EGD :دوازده و ،معده یمر یآندوسکوپ 

SOOB :رتبس خارج هیتغذ 
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 کلیه و مجاری ادراری  
 

 :یادرار یمجار و هیکل اصطالحات
 یویکل مشکالت یبررس: ینفرولوژ

 یادرار یمجار یپزشک: یاورولوژ

 ادرار ترشح و لیتشک شیافزا: ورزید

  ادرار تکرر(:  frequency)یکوئنسیفر

  یپرادرار: یاور یپل

 روز در تریل یلیم 50 از کمتر ادرار ده برون :یآنور

 روز در میلی لیتر 500 از کمتر کمتر  ادرار ده برون :یگوریاول

 ادرار در یباکتر وجود :یوریباکتر

 دشوار ای دردناک صورت به ادرار هیتخل :یاور سید

 ادرار در خون وجود :یهماچور

 کردن ادرار یبرا خواب از شدن داریب(:  nucturia)یناکچور

  یادرار شب (: enuresis)زیانورز

 ادرار در گلوکز دفع :یکوزوریگل

 خون در اوره شیافزا: یاورم

 خون در یتروژنین داتیزا شیافزا: یازوتوم

 ادرار در نیپروت وجود: ینوریپروتئ

 ادرار در خون دیسف یها گلبول وجود :یوریپ

 ادرار یاریاخت یب(:  incontinece)ننسینکانتیا

 ادرار ترشح و لیتشک شیافزا: ورزید

 آور ادرار یها دارو: کیورتید

 هیکل در عیما شدن جمع: درونفروزیه

 عضله سمیمتابول حاصل شده جادیا دیزا فراورده :نینیکرات

 ها هیکل دفع تیقابل زانیم :رانسیکل

  زیالید دستگاه درون از خون عبور: زیالیهمود

 هیکل یها انیشر شدن سخت: نفرواسکلوروز

 دینما بیتخر را هیکل بافت که یعملکرد ای دارو ، ماده نوع هر :کیتینفروتوکس

 هیکل در میبدخ تومور: نفروبالستوم

  یویکل یها سنگ :سینفرولیتیاز

 یویکل مربوط یماریب :ینفروپات

 یویکل مشکالت: کینفروت
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 هیکل از یزیخونر: ینفروراژ

 یویکل یها گلومرول به بیآس یماریب: نفروز

 هیکل یها نفرون در برش: ینفروستوم

 هیکل برداشتن: ینفروکتوم

 مثانه التهاب :تیستیس

 پروستات غدد التهاب :تیپروستات

 هیکل لگنچه التهاب :تیلونفریپ

 یگلومرول یها رگیمو التهاب :ستیگلومرونفر

 میزنای التهاب: تیاورتر

 سنگ شکستن: یپسیتر

 ها سنگ شکستن یبرا یصوت امواج از استفاده :یپسیتوتریل

 مثانه برداشتن :یستکتومیس

 مثانه ی مشاهده: یستوسکوپیس

 سوند (: catheter)کاتتر

 سنگ برداشتن منظور به هیکل بازکردن :یتومیلولیپ

 حد از شیب قیتعر: سهیپر هیدروزی

 یتناسل آلت نیریز درسطح مرد شابراهیپ سوراخ شدن باز: اسیپوسپادیه

 یتناسل آلت پشت سطح در مرد شابراهیپ سوراخ شدن باز: سیاسپاد یاپ
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 :یادرار یمجار و هیکل اختصارات
BUN: خون اوره تروژنین 

CKD (Choronic Kidney Disease  :)یویکل مزمن یماریب 

 Acute Kidney Disease ) AKD :) یویکل حاد بیماری   

CRF (Chronic Renal Failure  :)یویکل مزمن یینارسا 

ARF (Acute Renal Failure  :)یویکل حاد یینارسا 

PCN: ینفروستوم 

GFR: یگلومرول ونیلتراسیف زانیم 

ESRD: یویکل شرفتهیپ یینارسا 

UTI (Infection  Urinary Tract عفونت :) یادرار یمجرا 

KUB: مثانه و هیکل از یبردار عکس 

IVP :یدیور داخل یگراف لویپ 

PKD: کیستیک یپل هیکل یماریب 

ATN :یتوبول حاد نکروز 

UBB :یادرار درناژ سهیک 

HNV :است نکرده ادرار 
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 قلب و عروق

 
 :عروق و قلب صطالحاتا

 رگ داخل یفضا یپاتولوژ صیتشخ یبرا عروق از یبردار عکس :یوگرافیآنژ

 ها رگ انسداد رفع یبرا عروق در یبالن دادن قرار :یوپالستیآنژ

 یعیطب ریغ قلب ضربان(: یتمیر سید)یتمیآر

 حاجب ماده کمک با ها انیشر از یبردار عکس: یوگرافیآرتر

 عروق زدن دور یبرا یجراح روش زدن، دور(:  by pass)پس یبا

  خون در ژنیاکس کمبود از یناش پوست یکبود: انوزیس

 قلب یعیطب ریغ یصداها: سوفل

 یتیوضع خون فشار: کیارتواستات

 وکاریم یسکمیا از یناش نهیس قفسه درد: نیآنژ

 یچرب پالک (: atheroma)آتروما

 می پوشاند را یلنفاو و یخون یهارگ درون که هاسلول از ینازک ه  یال: ومیاندوتل

 عروق در یچرب شدن سخت و تجمع: آترواسکلرروز

 بافت یناکاف یریگ ژنیاکس: یسکمیا

 کرونر عروق یساختمان تیحما جادیا جهت شده بافته یتور کی (: stent)استنت

 انسداد از یریشگیپبرای 

 شود یم خون لخته هیتجز باعث که یندیفرا ای ماده: کیتیترمبول

 یم یریگ اندازه یقلب عضله صدمه صیتشخ در که ییوکاردیم نیئپروت: نیتروپون

 شود

 یفرد قلب عضله افیال از ناهماهنگ انقباضات: ونیالسیبریف

 رگ وارهید فیضع نقطه در انیشر اتساع ای سهیک کی: سمیآنور

 خون فشار شیافزا: ونیتانس پریه

 خون فشار کاهش: ونیپوتانسیه

 قلب کاردیپر در عیما تجمع: یقلب تامپوناد

 قلب ساز ضربان(:  pacemaker)کریم سیپ

 یصوت امواج از استفاده با قلب از یبردار ریتصو: یوگرافیکارد اکو

ضربان  لیتبد یبرا نهیس قفسه به یکیالکتر شوک از استفاده روش: وورژنیکارد

 یعاد تمیر کی به قلب یعیطب ریغ

 کاردیپر وژنیاف عیما دنیکش: سنتز ویکاردیپر

 قلب یداخل ی هیال التهاب: تیآندوکارد

 عروق یگرفتگ اثر بر بافت نکروز: انفارکتوس
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 قلب ضربان شیافزا: کارد یتاک

 قلب ضربان کاهش: کارد یبراد

 قلب کاردیپر ی هیال التهاب: تیکاردیپر

 قلب التهاب: تیکارد

 یقلب ستیا: ارست اکیکارد

 قلب چهیماه یماریب: یوپاتیم ویکارد

 قلب اتساع: یکتازیکارد

 قلب یعضالن هیال: کارد ویم

 یقلب منشا یادار: کیوژنیکارد

 قلب یماریب: یوپاتیکارد

 یشناس عروق و قلب: یوازولوژ ویکارد

 قلب عضله یماریب: یوپاتیومیکارد

  یکاردیپر ی سهیک از عیما ونیراسیآسپ :وسنتزیکاردیر

 یجراح روش به کارد یپر یرو یا پنجره کردن باز: یوتومیکاردیپر

 یعروق-یقلب: وازکوالر ویکارد

 قلب برش: یوتومیکارد

 نهیس راست سمت در قلب: یکارد دکسترو
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 :عروق و قلب اختصارات
ACS (Acute Coronary Syndrom   :)حاد یکرونر سندرم 

CAD: یکرونر یها انیشر یماریب 

IHD: قلب کیسکمیا یماریب 

HTN: خون یپرفشار یماریب 

HLP: ینمیپوپروتئیپرلیه 

CABG :یکرونر انیشر پس یبا وندیپ 

CAG: یکرونر یوگرافیآنژ 

DOE: کوشش نفس یتنگ 

APE: یویر حاد یآمبول 

 MI: وکاردیم آنفارکتوس 

AMI: یقلب حاد سکته 

ARF: حاد یسمیرومات تب 

MR :ترالیم چهیدر یینارسا 

CPR: یویر یقلب یایاح 

FHR: نیجن قلب ضربان زانیم 

BPفشارخون : 

SBP: کیستولیس خون فشار 

ABP: یانیشر خون فشار 

DVT: یعمق اهرگیس ترومبوز 

AVF: یدیور یانیشر ستولیف 

BCLS ریوی پایه: احیای قلبی 

ACLS: شرفتهیپ ریوی یقلب یایاح 

HR: قلب ضربان 

 :( Congestive Heart Fuilure) CHFقلب یاحتقان یینارسا 

HF: یقلب یینارسا 

ECG: قلب نوار 

SA: یزیدهل ینوسیس گره 

AV: یبطن یزیدهل گره 

ABG خون شریانی: گازهای 

VBG های خون وریدی: گاز 

TNG : نیتروگلیسیرینرص ق 
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 دستگاه تنفس  

 

 :تنفس دستگاه اصطالحات
  یعیطب تنفس (:eupnea) وپنهی

 یعیطب حد از شیب تنفس: پنه یتاک

 یعیطب حد از کمتر تنفس: پنه یبراد

 تنفس نداشتن (:aapne)آپنه

 نفس یتنگ: پنه سید

 :کیآپنوست بیترت)  میدار آپنه هیثان 30 مدت به قیعم وبازدم هردم بدنبال: کیآپنوست

 (آپنه،بازدم،آپنه دم،

 شبانه نفس یتنگ پشت، به دنیخواب ای شدن خم هنگام در نفس یتنگ: ارتوپنه

 تنفس عمق شیافزا: پرپنهیه

 تنفس عمق کاهش: پوپنهیه

 تنفس تعداد و عمق شیافزا: ونیالسیپرونتیه

 تنفس تعداد و عمق کاهش: ونیالسیپوونتیه

  آپنه و پرپنهیها، پوپنهیه از یمتناوب یها دوره: استوک نیشا

 پنه یبراد با همراه آپنه نامنظم یها دوره: وتیبا تنفس

 یسطح تنفس, CPR شروع از قبل تنفس: آگونال تنفس

 تنفس تعداد و عمق شیافزا: کاسمال تنفس

  عمق کم یها پنه یبراد: یسطح تنفس

 دیدریان کیکربن باالرفتن و خون ژنیاکس کاهش ،یخفگ: یکسیآسف

 دم هنگام در منقطع و باال تون با م،یمال یصدا (:crackles)کراکل

  یفوقان ییهوا راه انسداد دنبال به باال تون با خشن یصدا:) stridor)دوریاستر

 ینسب انسداد ای شدن کیبار به مربوط کالیموز مداوم یصدا(:  wheezing)نگیزیو

 ییهوا راه

 دهیشن سمع نیح که یویر یصدا تون در یعیطب ریغ رییتغ(:  egophony)یاگوفون

 شود یم

 سمع هنگام در یویر یصداها وضوح یعیطب ریغ شیافزا :یبرونکوفون

 یجدار ملتهب هیال دو مالش از یناش ،یموضع غژغژ ای ناهنجار یصدا :راب کشنیفر

 جنب پرده ییاحشا و

 حنجره بیآس ای یماریب از یناش صدا، قطع و اختالل: یآفون

 ژنیاکس کمبود: یآنوکس
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 جنب ی پرده کیتحر و التهاب(: تیپلور) یپلورز

 ها برونش یگرفتگ: اسپاسم برونکو

 برونش شدن دوشاخه محل: نایکار

 یخون خلط: یهموپتز

 اطراف بافت انضمام به حنجره ی همه ای یقسمت کردن خارج: یالرنژکتوم

 یجراح روش به تراشه کردن باز: یتراکئوتوم

 دنیکش نفس یبرا ینا در منفذ جادیا: یتراکئوستوم

 از استفاده با ها برونش و تراشه و الرنکس میمستق نهیمعا: یبرونکوسکوپ

 آندوسکوپ

 یپزشک یعکسبردار دستگاه: یفلوروسکوپ

 یجراح از استفاده با نهیس قفسه کردن باز: یتوراکتوم

 ها یماریب درمان یبرا سرما از استفاده: یوتراپیکر

 لوزه برداشتن: یلکتومیتانس

 حنجره التهاب: تیالرنژ

 ها لوزه التهاب: تیلیتونس

  حلق التهاب: تیفارنژ

  ینیب یمخاط یغشا التهاب(:  rhiritis)تینیر

 ها لوزه التهاب: تیتونسل

 سوم لوزه التهاب: تیدیآدنوئ

 ها نوسیس التهاب: تینوزیس

  ینیب از یزیخونر: سیستاکسیاپ

  ینیب از ترشحات خروج: نورهیر

 ها هیر عفونت ه،یالر ذات: یپنومون

 نهیس قفسه درد (: chest pain)نیپ چست

 ییهوا یها راه یفشردگ ای انسداد علت به ها، آلوئول کالپس: یآتلکتاز

 جنب یفضا در یچرک مواد تجمع(:  empyema)میآمپ

 جنب یفضا در عیما: هموتوراکس

 جنب یفضا در یعیطب ریغ عیما تجمع: پلور وژنیاف

 ها ژهینا التهاب: تیبرونش

 ها برونش ریناپذ برگشت و مزمن اتساع: یبرونشکتاز

 متسع یها آلوئول وارهید بیتخر: زمیآمف

 جنب یفضا در هوا: پنموتوراکس

   هیر یعملکرد تست: یومتریاسپ

 پلور از مواد کردن خارج: توراسنتز

 خون سنج ژنیاکس: یمتریاکس پالس
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 یاستنشاق یها دارو دادن یبرا یا هیوسل: زرینبوال

 مصنوعی تنفس دستگاه: التوریونت

 ها هیر اتساع و کشش تیقابل :انسیکمپل

 

 

  

 :تنفس اختصارات
CXR :نهیس قفسه یوگرافیراد 

URI (Upper Respiratory  یفوقان تنفس عفونت 

DP :پنه سید 

COPD :یویر انسداد مزمن یماریب 

ARDS :یتنفس حاد سترسید سندرم 

ETT :ینا داخل لوله 

ETT :ورزش تحمل تست 

PE :یویر یآمبول 

PND :شبانه یا حمله نفس یتنگ 

Ch.p :نهیس قفسه درد 

C.R :شده کنترل تنفس 

SOB :نفس یتنگ 

PTE :یویر کیترومبوت یآمبول 

  :CPدرد قفسه سینه 

UAآنژین ناپایدار : 

APEادم حاد ریوی : 

VCظرفیت حیاتی: 

TVحجم جاری : 
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 مغز و اعصاب
 

 

 :اعصاب و مغز اصطالحات
 یآلودگ خواب: یلتارژ

 جیگ (: confusion)وزیکانف

 التهاب مغزآنسفالیت: 

 فک شدن قفل :سموسیتر

 انیهذ(:  delirium)ومیریدل

 لرزش (: tremor)ترمور

 یدرد یب تیوضع ،یهوش یب: ایآنستز

 طیمح در رفتن راه به یفور ازین ،یحرکت یقرار یب :یزیآکات

 یفراموش (: amnesia)یآمنز

 خاص یحس ستمیس  قیطر از اءیاش درک عدم :یآگنوز

 آن یزدگ رونیب ای انیشر وارهید ضعف :سمیآنور

 یاراد هماهنگ حرکات انجام در اختالل :یآتاکس

 یخواب یب (: insomnia)اینسومیا

 نور تحمل عدم :یفتوفوب

 صرع (: epilepsy)یلپس یاپ

 تشنج(: کانوژن)ژریس

 است ههمرا جمجمه استخوان از یبخش برداشتن با که یجراح روشی: یکتومیکران

 نوعی روش جراحی جمجمهکرانیوتومی: 

 کندی حرکاتارادی،  حرکات انجام ییتوانا در اختالل :ینزیک سید

 آوا تولد روند در رییتغ ای صدا تیوضع در اختالل :یفون سید

 بدن ییانتها یها اندام بازکردن و یدگیکش با یبدن حالت ینوع :دسربره

 بدن ییانتها یها اندام یشدگ خم و یدگیکش با یبدن حالت ینوع :کهیدکورت

 باشد یم یعصب ستمیس اختالل دهنده نشان که یکل اصطالحی :ینوروپات

 یمغز راتییتغ اثر بر عقل یروان زوال :دمانس

  دید دانیم از یمین یینایب رفتن نیب از :یآنوپس یهم موسیهمون

  طیمح به نسبت ماریب واکنش عدم: کینتیآک سمیموت

 سر دور به طیمح چرخش احساس جه،یسرگ(:  vertigo)گویورت

  چشمان رفتن یاهیس ای و تعادل عدم احساس ،یجیگ: نسیزید

  ییایگو ییتوانا در اختالل ،یشیپر زبان: یآفاز
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   مدت یطوالن یهوشیب ینوع :کما

 صورت به عضله متناوب شدن شل و انقباض با که یاراد ریغ یحرکات: کلونوس

   ردیگ یم صورت عیسر و یپ در یپ

  یاراد ریغ یلرزش حرکات :سیکسیآستر

  شدن سوزن سوزن ،یکرخت احساس: یپاراستز

 آهسته و کند اریبس صورت به یاراد حرکات انجام و کردن صحبت: ینزیک یبراد

  کیاتیس عصب التهاب: کیاتیس

 کلمات یادا در اشکال: یزآرترید

نورودژنراتیو: وضعیتی که سبب زوال سلول های طبیعی سیستم عصبی یا عملکرد 

 آن ها می گردد

 ناقص سکته :یآپوپلکس

 یقرار یب :ونیتاسیآژ

 (ها پا و ها دست) ها اندام و عضالت ناقص فلج: یپارز

 بدن ی مهین کی ناقص فلج: یپارز یهم

 پا و دست چهار ناقص فلج: یپارز( تترا)یکوادر

 ها پا ناقص فلج: یپاراپارز

 معده یحرکت اختالل: یگاستروپارز

 (ها پا و ها دست) ها اندام و عضالت کامل فلج: یپلژ

 بدن ی مهین کی کامل فلج: یپلژ یهم

  ها پا کامل فلج: یپاراپلژ

 پا و دست چهار کامل فلج: یپلژ( تترا)یکوادر

 

 :اعصاب و مغز اختصارات
EEG :یمغز نوار 

CVA (Cerebral Vascular Accident  :)یمغزکامل   ی سکته 

TIA (Transient Ischemic Attack  :)مغزی سکته ناقص 

PVD :یطیمح اعصاب یها یماریب 

CP :یمغز فلج 

ICP :یمغز داخل فشار 

LOC :یاریهوش سطح 

SCI :ینخاع بیآس 

DTR :یتاندون یها رفلکس 

GCSمعیار کمای گالسکو : 
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 غدد و هورمون
 

 :ها هورمون و غددات اصطالح
 آنها سمیمتابول و زیردرون غده ی مطالعه: ینولوژیاندوکر

 رشد هورمون: نیسوماتوتروپ

 زیر درون: نیاندوکر

 زیر برون: نیاگزوکر

  غول پیکری: سمیگانتیژ

 یکوتولگ: سمینان

 یبزرگسال در بدن یعرض شدن بزرگ: یآکرومگال

 زبان شدن بزرگ: ایسیماکروگل

 کردن پف و خر(:  snoringاسنورینگ)

 زیپوفیه برداشتن: یزکتومیپوفیه

 یجسم و یذهن یماندگ عقب یماریب: سمینیکرت

 یجنس لیم رفتن نیب از (: libido)دویبیل

 پوست شدن یفلس: سیکراتوز پویه

 صدا یگرفتگ: ایفون سید

 دیروئیت یپرکار: هیپرتیروئیدی

 دیروئیت یکارکم: یدیروئیت پویه

 دیروئیت یپرکار یمنیخودا یماریب: وزیگر

 یجراح روش به ان کل ای زیپوفیه غده از یقسمت بیتخر ای برداشتن: یزکتومیپوفیه

 کما بدون ای با تواند یم که دیروئیت یکار کم دیشد حالت (: myxedemaمیگزدم)

 باشد

 ها دیروئیت التهاب: تیدیروئیت

 هیکل فوق ی غده(: سورنال)آدرنال

 هیکل فوق ی غده یها هورمون کمبود یماریب: سونیآد

 هیکل فوق ی غده یها هورمون شیافزا اثر بر ییماریب: نگیکوش سندرم

 دیروئیت ی غده یها هورمون: پاراتورمون

 نیدوپام و نینفر یاپ نور ن،ینفر یاپ مانند زیگر و جنگ یها هورمون: هانیآمکاتکول

 یکبد یها سلول: تیهپاتوس

 یپرکار اثر در دییرویت ی غده شدن بزرگ :گواتر

 صفرا سهیک یها سنگ: سیازیتیل کوله

 صفرا سهیک محرک هورمون: نیستوکنیس کوله
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 یجراح روش به آدرنال غده دو هر ای کی برداشتن: یآدرنالکتوم

 یغدد بافت منشا با میخ خوش رآدنوم: تومو

 میخ خوش تومور (: benign)گنیبن

 میبدخ تومور(:  maliganant)یگنانسیمال

 یجنس غده(:  gonad)گناد

 یجنس هورمون: نیتروپ گنادو

 یجنس یها هورمون: آندروژن

 

 

 

 :ها هورمون و غدد اختصارات
GnRH :نیگونادوتروپ آزادکننده هورمون 

PTH :پاراتورمون 

GH :رشد هورمون 

TSH :دیروئیت محرک هورمون 

HCG :انسان یجفت نیگنادوتروپ 

FNA :نازک دلین با یوپسیب 

BMR :هیپا سمیمتابول زانیم 

ADH: نیوازوپرس ای (کیورتیدیآنت ادراری) ضد هورمون 
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 ارتوپدی

 

 :یارتوپد اصطالحات
 یشناس استخوان (: osteology)یاستئولوژ

 فقرات ستون یهامهره بیتخر: لوزیاسپوند

 یاستخوان یها سلول: تیاستئوس

 استخوان سازنده سلول: استئوبالست

 استخون کننده جذب سلول: استئوکالست

 فقرات ستون یجانب یانحنا: وزیاسکول

  یجراح روش به استخوان قطع :استئوتومی

  استخوان یپوک: سیاستئوپروز

  یساز استخوان: استئوژنز

 استخوان ینرم: یاستئوماالس

  استخوان مغز و استخوان عفونت: تیلیاستئوم

 شدن یاستخوان: ونیکاسیفیاوس

  هااستخوان و مفاصل ورم: تیاُستئوآرتر

 یشکستگ(:  fracture)فرکچر

 عضالت یدگیکش (: strain)نیاسترا

  خوردن چیپ(:  sprain)نیاسپرا

 گردن یکج: یکولیتورت

 کودکان در استخوان ینرم: سمیتیراش

 یبدشکل: یتیدفورم

 هم یرو شکسته یها استخوان مالش یصدا: توسیپیکر

 یعضالن یها رشته یاراد ریغ و عیسر حرکت: ونیکوالسیفاس

 یعضالن تون فقدان شل،: دیفالس

 طول رییتغ بدون عضله در فشار رییتغ: کیزومتریا انقباضات

 فشار رییتغ بدوم عضله در طول رییتغ: کیزوتونیا انقباضات

 فقرات ستون یا نهیس یانحنا شیافزا: سیفوزیک

 فقرات ستون یکمر قوس یانحنا شیافزا: لوردوز

 کند یم ترشح کننده مرطوب عیما که مفصل داخل یغشا: ومینوویس

 یناکاف یرسان خون علت به یبافت مرگ: آوسکوالر نکروز
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 بیآس از یریجلوگ و حرکت کنترل بدن، از تیحما یبرا یخارج یا لهیوس: سیبر

 شتریب

 بدن از یقسمت یرو یکشش ییروین اعمال: تراکشن

 مفصل یاجزا بروزیف ای عضله یعیطب ریغ شدن کوتاه: کنتراکچر

 عضله تاندون التهاب: تیتندون
 میورافی: ترمیم عضله به وسیله ی بخیه زدن

 یخوردگ چیپ (: torsionتورشن )

 مفصل داخل یاجزا ی نهیمعا یبرا یجراح لهیوس: آتروسکوپ

 روش لهیوس به یاضاف یخارج مواد ای و یعفون و آلوده یها بافت برداشت: دمانیدبر

 جراحی یها

 کارکرد بودن سالم رغم یعل یحرکت یها تیفعال انجام ییتوانا دنید بیآس: یآپراکس

 یحرکت

  مفصل درد: یآرترآلژ

 مفصل عفونت: تیآرتر

 یمفصل دیروماتوئ: دیروماتوئ تیآرتر

 یمفصل عیما دنیکش: آرتروسنتز

 عفونت چرکی مفصلآرتریت سپتیک: 

 مفصل میترم: یپالست آرترو

 یمفصل درد: یآرترالژ

  یجراح عمل با گریکدی به مفصل استخوان دو دادن جوش: سیآرترودز

  یپرانتز یپا: ژنوواروم

 یضربدر یپا: ژنووارگوم

 (ها سهیک) ها بورس التهاب: تیبورس

 عفونت اثر بر استخوان و عضالت کردن اهیس و فاسد: ایقانقار

 پا شست انحراف: والگوس هالوکس

 عضو ای اندام قطع: ونیآمپوتاس

 شده قطع عضو محل: استامپ

 عضله از فشار کاهش یبرا ایفاش برداشتن: یوتومیفاش

 ها استخوان و یمفصل سطح در یبلور رسوبات تجمع: توفوس

 استخوان یشناس تراکم: یمتر ویدانست

 متحرک مفصل: الینوویس مفصل

 یمفصل عیما: مینوویس

 یالیخ درد: نیپ پانتوم

 ها اندام یرو بر مانند کرم حرکت(:  athetosis)آتتوز

 یعضالن تون یعیطب ریغ شیافزا: تهیسیاسپاست
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 مفاصل یحرکت دامنه در عضالت تون شیافزا: یتیدیرژ

 عضله کی در یاراد ریغ انقباض: یستونید
 استراحت حال در ها چهیماه فیخف انقباض :تونوس

 ها چهیماه تونوس کاهش :یپوتونیه

 ها چهیماه تونوس شیافزا :یپرتونیه

 پا انگشتان دیگرکج شدن شست پا به سمت بونیون: 

 

 

 

 :یارتوپد اختصارات
FX :یشکستگ 

ADR :حاد کیستونید تیحساس 

PT :یوتراپیزیف 

MVA :یموتور لیوسا حوادث 

LP (lumbar puncture پو :)کمر هیناح ونینکس 

CT (Computed Tomography ت :)یوتریکامپ یوموگراف 

wt :وزن 

NOF :فمور گردن یشکستگ 

ROM :حرکت دامنه 

RA: دیروماتوئ تیآرتر 
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 شناسی خون
 

 شناسی: خون اصطالحات
 یشناس خون: یهماتولوژ

 قرمز یها گلبول بیتخر :زیهمول

 یساز خون: هماتوپوئز

 خون انعقاد: هموستاز

 خون قرمز گلبول: تیتروسیار

  خون قرمز یها گلبول شیافزا: یتمیس یپل

 خون قرمز یها گلبول کاهش(:  anemia) یآنم

 قرمز یها گلبول لیتشک ندیفرآ: تروپوئزیار

 قرمز گلبول دیتول محرک هورمون: نیتروپوئتیار

 خون یها پالکت تعداد کاهش: یتوپنیترومبوس

  خون یها پالکت تعداد شیافزا: توزیترمبوس

 خون دیسف گلبول: تیلوکوس

 دیسف یها گلبول تعداد کاهش: یلکوپن

 دیسف یها گلبول تعداد شیافزا: توزیلکوس

  شودیم لیتبد نیبریف به که ینیپروتئ: نوژنیبریف

 لخته لیتشک یبرا ینیپروتئ: نیبریف

 ینیبریف لخته هیتجز و شدن شکسته ندیفرآ: زینولیبریف

 دارند توزیفاگوس ییتوانا که ییها سلول: ها تیوسیستیه

 خون یها لینوتروف کاهش: ینوتروپن

 خون یها تیلنفوس کاهش(: یتوپنیلنفوس)یلنفوپن

 یدیلنفوئ منشا با سرطان: لنفوما

 تیلنفوس به مربوط :دییلنفو

 ها پالکت و قرمز یها گلبول د،یسف یها گلبول یعیطب ریغ کاهش: یتوپنیپانس

  نارس قرمز یها گلبول: تیکولوسیرت

   قرمز یها گلبول شدن رنگ کم: ایپوکرومیه

  رنگ نظر از یعیطب قرمز یها گلبول: کینورموکروم

 اندازه نظر از یعیطب قرمز گلبول: تینورموس

 کوچک و شکل یکرو یها تیتروسیار: توزیاسفروس

  شکل یمرغ تخم و یضویب یها تیتروسیار: توزیپتوسیال

 دیجد یخون عروق شیدایپ: وژنزیآنژ
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 تومور: نئوپالسم

 خون سرطانلوکمی(: )یلوسم

 یلنفاو غدد تورم: یلنفادنوپات

 رگ خارج به عیما نشت: ونیلتراسیانف

 آن حرکت و رگ در خون و عیما تجمع: یآمبول

 یطیمح خون در تروبالستیار وجود: تروبالستوزیار

 بدن در خون شدن حرکت یب: هموستاز

 بدن یها رگ از رونیب در خون شدن عهماتوم: جم

 بدن یها رگ درون در خون شدن جمع: ترومبوز

 ها اهرگیس در خون لخته و التهاب: تیترومبوفلب

 آن حرکت و رگ در مبوزوتر لیتشک: یآمبول ترومبو

 خاک مانند ارزش یب مواد خوردن: کایپ

 یلنفاو و یخون عروق جدار تومور: ومیآنژ

  یخون عروق جدار تومور: ومیهمانژ

 یلنفاو عروق جدار تومور: ومیلنفانژ

 یمنیخودا: ونیمیاتوا

 رقانی ،یزرد (: Icterus)کتریا

 خون شدن لخته: ونیناسیآگلوت

 خون یحرکت یب :سیاستاز
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 :شناسی خون ختصاراتا
FFP :شده منجمد تازه یپالسما 

DVT (Deep Venous Thrombosis :) یعمق دیور ترومبوز 

CMV :روسیو تومگالیس 

HGB :نیهموگلوب 

Ab :یباد یآنت 

HLA :ژن یآنت 

HBV :تیهپات روسیو B 

IVIG :یدیور نیمنوگلوبولیا 

HCT :تیهماتوکر 

ABO :خون یاصل یها گروه 

CBC :خون یها سلول شمارش 

ALL :حاد یتیلنفوس یلوسم  

AML :حاد یدیلوئیم یلوسم  

CLL :مزمن یتیلنفوس یلوسم  

CML :مزمن یدیلوئیم یلوسم 
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 تولید مثل
 

 :مثل دیتول اصطالحات
 یقاعدگ یط در ادیز یزیخونر: یمنوراژ

 نالیواژ یزیخونر: یمتروراژ

 دردناک مقاربت: ایپارون سید

 رحم بدنه()جسم: فوندوس

 مقعد و یتناسل آلت نیب یفضا: نهیپر

 آندوسکوپ با رحم مشاهده: یستروسکوپیه

 رحم برداشتن یجراح عمل: یسترکتومیه

   یقاعدگ نیاول: منارک

 رحم دهانه غدد و مخاط التهاب: تیسیاندوسرو

 رحم یها لوله التهاب: تیسالپنژ

 تخمدان برداشتن: یاووارکتوم

 واژن التهاب: تینیواژ

  واژن داخل به رکتوم بافت برآمدگی: رکتوسل

 واژن داخل به مثانه یافتادگ: ستوسلیس

 واژن داخل روده ییجا به جا: انتروسل

 مردان پستان ی اندازه شیافزا: یکوماستیژن

 پستان عفونت ای التهاب: تیماست

 پستان یبردار ریتصو: یماموگراف

 سقط(:  Abortion) ابورشن

 ضهیب کی التهاب: سیتیاورک

 ضهیب یزدگ رونیب: وسلیارک

 ینابارور ،یمیعق(:  infertilityاینفرتیلیتی )

 ضهیب کی کامل فقدان: سمیآنورک

  ضهیب دو هر ای یکی برداشتن: یکتومیاورک

 یباردار در خون فشار شیافزا: یاکالمپس

 انیآقا در دردناک نعوذ: سمیاپیپر

 یزدگ رونیب فتق،: یهرن

  ضهیب یباال یدیور ی شبکه ونیالتاسید: کوسلیوار

  سینالیواژ کایتون در عیما تجمع: دروسلیه

 شکم از ضهیب امدنین نییپا ،یمخف و نهان ضهیب: دسمیکیپتوریکر
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  مردان یساز میعق: یوازکتوم

 زنان یساز میعق: یتوبکتوم

 ضهیب میدیدیاپ یمجار التهاب: تیمیدیدیاپ

  معمول ریغ مناطق در رحم اندومتر بافت وجود: وزیاندومتر

 واژن مشاهده یبرا یا لهیوس: اسپکولوم

 رحم ی دهانه سرطان صیتشخ شیآزما: ریاسم پاپ

 یرحم لوله های میترم: یتوبوپالست

 رحم لوله: فالوپ لوله
 

 

 

 :مثل دیتول اختصارات
PSA :پروستات یاختصاص ژن یآنت 

BPH :پروستات میخ خوش یپرتروفیها 

TUR :مجرا قیطر از پروستات برداشتن 

FSH :کولیفول محرک هورمون 

LH :زرد جسم محرک هورمون 
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 داروشناسی
 

 :یداروشناس اصطالحات
 یداروشناس :یفارماکولوژ

  یعصب یداروشناس :ینوروفارماکولوژ

 باشد داشته بدن بر کیولوژیزیف اثر که یا ماده هر(:  drug)دراگ

 شودیم استفاده مارانیب درمان یبرا که یا ماده هر دارو،(:  medicine) سنیمد

 بدن بر داروها اثر: کینامیفارماکود

 داروها بر بدن اثر: کینتیفارماکوک

 یشناسسم: یکولوژیتوکس

 نیمل یها دارو: ویالکست

 قیطر از تنفس دستگاه مختلف یقسمتها به دارو رساندن یبرا یالهیوس :زرینبوال

  استنشاق

 یموضع(:  topical) کالیتاپ

 دارو کی یها رندهیگ تیفعال و اثر محرک: ستیآگون

 دارو کی یها رندهیگ تیفعال مهار و بازدارنده: ستیآنتاگون

 بار دو ای کی یا هفته ها دارو مصرف (: taper) کردن پریت

 داروها مقابل در بدن مقاومت: یالکسیفیتاک

 گرید عامل کی حضور در دارو کی اثر دیتشد(:  synergy) سمینرژیس

 مشخص زمان کی در دارو دادن: کردن پیدر

 معده دیاس کننده یخنث یها دارو: دیاس یآنت

 مسدودکننده (: blocker) بلوکر

 یعصب یها سلول از یا توده: ونیگانگل

 کنند یم آزاد نیدکولیاس که ییها نورون: کینرژیکول

 کنند یم آزاد نینفر یاپ نور و نینفر یاپ که ییها نورون :کیآدرنرژ

 واسطه :اتوریمد

 رشته های عصبیدر پیام رسان عصبی  :نیکول لیاست

 تبادل مواد از غلظت بیشتر به غلظت کمتر :ونیفوزید

 تزریق دارویی به صورت قطره ای :ونیانفوز

 درمان یبرا کیوتیب یآنت صیتشخ: گرام کیوتیب یآنت

 مقاومت :رزیستنس

 حساسیت :سیسنت

 استفراغ و تهوع ضد یها دارو: کیامت یآنت
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 لخته یها کننده حل: کیتینولیبریف

 یدییاسترو ریغ التهاب ضد یها دارو (:NSAID)دیانس

 آور ادرار: ورزید

 عروق یها کننده گشاد: التوریوازود

 کنندیم مصرف بوستی رفع یبرا که ییدارو ای هملین: ماد

  شودیم گفته پالکت دهنده کاهش یداروها از یگروه به :پالکت یآنت

 مالیمیا بیهوشی  آرام بخشی (: sedation) سدیشن

 جنون ضد یداروها: کیکوتیسا یآنت

 عیما از پر و ینیژالت ی پوسته از یکپسول کپسول نرم، (: softgel) ژلسافت

 یروان یداروها: کینورولپت

 تزریقی (: injection) اینجکشن

 پرل: قرص ژله ای

 ادآور(: ی booster ) بوستر
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 اختصارات داروشناسی:
amp: آمپول 

cap: کپسول 

elix: ریالگز 

Etoll: الکل 

Lot: ونیلوس 

oint: پماد 

powd: پودر 

sol: محلول 

solv: حالل 

ung: پماد 

supp: افیش 

tab: قرص 

ser :سرم 

syr :شربت 

susp: ونیسوسپانس 

Spr, Inh :اسپری 

FC: دار پوشش 

DR: یریتاخ رهش 

CR: شده کنترل رهش 

EC: شود باز روده در 

sos :لزوم صورت در 

Stat: اجرا شود، یک بار فوری 

inj :یقیتزر 

SL (Sublingual ز :)یزبان ری 

IM (intramuscualr  :)یعضالن داخل قیتزر 

IV(intravenous  :)یدیور داخل قیتزر 

SC (subcutaneous  :)یجلد ریز قیتزر 

ID (intradermal  :)یجلد قیتزر 

IA :مفصل داخل 

ILداخل ضایعه : 

Vag :داخل واژن 

PR (per rectum  :)رکتوم قیطر از 
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PRN: ازین مقدار به 

Am: ظهر از قبل 

Pm: ظهر از بعد 

MD: روز ی انهیم 

MN: شب ی انهیم 

d :روز 

h: ساعت 

q: هر 

qd: روز هر 

bid (BDد :)روز در بار و 

Tid (TDS  :)روز در بار سه 

Qod (QID ی :)انیم در روز ک 

qh: ساعت هر 

q1h: ساعت کی هر 

q2h: ساعت دو هر 

q3h: ساعت سه هر 

q4h, qqh: ساعت چهار هر 

q am :صبح هر 

q hs :شب هر 

TDS: روز در بار سه 

aq: آب 

liq: عیما 

cal: یکالر 

chew: یدنیجو 

cc: مکعب متر یسانت 

mcg: کروگرمیم 

MEq: واالن یاک یلیم 

Kcal: یلوکالریک 

wt: وزن 

dill: کردن قیرق 

dtd: شود زیتجو یدوز نیچن با 

gtt: قطرات 

gr: ،حبه دانه 
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ad: شوند اضافه 

per: با ،ی لهیوس به 

amt: زانیم 

comp: بیترک 

PTA: رشیپذ از شیپ 

PO (per oral  :)بخورد یزیچ دهان راه از 

NPO: نخورد یزیچ دهان راه از 

TPN: یدیور کامل هیتغذ 

tsp: یخور ییچا قاشق کی 

Tbsp:  غذاخوریقاشق 

mo: دهان 

ac: غذا از قبل 

pc: غذا از بعد 

disp: داروخانه 

q.s: یکاف اندازه به 

LA: اثر یطوالن 

a.d :راست گوش 

a.l: چپ گوش 

a.u: گوش دو هر  

OD: راست چشم 

OS: چپ چشم 

OU: چشم دو هر 

ASAP: وقت اسرع در 

IU: یالملل نیب واحد 

mixt: ،بیترک مخلوط 

V.O :یشفاه زیتجو 

rep: نسخه کی تکرار 

OTC: پزشک نسخه بدون 

MOM: میزیمن ریش 

hold: یفعل قطع 

Inhal :یاستنشاق 

Kvoرگ باز نگه داشته شود : 

Penپنی سیلین : 
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 نوزادان و مادران 

 
 اصطالحات مادران و نوزادان:

 کودکان یپزشک: یناتولوژیپر

 مانیزا حوش و حول ی دوره(:  prenatal)ناتالیپر

 ینوزاد (: neonatal)نئوناتال

 دختران در ها پستان رشد: تالرک

 بغل ریز و نهیپر ی هیناح در دیزا یموها رشد: پوبارک

 یقاعدگ یزیخونر نیاول: منارک

 ها تخمدان: گونادها

 رحم یداخل یها هیال: اندومتر

 یریتکث (: proliferation)ونیفراسیپرول

 یائسگی (: menopause)منوپوس

 خونریزی قاعدگی (: menstruation)منوره

 روز ۲۱فاصله ی قاعدگی کمتر از  پلی منوره:

 روز ۳۵فاصله قاعدگی بیشتر از الیگو منوره: 

 یقاعدگ یزیخونر قطع: آمنوره

 دردناک یقاعدگ: منوره سید

 یگرفتگ گر (: flashing)نگیفلش

 استروژن کاهش: یپواستروژنیه

 رحم ی دهانه: کسیسرو

 رحم یها لوله: فالوپ

 تنگه: سمیا

 نیجن یخارج ی پرده: ونیکور

 نیجن یداخل ی پرده: ونیآمن

 یمقاربت یماریب: سیسفل

 ندیگو یم مانیزا از بعد یتناسل یمجرا ترشحات به: نفاس

 ناف بند(: کورد) کیفون

 ناف بند فقدان: ایآکورد

 یحاملگ در اهیس خطوط: گراینیال

 نیجن (: fetus)فتوس

 انیو(: ر embryo)ویآمبر
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 یحاملگ: دایگراو

 است نداشته یحاملگ که یزن: دایگراو ینول

 است شده حامله بار کی که یزن: دایگراو یمیپرا

 مانیزا: تیپار

 باشد نداشته مانیزا که یزن: پار ینول

 است آورده ایبدن زنده ی بچه کی که یزن: پار یمیپرا

 باشد داشته مانیزا چندزنی که : پار یمولت

 مانیزا از بعد ریش نیاول آغوز،: کلستروم

 رحم در نییپا به سر صورت به نیجن گرفتن قرار تیوضع: کیسفال

 رحم پایین در به پا صورت به نیجن گرفتن قرار تیوضع(:  breech) چیبر

 رحم ی دهانه شدن باز: ونیالتاسید

 رحم ی دهانه یدگیکش: افاسمان

 مانیزا از قبل شدن آماده اتاق: بریل

 مانیزا از بعد نیجن سالمت یبند نمره: آپگار

 یباردار خون فشار: یاکالمپس پره

 یباردار خون فشار با همراه تشنج: یاکالمپس

 شدن جدا: دکلمان
 پالسنتا: جفت

 یراه سر جفت: ایپرو پالسنتا

 نهیس هیناح از قلو دو یها نیجن یچسبندگ :توراکوپاگوس

 سر هیناح از قلو دو یها نیجن یچسبندگ: وپاگوسیکران

 نوزاد مدفوع نیاول: ومیمکون

 هفته ۴۰تا ۳۷حاملگی طبیعی بین ترم: 

 رسدیرحاملگی : ترم پست

 زودرسحاملگی : ترم پره

 متقارن: کیمتریس

 متقارن ریغ: کیمتریآس

 بدن یشکل بد: ونیمالفورماس

 کینوتیآم عیما حجم شیافزا: نوسیدرآمیه یپل

 کینوتیآم عیما حجم کاهش: نوسیدروآمیگوهیال

 ینیجن کینوتیآم عیما دنیکش: نوسنتزیآم

 یرحم یها لوله عفونت: تیسالپنژ

 دهان به معده از غذا برگشت: ونیتاسیرگوژ

 زودرس مانیزا: مچور پره

 دردناک مهبلی واژینیسموس: اسپاسم
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 دیس توسیا: زایمان مشکل

 مردن جنین بر اثر نقص ژنتیکیبچه خوره، هیداتی فرم: مول 

 بازکردن کیسه آبآمینوتومی: 

 سقط :ابورشن

 سپتیک ابورشن: سقط عفونی

 الکتیو ابورشن: سقط انتخابی

 پرده بکارتهیمن: 

 آنوولیشن: عدم تخمک گذاری

 ژنیتال: اندام تناسلی خارجی

 تخمدان دو هر ای کی برداشتن منظور به یجراحاوفورکتومی: 
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 :نوزادان و مادران اختصارات
EP :یرحم خارج یحاملگ 

MHC :کودک و مادر بهداشت 

SIDS :نوزاد یناگهان مرگ سندروم 

CPD :مادر لگن با نیجن سر تناسب عدم 

LBW :تولد هنگام کم وزن 

PPA :مانیزا از پس یزیخونر 

IUD :یباردار از یریجلوگ یبرا یرحم درون ابزار 

LD :کم دوز با یباردار ضد قرص 

HD :ادیز دوز با یباردار ضد قرص 

GA :یحاملگ سن 

FA :ینیجن سن 

FMحرکات جنین : 

SGA :یحاملگ سن یبرا کوچک 

IUGR :یرحم داخل رشد تیمحدود 

HCG: یباردار هورمون 

FHR: نیجن قلب ضربان زانیم 

EDC :مانیزا  یاحتمال خیتار ی محاسبه 

LMP (Last Mensturad Period  :)یقاعدگ نیآخر خیتار 

NVD :زایمان طبیعی 

PROM: ینیجن یها پرده زودرس یپارگ 

OCP :یخوراک یباردار ضد قرص  

Ab : سقط 

CPDتنگی لگن : 

CD: زایمان سزارین 

TL :توبکتومی 

FDمرگ داخل رحمی جنین  : 

OCTتست انقباضی : 

STD :یجنس مقاربت قیطر از عفونت 
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 بهداشت

 
 :بهداشت اصطالحات

 یبوم: کیآندم

 ریگ همه: کیدمیاپ

 شود وارد یزندگ طیمح به یزندگ محل  خارج از که هایی ییماریب: کیکسوتیا

 جانوران نیب در یماریب عیوس وعیش: کیزووتیاپ

 یانفراد ر،یگ تک(:  sporadic)کیاسپوراد

 گیر عالم: کیپاندم

 دام و انسان بین مشترک یها یماریب(:  zoonosis)زئونوز

 یشناس حشره: یانتومولوژ

 یشناس تیجمع: یدمولوژ

 یسالخوردگ با همراه یروان و یجسمان یها یدگرگون یعلم یبررس: یژرونتولوژ

 یجداساز: ونیزولوسیا

 رخجه(: س rubella)روبال

 اطفال فلج: تیلیومیپول

 کزاز و یفترید: دوگانه ای توام واکسن

 سرفه اهیس و کزاز ،یفترید: گانه سه واکسن

 (Bپیت یآنفوالنزا لوسیهموف+B تیهپات+ گانه سه)گانه پنج واکسن: پنتاواالن

 سل یماریب صیتشخ تست: PPDتست

  PPDتست در استفاده مورد سل، یباکتر ژن یآنت: نیتوبرکول

 دان خی: کلدباکس

 خی سهیک: بگ سیآ

 یشهر فاضالب و آب سازمان: آبفا

 ییروستا فاضالب و آب سازمان: آبفار

 بودن یبهداشت تیفیک شاخص عنوان به معموالا  که هستند ییهایباکتر: فرمیکل

 ردیگیم قرار استفاده مورد آب و غذاها
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 :بهداشت اختصارات
WHO :یجهان بهداشت سازمان 

FAO :غذا و یکشاورز سازمان 

ILO :کار یالملل نیب سازمان 

IRC: یالملل نیب سرخ بیصل 

EPI :یساز منیا توسعه برنامه 

BCG :سل 

MMR :،سرخجه ون،یاور سرخک 

DTP :گانه سه واکسن 

OPV :یخوراک اطفال فلج 

IPV :یقیتزر اطفال فلج 

TT :کزاز واکسن 

Td :کزازیفترید،  

Hep.B :تیهپات B  

PHC: هیاول یبهداشت یها مراقبت 

DO :آب در محلول ژنیاکس 

HSE :،ستیز طیمح و یمنیا بهداشت 
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 آزمایشگاه
 

 

 :یشگاهیآزما اختصارات
CBC :خون یها سلول شمارش 

WBC: سفید هاي گلبول شمارش  

RBC :قرمز هاي گلبول شمارش  

HB: گلوبین همو  

MCHC :هموگلوبین متوسط غلظت 

MCH :هموگلوبین متوسط وزن  

MCV :هموگلوبین متوسط حجم 

HC :(  خون در قرمز هاي گلبول درصد)  هماتوكریت 

HCV: قرمز هاي گلبول متوسط حجم  

HCH :قرمز هاي گلبول در گلوبین همو متوسط مقدار  

WDR :قرمز هاي گلبول گیري اندازه تغییرات ضریب 

PLT: ها پالكت شمارش  

PTE :ها پالكت صد در  

MPV: ها پالكت متوسط حجم   

E/M :قرمز به سفید گلبول زاینده هاي سلول نسبت  

ESR: خون رسوب سرعت 

RDW :منحني در قرمز گلبول پهناي 

UA :ادرار كامل تجزیه  (PPHمتراكم هاي توده بو، نگ،، ر  ) 

UC :ادرار کشت 

HCG: حاملگي تست  

2Hpp :ناشتا از بعد ساعت دو خون قند 

GCT: هیاول گلوکز تحمل تست 

GTT: هیثانو گلوکز تحمل تست 

BG: یخون گروه صیتشخ شیآزما 

VDRL :سیسفل صیتشخ شیآزما 

HbsAg: تیهپات سطح ژن یآنت B 

FBS :ناشتا خون قند  

BUN: خون اوره تروژنین 
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Cr: نینیکرات 

Chol: کلسترول 

TGs :گلیسیرید تري 

FSB :خون قند آزمایش 

HDL: دیمف یچرب 

LDL: مضر یچرب 

VLDL :نییپا یلیخ یچگال با نیپروتئ پویل کلسترول 

OBون مخفی: خ 

OPتخم انگل : 

PT:  پروترومبینزمان 

PTT: زمان نسبی ترومبوپالستین 

ASTآسپارات آمینوترانسفراز : 

ALTآالنین آمینوترانسفراز : 
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 و پرونده عمومی

 
 :عمومی و پرونده الحاتطاص

 روش به بدن سطح و بدن از یا حفره نیب یسوراخ کردن باز(: stoma)استوما

 یجراح

 کتومینفرمانند:  عضوی از بدن برداشتن پسوند(:  octomy)یاکتوم

 از بدنعضوی  درون به منفذ جادیا پسوند(:  ostomy)یاستوم

 عضوی از بدن قطع ای برش سوند(:  otomy )یاتوم

 دنید پسوند(:  oscopy)یاسکوپ

 دنید لهیوس پسوند(:  scopeاسکوپ)

 میترم وند(: پس plasty) یپالست

 کردن وندی(: پ graft)گرافت

 گرید گونه به گونه کی یاعضا وندیپ :گرافت زنو

 پیوند عضو از بین دو فرد از یک گونه :گرافت آلو

 بدن از گرید یقسمت به آن وندیپ و بدن از یا هیناح از بافت برداشتن: فتااتوگر

 یناش یصدا انعکاس کمک با بدن یداخل یاحشا ها ارگان یسربر (:ونیپرکوس)دق

 کننده نهیمعا انگشت ضربات از

 شکل و اندازه در مشابهت: یمتریس

 نون(: ج dementia)ایدمنت

 زجر: سترسید

 دماسنج: ترمومتر

  فشار تحت بخار از استفاده با اءیاش کردن لیاستر دستگاه :اتوکالو

 یبردار نمونه :یوپسیب

 دهان از زشیر آب (: sialorrhea)الورهیس

 تخریب شدن، تباهی: ) دژنراتیو(دژنراسیون

 علت بدون: کیوپاتیدیا

 قرار یب: تهیآژ

 کند ینم درد جادیا یعاد طیشرا در که است یحرکات از یناش که یدرد: سینیآلود

 بدن حفرات از یکی در چرک تجمع: میآمپ

 منتشر و واضح ادم: آناسارکا

 یناهنجار: یآنومال

 تب (: pyrexia)ایرکسیپ
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 یریشگیپ: یالکسیپروف

 شکم یرو تیوضع: شنیپوز پرون

 دهیپر رنگ(:  pale)لیپ

 گشادشدن: هالتید

 زیالید :تراکافت

 رشیپذ (: admite)تیادم

 صیترخ: شارژ سید

 بستر زخم(: Bed sore)سور بد

 مهلک، دردناک :وزینشیپر

 دمر درازکش، (: prone)پرون

 بیماری علت: یولوژیات

 واژه شناسیترمینولوژی: 

 مزمن(:  chronic)کیکرون

 حاد(: Acute)وتیاک

 شاخص(:  indexایندکس)

 کردن کنترل مهار،: ونیساپرس

 کاربرد موارد: ونیکاسیاند

 کاربرد عدم موارد: ونیکاسیکنتراند

 آن یمادرزادنداشتن  ای و یدرست به بافت ای ارگان یک عدم توسعه :کیآپالست

 یماریب نشانه  : سمپتوم

 بدن به آلوده )سوزن(دلین رفتن فرو: کیاست دلین

 یشناس بپاتولوژی: آسی

 تیحساس: تندرنس

 یانتخاب :ویالکت

 یبرگشت :باندیر

 مسکن :ویتیسد

 لرز و تب :کیب و کیش

 یفشردگ :تامپوناد

 یپارگ :راپچر

 ستادهیا تیوضع :کیارتواستات

 ستیا توقف، :ارست

 یخفگ :ایآسفژ

 تب :لیفبر

 ندهیرو(: ب out put)پوت اوت
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 زخم :ونیلس

 یپارگ :شنیلسر

 درمان زهر، پاد :دوت یآنت

 کردن سوراخ :ونیپرفوراس

 هیتنق :انما

 بافت و ها سلول بیتخر: ویدژنرات

 B1 نیتامیو :نیامیت

 B2 نیتامیو: نیبوفالویر

 B3نیتامیو: نیاسین

 B9 نیتامیو: کیدفولیاس

 یپزشک یگوش: استتوسکوپ

 گلوکز: نیدکستر

 یدگیراش(: خ abrasion) ابراشن

 یشدگ له (: crush )کراشن

 یدگیبر (: laceration) شنیرسل

 میسد کاهش: یپوناترمیه

 میپتاس شیافزا: یپرکالمیه

 برداشتن(:  excisionاکسیزیون)

 رش(:  ب incision)ونیزیانس

 یتنفس تست: یرومتریاسپ

 عقب به مواد برگشت: رهیآسپ

 یا پارچه چسب: لکوپالست

 یگذار لوله(:  intubation)نتوبهیا

 لوله کردن خارج(:  extubation)کستوبهیا

 نشا(: م geneژن )

 یروان یها یماریب: سیکوزیسا

 ینخاع:  نالیاسپا

 یریگ اندازه: متر

 سنج انیجر: فلومتر

 خون قند یریگ اندازه: گلوکومتر

 شدن بزرگ: یمگال

 بیآس ضربه،: تروما

 نبرد عالمت: نیسا باتل

 سیاهی دور چشمراکون،  عالمت: نیسا راکون
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 مجموعه: کمپلکس

 یموقت یگرفتگ: کرامپ

 یدائم یگرفتگ: اسپاسم

 بدن سوم یفضا در عیما شیافزا: وژنیاف

 درمان: یتراپ

 یدرد یب: یآنالژز

 یکساد ،یافسردگ: ونیدپرس

 قرمز گلبول یرو یها یباد یآنت دادن نشان یبرا یشیآزما(:  coombs) کومبس

 فرآیند عمل، طرز: جریپروس

 مارانیب حلق نهیمعا یبرا یچوب ابزار: آبسالنگ

 دن میکروارگانیسم ها در سطوح مختلفاز بین بر :لیاستر

 فرد استریل در اتاق عمل اسکراب:

 نگهدارنده :کلمپ

 کنترل خونریزی ابزاری در جراحی برای  :هموستات

 ی زخم(: جا scarر)اسکا

 انتقال دارو به رحم و واژنوسلیه ای برای  :کاتوریاپل

 از زخم بعد از عمل جراحیسیله ای جهت تخلیه ترشحات (: و drainدرن)

 از بین بردن موهای زاید (: shave)ویش

 شود یم استفاده بدن از یبخش ینیگزیجا یبرا که یا لهیوسپروتز: 

 معتاد(:  adictedادکت)

 مخدر: اپیویید

 اتاق تریت منت: اتاق درمان

 سیفتی باکس: سطل مخصوص سوزن های آلوده

 کردن پارانوئید: بدبینی، شک
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 اختصارات عمومی و پرونده:
CBR :مطلق استراحت 

RBR :ینسب استراحت 

D.C: کردن قطع 

DC: صیترخ 

OPD: ییسرپا 

DX :صیتشخ 

F.C: تشنج و تب 

DM: (توسیمل شیرین) ابتید 

OoB: تخت از خروج 

MT (Multi Truma  :)اندام چند به تروما 

QS: خواب زمان 

BG: یخون گروه 

BS: خون قند 

aux :یربغلیز 

PRO: یقبل دستورات تکرار 

INR: یالملل نیب نرمال رنج 

DW: مقطر آب 

EMS: یپزشک یها تیفور خدمات 

OR: عمل اتاق 

DR: مانیزا اتاق 

ER: اورژانس بخش 

CCU (Critical Care Unit  :)های ویژه قلبی مراقبت بخش 

IUC ( :(Intensive Care unit  ژهیو های مراقبتبخش 

A&O: اریهوش 

amb: زدن قدم 

XM: مچ کراس 

VO: یشفاه دستور 

Vit: نیتامیو 

TPR: ،تنفس نبض، دما 

S/S: ها نشانه و میعال 

PT :یوتراپیزیف 

PM: فوت از بعد 
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RTW :بخش به برگشت 

NFO: یاضاف دستور بدون 

obs: یاتیح میعال مشاهده 

OE: نهیمعا حال در 

OP: یجراح 

NFR: نشود یویر یقلب یایاح ضیمر 

N/A: ستین موجود 

MVA: یموتور لیوسا حوادث 

isol :زولهیا 

GA: یعموم یهوشیب 

FUOناشناخته منبع با ب: ت 

DOB: تولد خیتار 

DFU Foot Ulcer Diabetic)  :)کیابتید یپا زخم 

PE: یجسم ناتیمعا 

PTA :رشیپذ از شیپ 

I&O: دفع و جذب 

VS (Vital Signs عال :)یاتیح می 

T(temperature  :)حرارت درجه 

P ( :(pulseنبض 

HL: الک نیهپار 

adm: رشیپذ 

BM: مزاج اجابت 

BR: تخت در استراحت 

Lab: شگاهیآزما 

Pt: ،ماریب مددجو 

Lt: چپ 
iRt: راست 

BMI: یبدن توده شاخص 

SAH  :هیعنکبوت ریز یزیخونر 

ROS :بدن یها ستمیس مرور 

CC: یاصل تیشکا 

SOH :حال شرح منبع  

ID :یتیهو اطالعات 
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PI :یفعل یماریب 

PMH :یفعل یماریب ی سابقه 

DH :ییدارو سابقه 

FH :یخانوادگ یماریب سابقه 

HH: اتیدخان و مخدر مواد مصرف تعاد سابقه 

ENT :،ینیب حلق، گوش 
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