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 وبٞف 

فطایٙسی لب٘ٛ٘ی ٚ ٔٙؾٓ ثطای ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٚ یب وبؾتٗ ظیبٖ ٞبی ثٟساقتی فٛأُ 

 ٔحیغی. 

ABATEMENT 

 ٍ٘طـ ذٛززاضی، پبیساضی، پیكٍیطی 

ذٛززاضی، پبیساضی زض رفت ٌعیٙی، ٚ اؾتفبزٜ اظ وب٘سْٚ ثطای پیكٍیطی ضاٞجطز رسیسی 

اؾت ثطای رٌّٛیطی اظ ا٘تكبض ٚ ٔجبضظٜ ثب ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ تٕبؼ رٙؿی، ثٝ 

 ٚ ثیٕبضی ایسظ وٝ اوٖٙٛ ثٝ نٛضت فبٍِٕیط زضآٔسٜ اؾت. HIVذهٛل ففٛ٘ت ثب 

ABC APPROACH 

 ٔیعاٖ ؾمظ رٙیٗ 

 ثطآٚضزی اظ تقساز ؾمظ رٙیٗ زض ٔست یه ؾبَ ثطی ٞط یه ٞعاض ظٖ زض ؾٗ ثبضٚضی.

ABORTION RATE 

 ٘ؿجت ؾمظ رٙیٗ 

ثطآٚضزی )زضنس( اظ تقساز ؾمظ رٙیٗ زض یه ؾبَ ثطای  ٞط یه نس تِٛس ظ٘سٜ زض ٕٞبٖ 

 ؾبَ 

ABORTION RATIO 

 عَٛ

( ٍ٘بضٜ Y( وٝ اظ ٔحُ ثطذٛضز ٔحٛض فٕٛزی )ٔحٛض xفبنّٝ ای ضٚی ٔحٛض افمی )ٔحٛض 

 ( پبیبٖ ٔی ٌیطز.Pقطٚؿ ٚ زض ربی ٔكرهی )٘مغٝ 

ABSCISSA 

 احط ٔغّك 

٘تیزٝ یه ٔٛارٟٝ وٝ ٘ٝ ثٝ نٛضت ٘ؿجت، ثّىٝ ثٝ نٛضت تفبٚت ثیٗ ٔیعاٖ ٞب، ٘ؿجت ٞب ٚ 

 ثیبٖ ٔی قٛز. ٔیبٍ٘یٟٙبی ٔطثٛط ثٝ فٛأُ ذغط یه فبضضٝ

ABSOLUTE EFFECT 

 ؾغح فمط ٔغّك 

 زضآٔسی وٝ ثب وٕتط اظ آٖ ٕ٘ی تٛاٖ حسالُ ٘یبظٞبی غصایی ٚ غیطغصایی ضا ثٝ زؾت آٚضز. 

 

ABSOLUTE POVERTY 

LEVEL  

 ٔیعاٖ ٔغّك 

وؿطی حبنُ اظ تمؿیٓ تقساز افطاز ٔجتال ثٝ یه فبضضٝ ثٟساقتی )ٔخُ یه ثیٕبضی 

ظٔبٖ( زض ربٔقٝ ی تحت ٔغبِقٝ وٝ زض  -ذبل، ٔطي ٚ ٔب٘ٙس آٖ ( ثط تقساز افطاز )قرم

 یه زٚضٜ ظٔب٘ی ٔقیٗ زض ٔقطو ذغط ثٛزٜ ا٘س. 

ABSOLUTE RATE 

 ABSOLUTE RISK (AR) ذغط ٔغّك 
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 زض ربٔقٝ تحت ٔغبِقٝ. احتٕبَ ٚلٛؿ یه پیكبٔس )ٔقٕٛال ٘بذٛاؾتٝ( 

 افعایف ذغط ٔغّك 

ٔمساض ٔغّك ذغط ٚلٛؿ فبضضٝ ی ٘بذٛاؾتٝ زض ٌطٜٚ ظیط زضٔبٟ٘بی ٟٔٙبی ذغط ٔغّك 

 ٕٞبٖ فبضضٝ زض ٌطٜٚ قبٞس

ABSOLUTE RISK 

INCREASE (ARI) 

 وبٞف ذغط ٔغّك 

 تفبٚت ضیبضی ثیبٖ زٚ ٔیعاٖ.

ABSOLUTE RISK 

REDUCTION (ARR) 

 ٔسَ قتبة یبفتٝ ظٔبٖ ظٚاَ 

٘ٛفی ٔسَ ثمبء وٝ زض آٖ ٔٛارٟٝ )ٚ یب ٔساذّٝ زضٔب٘ی( ثبفم ٔی قٛز وٝ ؾیط عجیقی 

 ثیٕبضی تغییط وٙس.

ACCELERATED 

FAILURE – TIME MODEL  

 ذغط پصیطفتٙی 

 ذغطی وٝ اظ ٘ؾط ثقضی ٌطٜٚ ٞب لبثُ لجَٛ ثبقس.

ACCEPTABLE RISK  

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی پصیطقی 

یب ثطٚ( یه ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی وٝ اثتسا ربٔقٝ  -)ٔتطازف ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ثٕبٖ

ی ٔطرـ ضا ثٝ ٌطٜٚ ٞبیی وٝ زض یه ٚاحس ظٔب٘ی )ثطای ٔخبَ زض یه ٌطٜٚ 

ؾٙی ذبل( لطاض زاض٘س، تمؿیٓ ٔی وٙس ٚ ؾپؽ اظ افطاز آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٔی 

 ٕ٘بیس.

ACCEPTANCE SAMPLING  

 حبزحٝ )تهبزف(

یه پیكبٔس پیف ثیٙی ٘كسٜ زض ٔحُ وبض ٚ یب ٔٙعَ ٚ یب زض ٍٞٙبْ ضا٘ٙسٌی ٚ یب ٚضظـ ٚ یب 

 ثس٘ی ٔٙزط ٔی ٌطزز. INJURYحتی زض حبَ اؾتطاحت وٝ ٔقٕٛالً ثٝ رطاحت 

ACCIDENT  

 تزٕـ ذغط 

ٔمساض تطاوٓ یبفتٝ آؾیت ثٝ یه ؾبذتبضظیؿتی زض ٘تیزٝ افعایف تقساز 

بٞف لسضت ثبظؾبظی ٔحُ آؾیت زیسٜ ثٝ زٚضٜ، ٚ یب قست ٔٛارٟٝ ٚ و

 فّت ؾبِٕٙسی.

ACCUMULATION OF RISK  

 زضؾتی )نحت(

زضرٝ ٔغبثمت یه ا٘ساظٜ ٌیطی، یب ثطآٚضزی وٝ ثط ٔجٙبی ا٘ساظٜ ٌیطی ثٝ زؾت آٔسٜ ثبقس، 

 ثب ٔمساض حمیمی نفتی وٝ ٔٛضز ا٘ساظٜ ٌیطی ثٛزٜ اؾت.

ACCURACY 

 ACE (American college of آ.ؾی.یی

Epidemiology) 
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 وبِذ آٔطیىبیی اپیسٔیِٛٛغی 

 قجىٝ آقٙبیبٖ 

 ٌطٚٞی اظ افطاز ٘عزیه ٚ یب زض تٕبؼ ثب یىسیٍط 

ACQUAINTANCE 

NETWORK  

 ٘كبٍ٘بٖ ٘بضؾبیی اوتؿبثی ایٕٙی 

( ٔطحّٝ ثبِیٙی پیكطفتٝ ای اظ ففٛ٘ت ثب ٚیطٚؼ ٘بضؾبیی اوتؿبثی AIDS)ٔتطازف ثب ایسظ 

 قٙبؾبیی قس.  1981ایٕٙی زض ا٘ؿبٖ وٝ ثٝ فٙٛاٖ یه ٘كبٍ٘بٖ ٔكرم، زض ؾبَ 

ACQUIRED 

IMMUNODEFICIENCY 

SYNDROME (AIDS)  

 ؾطٍ٘بقت 

 ANALYSIS OFٚاغٜ ای وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ لؿٕتٟبیی اظ چٙس ٚاغٜ ی زیٍط ٔخُ 

VARIANCE (ANOVA)  ُیب حطٚف اَٚ چٙس ٚاغٜ ی زیٍط ٔخWORLD 

HEALTH ORGANIZATION (WHO) ؾبذتٝ ٔی قٛز 

ACRONYM 

 أیس ظ٘سٌی فقبَ 

 DISABILITY FREE LIFE EXPECTANCYثٝ أیس ظ٘سٌی ثسٖٚ ٘بتٛا٘ی 

 ٔطارقٝ وٙیس. 

ACTIVE LIFE 

EXPECTANCY 

 فقبِیت ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی )فطظ(

یه زضرٝ ثٙسی ذبل وٝ ثٝ ٚؾیّٝ وبتؽ ٚ ٕٞىبضاٖ ثطای ٕ٘طٜ ثٙسی تٛا٘بیی ٚ ٘بتٛا٘ی 

ٞبی رؿٕی اثساؿ قس ٚ ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ٘تبیذ ٔساذّٝ زض ثقضی ثیٕبضی ٞبی ٘بتٛاٖ 

 وٙٙسٜ ٔعٔٗ، ٔخُ ضٚٔبتیؿٓ ٔفهّی ثٝ وبض ٔی ضفت. 

ACTIVITIES OF DAILY 

LIVING (ADL) SCALE  

 ٔحُ فقبِیت 

ٔحُ ٞب، اتفبلبت، فقبِیت ٞبی ربضی، ٚ یب اٍِٛٞبیی وٝ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ی ٔب ضا قىُ ٔی 

 زٞس. 

ACTIVITY SETTING  

 ٔیعاٖ احهبیی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  Force of mortalityثٝ رجط ٔیطایی 

ACTUARIAL RATE  

 رسَٚ احهبیی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  life tableثٝ رسَٚ فٕط

ACTUARIAL TABLE  

 حبز 

 ظٔیٙٝ ی تبحیط زض ؾالٔت، فجبضت اؾت اظ ٘بٌٟب٘ی ٚ غبِجبً وٛتبٜ ٔست زض

ACUTE 

  ADAPTATION تغبثك 
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 فطایٙسی وٝ ثبفج ٔی قٛز ٔٛرٛز ظ٘سٜ ثتٛا٘س ثب ٔٛفمیت ثیكتطی ثب ٔحیظ ذٛز وٙبض ثیبیس.

 ٔسَ تزٕقی 

٘ٛفی ٔسَ ثیٕبضی ظایی ثطای ثیٕبضی ٞبی چٙسفبّٔی وٝ زض آٖ، احط چٙسفبُٔ ثٝ 

  نٛضت ٕٞعٔبٖ ٔقبزَ ٔزٕٛؿ احطات آٖ فٛأُ ثٝ نٛضت ٔؿتمُ اؾت.

ADDITIVE MODEL  

 ADELF (Association des آازِف  ا٘زٕٗ اپیسٔیِٛٛغیؿت فطا٘ؿٝ ظثبٖ 

Epidemiologists de 

Language Francaise) 

 ضفبیت 

ط وبضوٙبٖ زض ظٔیٙٝ ضفتبضٞبی ثٟساقتی فجبضت اؾت اظ: ا٘زبْ زازٖ زؾتٛضات پعقه یب ؾبی

 ثٟساقتی ٚ یب پػٚٞكٍطا٘ی وٝ ٔزطی پػٚٞكٟبی فّٕی ٞؿتٙس.

ADHERENCE  

 تغجیك 

یه ضٚـ آٔبضی ثطای اظ ٔیبٖ ثطزٖ تبحیط ؾبذتبض رٕقیت ثطآٔبضٜ ٞبی ثٝ زؾت آٔسٜ اظ آٖ 

 رٕقیت ثطای ٔمبیؿٝ ثب رٕقیتی زیٍط.

ADJUSTMENT  

 ٔیعاٖ ثب ؾٛازی ثعضٌؿبالٖ 

 ؾبِٝ ٚ ثیكتط وٝ لبزض ثٝ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقتٗ ثبقٙس.  15زضنس افطاز 

ADULT LITERACY 

RATE  

 ٚاوٙف ٘بٔغّٛة 

پیبٔسٞبی ٘بذٛـ آیٙس ٚ یب ٘بذٛاؾتٝ ضٚـ ٞبی زضٔب٘ی، تكریهی ٚ یب پیكٍیطی اظ 

 ثیٕبضی ٞب. 

ADVERSE REACTION  

 احط رب٘جی )ؾٛء(

 ٍ٘بٜ وٙیس.  adverse reactionٚاوٙف ٘بٔغّٛة  side effectثٝ احط رب٘جی 

ADVERSE SIDE EFFECT 

 AES (American آ.یی.اؼ ا٘زٕٗ اپیسٔیِٛٛغی آٔطیىب 

Epidemiological society) 

 ؾجت قٙبؾی، ؾجت قٙبذتی 

اظ ِحبػ ٚاغٜ قٙبؾی ثٝ ٔقٙبی زا٘ف فّتٟب ٚ فّیتٟب اؾت ٚ زض وبضثطز فبزی ثطاثط فّت ثٝ 

 وبض ٔی ضٚز. 

AETIOLOGY , 

AETIOLOGIC , 

ETIOLOGY , ETIOLOGIC  

 رعء ؾجت قٙبذتی )ٔٛارٟٝ( 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  attributable fraction exposedثٝ رعء ٔٙتؿت )ٔٛارٟٝ یبفتٝ( 

AETIOLOGIC 

(ETIOLOGIC) 

FRACTION (EXPOSURE) 

 AETIOLOGIC رعء ؾجت قٙبذتی )رٕقیت(

(ETIOLOGIC) 
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 FRACTION ٍ٘بٜ وٙیس.  attributable fraction (population)ثٝ رعء ٔٙتؿت )رٕقیت( 

(POPULATION) 

  ؾٗ

ثطاؾبؼ تٛنیٝ ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت ؾٗ ثبیس ثط ٔجٙبی ٚاحس ٔكرم ظٔبٖ وٝ ثٝ پبیبٖ ضؾیسٜ اؾت، 

  ثیبٖ ٌطزز ٚ ضٚظ تِٛس ٔقبزَ نفط حؿبة ٔی قٛز.

AGE 

 ٘ؿجت ؾطثبضی ؾٙی 

 ٍ٘بٜ وٙیس. dependency ratioثٝ ٘ؿجت ؾطثبضی 

AGE DEPENDENCY 

RATIO  

 ٘ؿجت ؾٙی 

 ٘ؿجت ٌطٜٚ ؾٙی ذبنی اظ رٕقیت ثٝ وُ رٕقیت ضطثسض نس

AGE RATIO 

 اؾتب٘سٜ ؾبظی ؾٙی 

ضٚقی ثطای تغجیك ٔیعاٖ ٞب، ٔخُ ٔیعاٖ ٞبی ٔطي ثطای اظ ٔیبٖ ثطزٖ 

 تفبٚتٟبی ٔٛرٛز زض تطویت ؾٙی زٚ ٚ یب چٙس رٕقیت وٝ ٔی ثبیس ثب یىسیٍط

  ٔمبیؿٝ قٛز.

AGE STANDARDIZATION 

 فبُٔ )ثیٕبضی(

فبّٔی ظ٘سٜ ٔخُ ذطزٜ ظیؿتٕٙسٞب، یب ٔبزٜ ای قیٕیبیی ٔخُ زاضٚٞب ٚ 

ٚیتبٔیٗ ٞب ٚ یب ٔفٟٛٔی فیعیىی ٔخُ پطتٛٞب وٝ ٚرٛزقبٖ )ٚرٛز ثیف اظ 

ا٘ساظٜ قبٖ( ٚ زض ٔٛضز ثیٕبضی ٞبی وٕجٛزی، وبٞف ٘ؿجی قبٖ ثطای ٚلٛؿ 

 بقس.ثیٕبضی ضطٚضی ث

 

AGENT (OF DISEASE) 

 ٍٕٞطٜٚ  -زٚضاٖ -تحّیُ ؾٗ

یه ضٚـ آٔبضی زض ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی تحّیّی ثطای رسا وطزٖ احطات ؾٗ، زٚضاٖ ٔغبِقٝ ٚ 

 ٍٕٞطٜٚ زض ضٚ٘س زضاظ ٔست ثیٕبضی ٞب.

AGE – PERIOD – 

COHORT ANALYSIS 

 رٙؿی  -ٞطْ ؾٙی

 ٔطارقٝ وٙیس.  population pyramidثٝ ٞطْ رٕقیتی 

AGE – SEX PYRAMID  

 رٙؿی  –حجت ؾٙی 

 فٟطؾتی اظ وّیس ٔسزرٛیبٖ ٚ یب ثیٕبضاٖ یه ٚاحس ذسٔبت ثٟساقتی. 

AGE – SEX REGISTER  

 ٔیعاٖ اذتهبنی ؾٙی ثبضٚضی 

 29تب  25تقساز تِٛسٞبی ظ٘سٜ زض یه ظٔبٜ ٔقیٗ ٘عز ظ٘بٖ یه زأٙٝ ؾٙی ذبل )ٔخالً 

 ؾبَ ٕٞبٖ ٌطٜٚ ظ٘بٖ زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٔقیٗ.  –ؾبَ( ثرف ثط تقساز قرم 

AGE – SPECIFIC 

FERTILITY RATE 
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 ؾٙی  –ٔیعاٖ اذتهبنی 

ٔیعا٘ی ثطای یه ٌطٜٚ ؾٙی ذبل وٝ نٛضت ٚ ٔرطد )ٔمؿْٛ ٚ ٔمؿْٛ فّیٝ( وؿط آٖ 

 ٔحسٚز ثٝ ٕٞبٖ ٌطٜٚ ؾٙی ذبل ثبقس. 

AGE – SPECIFIC RATE 

 ٔیعاٖ اؾتب٘سٜ قسٜ ؾٙی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  age standardizationؾٙی  ثٝ اؾتب٘سٜ ؾبظی

AGE – STANDARDIZED 

RATE 

 ٔطالجت تزٕقی

 ٘ٛفی ٔطالجت اظ ثیٕبضی ٚ یب ؾالٔت ثط پبیٝ ٌطزآٚضی ذالنٝ اعالفبت اظ یه ٌطٜٚ ثیٕبض. 

AGGREAGATE 

SURVEILLANCE 

 تٛضـ تزٕـ 

 ٔتطازف ثب تٛضـ ثْٛ قٙبذتی. 

AGGREGATION BIAS  

 ٔغبِغٝ تزٕقی 

 تقٕیٓ ٘بزضؾت ضاثغٝ ی ٔكبٞسٜ قسٜ زض یه رٕقیت ثٝ یه فطز. 

AGGREFATIVE 

FALLACY  

 پیطقسٖ رٕقیت 

 یه انغالح زض رٕقیت قٙبؾی ثٝ ٔقٙی افعایف تسضیزی ٘ؿجت افطاز پیط زض یه ربٔقٝ. 

AGING OF THE 

POPULATION  

 ٔزٕٛفٝ ٔطتجظ ثب ایسظ 

ِیٙی وٝ ٘عز غبِت ٔجتالیبٖ ثٝ ففٛ٘ت ثب ٚ فالئٓ ثب syndromeٔزٕٛفٝ ای اظ ٘كبٍ٘بٖ 

 ٔكبٞسٜ ٔی قٛز.  HIVٚیطٚؼ 

AIDS- RELATED 

COMPLEX (ARC) 

 ففٛ٘ت ٞٛا ثطز 

ٔقّك  droplet nucleiففٛ٘تی وٝ فبُٔ آٖ ثب وٕه شضات ارؿبْ، غجبض ٚ یب ذكه لغطٜ 

 زض ٞٛا ٔٙتمُ ٔی قٛز. 

AIRBORNE INFECTION  

 اٍِٛضیتٓ 

ٞط فطایٙس ٔٙؾٕی وٝ اظ ٔطاحُ ؾبظٔبٖ یبفتٝ تكىیُ قسٜ ثبقس ٚ قطٚؿ ٞط ٔطحّٝ اظ آٖ 

 ٚاثؿتٝ ثٝ ٘تیزٝ ثٝ زؾت آٔسٜ اظ ٔطحّٝ لجّی ثبقس. 

ALGORITHM 

 اٍِٛضیتٓ ثبِیٙی 

( قطح ضٚقٙی اظ ٌبْ ٞبیی وٝ ٔی ثبیس clinical protocol)ٔتطازف ثب ٔٙكٛض ثبِیٙی 

 ثطای ٔطالجت اظ ثیٕبض ٚ یب زضٔبٖ اٚ زض قطایظ اذتهبنی ثطزاقتٝ قٛز. 

ALGORITHM , 

CLINICAL  

 ALLELE ٞٓ ٔىبٖ 



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 7  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 قىُ ٞبی ٔتفبٚت یه غٖ وٝ زض یه ٔىبٖ ٔكرم ضٚی یه وطٚٔٛظْٚ لطاض ٌطفتٝ ثبقس. 

 تٛضـ ترهیم 

ت زض ٘تیزٝ ضفبیت ٘ىطزٖ انَٛ تقییٗ قسٜ ثطای ذغب زض ثطآٚضز ٔمساض احط یه فّ

 clinicalترهیم تهبزفی ٔٛاضز تحت ٔغبِقٝ ٚ قبٞسٞبی آٟ٘ب زض وبضآظٔبیی ثبِیٙی 

trail  

ALLOCATION BIAS  

 ترهیم پٟٙب٘ی 

ضٚقی ثطای ترهیم تهبزفی افطاز ثیٗ قبذٝ ٞبی ٔتفبٚت یه ٔغبِقٝ ثٝ ٘حٛی وٝ افطاز 

ا٘زبْ زٞٙسٜ ی ٔغبِقٝ ٞیچ وساْ ٘سا٘ٙس افطاز تحت ٔغبِقٝ زض قطوت وٙٙسٜ ٚ پػٚٞكٍطاٖ 

 وساْ قبذٝ لطاض زاض٘س.

ALLOCATION 

CONMCEALMENT  

 آتب  -ثیب٘یٝ إِٓب

ٚ ٔطالجت ٞبی  health for all، ثٟساقت ثطای ٕٞٝ health careثٝ ذسٔبت ثٟساقتی 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  primary health careاِٚیٝ ثٟساقتی 

ALMA- ATA 

DECLARATION   

 ذغبی آِفب 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  error , type 1ثٝ ذغبی ٘ٛؿ یه 

ALPHA ERROR 

 ؾغح آِفب 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  significanceثٝ ٔقٙی زاضی 

ALPHA LEVEL 

 پیطأٖٛ 

 اعطاف، ٔحیغی وٝ ٚالقٝ ای زض آٖ ٔكبٞسٜ ٔی قٛز. 

AMBIENT  

 آظٖٔٛ ایٕع 

 ثطای قٙبذت رٟف ٞبی غ٘تیىی  bioassay٘ٛفی اظ فیبضٌیطی ظیؿتی 

AMES TEST  

 تزعیٝ ٚاضیب٘ؽ )تزعیٝ پطاـ(

یه ضٚـ آٔبضی ثطای رساؾبظی  ٚ تقییٗ ٔمساض تبحیط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ عجمبتی ثط 

 ٘ٛؾب٘بت ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞبی پیٛؾتٝ ای وٝ ثب آٟ٘ب زض اضتجبط ٔی ثبقس. 

ANALYSIS OF 

VARIANCE (ANOVA) 

 ٔغبِقٝ تحّیّی 

٘ٛفی اظ ٔغبِقٝ وٝ ثطای آظٔٛزٖ یه ضاثغٝ ی فّیتی ثیبٖ قسٜ زض 

 چٟبضچٛة فطضیٝ، عطاحی ٚ ارطا ٌطزز.

ANALYTIC STUDY 

 ANECDOTAL قٛاٞس افٛاٞی 

EVIDENCE  
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٘ٛفی قبٞس یب زِیُ ثطای تٛریٝ یه ٚالقٝ وٝ ثزبی اؾتٛاضی ثط زازٜ ٞبیی وٝ ثٝ عطق 

 فّٕی رٕـ آٚضی قسٜ ثبقس. 

 غٖ پطیف 

فبّٔی وٝ ثط تمؿیٓ ؾِّٛی احط ٌصاضزٜ ٚ ثبفج ٔی قٛز وٝ یه وطٚٔٛظْٚ ثٝ نٛضت 

 وبُٔ حصف ٚ یب اضبفٝ قٛز.

 

ANEUGENIC  

 ٔسَ حیٛا٘ی 

ٔغبِقٝ زض رٕقیتی اظ حیٛا٘بت آظٔبیكٍبٞی وٝ زض قطایغی قجیٝ ثٝ قطایظ ا٘ؿبٖ لطاض 

 ٌطفتٝ ثبقس تب ثتٛاٖ ثیٕبضی ظایی زض ا٘ؿبٖ ضا ضٚی آٟ٘ب آظٔبیف ٚ ا٘ساظٜ ٌیطی وطز. 

ANIMAL MODEL  

 تضبز

 ( SYNERGISM)٘مغٝ ٔمبثُ ٞٓ افعایی 

ANTAGONISM  

 تٗ ؾٙزی  -ا٘ؿبٖ ؾٙزی

 ضٚقی زض ظٔیٙٝ ا٘ساظٜ ٌیطی حزٓ، ٚظٖ ٚ تٙبؾت ثسٖ ا٘ؿبٖ. 

ANTHROPOMETRY  

 ا٘ؿبٖ ٌطایب٘ٝ 

تٕبیُ تطریحی حكطات ثٝ تغصیٝ اظ ا٘ؿبٖ حتی زض قطایغی وٝ ٔیعثبٖ ٞبی زیٍط ٘یع 

 ٚرٛز زاقتٝ ثبقس.

ANTHROPOPHILIC  

 پبزتٗ 

ٚ یب یه رؿٓ ذبضری ٔخُ ِٔٛىَٛ پطٚتئیٙی وٝ زض ٘تیزٝ ی ٔٛارٟٝ ثب یه ٔبزٜ ثیٍب٘ٝ 

فقبَ زض ثسٖ ٚرٛز ٔی  immunizationذطزٜ ظیؿتٕٙسٞبی ثیٕبضی ظا ٚ ثب ایٕٗ ؾبظی 

 آیس. 

ANTIBODY 

 پبزٌٗ

یه ٔبزٜ پطٚتئیٙی )ٚ یب پّی ؾبوبضیسی، ٌّیىِٛیپیسی ثبفت پیٛ٘سی، ٚ ٔب٘ٙس ایٟٙب( وٝ 

 ثتٛا٘س ٚاوٙف ذبل ایٕٙی ایزبز وٙس. 

ANTIGEN 

 ضا٘ف پبزٌٙی 

ذطزٜ ظیؿتٕٙسٞب زض ٘تیزٝ  (DNA/RNA)ٛفی تغییطات تسضیزی زض ؾبذتبض ِٔٛىِٛی ٘

 فجٛض اظ یه ٔیعثب٘ی ثٝ ٔیعثب٘ی زیٍط. 

ANTIGENIC DRIFT 

 رٟف پبزٌٙی 

ذطزٜ  (DNA/RNA)رٟف پبزٌٙی یقٙی یه تغییط ٘بٌٟب٘ی زض ؾبذتبض ِٔٛىِٛی 

ظیؿتٕٙسٞب ثٝ ذهٛل ٚیطٚؼ ٞب وٝ ٔٙزط ثٝ ایزبز ؾٛیٝ ٞبی رسیسی اظ ذطزٜ ظیؿتٕٙس 

ANTIGENIC SHIFT  
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 ٔی قٛز. 

 پبزظایی 

 (. immunogenicity)ٔتطازف ثب ایٕٙی ظایی 

ANTIGENCITY  

 آپبچی 

زض ایٗ ٘ؾبْ  acute physical and chronic health evaluationؾطٍ٘بقتی ثطای 

تی وٝ ثٝ تؾبٞطات ثبِیٙی ٔهسٚٔبٖ حٛازث زازٜ ٔی قٛز، ٔی تٛاٖ فبلجت فطز ثب ٕ٘طا

 ٔهسْٚ ضا پیف ثیٙی ٕ٘ٛز.

APACHE  

 ٕ٘طٜ آپٍبض 

 یه ٕ٘طٜ تطویجی ثطای اضظقیبثی

APGAR SCORE  

 APHA (American Public ا٘زٕٗ ثٟساقت آٔطیىب 

health association)  

 ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی وبضثطزی 

اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبی ٕٞٝ ٌیط قٙبذتی ٚ اضظقیبثی یبفتٝ ٞبی آٖ ثطای وبضثطز زض حٛظٜ 

 ثٟساقت ٚ اضائٝ ذسٔبتی ثٟساقتی. 

APPLIED 

EPIDEMIOLOGY  

 ٚیطٚؼ ٘بلُ ثطز )آضثٛ ٚ ٚیطٚؼ(

ٌطٚٞی اظ ا٘ٛاؿ ٔتفبٚت ٚیطٚؼ ٞبی حیٛا٘ی وٝ اظ ٘ؾط یه ٔفْٟٛ ٕٞٝ ٌیط 

ب٘بٖ ٟٔطٜ زاض ثب وٕه ثٙسپبیبٖ ٘بلُ ذٛا٘رٛاض ٔب٘ٙس قٙبذتی یقٙی ا٘تمبَ ثیٗ ٔیعث

 پكٝ، وٙٝ، پكٝ ذبوی، ٚ ؾبیط حكطات ذٛ٘رٛاض زض یه زؾتٝ لطاض ٌطفتٝ ا٘س.

ARBOVIRUS  

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٔٙغمٝ ای 

یه ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ثطای ٔٛلقی وٝ اعالفبت وبفی زض ٔٛضز تقساز رٕقیت زض 

 ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی زض زؾتطؼ ٘جبقس.

 

AREA SAMPLING  

 ٔیبٍ٘یٗ حؿبثی 

ٔیبٍ٘یٗ )ٔتٛؾظ( ؾبزٜ. رٕـ تٕبْ ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی فطزی زض یه ٔزٕٛفٝ ثرف ثط 

 تقساز افطاز ٔزٕٛفٝ

ARITHMATIC MEAN 

 ثبظٚ )زض یه وبضآظٔبیی(

ٌطٚٞی اظ افطاز قطوت وٙٙسٜ زض یه ٔغبِقٝ وٝ ٘تیزٝ ٔٛضز ا٘تؾبض زض آٟ٘ب ثب ٌطٜٚ زیٍطی 

 قطوت وٙٙسٜ زض ٕٞبٖ ٔغبِقٝ ٔمبیؿٝ ٔی قٛز.اظ افطاز 

ARM  

 ARMITAGE – DOLL زاَ –ٔسَ آضٔیتبغ 
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ٔسِی زض ظٔیٙٝ ؾطعبٖ ظایی وٝ زض آٖ فبنّٝ ظٔب٘ی ثیٗ ٔٛارٟٝ ثب فبُٔ ؾطعبٖ ظا تقییٗ 

 وٙٙسٜ ٚلٛؿ ؾطعبٖ اؾت ٘ٝ ؾٗ ثیٕبض. 

MODEL  

 تهٙقی 

یه ٔكبٞسٜ، ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ یب ٘تیزٝ ٌیطی ٘بزضؾت ثٝ فّت اؾتفبزٜ اظ فٗ آٚضی ٘بٔٙبؾت 

 ٚ یب ذغب زض عطاحی ٚ ارطای یه پػٚٞف

ARTIGACTUAL  

 ٞٛـ ٔهٙٛفی 

 قبذٝ ای اظ فّْٛ وبٔپیٛتطی ثطای ثبظؾبظی فقبِیت ٞبی ٞٛقی ا٘ؿبٖ. 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE  

 تبییس 

قٙبؾبیی آ٘چٝ زض یه رٕقیت ٚ یب یه ٌطٜٚ تحت ٔغبِقٝ ٔخُ ذب٘ٛازٜ ٚ یب فطایٙسی ثطای 

 ذب٘ٛاض ضٚی ٔی زٞس.

ASCERTAINMENT 

 تٛضـ ٔطز یبثی، تٛضـ تبیی 

٘ٛفی ذغبی ٔٙؾٓ زض ٔغبِقٝ ثٝ فّت آ٘ىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ا٘تربة قسٜ، ٕ٘بیٙسٜ ی ٚالقی افطاز 

 یب ثیٕبضی ٔٛضٛؿ ٔغبِقٝ ٘جبقس. 

ASCERTAINMENT BIAS  

 فیبضٌیطی 

 اضظقیبثی وٕی ٚ ویفی ٔٛاز )ظیبٖ ثبض( زض آة، ذٛضان، ٞٛا، ذبن ٚ غیطٜ. 

ASSAY  

 ضاثغٝ 

اضتجبط  dependence)اظ ٘ؾط آٔبضی( ٚاثؿتٍی  correlationٔتطازف ٞب: ٕٞجؿتٍی 
relationship  

ASSOCIATION  

 ضاثغٝ غیطٔتمبضٖ 

  asymmetrical relationshipٔتطازف: ثؿتٍی ٘بٔتمبضٖ 

ASSOCIATION , 

ASYMMETRICAL  

 ضاثغٝ ٔؿتمیٓ 

 ضاثغٝ ثیٗ زٚ ٔتغیط ثسٖٚ ٚرٛز ٔتغیط قٙبذتٝ قسٜ ی زیٍط. 

ASSOCIATION , DIRECT  

 ضاثغٝ ثرتىی 

ثٝ ٚرٛز ٔی آیس ٚ ٘یبظی ثٝ  chanceضاثغٝ ای ثیٗ زٚ ٔتغیط وٝ تٟٙب ثطاؾبؼ قب٘ؽ 

 تٛریٝ ثیكتط ٘ساضز. 

ASSOCIATION , 

FORTUITOUS  

 ضاثغٝ غیطٔؿتمیٓ 

 ایٗ ٘ٛؿ ضاثغٝ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿیٓ وطز.

ASSOCIATION , 

INDIRECT  



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 11  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ضاثغٝ رقّی 

ایٗ ٚاغٜ وٝ ثٟتط اؾت اؾتفبزٜ ٘كٛز، ثٝ ٚؾیّٝ ِٔٛفبٖ ٔتفبٚت ثطای ثیبٖ ٔفبٞیٓ ٔرتّف 

 اؾتفبزٜ ٔی ٌطزز. 

ASSOCIATION , 

SPURIOUS   

 ضاثغٝ ٔتمبضٖ 

 ضاثغٝ ظٔب٘ی وٝ ٔتمبضٖ ثبقس غیطفّیتی اؾت. 

ASSOCIATION , 

SYMMTRICAL  

 رفت ٌیطی ا٘تربثی 

ا٘تربة رفت ثط پبیٝ ی زاقتٗ ٚ یب ٘ساقتٗ یه ؾبذتبض غ٘تیىی ذبل ) وٝ ٔقٕٛال ثب ٕ٘بز 

 ٕٞطاٜ ثبقس.  phenotypeثیطٚ٘ی )قٕبیُ( 

ASSORTIVE MATING  

 ٔزب٘جی 

ٔفٟٛٔی وٝ زض ظٔیٙٝ ثیكتطیٗ ٔمساض یه ٔتغیط ٚاثؿتٝ زض قطایغی وٝ ٔتغیط ٔؿتمُ آٖ 

 ثٝ رب٘ت نفط یب ثی ٟ٘بیت ٔیُ وٙس. 

ASYMPTOTIC  

 ٔٙحٙی ٔزب٘جی 

 ٘ٛفی ٔٙحٙی وٝ ثٝ ؾٕت نفط ٚ یب ثی ٟ٘بیت ٔیُ ٔی وٙس ِٚی ٞطٌع ثٝ آٟ٘ب ٕ٘ی ضؾس. 

ASYMPTOTIC CURVE  

 ضٚـ ٔزب٘جی 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  large sample method٘ٝ ثعضي ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ

ASYMPTOTIC METHOD  

 ٔغبِغٝ ارعایی 

٘ٛفی ٘تیزٝ ٌیطی ٘بزضؾت زضثبضٜ ٌطٜٚ ٚ یب ضاثغٝ ثْٛ قٙبذتی ثط ٔجٙبی ضٚاثغی وٝ زض 

 ؾغح افطاز ٔكبٞسٜ قسٜ ثبقس. 

ATOMISTIC FALLACY 

 ٔیعاٖ حّٕٝ 

٘ؿجتی اظ افطاز یه ٌطٜٚ وٝ زض یه ظٔبٖ ٔكرم )ٔب٘ٙس زٚضٜ یه ٕٞٝ ٌیطی( ثٝ ثیٕبضی 

 ٚ یب فبضضٝ ٔٛضز ٘ؾط ٔجتال ٔی قٛ٘س. 

ATTACK RATE 

 تضقیف

ضقیف وطزٖ )ضلیك وطزٖ( غّؾت یه پبزٌٗ زض ٚاوؿٗ ٚ ٕٞچٙیٗ  یه ٔقَّٛ ٔب٘ٙس 

 ذغط ٘ؿجی )ٚ یب لسضت یه ذطزٜ ظیؿتٕٙس(

ATTENUATION  

 سٜ ٔٙتؿت فبی

ایٗ ٚاغٜ ٍٞٙبٔی ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی  attributable risk٘مغٝ ٔمبثُ ذغط ٔٙتؿت 

ٌیطز وٝ ٔٛارٟٝ ثٝ ربی ایزبز فٛاضو ظیبٖ ثبض، ٔٙبفقی ضا ثطای فطز ٔٛارٟٝ یبفتٝ 

ATTRUBUTABLE 

BENEFIT 
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 12  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 زضثطزاقتٝ ثبقس. 

 رعء ٔٙتؿت

یه ضاثغٝ فّیتی ٘ؿجتی اظ تٕبْ  زض attributable proportionٔتطازف: ٘ؿجت ٔٙتؿت 

  ٔٛاضز ثیٕبضی یب فبضضٝ اؾت وٝ ٔی تٛاٖ آٖ ضا ثٝ یه ٔٛارٟٝ ذبل ٘ؿجت زاز. 

ATTRIBUTABLE 

FRACTION  

 رعء ٔٙتؿت )ٔٛارٟٝ یبفتٝ( 

ٔتطازف: ٘ؿجت رعء ٔٙتؿت )ٔٛارٟٝ یبفتٝ(، ذغط ٔٙتؿت، ٘ؿجت رعء ؾجت قٙبذتی 

 )ٔٛارٟٝ یبفتٝ(.

ATTRIBUTABLE 

FRACTION (EXPOSED)  

 رعء ٔٙتؿت رٕقیت 

ٔتطازف: ٘ؿجت رعء ٔٙتؿت )رٕقیت(، ذغط ٔٙتؿت، ٘ؿجت رعء ؾجت قٙبذتی 

 )رٕقیت(. 

ATTRIBUTABLE 

FRACTION 

(POPULATION)  

 تقساز ٔٙتؿت 

تقساز ٔٛاضز اضبفی یه ٔقَّٛ زض یه زٚضٜ ظٔب٘ی ٔكرم وٝ ثٝ یه ٔٛارٟٝ ذبل 

 ٔٙتؿت قسٜ ثبقس. 

ATTRIBUTABLE 

NUMBER 

 ٘ؿجت ٔٙتؿت 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  attributable fractionثٝ رعء ٔٙتؿت 

ATTRIBUTABLE 

PROPORTION  

 ذغط ٔٙتؿت 

 ٔتطازف: تفبٚت ٔیعاٖ ٞبی فّیتی، تفبٚت ذغط فّیتی. 

ATTRIBUTABLE RATE, 

ATTRIBUTABLE RISK 

 ذغط ٔٙتؿت )ٔٛارٟٝ یبفتٝ( 

 ایٗ ٚاغٜ ثطای ثیبٖ رعء ٔٙتؿت ٚ اظزیبز ذغط زض ٔٛارٟٝ یبفتٍبٖ ثٝ وبض ضفتٝ اؾت. 

ATTRIBUTABLE RISK 

(EXPOSED) 

 ذغط ٔٙتؿت )رٕقیت(

 ٕٞبٖ رعء ٔٙتؿت )رٕقیت( وٝ ثٝ نٛضت زضنس ثیبٖ قسٜ ثبقس. 

ATTRIBUTABLE RISK 

(POPULATION) 

 زضنس ذغط ٔٙتؿت 

 ٕٞبٖ رعء ٔٙتؿت وٝ ثٝ نٛضت زضنس ثیبٖ قسٜ ثبقس. 

ATTRIBUTABLE RISK 

PERCENT  

 زضنس ذغط ٔٙتؿت )ٔٛارٟٝ یبفتٝ( 

 ایٗ ٚاغٜ ثطای ثیبٖ رعء ٔٙتؿت ٚ اظزیبز ذغط زض ٔٛارٟٝ یبفتٍبٖ ثىبض ضفتٝ اؾت. 

ATTRIBUTABLE RISK 

PERCENT (EXPOSED)  

 ATTRIBUTABLE RISK ذغط ٔٙتؿت )رٕقیت(

PERCENT 
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 13  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

رعء ٔٙتؿت زض رٕقیت ٚ ٕٞچٙیٗ اظزیبز ذغط زض رٕقیت ثٝ وبض  ایٗ ٚاغٜ ثطای ثیبٖ

 ضفتٝ اؾت.

(POPULATION)  

 نفت

 ذبنٝ ای ویفیتی زض یه فطز یب یه قی

ATTRIBUTE 

 ضیعـ 

 ظٔبٖ ٔغبِقٝ. وبٞف تقساز افطاز قطوت وٙٙسٜ زض یه ٔغبِقٝ زض عَٛ 

ATTRITION  

 تٛضـ ضیعـ 

ثٝ فّت زفٛت ٞبی ؾبذتبضی زض ٚیػٌی  selection bias٘ٛفی اظ تٛضـ ا٘تربة 

ٞبی ویفیتی ٚ وٕیتی ٌطٜٚ ٞبی تحت ٔغبِقٝ زض ٘تیزٝ ذبضد قسٖ افطاز زض عَٛ 

 .attritionٔست ٔغبِقٝ ثٝ زالیّی اظ لجیُ ضیعـ 

ATTRITION BIAS 

 حؿبثطؾی 

یه حبِت، فطایٙس ٚ یب فّٕىطز ثب ٘ٛفی آظٔبیف یب ثبظٍ٘طی ثطای تقییٗ ٔمساض ا٘غجبق 

 ٔقیبضٞب ٚ ضٛاثظ اظ پیف تقییٗ قسٜ.

AUDIT  

 پبزٌٗ اؾتطاِیبیی 

پبزٌٙی ثط ؾغح ٚیطٚؼ ٞپبتیت ة وٝ چٖٛ ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ٘عز ثٛٔیبٖ اؾتطاِیب 

 قٙبؾبیی قس ثٝ ایٗ ٘بْ ٔقطٚف اؾت. 

AUSTRALIAN ANTIGEN  

 ذٛزٌطزا٘ی 

ت اظ انُ احتطاْ ثٝ حطٔت ا٘ؿبٖ ٚ حك افطاز ثطای تهٕیٓ فجبضت اؾ ethicsزض اذاللیبت 

 ٌیطی زض ٔٛضز ذٛز.

AUTONOMY 

 زازٜ ٞبی وبِجسٌكبیی 

 زازٜ ٞب )اعالفبت( ثٝ زؾت آٔسٜ اظ وبِجسٌكبیی ٔطزٌبٖ. 

AUTOPSY DATA 

 تٛضـ تقسیُ فطضیٝ 

 interpretive biasٚ ثٝ فجبضت زیٍط تٛضـ تفؿیط  rescue bias٘ٛفی اظ تٛضـ ٘زبت 

 . 

AUXILIARY 

HYPOTHESIS BIAS  

 ٔتٛؾظ 

ٔی ثبقس وٝ  arithmetic meanزض فّْٛ ایٗ ٚاغٜ ثٝ عٛض وّی ثطاثط ثب ٔیبٍ٘یٗ حؿبثی 

 فجبضؾت اظ رٕـ اضلبْ یه ٔزٕٛفٝ فسز ثرف ثط تقساز اضلبْ ٔزٕٛفٝ

AVERGE  



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 14  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 ٔتٛؾظ أیس ظ٘سٌی 

 ٍ٘بٜ وٙیس. expectation of lifeثٝ أیس ثٝ ظ٘سٌی 

AVERAGE LIFE 

EXPECTANCY 

 ٔحٛض 

 یىی اظ اثقبز ٕ٘ٛزاض. 

AXIS  

 B 

 ٔیعاٖ ظٔیٙٝ 

ٔمساضی اظ یه ٔبزٜ ظیب٘جبض ٚ یب یه فبُٔ ثیٕبضی ظا ٚ یب ٔیعاٖ ثطٚظ یه ٚالقٝ وٝ ثٝ عٛض 

 عجیقی ٚ رسا اظ فبُٔ ٚ یب فٛأُ تحت ٔغبِقٝ زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ذبنی ٔكبٞسٜ ٔی ٌطزز.

BACKGROUND LEVEL , 

RATE 

 ثبوتطی 

ظیؿتٕٙسی ته ؾِّٛی وٝ ثٝ فطاٚا٘ی زض عجیقت یبفت ٔی قٛز، ا٘ٛاؿ ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاضز ٚ 

 ٔی تٛا٘س ثطای ا٘ؿبٖ ٚ حیٛا٘بت ٞٓ ٔفیس ثبقس ٚ ٞٓ ظیب٘جبض

BACTERIA  

 ثیىط، رٛضد 

پعقه اٍّ٘یؿی وٝ فّت ٘ٛفی اظ لِٛٙذ ضٚزٜ ضا وٝ ثٙبْ لِٛٙذ زٖٚٚ قبیط ٔقطٚف قسٜ ثٛز 

 پیسا وطز. deductionتفبزٜ اظ اؾتٙتبد لیبؾی ثب اؾ

BAKER , GEORGE  

 ٍ٘بضٜ ؾتٛ٘ی

 discreteٔتطازف: ٕ٘ٛزاض ؾتٛ٘ی یىی اظ ا٘ٛاؿ ٍ٘بضٜ ٞب ثطای ٕ٘بیب٘سٖ زازٜ ٞبی ٘بپیٛؾتٝ 

data. 

BAR CHART  

 ٕ٘ٛزاض ؾتٛ٘ی 

 ٍ٘بٖ وٙیس.  bar chartثٝ ٍ٘بضٜ ؾتٛ٘ی 

BAR DIAGRAM  

 فطضیٝ ثبضوط 

 ٔطارقٝ وٙیس.  developmental origins hypothesisثٝ فطضیٝ ثٙیبزی 

BARKER HYPOTHESIS  

 ضٚـ ٔب٘قی 

یىی اظ ضٚـ ٞبی پیكٍیطی اظ ثبضزاضز قسٖ ثب اؾتفبزٜ اظ یه ٔب٘ـ فیعیىی ثطای 

رٌّٛیطی اظ تٕبؼ ثیٗ ترٕه ٚ اؾپطْ )ٔب٘ٙس اؾتفبزٜ اظ وب٘سْٚ ٚ یب والٞه 

 زٞب٘ٝ ضحٓ(.

BARRIER METHOD  

 پطؾتبضی رسا وٙٙسٜ 

٘ٛفی پطؾتبضی اظ ثیٕبض ٔجتال  bedside isolationٔتطازف ثب رساؾبظی ثبِیٙی 

BARRIER NURSING  
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 15  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ثٝ ثیٕبضی ففٛ٘ی زض ثیٕبضؾتبٖ وٝ أىبٖ ا٘تمبَ فبُٔ ففٛ٘ت اظ ثیٕبض ثٝ ؾبیط 

 ثیٕبضاٖ ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘س.

 ٔرتهبت ٌطا٘یٍبٞی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  profile plotثٝ ٕ٘ٛزاض ٘یٕطخ 

BARCENTRIC 

COORDINATE  

 زازٜ ٞبی پبیٝ 

 یه ٔزٕٛفٝ اعالفبتی وٝ زض آغبظ ٔغبِقٝ رٕـ آٚضی ٔی قٛز. 

BASELINE DATA 

 رٕقیت پبیٝ 

 ٔطارقٝ وٙیس.  population sourceثٝ رٕقیت ٔٙجـ 

BASE POPULATION  

 پبیٝ ٔغبِقٝ 

 ٔطارقٝ وٙیس.  study baseثٝ پبیٝ ٔغبِقٝ 

BASE , STUDY  

 ٔیعاٖ تىخیط اِٚیٝ 

ا٘ساظٜ ای اظ ٔتٛؾظ تقساز ففٛ٘ت ٞبیی وٝ ثٝ ٚؾیّٝ یه فطز آِٛزٜ زض ٔطاحُ اثتسایی یه 

 ٕٞٝ ٌیطی یقٙی ظٔب٘ی وٝ تمطیجبً ٕٞٝ تٕبؼ ٞب حؿبؼ ٞؿتٙس ثٝ ٚرٛز ٔی آیس. 

BASIC REPRODUCTIVE 

RATE (RO) 

 ثٛز )ٔیعاٖ (

 حس ؾطفت ا٘تمبَ زازٜ زض اثعاضٞبی اِىتطٚ٘یىی. ٚا

BAUD (RATE) 

 ثبیع، تٛٔبؼ 

ضیبضیساٖ ٚ ضٚحب٘ی اٍّ٘یؿی ٚ ٘ٛیؿٙسٜ ضؾبِٝ ای ثطای حُ یه ثغط٘ذ زض آییٗ قب٘ؽ )وٝ 

 ٚ ثقس اظ ٔطي ٚی ثٝ چبح ضؾیس(.  1763زض ؾبَ 

BAYES , THOMAS  

 لضیٝ ثبیع 

لضیٝ ای زض ٘ؾطیٝ احتٕبالت وٝ ثٝ ٘بْ تٛٔبؼ ثبیع  وكیف ٚ ضیبضیساٖ اٍّ٘یؿی ٘بْ 

 ٌصاضی قسٜ اؾت وٝ آٖ ضا زض ضؾبِٝ ای زض رٟت حُ یه ثغط٘ذ زض آییٗ قب٘ؽ قطح زاز. 

BAYES THEOREM  

 اؾتٙتبد ثبیعی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  bay’s theoremثٝ لضیٝ ثبیع 

BAYESIAN INFERENCE 

 آٔبضٜ ثبیع 

ضٚقی زض ٘تیزٝ ٌیطی ٞبی آٔبضی اظ زازٜ ٞب وٝ ثط پبیٝ احتٕبالت ثیبٖ قسٜ زض فطضیٝ وٝ 

 ٘یع ٔقطٚف ٞؿتٙس. prior probabilitirsثٝ ٘بْ احتٕبَ پیكیٗ 

BAYESIAN STATISTICS  
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 16  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 رساؾبظی ثیٕبض 

 ٔطارقٝ وٙیس.  barrier nursingثٝ پطؾتبضی رساوٙٙسٜ 

BEDSIDE ISOLATION  

 ٕٞٝ ٌیطی ضفتبضی 

٘ٛفی اظ ٕٞٝ ٌیطی وٝ )ثٝ ربی یه ذطزٜ ظیؿتٕٙس ٟٔبرٓ ٚ یب فبُٔ ثیٕبضی ظای 

 فیعیىی( ثٝ یه فبُٔ ضٚا٘ی ٔخُ تّمیٗ ٚ یب ثقضی اٍِٛٞبی ضفتبضی ٔٙتؿت قسٜ ثبقس. 

BEHAVIORAL 

EPIDEMIC  

 فبُٔ ذغط ضفتبضی 

تیزٝ ذبل ضا افعایف یه ذهٛنیت فطزی ٚ یب ضفتبضی وٝ ٚرٛزـ احتٕبَ ٚلٛؿ یه ٘

 ٔی زٞس، ثسٖٚ ایٙىٝ ِعٚٔب ثبفج ٚلٛؿ ٘تیزٝ ثبقس. 

BEHAVIORAL RISK 

FACTOR  

 تحّیُ ضفتبض 

 ٔحّی وٝ زض آٖ یه اٍِٛی ضفتبضی اظ رّٕٝ ٚلبیـ ضٚظٔطٜ ظ٘سٌی اتفبق ٔی افتٙس. 

BEHAVIOR SETTING  

 اٍ٘پبیٝ 

 یه انغالح فٙی وٝ ثٝ نٛضت فبٔیب٘ٝ ٘یع وبضثطز زاضز.

BENCHMARK  

 ٘یىٛیی 

 اظ ٘ؾط ٚاغٜ قٙبؾی یقٙی ذٛثی. 

BENEFICENCE 

 فبیسٜ 

 أتیبظ ٚ یب ثٟجٛزی وٝ زض ٘تیزٝ ی ا٘زبْ یه الساْ ٔساذّٝ ای ثٝ زؾت ٔی آیس. 

BENEFIT 

 ٘ؿجت ثٝ ٞعیٙٝ 

 ٘ؿجت ٔمساض ذبِم ٚ لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی فبیسٜ ثٝ زؾت آٔسٜ ثٝ ٞعیٙٝ ٔهطف قسٜ. 

BENEFIT COST RATIO 

 تٛضـ ثطوؿٛ٘ی 

 berkson fallacyٚ ٔغبِغٝ ثطوؿٖٛ  berkson’s biasٔتطازف ثب تٛضـ ثطوؿٖٛ 

زض قطایغی وٝ ٞٓ ثیٕبضی ٔٛضز ٘ؾط ٚ ٞٓ ٔٛارٟٝ  selection bias٘ٛفی تٛضـ ا٘تربة 

 فطو قسٜ ثتٛا٘س ثط فطایٙس ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ احط ثٍصاضز. 

BERKSONIAN BIAS  

 تٛظیـ ثطِ٘ٛی 

ظیـ احتٕبالتی وٝ زض آٖ فمظ زٚ حبِت غیطلبثُ رٕـ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٔخُ ٔطي ٘ٛفی تٛ

 ٚ ظ٘سٌی

BERNOULLI 

DISTRIBUTION  

 BERTILLON عجمٝ ثٙسی ثطتیٖٛ

CLASSIFICATION 
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 17  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

-1922وٝ ثٛؾیّٝ غان ثطتیٖٛ )nosologyاِٚیٗ عجمٝ ثٙسی قٕبضٜ ای ثیٕبضی قٙبؾی 

1851 )Jacques Bertillon  .پیكٟٙبز قس 

 ذغبی ثتب 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  error , type IIثٝ ذغبی ٘ٛؿ زْٚ 

BETA ERROR 

 تٛضـ

تٛضـ فجبضت اؾت اظ ا٘حطاف ٔٙؾٓ ا٘ساظٜ ٌیطی اظ ٚالقیت ٚ یب ا٘حطاف ٘تیزٝ ٌیطی اظ 

 حمیمت ٚ یب فطایٙسی وٝ ٔٙزط ثٝ چٙیٗ ا٘حطافی ٔی قٛز. 

BIAS  

 تٛضـ ضلٓ ذٛاٞی 

 ٍ٘بٜ وٙیس.  digit preferenceثٝ ضلٓ ذٛاٞی 

BIAS DUE TO DIGIT 

PREFERNCE  

 تٛضـ اثعاض 

ٞط ٘ٛؿ ذغبی ٔٙؾٕی وٝ زض ٘تیزٝ تٙؾیٓ ٘بزضؾت اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی، ا٘ساظٜ ٌیطی 

 ٘بزضؾت، آِٛزٌی ٔحَّٛ ٞبی آظٔبیف، اذتالط ٘بزضؾت زاضٚٞب ٚ ٔب٘ٙس آٖ ثٛرٛز ثیبیس. 

BIAS DUE TIO 

INSTRUMENTAL 

ERROR 

 تٛضـ ا٘تكبض 

ذغبیی وٝ ثٝ فّت ٌطایف ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٚ ٔسیطاٖ ٚ ٔزّٝ ٞبی فّٕی ثٝ چبح ٔمبِٝ فّٕی ثٝ 

 ٘تیزٝ ٔخجت )ٔخُ ٌعاضـ ضاثغٝ ثیٗ غٖ ٚ ثیٕبضی( ثٝ ٚرٛز ٔی آیس. 

BIAS IN PUBLICATION  

 تٛضـ ثطآٚضز 

ذغبی ٘بقی اظ تفبٚت ثیٗ ٔمساض ٚالقی یه ٔتغیط ٚ ٔمساض ثطآٚضز قسٜ آٖ ثٝ ٚؾیّٝ یه 

 ٚضز وٙٙسٜ تٛضـ زاض. ثطآ

BIAS OF AN 

ESTIMATOR  

 تٛضـ ٘تیزٝ ٌیطی 

 ٔطارقٝ وٙیس. interpretive biasثٝ تٛضـ تفؿیط 

BIAS OF 

INTERPRETATION  

 تٛضـ ظٚزیبثی 

 . zero time shiftٔتطازف: ٌطایف ثٝ ؾٕت ظٔبٖ نفط 

BIAS , “LEAD TIME” 

 تٛضـ عطح

 تفبٚت ثیٗ ٔمساض حمیمی ٚ ٔمساض ثسؾت آٔسٜ اظ ٔغبِقٝ ای ٘بزضؾت عطاحی قسٜ ثبقس. 

BIAS , DESIGN  

 تٛضـ قٙبؾبیی 

تٛضـ زض ٘تیزٝ ذغبیی ٔٙؾٓ زض ٌطٜٚ ٞبی ظیط ٔغبِقٝ زض ظٔیٙٝ ٞبی ثیٕبضیبثی، اضظیبثی، 

BIAS , DETECTION  
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 تٛضـ اعالفبت 

  observational biasٔتطازف: تٛضـ ٔكبٞسٜ 

BIAS , INFORMATION   

 تٛضـ ٔهبحجٝ ٌط 

ذغبی ٔٙؾٓ ٔهبحجٝ وٙٙسٜ وٝ ثٝ عٛض ذٛزآٌبٜ ٚ یب ٘بذٛزآٌبٜ ٔٙزط ثٝ رٕـ آٚضی 

 ا٘تربثی اعالفبت ٚ یب تبحیط ثط پبؾرٍٛیی افطاز ٔهبحجٝ قٛ٘سٜ ٔی ٌطزز. 

BIAS , INTERVIEWER  

 تٛضـ ٔست 

غبی ٔٙؾٓ زض ٘تیزٝ ا٘تربة تقساز ٘بٔتٙبؾجی اظ ثیٕبضاٖ زضاظٔست )ثیٕبضا٘ی وٝ ٘ٛفی ذ

 ٔست عٛال٘ی تطی ظ٘سٜ ٔب٘سٜ ا٘س(. 

BIAS , LENGTH  

 تٛضـ ا٘ساظٜ ٌیطی 

 زض ا٘ساظٜ ٌیطی.  (BIAS)ذغبی ٔٙؾٓ 

BIAS , MEASUREMENT  

 تٛضـ ٔكبٞسٜ وٙٙسٜ 

تفبٚت ثیٗ ٔمساض ٚالقی ٚ آ٘چٝ وٝ فٕالً ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ثٝ فّت تغییطاتی وٝ زض ٔكبٞسٜ 

 وٙٙسٜ اتفبق ٔی افتس. 

BIAS , OBSERVER 

 تٛضـ یبزآٚضی 

ذغبیی ٔٙؾٓ وٝ ثبفج ٔی قٛز تب ٚلبیـ ٌصقتٝ ثٝ نٛضت ٘بلم ٚ یب غیطزلیك یبزآٚضزٜ 

 قٛ٘س. 

BIAS , RECALL  

 تٛضـ ٌعاضقسٞی 

فسْ اثطاظ ا٘تربثی اعالفبت ٔطثٛط ثٝ پیكیٙٝ پعقىی ٔخُ رعئیبت ضٚاثظ رٙؿی زض  اثطاظ یب

 ثطضؾی ثیٕبضی ٞبی آٔیعقی، ٔست ٚ ٔمساض ٔهطف ؾیٍبض ٚ پیكیٙٝ ی ثیٕبضی ٞبی لجّی. 

BIAS , REPORTING  

 تٛضـ پبؾد زٞی 

ذغبیی ٔٙؾٓ وٝ زض ٘تیزٝ تفبٚت قرهیتی ثیٗ وؿب٘ی وٝ ثهٛضت زاٚعّجب٘ٝ زض ٔغبِقٝ 

 قطوت ٔی وٙٙس ٚ وؿب٘ی وٝ قطوت ٕ٘ی وٙٙس. 

BIAS , RESPONSE  

 تٛضـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی 

ذغبی ٔٙؾٕی وٝ زض ٘تیزٝ ضٚـ ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ افطاز، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی 

 آظٔبیكٍبٞی ٚ زیٍط چیعٞب ثٝ ٚرٛز ٔی آیس. 

BIAS , SAMPLING  

  BIAS , SELECTION تٛضـ ا٘تربة 
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تٛضـ زض ثطآٚضز تبحیط یه ٔٛارٟٝ ثط یه ٔقَّٛ ثٝ فّت ٚرٛز قطایظ زیٍطی وٝ ثط ٞط زٚ 

 ضز. ٔٛارٟٝ ٚ ٔقَّٛ احط ٔی ٌصا

 اضظـ اضربفی 

اضظـ اضربفی ٘كبٍ٘ط زضرٝ اؾتفبزٜ اظ ٔمبالت  scientometricsزض ظٔیٙٝ زا٘ف ؾٙزی 

 فّٕی چبح قسٜ زض یه ٔزّٝ فّٕی ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ زض ٔمبالت فّٕی زیٍط اؾت. 

BIBLIOGRAPHIC 

IMPACT FACTOR (BIF)  

 فٟطؾت ٞبی ٔیطایی

ذالنٝ ٞبی ٞفتٍی ٚ ؾبِیب٘ٝ ٔٛاضز حجت قسٜ تقٕیس ٚ تسفیٗ زض وّیؿبٞبی اٍّ٘ؿتبٖ ثٝ 

 ٔیالی قطٚؿ قسٜ ثٛز.  1538ذهٛل زض قٟط ِٙسٖ وٝ رٕـ آٚضی آٟ٘ب اظ ؾبَ 

BILLS OF MORTALITY  

 ٔتغیط زٚرّٕٝ ای 

 1یب  0ٔتغیطی وٝ فمظ زٚ حبِت غیطلبثُ رٕـ زاقتٝ ثبقس ٔخُ ٚرٛز یب فسْ ٚرٛز 

BINARY VARIABLE  

 تٛظیـ زٚ رّٕٝ ای 

یه تٛظیـ احتٕبالتی وٝ اظ تقسازی ٔكبٞسٜ وٝ ٞط وساْ آٟ٘ب فمظ زٚ حبِت غیطلبثُ رٕـ 

زاقتٝ ثبقٙس )ٔخُ ٚرٛز یب ٘جٛز یه ٘كب٘ٝ ثبِیٙی یب یه ٘تیزٝ آظٔبیكٍبٞی یب ٔطي ٚ ٔیط 

 ظ٘سٌی(.

BINOMIAL 

DISTRIBUTION  

 ظیؿت ا٘جبضی 

 ا٘جبقتٍی تسضیزی یه ٔبزٜ قیٕیبیی زض یه ظیؿتٕٙس، یه فضٛ ٚ یب یه ثبفت ثسٖ. 

BIOACCUMULATION  

 فیبضٌیطی ظیؿتی 

اضظیبثی وٕیتی اظ وبضایی یه زاضٚ یب ٔبزٜ قیٕیبیی اظ ضاٜ اضظیبثی احطات آٖ ٔبزٜ زض یبذتٝ ٞب ٚ 

 ثبفت ٞبی ظ٘سٜ زض آظٔبیكٍبٜ ٚ یب حیٛاٖ  ٚ ا٘ؿبٖ ظ٘سٜ

BIOASSAY 

 تٙٛؿ ظیؿتی 

ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔتفبٚت اظ ٌیبٞبٖ، حیٛا٘بت ٚ ذطزٜ ظیؿتٕٙسٞبیی وٝ ثٝ عٛض عجیقی زض یه ربٔقٝ 

ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ٚ یب زض چٙسیٗ ربٔقٝ زض یه ٔحُ ٚیػٜ ٚرٛز زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ی 

 زض یه ٘ٛؿ اظ ظیؿتٕٙسٞب. genetic diversityغ٘تیىی 

BIODIVERSITY 

 ؾٗ ظیؿتی 

 یىی اظ ٚیػٌی ٞبی ثبفت ٞبی ثسٖ وٝ ثب ثیٕبضی ظایی ضاثغٝ زاضز. 

BIOLOGICAL AGE 

 پبیف ظیؿتی 

حجت، تحّیُ ٚ تفؿیط ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی ظیؿت قٙبذتی ثطای یبفتٗ 

تغییطات )غبِجبً ٔٙفی( زض ٚضقیت ثٟساقتی یه رٕقیت ٚ یب یىی اظ ارعای 

BIOLOGICAL MONITORING  
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وٙٙسٜ ٞبی  ٔحیظ ) ٔخُ آة، ٞٛا، ذبن( ٚ یب زض ؾبیط تقییٗ

determinants )ْؾالٔت )ٔخُ غصا ٚ ذٛضان ٚ زا 

 ٔقمِٛیت ظیؿتی  

یب انّی ثطای اضظیبثی ا٘غجبق یه ضاثغٝ فّیتی  causal cariterionیىی اظ ضٛاثظ فّیتی 

 ثب زا٘ف پعقىی ٚ یب ظیؿت قٙبذتی ربضی. 

BIOLOGICAL 

PLAUSIBILITY  

 ا٘تمبَ ظ٘سٜ 

 ا٘تمبَ فبُٔ ثیٕبضی ظا ثٝ ٚؾیّٝ یه ٔٛرٛز ظ٘سٜ. 

BIOLOGICAL 

TRANSMISSION  

 ظیؿت ا٘جٛٞی 

ٔزٕٛفٝ ای اظ فطایٙسٞبی ٔتٛاِی زض یه ثْٛ ٘ؾبْ ثٝ ٘حٛی وٝ ٔٛرت افعایف تطاوٓ 

 یه ٔبزٜ ٔكرم )ثب ذبنیت ؾٕی پبیساض( زض ضزٜ ٞبی ثبالی ظ٘زیطٜ غصایی ثكٛز.

BIOMAGNIGICATION  

 ٘كبٍ٘ط ظیؿتی 

یه یبذتٝ یب تطویت ِٔٛىِٛی ٚ یب قیٕیبیی وٝ ٚرٛزـ ٘كبٖ زٞٙسٜ یه ٔٛارٟٝ، حبِت 

 ذبل ظیؿتی، ٚضقیت ٔكرهی اظ ؾالٔت ٚ یب لبثّیت اثتال ثبقس. 

BIOMARKER , 

BIOLOGICAL MARKER 

 ظیؿت ؾٙزی 

فسزی ثسؾت آٔسٜ اظ )ا٘ساظٜ ٌیطی حیبت( اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٞبی آٔبضی ثطای ٔغبِقٝ زازٜ ٞبی 

 ٔكبٞسات ٚ پسیسٜ ٞبی ظیؿتی

BIOMETRY 

 ظیؿت پبیكی

 ٔطارقٝ وٙیس.  monitoring biologicalثٝ پبیف ظیؿتی 

BIOMONITORING  

 آٔبض ظیؿتی 

 ٚ ضٚقٟبی آٖ ثطای زضن ٔؿبئُ ظیؿت قٙبذتی.  statisticsوبضثطز آٔبض 

BIOSTATISTICS 

 ثیطائٛ، ایٛظ 

اثتسا ثطای ثرف ثٟساقت  1960تب  1925فطا٘ؿٛی وٝ عی ؾبِٟبی پعقه ٚ آٔبضقٙبؼ 

ربٔقٝ ُّٔ ٔتفك ٚ ثقس اظ رًٙ رٟب٘ی زْٚ ثطای ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت ثٝ فٙٛاٖ ضئیؽ 

 ذسٔبت ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی ٚ آٔبض ذسٔت وطز.

BIRAUD , YVES  

 ٌٛاٞی تِٛس 

ٔبٖ ٚ ٔىبٖ تِٛس، ٔسضوی ضؾٕی ٚ لب٘ٛ٘ی وٝ رعئیبت تِٛس ظ٘سٜ ٔب٘ٙس ٘بْ ٘ٛظاز، ظ

 ٔكرهبت ٚاِسیٗ ٚ ثقضی اعالفبت زیٍط ٔخُ ٚظٖ تِٛس زض آٖ حجت ٔی قٛز.

 

BIRTH CERTIFICATE  
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 ضزیف تِٛس 

 قٕبضٜ ای وٝ ضتجٝ یه تِٛس ضا زض ضاثغٝ ثب ؾبیط تِٛسٞبی یه ٔبزض ٘كبٖ ٔی زٞس.

BIRTH ORDER  

 ٔیعاٖ تِٛس 

ظ٘سٜ ثط تقساز رٕقیت زض یه ظٔبٖ ٔكرم یه ٔیعاٖ وّی وٝ اظ تمؿیٓ تقساز تِٛسٞبی 

 وٝ ٔقٕٛال یه ؾبَ اؾت ثسؾت ٔی آیس.

BIRTH RATE  

 ٚظٖ تِٛس 

 ٚظٖ ظٔبٖ تِٛس ٘ٛظاز وٝ زض ثقضی وكٛضٞب زض ٌٛاٞی تِٛس حجت ٔی قٛز.

BIRTH WEIGHT  

 ثیت 

 ز زاضز.وٝ زض ٔحبؾجبت وبٔپیٛتطی وبضثط binomial digitثطای افساز زٕٚ٘بیی  Acronymؾطٍ٘بقت 

BIT  

 رقجٝ ؾیبٜ 

یه ظثبٖ ثبظی حطفٝ ای ثطای ثیبٖ ٔٛالقی وٝ ضٚقٟب ٚ ٔجب٘ی اؾتسالِی ٚ یب ٔغبِقبتی یه ٔؿئّٝ 

 ٚ یب یه ٔفْٟٛ یب ثٝ ذٛثی تقطیف ٘كسٜ ا٘س ٚ یب حتی ثٝ ذٛثی زضن ٘كسٜ ا٘س.

BLACK BOX  

 ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی رقجٝ ؾیبٜ 

یه ضٚـ وّی زض ٍ٘طـ ٕٞٝ ٌیطقٙبذتی وٝ ٞٓ زض پػٚٞف ٚ ٞٓ زض ثٟساقت فٕٛٔی 

 ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. 

BLACK BOX 

EPIDEMIOLOGY  

 پػٚٞف وٛض )وٛض قسٜ( 

٘ٛفی اظ پػٚٞف وٝ زض آٖ پػٚٞكٍط ٚ یب  masked studyٔتطازف: ٔغبِقٝ پٛقیسٜ 

ٔیه اظ رٕقیت ٞبی ظیط ثطضؾی ٚ یب قطوت وٙٙسٌبٖ زض پػٚٞف ٕ٘ی زا٘ٙس وٝ رعٚ وسا

 لطاض زاضز. experimentتزعیٝ 

BLIND (ED) STUDY  

 تمؿیٓ تهبزفی ثّٛوٝ 

 .  restricted randomizationٔتطازف: تهبزفی وطزٖ ٔحسٚز 

BLOCK 

RANDOMIZATION  

 ثالت 

ا٘ٛاؿ آظٖٔٛ ٞبیی وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ اِىتطٚفٛضظ، تحّیُ پبیٝ ای اؾیس ٘ٛوّئیه ٚ یب ٚاوٙف ٞبی پبزتٙی ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ضا قٙبؾبیی ٚ اظ یىسیٍط ٔتٕبیع ٔی ؾبظز. RNAٚ یب  DNAٞبی 

BLOT  

 ثبض ثسٖ 

 تٕبٔی ٔمساض یه ٔبزٜ ٔكرم زض ثسٖ. 

BODY BURDEN 
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 قبذم رطْ ثسٖ 

یىی اظ ا٘ساظٜ ٞبی ا٘ؿبٖ ؾٙزی ثطای  quetelet’s indexٔتطازف ثب قبذم وٝ تٝ ِت 

 تٛزٜ ثسٖ وٝ اظ تمؿیٓ ٚظٖ ثٝ ویٌّٛطْ ثط ٔزصٚض لس ثٝ ٔتط ثسؾت ٔی آیس.

BODY MASS INDEX  

 تهحیح ثٖٛ فطٚ٘ی 

 ٔطارقٝ وٙیس.  multiple comparison techniquesثٝ ضٚـ ٞبی ٔمبیؿٝ ٔتقسز 

BONFERRONI 

CORRECTION  

 ٘كبٍ٘صاضی 

فجبضتٙس اظ: یه پسیسٜ ظیؿت قٙبذتی وٝ  epigeneticsٚ فطاغ٘ی  geneticsزض ظٔیٙٝ غ٘تیه 

ضا زض ٍٞٙبْ  gene expressionثٝ فٙٛاٖ یه ؾبذتىبض تٛاضث فطاغ٘ی، اٍِٛی تؾبٞط غ٘ی 

 تمؿیٓ ؾِّٛی ثٝ ؾَّٛ ٞبی رسیس ٔٙتمُ ٔی وٙس.

BOOKMARKING  

 چىٕٝ ثٙس 

 ٔتطازف: ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٔزسز. 

BOOT STRAP  

 ٕ٘ٛزاض رقجٝ ٚ ذظ 

 ٍ٘بضٜ ضیكٝ ٌطثٝ  box plotٔتطازف: ٕ٘ٛزاض رقجٝ ای 

BOX AND WHISKERS 

PLOT  

 حفؼ ٔغع 

انّی اؾت ثط پبیٝ ایٙىٝ وٛزن ا٘ؿبٖ زض ظٔب٘ی وٝ ٔٛاز غصایی ٚ اوؿیػٖ وبفی ثطای ضقس 

ٔتٛرٝ ٔغع ٔی وٙس تب ٘یبظٞبی آٖ ثطآٚضزٜ قٛز،  وبُٔ پیسا ٘ىٙس، لؿٕت ثیكتطی اظ ذٖٛ ضا

 حتی اٌط ایٗ فُٕ ثٝ وبٞف ٔٛازغصایی ٚ اوؿیػٖ زض ؾبیط ثبفت ٞبی ثسٖ ٔٙزط ٔی ٌطزز.

BRAIN SPARING  

 ٘مغٝ قىؿت 

 ٚاغٜ ای زض ٕٞٝ ٌیطقٙبؾی ثیٕبضی ٞبی اٍّ٘ی وطٔی

BREAK POINT  

 ٕ٘ٛزاض حجبثی 

ٕ٘ٛزاضی اظ اعالفبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ یه ثطضؾی قبُٔ ؾٝ ٔتغیط وٝ زٚ تب اظ ایٗ ٔتغیطٞب زض 

لطاض ٔی ٌیطز ٚ ٔتغیط  scatter diagramٔحٛضٞبی عِٛی ٚ فطضی زض یه ٕ٘ٛزاض پرف 

 ؾْٛ ثٝ نٛضت زایطٜ ای ٔتٙبؾت ثب ٔمساض آٖ ٘مغٝ اعالفبتی زض ٕ٘ٛزاض ضؾٓ ٔی قٛز.

BUBBLE PLOT  

 یبْ ثبز، ٚیّ

 پعقه اٍّ٘یؿی وٝ زض ٔٛضز ثیٕبضی ٞبی ففٛ٘ی تحمیك وطز. 

BUDD , WILLIAM  

 BURDEN OF DISEASE احطات ثیٕبضی زض یه ربٔقٝ. -ثبض ثیٕبضی 

 BYTE ثبیت 



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 23  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

فسز ثٛزٜ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٚاحس تحّیّی زض وبٔپیٛتط ثٝ  8، یب 4، 6ٔزبٚض وٝ ٔقٕٛال  BITٔزٕٛفٝ ای اظچٙس ثیت 

  وبض ٌطفتٝ ٔی قٛ٘س.

 C 

  تطاظـ 

تٙؾیٓ یه اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی ٚ یب زضرٝ ثٙسی ٘تبیذ ثسؾت آٔسٜ اظ وبضثطز آٖ اثعاض ثط ٔجٙبی یه 

  ٔقیبض اظ پیف تقییٗ قسٜ.

CALIBRATION  

 ٕٞؿبٖ ؾبظی پطٌبضی 

 ٔطارقٝ وٙیس. matchingثٝ ٕٞؿبٖ ؾبظی 

CALIPER MATCHING  

 ٕٞىٛقبٖ وٕپجُ

ٚ ٔؿتمُ ثیٗ إِّّی ثطای وٕه ثٝ یه ؾبظٔبٖ غیطا٘تفبفی 

فْٕٛ ثطای تهٕیٓ ٌیطی آٌبٞب٘ٝ زض ٔٛضز احطات ٔساذّٝ زض 

 ٔؿبئُ ارتٕبفی، ضفتبضی ٚ آٔٛظقی.

CAMPBELL  COLLABORATION  

 زازٜ ثٗ ٔیطایی وب٘بزا 

ٔزٕٛفٝ وبٔپیٛتطی )پبیٍبٜ اعالفبتی( ثعضٌی اظ ٔٛاضز ٔطي 

ٔطي زض وب٘بزا  قبُٔ اعالفبت فطزی فٛت قسٌبٖ ٚ فّت ٞبی

ثٝ ثقس اظ ٌٛاٞی ٞبی فٛت اؾترطاد قسٜ  1950وٝ اظ ؾبَ 

اؾت ٚ یب انُ ٌٛاٞی فٛت وٝ ثٝ نٛضت ٔیىطٚفیّٓ ثبیٍب٘ی 

 قسٜ اؾت. 

CANADIAN MORTALITY DATABASE  

 ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی ؾطعبٖ 

قبذٝ ای ترههی اظ ٕٞٝ ٌیطقٙبؾی ثطای ٔغبِقٝ فٛأُ ٔٛحط 

ٛظیـ رٕقیت( ثیٕبضی ٞبی ؾطعب٘ی، ثط ٚلٛؿ )اظ لجیُ ثطٚظ، ت

 پیف ؾطعب٘ی ٚ فٛاضو آٟ٘ب.

CANCER EPIDEMIOLOGY  

 ٘ؿجت ٔطي ثٝ ثطٚظ ؾطعبٖ 

زض ثقضی ٔغبِقبت ٘ؿجت ٔطي ثٝ قیٛؿ زض ا٘ٛاؿ ؾطعبٖ ٞب 

 ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی قٛز. 

CANCER MORTALITY: INCIDENCE 

RATIO  

 حجت ؾطعبٖ 

 ٔطارقٝ وٙیس.  registeryثٝ حجت ٔٛاضز 

CANCER REGISTRY 

 CANON لبٖ٘ٛ



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 24  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

یه لبفسٜ ربافتبزٜ ٚ ضؾٕی وٝ ٘حٜٛ ٔٙبؾت ارطای یه فطایٙس ضا ثیبٖ ٔی وٙس ٚ تٟٙب ثٝ نٛضت 

 ضؾٕی ٚ ثٝ ؾرتی لبثُ تغییط ٔی ثبقس.

 ضٚـ ٌیط ٚ ثبظٌیط 

ضٚقی ثطای ثطآٚضز ا٘ساظٜ یه رٕقیت ٚ یب لؿٕتی اظ آٖ ثب 

ٔٙجـ اعالفبتی ثٝ ؽبٞط ٘بوبُٔ اظ آٖ  اؾتفبزٜ اظ زٚ یب چٙس

 رٕقیت

CAPTURE – RECAPTURE METHOD 

 ؾطعبٖ ظایی 

  فطایٙس ایزبز ؾطعبٖ. 

CARCINOGENESIS 

 ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی ثیٕبضی ٞبی لّت ٚ فطٚق

قبذٝ ای ترههی اظ ٕٞٝ ٌیط قٙبؾی ثطای ٔغبِقٝ فٛأُ ٔٛحط 

زؾتٍبٜ  ثط ٚلٛؿ فطٚق تبری لّت، ؾىٝ ٚ ؾبیط فٛاضضی وٝ ثب

 لّت ٚ فطٚق اضتجبط زاضز.

CARDIOVASCULAR EPIDEMIOLOGY 
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