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فرهنگ اصطالحات طب سنتی ایران (عربی ،پارسی ،انگلیسی)

ط ررزررر :رهرکرر ر4ر4

ناشر :مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی

گردآورندگان میثم شیرزاد [و  ...دیگران]

این کتاب فرهنگی است تخصصی که در آن اصطالحات طبی عربی و واژگان پرکاربردِ استخراج شده از متون مهمِ طبی ایران
گردآوری شده است و در آن تمام اصطالحات عربی ،در زبان انگلیسی آوانویسی شدهاند.
اطالعات هر مدخل شامل:
سرمدخلها :ا ص طالحا ت تخ ص صی مرب و ط به مبانی طب ،آنات ومی ،دار و ساز ی ،واحد ها ی اندددازه ،ا ص د طددالحددا ت
طبی و نامهای بیماریها سرمدخل قرا گرفتهاند .مفردات دارویی در این فرهنگ ،با یک استثناء ،سرمدخل قرار نگرفتهاند.
ترتیب مدخلها :مدخل ها به ترتیب حر و ف الفبا ی زبا ن عربی مرتب شده اند.
مدخلهای ارجاعی :تمام ص ور ت ها ی جمع به ص ور ت مفرد واژه ارجاع داده شده اند ،مگددر آنددکدده ص د ور ت جددمددع
مصطلحتر باشد .اَشکال نگارشی هر اصطالح که کمتر رایج هستند به شکل اصلی آن ،که سرمدخدل قدرار گدرفدتده اسدت،
ارجاع داده شده است .اصطالحهای مترداف به سرمدخل اصلی ارجاع داده شدهاند .
مدخلهای فرعی :چند د سته ا ص طالح به شکل مدخل ها ی فرعی ارائه شده اند :ص ور ت ا ضا فی یددا و صددفددی از
سرمدخل که کاربردی ویژه در منابع طب سنتی ایران دارد؛ اصطالحی منسوب به سرمدخل؛ عبارتی که سرمدخل در آن بده
صورت اصطالحی به کار میرود.
شماره مدخلهای اصلی :این شماره ها ،هما ن شماره ها ی هدایت کننده در بخ ش انگلیسی هستند.
این مجموعه شامل ”نامهای اختصاری و نشانهها“ و ”نمای ساختار فرهنگ“ جهت سهولت استفاده از کتاب میباشد.

مثالی از مدخل این کتاب:
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