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Able- Bodied Population 

 جمعيت مستعد كار

Abolish 

 منسوخ کردن،لغو کردن

Abolition 

 منسوخيت، الغا

Abolition Of Job Classes 

 حذف شغل،) حذف رده های شغلی(

Abstract 

 خالصه کردن

Abstract Level 

 چکيده ، )سطح چکيده (

Abstraction 

 انتزاع ،)تجرید،تجرد ، خالصه سازی(

Abuse 

 سوء استفاده

Accelerate 

 سرعت بخشيدن ،تند)تر(شدن

Accelerated 

 یافته،سرعت داده شدهشتاب 

Access 

 دسترسی

Access Blocking System 

 قطع کننده دسترسي سيستم

Access Control 

 کنترل دسترسي
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Access Link 

 اتصال دسترسي

Accessibility 

 قابليت دسترسی

Accessible 

 قابل دسترسی

Accomplishment 

 اتمام ، )تکميل، انجام(

Accountant 

 حسابدار

Accounting 

 حساب )داری(

Accrual 

 مجموع سود دریافتی

Accuracy 

 دقت ، صحت

Achieve 

 انجام دادن ،رسيدن یا نایل شدن

Achievement 

  پيشرفت

Ack (Acknowledge Message) 

 پيغام تایيددریافت

Acknowledgment(ACK) 

 تائيدیه مثبت، تصدیق ،)خبر دریافت(

Acoustic 

 آكوستيك ،) صوتی(
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Acting 

 عمل،) عمل کردن(

Action 

 عمل،) اقدام ، کار(

Action Probability 

 احتمال عمل

Action Research 

 پژوهش عملي

Action Training 

 آموزش عملي

Action Units(AU) 

 واحدهای عملکرد

Activation 

 فعاليت

Active 

 فعال ،) جدی، کاری(

Active Bat 

 مادون قرمز

Active Contour 

 کانتور فعال ،) مسير فعال(

Active Evaluation 

 ارزیابي فعال

Active Labour Force 

 نيروي كار فعال

Active Tags 

 برچسب های فعال
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Activity 

 فعاليت،)جدیت(

Activity Learning 

 یادگيري عملي،

Actor 

 كارانداز ،عملگر

Actor-Actor Coordination 

 عملگر-هماهنگی عملگر

Actual Labour 

 كار واقعي

Actual Work Load 

 بازار واقعي كار ،)بار واقعی کار (

Acute Unemployment 

 بيكاري حاد

Ad Hoc 

 موردي

Ad Hoc Networks 

 شبکه هاي موردي

Adapt 

 وفق یافتن ،) تطبيق دادن(

Adaptation Unit 

 واحد انطباق

Adaptive 

 وفقی ، )قابل انطباق(

Adaptive Control 

 کنترل تطبيقی
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Adaptive Cruise Control 

 کنترل سرعت تطبيقی

Adaptive Dynamic Cluster Based Tracking 

 ردیابی مبتنی برخوشه بندی پویای سازگار

Adaptive Feedback Linearization 

 سازی بازخورد تطبيقیخطی

Adaptive Fuzzy Controller 

 کنترل کننده فازی تطبيقی

Adaptive Intrusion Detection System (AIDS) 

 سيستم تشخيص نفوذ وفقي

Adaptive Routers 

 مسيریاب وفقی

Adder 

 جمع کننده

Addition Inverse 

 معکوس افزایشی

Additional Data 

 هاي اضافيداده

Additive Inverse 

 معکوس افزایشی ،)معکوس جمعی(

Address Base 

 آدرس پایه

Adjacency List 

 ليست مجاورت

Adjacency Matrix 

 ماتریس مجاورت
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Adjacency Table 

 جدول مجاورت

Adjust 

 تعدیل کردن،ميزان کردن

Adjustable 

 قابل ميزان)تعدیل(کردن،قابل تنظيم

Adjustment 

 تعدیل،تنظيم

Administer 

 اداره کردن ، کمک کردن

Administration 

 اداره ، اجرا

Administrative 

 اداری

Administrative Budget 

 بودجة اداري

Administrative Domains 

 هاي مدیریتيحوزه

Administrative Expenses Allocation 

 تخصيص مخارج اداري

Advance 

 کردن،ترقی کردنجلوبردن،اقامه 

Advance Notice 

 یادداشت پایان اشتغال

Advanced 

 پيشرفته
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Advanced Defense Research Projects Agency 

(ADRPA) 

 آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي

Advanced Security Audit Trial Analysis On 

Unix(ASAX) 

پيشرفته رکوردهای امنيتی بر روی یونيکس،)تحليل آزمایشی تحليل 

 بررسی امنيتی پيشرفته روی یونيکس(

Advantage 

 مزیت، سودمندی،صرفه،بهره،امتياز

Advertisement 

 آگهي، اعالن ،تبليغات

Advise 

 آگاهی دادن،مشورت دادن

Adviser 

 مشاور

Afternoon Shift 

 شيفت بعدازظهر

Agency 

 كارگزار

Agents 

 عوامل

Aggregate Expenditure 

 هزینه کل

Aggregate Throughput 

 مجموع گذردهي

Aggregation 
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 تجمعي، گردآوري ، تجميع داده

Aggregation Function 

 تابع گردآوري

Agility 

 چابکی

Agree 

 موافق بودن،قرار گذاشتن،موافقت کردن

Agreement 

 سازش،قراردا ،پيمانتوافق، 

Agribusiness 

 كارو كسب كشاورزي

Agricultural Project 

 طرح كشاورزي

Agriculture 

 كشاورزي

Aid 

 کمک

Alarm And Logs 

 هشدارها و ثبتها

Alarm Failure 

 خطاي توليد هشدار

Alarm Or Report Generator 

 مولد گزارش یا هشدار

Alert 

 هشدار

Alert Analysis 
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 تحليل هشدار

Alert Attributes 

 هاي هشدارخواص هشدار، خصيصه

Alert Clustering 

 بندي هشدارخوشه

Alert Correlation 

 كشف هم بستگي هشدار

Alert Correlation Approach 

 روش هم بستگي هشدار

Alert Evaluation And Prioritization 

 ورتبه بندی هشدار، ) ارزیابی هشدار واولویت بندی(اارزیابی 

Alert Management 

 مدیریت هشدار

Alert Management Techniques 

 هاي مدیریت هشدارروش

Alert Merging 

 تركيب هشدار، ) ادغام هشدار (

Alert Reduction 

 كاهش هشدار

Alert Representation 

 نمایش هشدار

Algorithm 

 الگوریتم

Alive Nodes 

 هاي زنده¬گره

Allocation 
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 تخصيص

Alternating Day And Nightِِِ 

 شيفت گردشي

Amazon 

 آمازون

Amortization 

 استهالك

Amplifier 

 تقویت کننده ،) بلند گو(

Amplitude 

 نوسان

Analog To Digital Converter(ADC) 

 آنالوگ به دیجيتالهاي کنندهتبدیل

Analysis 

 تحليل

Analysis For Intrusion Detection Console (ACID) 

 کنسول تحليل براي سيستم تشخيص نفوذ

Analyst 

 تحليلگر

Analyzer 

 گرتحليل

Analyzer Time 

 گرزمان تحليل

Anatomical 

 تشریحی

Anger 
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 عصبانيت

Angle 

 زاویه

Angle Of Arrival(AOA) 

 زاویه سيگنال دریافتي

Animate 

 تحریک کردن،بشاش کردن،روح دادن

Animation 

 آفریني،)پویا نمایی(حركت

Annual Budget 

 بودجة ساالنه؛ بودجة جاري

Annual Payment 

 پرداخت ساالنه

Annuitant 

 مزدبگير،حقوق بگير

Annuity Due 

 پرداخت اقساطي

Anomalous 

 معمولكشف رفتار غير

Anomaly 

 غير عادی

Anomaly Based 

 مبتني بر سوء استفاده

Anomaly Based Detection 

 تشخيص بر اساس غيرمعمول بودن

Anomaly Detection 
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 معموليرفتارهاي غير

Anomaly Detectors 

 معمول بودنهاي غيرتشخيص دهنده

Ant Colony 

 اجتماع مورچگان

Antecedent 

 تالي

Antenna 

 آنتن

Anti Feather Bedding 

 ضد استخدام مازاد

Anti Lock Braking System 

 سيستم ترمز ضد قفل

Antilock Brake System 

 سيستم ترمز ضد قفل

Antivirus 

 ویروسضد 

Anycast 

 هرپخشي، همه پخشی

Apparent Unemployment 

 بيكاري آشكار

Appliance 

 اسباب

Applicability 

 قابل بكارگيري

Applicability Of Attack 
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 قابل بكارگيري حمله

Application 

 کاربرد

Application Data Collection Sources 

 هاي کاربرديآوري دادهمنابع جمع

Application Form 

 برگ یا فرم درخواست

Application Migration 

 کار،)درخواست مهاجرت(مهاجرت 

Application Programming Interface 

 رابط برنامه نویس کاربردی

Application Specific Routing 

 مسيریابی خاص منظوره

Application To Work 

 پشتكار،)درخواست کار(

Applied Research 

 تحقيق عملي،)پژوهش کاربردی،(

Apportion 

 کردن ، اختصاص دادنواگذار 

Apportionment 

 واگذاری

Apportionment Of The Expenses 

 تخصيص مخارج

Appraisal 

 ارزیابی عملکرد

Appraise 
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 ارزشيابی کردن

Appreciate 

 قدردانی کرد،ترقی قيمت پيداکردن

Appreciation 

 قدردانی، قدرشناسی،درک

Appreciative 

 قدردان،مبنی برقدردانی

Apprentice 

 كار آموز فني

Approach 

 رویکرد

Appropriate 

 مناسب،)مقتضی،اختصاص دادن(

Approximate Data 

 هاي تقریبيداده

Aptitude 

 استعداد

Arbitrary 

 دلخواه ، قراردادی

Arch 

 قوس

Architecture 

 معماری

Architecture Component Autonomous 

 معماري اجزاي مستقل

Area 
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 ناحيه

Area Coverage 

 پوشش ناحيه ای

Arrange 

 ترتيب دادن،قرارگذاشتن

Arrangement 

 ترتيب،قرار

Art Gallery Problem(AGP) 

 گالري هنر ،) مشکل تاالر هنر(

Artificer 

 استاد کار

Artificial 

 مصنوعی

Artificial Bee Colony 

 زنبورمصنوعی،)دسته زنبور مصنوعی(کلونی 

Artificial Intelligence 

 هوش مصنوعي

Artificial Neural Network (ANN) 

 عصبي مصنوعي شبكه

Artisan 

 ورصنعتگر، پيشه

As A Service 

 به عنوان سرویس،)به صورت یک خدمت(

Assembly 

 مونتاژ

Assembly-Line Work 
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 كار زنجيري

Assert 

 اظهار یاادعاکردن

Assertion 

 اظهارمثبت،اثبات

Assess 

 ارزیابی کردن،تشخيص دادن

Assessment 

 اقدام ، ارزیابی،تشخيص

Asset 

 شخص یا چيز باارزش

Assignment 

 انتساب، )واگذاری(

Assignment Analysis 

 تجزیه و تحليل وظایف،)تجزیه وتحليل واگذاری(

Associated 

 وابسته -همبسته 

Association 

 شركت،انجمن

Associative Memory 

 حافظه شركت پذیر

Assurance 

 اعتماد ،اعتماد به خود،

Assure 

 اطمينان دادن،بيمه کردن)جان(

Asymmetric 
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 نامتقارن

Asymmetric Encryption Algorithm 

 الگوریتم رمزنگاري نامتقارن

Asymptotic 

 مجانبي

Asynchronous 

 غيرهمگام، ناهمگام ، غير همزمان

Asynchronous Transmission 

 ارسال غير همزمان

Attack 

 حمله

Attack Class 

 دسته حمله

Attack Severity 

 شدت حمله

Attack Signature 

 امضاي حمله

Attack Type 

 نوع حمله

Attackers 

 مهاجمان

Attenuation 

 ميرایی

Attitude Survey 

 نظرسنجي

Attribute 
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 ویژگی، )خصيصه(

Attrition 

 كار فرسایش نيروي

Auction 

 مزایده،حراج

Auction Message 

 پيام مزایده

Auction Tree 

 درخت مزایده

Auctioneer 

 مزایده گذار

Audience 

 حضار،شنوندگان

Audio 

 گوش دادن ،شنيدن

Audio Visual Speech Recognition(AVSR) 

( و بصری تشخيص سخن شنيد نی ) 

Audit 

 مميزی کردن،رسيدگی کردن

Audit Trail 

 هاي رخدادفایل

Auditor 

 مميز،بازرس حسابداری

Auditory Nerve 

 عصب شنوایی

Augment 
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 افزودن،زیادکردن)شدن(

Augmentation 

 افزایش

Augmenting 

 اضافه کردن

Authentication 

 احراز هویت ، حق دسترسی

Authority 

 توانایی،اجازه،

Authorization 

 اجازه،اختيار

Authorize 

 اجازه دادن،اختياردادن

Autocracy 

 خودکفایی،بی نيازی

Automata 

 خودکار

Automata Structure 

 ساختار خودکار

Automate 

 خودكار كردن

Automated External Defibrillators 

دیفيبریالتورهای خارجی اتوماتيک،)مانع شونده لرزش نسج عضله 

 خارجی )قلب(خودکار(

Automated Operator Selection 

 انتخاب عملگر به حالت خودکار
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Automatic 

 خودكار

Automatic Repeat Request(ARQ) 

 درخواست تکرار خودکار

Automaticity 

 حالت خودكاري

Automation 

 خودكاري، اتوماسيون

Automation Rule Model 

 قالب قاعده خودكار

Autonomic 

 خودمختاری

Autonomous 

 مستقل

Autonomous Agent For Intrusion Detection (AAFID) 

 گردان براي تشخيص نفوذهاي خودعامل

Availability 

 قابليت دسترسي –دسترسي 

Available 

 موجود،قابل استفاده،)در(دسترس

Average Filter 

 فيلتر ميانگين،)پاکساز ميانگين،تصفيه کننده ميانگين(

Average Finish Time 

 متوسط زمان پایان

Average Response Time 

 متوسط زمان پاسخ
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Average Throughput 

 ميانگين گذردهي

Avocation 

 پيشه،)کار یا مشغوليت فرعی(

Aware 

 آگاه،باخبر

Awareness 

 آگاهی

Axon 

 اكسان

Back 

 عقب،پس رفتن

Back Down 

 صزف نظر کردن

Back Pressure Rerouting 

 مسيریابی مجدد برگشت به عقب

Back Propagation 

 پس انتشار

Back Propagation Error 

 انتشار خطا پس

Back Shift 

 بعدازظهر در یك نظام سه نوبتينوبتكاري 

Backbone 

 شالوده اصلي

Backdoor 

 درپشتي
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Background 

 زمينهپس

Background Job 

 پيشينه كاري

Backoff 

 عقب گرد

Backup 

 پشتيبان،)یاری کردن(

Backward Chaining 

 زنجيره پسرو

Backward Converter 

 (مبدل پسين)

Bad 

 بد -مشکوک 

Badge Active 

 فراصوت

Balance 

 توازن

Band Wagon 

 انگيزة كار گروهي

Band Width 

 پهنای باند

Band Width Efficient Method 

 كارا-روش پهناي باند

Bankruptcy 

 ورشکستگی
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Barrel Shifter 

 بارل شيفتر

Base Layer 

 ي پایهالیه

Base Station (BS) 

 مرکزی ، ایستگاه پایهایستگاه 

Basic Product 

 محصول پایه

Basic Research 

 تحقيق اساسي

Basic Training 

 كارآموزي اساسي

Battle 

 نبرد )کردن(

Battle Field 

 ميدان نبرد

Battle Field Surveillance 

 مراقبت ميدان جنگ،)نظارت بر ميدان نبرد(

Bayesian Detection Rate (BDR) 

 نرخ تشخيص بيزي

Bayesian Network 

 هاي بيزيشبكه

Be Out Of Employment 

 بيكار

Be Working 

 اشتغال داشتن
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Beacon 

 لنگر،ایستگاه متحرک ، سيگنال راهنما

Beacon Exchange 

 تعویض عالمت

Bear 

 دربرداشتن،تحمل کردن

Bear In Mind 

 درنظرداشتن،به خاطر داشتن

Bearing 

 بردباری،نشان نجابت

Beat 

 زدن،خوردن)به(،شکست دادن

Bee Colony Optimization 

 بهينه سازی کلونی زنبور عسل

Bee Dance 

 رقص زنبور

Bee Hive 

 کندوی زنبور

Bee System 

 سيستم زنبوری

Behavior 

 رفتار ، تاثير متقابل

Bellman_ford 

 فورد-بلمن

Benchmark Job 

 شغل نمونه
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Bid 

 پيشنهاد )دادن(،)دعوت کردن،پيشنهاد مزایده(

Bid Message 

 پيام پيشنهاد ،)پيام پيشنهاد مزایده(

Bidder 

 پيشنهاد دهنده

Bidding 

 مزایده

Binary 

 دودویی

Binary Image 

تصویر دودویی، تصویری که فقط از دو رنگ سفيد و سياه و در حالت 

 تشکيل شده است.ریاضی فقط از صفر و یک 

Binary Independence Retrieval (BIR) Model 

( استقالل دودویی قالب بازیابی ) 

Binary Number System To RNS Converter 

 (ایتبدل مستقيم ،) مبدل سيستم عدد دودویی به ...( )دودویی به مانده

Binary Search 

 جستجوی دودویی

Binary To Residue Converter 

 ايمبدل دودویي به مانده

Binary To RNS 

)RNS دودویی به ) 

Binary Weight 

 وزن دودویی

Bioinformatics 
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انفورماتيک زیستی دانش استفاده از علوم رایانه، ریاضی و آمار و 

 احتماالت در شاخه زیست شناسی مولکولی می باشد.

Biology 

ش مربوط به مطالعه زیست شناسی از شاخه های علوم طبيعی و دان

 موجودات زنده است.

Biometric 

 بيومتریك

Biotechnology 

زیست فناوری دانش کاربرد دانشهای پزشکی و زیستی و تاثير آن در 

 فناوری است. این واژه نخستين بار توسط کارل ارکی مطرح گردید.

Black Box 

 سياه جعبه

Black Hole 

 چال¬سياه

Black List 

 سياهليست

Blind Allay Position 

 مشاغل بن بست

Blind Relevance 

 رابطه کور

Block 

 بخش

Block Check Character(BCC) 

 روش آزمونی بلوکی کاراکتر ،) بررسی دسته ای کاراکتر(

Blot 

 لکه دارکردن،خشک کردن،لک
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Blue Print 

 طرح اوليه

Blurry Image 

 تارشدن تصاویر

Bone 

 استخوان

Bonus 

 اجرت؛ پاداش

Boolean Model 

 مدل منطقی

Bottleneck 

 گلوگاه

Boundary 

 حد،مرز

Boundary Node 

 گره مرزی

Boundary Region 

 ناحيه مرزی

Bounded 

 داركران

Brain Drain 

 فرار مغزها

Brain- Worker 

 اندیشه ـ كار

Brain- Working 

 اندیشه ـ كاري



29 
 

Brake 

 ترمز،ترمز کردن

Brake-By-Wire 

 ترمز الکترومکانيکی

Braking Torque 

 گيریگشتاور ترمز

Brightness Constancy 

 ثابت بودن روشنایی

Broad Network Access 

 دسترسی شبکه گسترده

Broad Network Access 

 دسترسی شبکه گسترده

Broadband 

 باند عریض ، باند پهن

Broadcast 

 همه پخشي ، انتشار همگانی،منتشر

Broadcasting 

 همه پخشی ، انتشار

Broker 

 دالل؛ واسطه

Brokerage 

 حق العمل

Broking 

 گريداللي؛ واسطه

Browse 

 مرور
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Brute Force 

 هاي عبور متداولهاي کاربري و کلمهوارد نمودن بازه وسيعي از نام

Bubble 

 حباب –حبابي 

Budget 

 بودجه

Buffer 

 حافظه ميانجی ، حافظه واسط

Buffer Overflow 

 سرریز حافظه رابط ،) سرریز حافظه واسط(

Burst Errors 

 خطاهای قطاری

Business 

 تجارت، بازرگاني، کسب و کار

Business Activity 

 كارهاي بازرگاني

Business Entrepreneurs 

 كارآفرینان اقتصادي

Business Ethics 

 ضوابط رفتاري كار

Business Man 

 تاجر

Business Model 

 مدل کسب و کار،)نمونه کسب وکار(

By Work 

 كار فرعي
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By-Product 

 محصول فرعي یا ثانویه

Byte 

 بایت

Cache Memory 

 حافظه نهان

Cadet 

 کار آموز

Calculated Cost 

 هزینة محاسبه شده

Calculation 

 محاسبات

Calculation Unit 

 واحد محاسبه

Calibration 

 تنظيم

Caller 

 فراخوان كننده ،) فراخواننده(

Calling 

 پيشه،)حرفه،احضار،دعوت(

Camera 

 دوربين

Cancel 

 لغو کردن،قلم زدن

Cancellation 

 لغو،حذف،قلم خوردگی
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Candidate Parents 

 نامزدشده ،) والدین داوطلب(والدهاي 

Capability 

 قابليت،)صالحيت،توانایی(

Capable 

 توانا،بااستعداد،الیق

Capacitate 

 صالحيت دار کردن ، توانا کردن

Capacity 

 ظرفيت

Capital 

 سرمایه

Capital Accumulation 

 تراكم سرمایه

Capital Creation 

 ایجاد سرمایه

Capital Expenditure 

 ايهزینة سرمایه

Capital Flight 

 فرار سرمایه

Capital Flow 

 جریان سرمایه

Capital Formation 

 تشكيل سرمایه

Capital Good 

 ايكاالهاي سرمایه
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Capital Income Ratio 

 نسبت سرمایه به درآمد

Capital Intensive 

 سرمایه بر

Capital Investment 

 گذاري ثابتسرمایه

Capital Job Ratio 

 نسبت سرمایه به شغل

Capital Labour Ratio 

 نسبت سرمایه به كار

Capital Market 

 بازار سرمایه

Capital Output Ratio 

 نسبت سرمایه به محصول

Capitalism 

 داريسرمایه

Capitalist 

 دارسرمایه

Capture 

 گرفتن

Career Plateaus 

 مرحله عدم پيشرفت شغلي

Career Prospect 

 دورنماي شغلي

Career Staff 

 كارمندان دفتري
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Carry Digit 

 رقم نقلی

Carry Generation 

 توليد رقم نقلی

Carry Limited Propagation 

 انتشار محدود رقم نقلی

Carry Propagate Adder 

 كننده انتشار رقم نقليجمع

Carry Propagation 

 انتشار رقم نقلی

Carry Saved Adder (CSA) 

 كننده رقم نقليجمع

Cascade Movement 

 حرکت آبشاری

Casual Unemployment 

 بيكاري اتفاقي

Casual Work 

 كار موقت

Casual Worker 

 كارگر موقت

Catastrophic 

 بزرگ ،) فاجعه آميز(

Categorical 

 بنديرده بندی(دسته ،) 

Causal 

 سببي
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Causal Employment 

 شغل اتفاقي

Cell 

در این رساله خانه جدول نيز با نام سلول یا سل بکار رفته اند ، خانه ، 

 سلول.

Cell Manager 

 مدیر سلول

Cellular Automaton(CA) 

 اتوماتاي سلولي

Cellular Learning Automaton(CLA) 

 یادگيري سلولياتوماتاي 

Central Controller 

 کننده مرکزيکنترل

Central Node 

 گره مرکزی

Central Process Unit 

 واحد پردازش مرکزی

Centralized 

 متمرکز

Ceremony 

 آیين،تشریفات

Challenge 

 چالش،)به مبارزه طلبيدن،دعوت کردن(

Chamber Of Commerce 

 اتاق بازرگاني

Change Of Occupation 
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 تغيير شغل

Change Ownership 

 تغيير مالکيت

Change Permission 

 حق دسترسي ،) مجوز تعویض یا تغيير(

Channel 

 کانال

Chaos 

 بی نظمی،آشوب

Character 

 شخصيت ، کاراکتر،)رفتار(

Characteristic 

 مشخصه ، رفتار، خصوصيت

Characteristic Of Cloud Computing 

 خصوصيات رایانش ابری

Charge 

 پرداخت بر مبناي نتایج كار، كارمزد،هزینه،بارکردن،اتهام

Chat 

 تاالر گفتگو ) گپ زدن(

Chattering 

 شوریدگی ،تصادم،)پچ پچ کردن ،وراجی(

Cheap Labour 

 نيروي كار ارزان قيمت

Cheapest 

 ارزانترین

Check Sum 
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 جمع تطبيقی

Cheek 

 گونه

Child 

 فرزند

Chin 

 چانه

Chinese Reminder Theorem (CRT) 

 قضيه باقيمانده چينی

Chip Set 

 دسته ریز تراشه

Chlroplast 

سبزدیسه یا کلروپالست دیسه های دارای سبزینه هستند که در 

 سلولهای گياهای یافت می شوند.

Chromatine 

های آنها ها در حال تقسيم شدن نيستند، کروموزومکه یاختهدر هنگامی 

شود که به آن های نازک و نامنظمی در هسته دیده میبه صورت رشته

 شودکروماتين گفته می

Chromosome 

به زبان ساده کروموزوم ها بسته های ژنتيکی هستند که درون هسته 

 سلولها ذخيره شده اند در فارسی فام تن می گویند.

Chronic Unemployment 

 بيكاري مزمن

Circle Dance 

 رقص دایره ای

Circuit Switching 
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 سوئيچينگ مداری ،راهگزینی مداری ،) تغيير مداری(

Civil Servant 

 كارمند دولت

Classic Model 

 مدل کالسيک ، ) قالب متداول (

Classification 

 دسته بندي،طبقه بندی کردن

Classifier 

 کالسه بند ،) دسته بندی کننده(

Clearing Agreement 

 موافقتنامة بازرگاني

Clerical Work 

 كار اداري، كار دفتري

Clerk 

 كارمند اداري؛ كارمند دفتري،) منشی(

Client 

 مشتری

Client Puzzle 

 پازل مشتري، )حيرت مشتری ، گيجی ارباب رجوع(

Client Server 

 گزار مشتري ، ) خادم ارباب رجوع(خدمت

Clock 

 ساعت

Close 

 بستن ،خاتمه دادن،تعطيل کردن

Close Company 
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 شركت خصوصي، سهامي خاص

Closed Loop Controller 

 کننده حلقه بستهکنترل

Cloud 

 ابر

Cloud Based 

 مبتنی بر ابر

Cluster 

 خوشه ،دسته کردن یا شدن

Cluster Head(CH) 

 خوشه ، ) سرخوشه(هاي سرگره 

Clustering 

 خوشه بندی

Code Book 

 ها ،) دفتر رمز(اي از نشانهمجموعه 

Coding 

 کدگذاری ،) رمز درآوری(

Coefficient 

 ضریب

Cohere 

 بهم چسبيدن

Coherence 

 چسبيدگی

Coherent 

 همسانی،چبيده،مرتبط

Cohesive 
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 چسبنده

Cohesive Work Groups 

 گروههاي كار منسجم ،)گروههای کاری مرتبط(

Colleague 

 همکار

Collect 

 گردآوری،وصول کردن،دریافت کردن

Collection 

 گردآوری،وصول،تحصيلداری

Collective 

 جامع،دسته جمعی

Collective Bargaining 

 مذاكرات جمعي كار

Collective Entrepreneurship 

 جمعيكارآفریني دسته

Collission 

 تصادم ، برخورد

Color Map 

 نقشه رنگ

Coloration 

 رنگ آميزی

Colored Petri Nets (CPN) 

 شبکه های پتری رنگی

Column Orientation 

 ستون گرا

Comment 
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 توضيح ، ) نقد یا اظهارنظر(

Commerce 

 بازرگاني

Commercial 

 تجاري

Commercialization 

 تجاري شدن ،)تجاری سازی(

Commission 

 حق العمل

Commission Agent 

 العمل كارحق

Commodity 

 كاال

Common 

 مشترک،)متداول،عمومی،معمول،عاميانه(

Common Employment 

 اشتغال معمولي، اشتغال متداول

Common Intrusion Detection Framework (CIDF) 

 چارچوب تشخيص نفوذ متداول،)چارچوب کشف نفوذ متداول(

Common Mode Failure (CMF) 

 خرابی حالت مشترک ، ) وضعيت خرابی متداول(

Communication Channel 

 رسانه ارتباطی ،) کانال یا مسير مخابراتی(

Communication Engineering 

 مهندسی ارتباطات،)مهندسی مخابرات(

Communication Media 
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 رسانه ارتباطي

Communication Model 

 مدل ارتباط ،) قالب مخابراتی(

Communication Protocol 

 قراردادهای ارتباطی

Communication Radius 

 شعاع ارتباطي

Communication Vehicles 

 هاي ارتباطي ،) وسيله های مخابراتی(چرخ 

Communications 

 ،) مخابرات( ارتباطات

Community 

 جامعه ،جماعت

Community Cloud 

 ابرانجمنی ،)ابرجامعه(

Compact 

 فشرده

Company 

 شرکت

Company Promoter 

 مؤسس شركت

Comparative Genomic Hybridization 

 پيوندهای ژنی نسبی، )ژن تطبيقی (

Comparator 

 کنندهمقایسه

Compared 
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 مقایسه شده(مقایسه ،) 

Compensate 

 پاداش دادن، جبران کردن

Compensation 

 پاداش،جبران،غرامت

Compete 

 رقابت کردن

Competition 

 همکاری،رقابت،هم چشمی

Competitive 

 رقابتی،قابل رقابت

Competitive Industry 

 صنعت رقابتي

Competitive System 

 نظام رقابتي

Complementary 

 مکمل،متمم

Complementary Metal Oxide Semiconductor 

 نيمه هادي اکسيد فلزي تکميلي

Complete 

 کامل کردن ،انجام دادن

Complete Link 

 پيوند کامل ،) ارتباط یا اتصال کامل(

Complete Methods 

 روشهای کامل

Complex 
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 پيچيده،مختلط

Complex Conjugate 

 مزدوج مختلط

Complex Conjugate Transpose Gate 

 ترانهاده مزدوج موهومی دروازه،)ترانهاده مزدوج مختلط دروازه(

Complexity 

 پيچيدگی

Complicate 

 پيچيده کردن

Complicated Labour 

 كار پيچيده

Component 

 قطعه ،مولفه، جز

Component Based 

 مبتني بر جز ، ) مبتنی بر مولفه یا قطعه(

Composites 

 کائوچو ومواد مرکب

Compression 

 فشرده سازی

Computational Geometric 

 محاسبات هندسی

Computational Grid 

 گرید محاسباتی،) گره محاسباتی(

Computational Overhead 

 سربار محاسباتي

Computer Arithmetic 
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 حساب کامپيوتری

Computer Security 

 کامپيوتريامنيت 

Computing 

 رایانش،محاسبه

Concave 

 مقعر

Concentric 

 متحد المرکز

Concentric Whorl 

 حلقه متحد المرکز

Concep Hierachy 

/ مفهومی،)درجه بندی مفهوم( سلسله مراتب  

Concept Lattice 

 شبکه مفهومی

Concepts 

 مفاهيم

Conceptual Model 

 مفهومی،) نمونه مفهومی(قالب 

Concurrency 

 همروندی

Confidentiality 

 محرمانگي

Configuration 

 پيکربندي

Confirm 
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 تایيد کردن،تصدیق کردن

Confirmation 

 تایيد،تصدیق

Conflict 

 مناقشه -تصادم

Conform 

 مطابق کردن،تطبيق کردن

Conformable 

 مطابق

Conformity 

 مطابقت

Confrere 

 مشورت کردن،مذاکره کردن

Congestion 

 ازدحام

Congestion Control 

 كنترل ازدحام

Congruence Relation 

 نسبت همنهشتی

Conjugate 

 مزدوج

Connect 

 متصل کردن یا شدن، مربوط کردن یاشدن

Connected Graph 

 گراف همبند

Connection Architecture 
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 اتصال به یکدیگرمعماری 

Connective 

 ربط دهنده ،کلمه ربط

Consequent 

 پيرو، دنبال)منتج ،دارای ترتيب منطقی،تالی(

Consequent Parameters 

 پارامترهاي تالي، )پارامترهای حاصل(

Conservation 

 بقا،نگهداری

Conservative 

 محافظه کاری،نگهدارنده

Conservative Gate 

 بقا،)دروازه نگهدارنده(دروازه 

Conserve 

 نگهداشتن

Consider 

 درنظر گرفتن،بررسی کردن

Consider All 

 همه را درنظرگرفتن

Consider-New-Only 

 تنها در نظر گرفتن کار جدید،)تنها جدید را درنظرگرفتن(

Consider-New-Only 

 تنها در نظر گرفتن کار جدید،)درنظرگرفتن تنها کارجدید(

Consolidate 

 یک کاسه کردن،بهم پيوستن

Consolidation 
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 ترکيب

Constant Convergence Time Algorithms 

 الگوریتم های همگراي زماني ثابت

Constant Input 

 ورودی ثابت

Constant Jamming 

 جمينگ ثابت ) تجمع ثابت ، گيرکردن ثابت(

Constraint 

 قيد

Construct 

 کردن،رسم کردنساختن،بنا 

Construction 

 ساختمان،بنا

Construction Worker 

 كارگر ساختماني

Constructive 

 بناکننده،سازنده،سودمند

Consumer 

 مصرف كننده

Consumer Durable Goods 

 كاالهاي مصرفي بادوام،)مصرف کننده کاالی بادوام(

Consumer Expendables 

 كاالهاي مصرفي كم دوام

Consumer Goods 

 كاالهاي مصرفي،)کاالی مصرفی(

Consumer Industries 
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 صنایع مصرفي

Consuming Unit 

 واحد مصرفي

Consumption 

 مرگ اولين گره ،)مصرف(

Consumption Goods 

 کاالی مصرفی

Content 

 محتوا

Content Base 

 محتوا پایه ،) پایه محتوا(

Content Delivery Network 

 شبکه تحویل محتوا

Content Distribution Network 

 ي توزیع محتواشبكه

Context 

 زمينه ، متن

Continuous 

 پيوسته ،متصل

Continuous Object Detection Algorithm 

 الگوریتم تشخيص اشيا ی پيوسته

Continuous Processing 

 فرآوري پيوسته،)پردازش پيوسته(

Continuous Shift Work 

 نوبت كاري پيوسته

Contour 
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 خطوط ، تراز ،) مسير(

Contract 

 منقبض کردن،مقاطعه کردن،پيمان بستن

Contract Labour 

 كارقراردادي

Contract Of Employment Service 

 قرارداد استخدامي

Contracting 

 مقاطعه كاري

Contractual Employment 

 پيمانياستخدام 

Contribution Payment 

 پرداخت حق بيمه

Control 

 نظارت

Control Of Resources 

 نظارت بر منابع

Control Points 

 نقاط کنترلی

Control Topology 

 بندي كنترليهم ،) توپولوژی کنترلی(

Convenience Goods 

 كاالهاي مناسب

Converge 

 همگرا شدن

Convergence 
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 همگرایی

Conversely 

 برعکس

Conversion 

 تبدیل

Convert 

 معکوس کردن

Converter 

 مبدل

Convertible 

 قابل تبدیل،تغيير پذیر

Convey 

 هدایت کردن،)بردن،انتقال دادن(

Convolution 

 کانولوشن ،)تلفيق یا پيچش یا چرخش(

Cooperate 

 تعاملی، همکاری کردن

Cooperation 

 همكاري

Cooperative 

 تعاوني

Coordinate 

 هم آهنگ کردن ،موزون ساختن

Coordination 

 مختصات ،) مدیریت ، هماهنگی(

Coordination Subsystem 
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 زیر سيستم هماهنگی

Core 

 هسته

Core Function 

 تابع هسته

Core Job Dimensions 

 ابعاد اصلي شغل

Core Time 

 زمان اصلي كار

Corner 

 گوشه

Corner Node 

 گره گوشه ،)گره گوشه ای(

Corporate Entrepreneurship 

 كارآفریني سازماني

Corporation 

 صنف، نظام صنفي

Correcting Codes Error 

 کدهای تصحيح خطا

Correlated Graph 

 گراف همبستگی

Correlation 

 بستگيهم

Correlation Coefficient 

 همبستگیضریب 

Cost 
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 هزینه

Cost Allocation 

 تخصيص هزینه

Cost Coefficient Routing Protocols 

 هاي مسيریابي كم هزینه¬پروتكل

Cost Curve 

 منحني هزینه،خم هزینه

Cost- Efficient Routing Protocols 

 هاي مسيریابي كم هزینه،)قرارداد مسيریابی کم هزینه(پروتكل

Cost Estimating 

 برآورد هزینه

Cost Function 

 تابع هزینه

Cost Of Sales 

 هزینه فروش

Costing 

 یابيهزینه

Cottage Industry 

 كارهاي دستي

Counterfeit 

 ساختگی،جعلی

Coverage 

 پوشش

Coverage Model 

 مدل پوشش

Co-Worker 
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 همكار

CPU 

 پردازنده مركزي ، واحدپردازش

Craft 

 پيشه،صنعت

Craftsman 

 صنعتگر،پيشه ور

Craftsman Entrepreneur 

 كارآفرین صنعتگر

Craftsmanship 

 پيشه وري

Creation Time 

 زمان توليد

Creator 

 مبتكر

Credential Analysis 

 تحليل اعتباري –تحليل معتبر 

Credit 

 اعتبار

Crick F 

( زیست فيزیک دان انگليسی و یکی 2004-1916کریک )فرانسيس 

از کاشفان دی ان ای می باشد. به همراه دو دانشمند دیگر برنده جایزه 

 نوبل فيزیولوژی پزشکی می باشد.

Crisp 

 قطعی

Crisp Set 
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 مجموعه غيرفازی،)مجموعه قطعی(

Criteria 

 معيار

Critical Directory 

 راهنماي بحراني

Critical Nodes 

 های بحرانیگره

Critical System Component 

 اجزای حياتی سيستم،)قطعه حساس سيستم(

Crossbar Arbiter 

 حاکم عبور ،) داور مانع(؟؟

Crossbar Switch 

 (تعویض ميله مانع)

Crossover 

 برش

Crosstalk 

 اختالل تداخلی

Crow's Feet 

 پای کالغ

Crude 

 های زمختچشم ، خامدهان و 

Crude Materials 

 موادخام

Cryptography 

 رمزنگاری

Cryptologic 
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 رمزشناسي –كریپتولوژي 

Cumulative Distribution Function(Cdf) 

 تابع توزیع تجمعی ،)تابع توزیع انباشتگی(

Current 

 جاری،رایج،شایع،جریان

Current Employment 

 جاري، اشتغال دائماشتغال 

Curve 

 خم

Curve Fitting 

 برازش خم

Customer 

 خریدار، مشتري

Cut Back 

 تعطيل کار

Cycle Crossover 

 برش چرخه ای

Cycle Redundancy Code(CRC) 

 کدگذاری افزونگی چرخشی ،)قانون زاید بودن دوری(

Cyclic Positions 

 مشاغل ادواري

Cyclical Employment 

 اشتغال ادواري

Cyclical Unemployment 

 بيكاري ادواري، بيکاری دوري

Cylinder 
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 استوانه

Cylindrical Coordination 

 مختصات استوانه ای

Cytogenetics 

 سيتوژنتيک علم مطالعه ساختار کروموزوم ها در هسته سلولها است.

Cytology 

شناخت و بررسی یاخته ها را یاخته شناسی یا سيتو لوژی می دانش 

 گویند.

Cytoplasm 

 سيتوپالسم ماده ای که درون هر یاخته یا سلول را پر می کند.

D Mesh 

 مش دو بعدی ،) چهار خانه دوبعدی(

Daily Paid Employee 

 كارمند روزمزد

Damage 

 آسيب ،) خسارت(

Data 

 اطالعات ، داده

Data Aggregation 

 گردآوری داده

Data Base Knowledge 

 دانشپایگاه داده

Data Centric 

 داده محور

Data Collection 

 گردآوري داده –داده مجموعه
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Data Collection 

 حمع آوری داده )اطالعات(

Data Constraint 

 اي ، ) قيد داده ای( محدودیت داده

Data Exchange System 

 سيستم تبادل داده

Data Fitting 

 برازش داده

Data Grid 

 ای ، ) گره داده ای(گرید داده

Data Hidding 

 پنهان نگاری ،) پنهان کردن داده ای(

Data Link 

 پيوند داده ، ) اتصال یا ارتباط داده ای(

Data Link Layer 

 الیه پيوند داده ،) الیه ارتباط داده ای(

Data Locality 

 محل داده ، ) محلی بودن داده ای(

Data Mining 

 تشخيص الگو و استخراج داده ، داده کاوی

Data Normalization 

 نرمال سازی داده

Data Oriented 

 محوریت داده ، داده گرا

Data Oriented Theory 

 نظریه داده گرا، تئوری داده گرا
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Data Quantification 

 تعریف و تعيين خاصيت داده ها ، ) تعيين مقدار داده(

Data Retention Voltage 

 ولتاژ نگهداري داده

Data Set 

 دادهمجموعه

Data Storage 

 مخزن داده،)انباره داده(

Data Structures 

 ساختمان داده

Data Topology 

 اي، ) توپولوژی داده(بندي دادههم 

Database 

 دادهپایگاه 

Database 

 پایگاه داده

Database Knowledge 

 پایگاه دانش

Datagram 

 دیتاگرام

Dawn Shift 

 شيفت بامدادي

Day Laboure 

 کارگر روزمزد

Day Shift 

 شيفت یا نوبت روزانه
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Day Work 

 کار روزانه

Day Worker 

 روز كار

Days Man 

 كارگر روزمزد

De Facto 

 بالفعل

Deactivating 

 غيرفعال سازي

Dead Lock 

 بن بست

Dead Reckoning 

 یابی نسبی ) حدس درست(مکان ،

Deadline 

 مهلت زماني،ضرب االجل،نوبت

Deadline Hit Ratio 

 نرخ برخورد نوبت،)نسبت برخور د مهلت زمانی(

Deadline Meet 

 رعایت نوبت

Deadline Miss 

 نوبت،)ازدست رفتن نوبت(انقضای 

Deal 

 معامله کردن،بحث کردن

Dealers 

 فروشندگان،دالالن
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Debugging 

 برطرف کردن خطا از)سخت افزار یانرم افزار (

Debugging On Chip 

 اشكال زدایی روي تراشه

Debut 

 شروع به كار كردن

Decentralized 

 نامتمرکز

Deceptive Jamming 

 نسبي ،) تجمع فریب آميز (جمينگ 

Decimal 

 اعشاری

Decimal Number System 

 سيستم اعداد دهدهی

Decision Maker 

 تصميم گيرنده

Decision Making 

 تصميم گيري

Decision Making Module 

 واحد تصميم گيری،) قسمت تصميم گيرنده(

Decision Making Unit 

 واحد تصميم گيری

Decision Matrix 

 ماتریس تصميم گيری

Decoder 

 کد ، رمز گشا
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Decoding 

 کد گشایی،)از رمز دراوردن(

Decreasing Function 

 تابع نزولي

Decryption 

 رمزگشایی

Dedicate 

 اهداکردن

Dedicated 

 اختصاصی،)اهدایی(

Dedicated Hardware Appliance 

 سخت افزار اختصاص

Dedication 

 اهدا،اختصاص

Deduce 

 استنتاج کردن

Deduction 

 تخفيف،)کسر، استنتاج(

Deepening Investment 

 تراكم سرمایه گذاري

Defense 

 دفاعی

Defibrillation 

 مانع لرزش موضعی نسج عضله قلب

Deficiency 

 نقص،کمبود
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Deficient 

 ناقص

Deficit 

 کمبود،کسری بودجه

Define 

 تعيين ،) مشخص کردن، تعریف کردن(

Deformable 

 فرم پذیر،) شکل پذیر(

Defuzzification 

 سازيفازيغير

Delay 

 تأخير

Deliver 

 تحویل دادن،ایرادکردن )نطق(،رهایی دادن

Delivery 

 تحویل،تسليم

Delivery Rate 

 نرخ تحویل ،)سرعت تحویل(

Demand 

 تقاضا

Demand Curve 

 منحني تقاضا

DeMilitarized Zone (DMZ) 

 ناحيه غير نظامي شده

Dendrite 

( سلول ضربه ها را به سلول بدن هدایت می کند یک بسط کوتاه یک ) 
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Denial 

 انکار،تکذیب،رد

Denial Of Service (DOS) 

 عدم پذیرش سرویس ، رد سرویس

Dense Optical Flow 

 شار نوری متراکم

Density 

 چگالی،تراکم

Deoxyribose 

 یک ترکيب شيميایی است. شکل ظاهری این ترکيب، جامد سفيد است.

Dependency 

 وابستگی

Dependency Between Attack 

 وابستگي بين حمله

Deployment 

 پخش

Deployment Models 

 مدل های استقرار،)نمونه های پخش(

Depreciate 

 کردن ، مستهلک کردنکم ارزش 

Depreciation 

 کم بها ، کاهش بها

Descend 

 پایين آمدن

Descendant 

 نسل
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Describe 

 شرح دادن،رسم کردن

Design 

 طراحی

Design Factors 

 فاكتورهاي طراحي ،) عوامل طراحی(

Design Of Jobs 

 طراحي مشاغل

Desktop System 

 دسکتاپ، سيستم پيشرو ، ) سيستم روميزی،دستگاه پيشخوان(سيستم 

Destination 

 مقصد

Desynchronisation Attack 

 حمله ناهمزماني

Detail Labour 

 جزء كار

Detect 

 تشخيص ،)آشکار کردن ،کشف کردن(

Detect Time 

 زمان تشخيص ،) زمان کشف(

Detected Spot 

 تعيين نقاط نورانی روی تصویر ریزآرایه ،) لکه کشف شده(تشخيص و 

Detection Accuracy 

 دقت کشف خرابي ، دقت کشف

Detection Engine 

 موتور شناسائي
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Detection System 

 سيستم تشخيص

Deteriorate 

 بدترکردن،فاسد شدن،روبزوال گذاشتن

Determine 

 تعيين کردن،مصمم شدن

Deterministic 

 قطعی

Deterministic Automata 

 آتوماتاي قطعي،)خودکار قطعی(

Developed 

 توسعه یافته

Developer 

 توسعه دهنده

Development 

 توسعه دادن ،) توسعه،ایجاد(

Development On The Job 

 بهسازي در شغل

Development Program 

 برنامه توسعه

Development Project 

 طرح توسعه

Diagonal Crossover 

 برش مورب ،) آميزش یا جهش قطری(

Dictionary Of Occupational 

 واژگان عناوین شغلي
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Difficulty 

 دشواري كار،)مشکل(

Digital 

 دیجيتال ،) رقمی(

Digital Communications 

 (مخابرات رقمی )

Digital Filtering 

 فيلترهای دیجيتال ،) پاک کردن رقمی(

Digital Filters 

 فيلترهای دیجيتالی ،) پاک کننده های رقمی(

Digital Image Filtering 

 فيلترینگ تصاویر دیجيتال ،) پاک کردن تصویر رقمی(

Digital Image Processing 

 پردازش تصاویر دیجيتال ،) پردازش تصویر رقمی(

Digital Probability Hyper Digraph 

 حتمال رقمی،) ابرگراف جهت دار احتمالی رقمی(ابرگراف جهت دار ا

Digital Signal 

 سيگنال دیجيتال ،) سيگنال رقمی(

Digital Signal Processing (DSP) 

 پردازش سيگنال دیجيتالی ،) پردازش سيگنال رقمی(

Digital To Analog Converter 

 مبدل دیجيتال به آنالوگ ،) مبدل رقمی به قياسی(

Digitizer 

 رقمی کننده

Dilate 

 اتساع دادن ،اتساع یافتن،شرح وبسط دادن
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Dilation 

عملياتی است که در طی آن اشياء در یک تصویر دودویی رشد می کنند 

و یا در اصطالح ضخيم تر می شوندو اندازه آن توسط عضو ساختاری 

 کنترل می شود ،) شرح وبسط ،اتساع(

Dimension 

 بعد

Dimensions Reduction 

 کاهش ابعاد

Direct Current Motor 

 موتور جریان مستقيم

Direct Labour 

 نيروي كار مستقيم

Direct Returns 

 منافع مستقيم

Direct Sequence Spread Spectrum 

 طيف هاي گسترده دنباله مستقيم

Direct Transfer 

 تبدیل مستقيم ،) انتقال مستقيم(

Direct Worker 

 كارگر مستقيم

Directed Graph 

 گراف جهتدار

Direction 

 جهت

Directional Control 

 کنترل مستقيم،)کنترل جهت دار(



69 
 

Disability 

 عدم صالحيت، عدم توانایی

Disabled Status 

 حالت از كارافتادگي

Disablement 

 از كارافتادگي

Disaster 

 بدبختی،بال

Disaster Victim Identification 

 حوادث ناگوارشناسایی ،) شناسایی قربانی بدبختی(

Disastrous 

 مصيبت آميز،فجيع

Discharge 

 تخليه

Disciminate 

 مشخص کردن،)فرق گذاشتن

Discimination 

 تشخيص،تبعيض

Discontinuous 

 ناپيوسته

Discontinuous Shift Work 

 ناپيوستهنوبت كاري 

Discrete 

 گسسته،جدا،

Discrete Event Simulator 

 شبيه ساز رویدادگراي مجزا ،)شبيه ساز رویدادگسسته(
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Discrete Fourier Transform 

 تبدیل فوریه گسسته

Discretion 

 صالحدید،بصيرت

Disease 

 بيماریها، امراض

Disguise 

 تغييرقيافه،پنهان کردن

Disguised Under Employment 

 كاري پنهانكم

Disguised Unemployment 

 بيكاري پنهان

Dislocate 

 جابجا کردن،مخبل کردن

Dislocation 

 جابجاشدگی،خرابی

Dismiss 

 اخراج كردن

Dismissal 

 اخراج

Dispute 

 نزاع )مشاجره( کردن، مورد بحث قراردادن

Disseminate 

 پاشيدن،منتشر کردن

Dissemination 

 پخش ،انتشار
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Distance 

 فاصله

Distance Based 

 مبتنی بر فاصله

Distance Estimation 

 تخمين فاصله

Distant 

 دور

Distinct 

 مشخص ،)جدا،مجزا،واضح(

Distinction 

 فرق،امتياز

Distinguish 

 تميز دادن ،تشخيص دادن،درک کردن

Distinguished 

 متمایز،)برجسته(

Distribute 

 توزیع کردن

Distributed 

 شده توزیع

Distributed Denial Of Service 

 حمله توزیع شده ي پس زدن سرویس،) تکذیب توزیع شده خدمت(

Distributed Hash Table (DHT) 

 جدول درهم سازی توزیع شده

Distributed IDS (DIDS) 

 سيستم تشخيص نفوذ توزیع
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Distributed Routing 

 مسيریابی توزیع شده

Distributed Systems 

 های توزیع شده¬سيستم

Distribution 

 توزیع

Distribution Of Work 

 توزیع كار

Distributive Trades 

 كار توزیع؛ تجارت توزیع

Disturb 

 مزاحم شدن،آشفتن

Disturbance 

 اغتشاش، )اختالل،مزاحمت(

Diverse 

 متنوع،)گوناگون(

Diversify 

 گوناگون کردن

Diversion 

 انحراف،سرگرمی

Divide 

 تقسيم کردن،جدا کردن)شدن(

Divide And Conquer 

تقسيم و حل)کردن(،)جدا کردن وسپس حل کردن،تفرقه بينداز وحکومت 

 کن(

Dividend 
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 سود سهم،مقسوم

Division Of Labour 

 تقسيم كار،)بخش کار گر(

Divisive 

 کننده تقسيم 

DNA 

 دي ان آ

Document 

 سند

Document Management System 

 سيستم مدیریت مستندات

Document Ranking 

 رتبه بندی مستندات

Dole 

 كمك هزینة بيكاري

Domain 

 ميدان ،) دامنه یا حوزه(

Double Day Work 

 كار روزانة دونرخي

Double- Jobbing 

 دوشغلی

Double Thresholding 

 آستانه گيری مضاعف

Double Whorl 

 دوحلقه،)حلقه دوسر،حلقه دوال(

Down Grading 
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 كنترل گروه شغلي

Down Stream 

 جریان پایين

Down Tools 

 دست ازکارکشيدن

Download 

 دریافت ،)پياده کردن(

Downstream Nodes 

 گره های پایين دستی

Draft Budget 

 بودجة پيشنهادي

Drug 

 دارو،دوا

Drug Counterfeiting 

 داروهای تقلبی

Dual 

 دوگانی،دوگانه

Dual Job Holding 

 شغل مضاعف

Dual Prediction Based Reporting 

 گزارش مبتنی برپيش بينی دوگانه

Duplicate 

 تکراری، )نسخه برداری(

Durability 

 مانایی

Durable 
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 بادوام،پایدار

Durable Commodities 

 كاالهاي بادوام

Durable Consumption Goods 

 مصرف مدت دارکاال

Duration 

 مدت،دوره

Duration Of The Work 

 مدت اتمام كار

Dust Mask 

 سایه روشن

Duty 

 وظيفه

Duty Cycle 

 چرخة كاري؛ زمان آماده به كار

Dynamic 

 پویا

Dynamic Clustering For Acoustic Target Tracking 

 خوشه بندی پویا برای رد یابی هدف صوتی

Dynamic Libraries 

 هاي پویاکتابخانه

Dynamic RAM 

 حافظه با دسترسی مستقيم پویا

Dynamic Ranges 

 محدوده دیناميكي،) برد پویا،حدود تغييرات پویا(

Dynamic Representation Range 



76 
 

 محدوده نمایش پویا،)حدود تغييرات نمایش پویا(

Dynamic Routing 

 مسيریابی پویا

Dynamic Scheduling 

 زمانبدی پویا

Dynamical 

 پویایي

Dynamically Adaptive And Deterministic (DYAD) 

 مسيریاب ،) انطباق پذیر پویا و قطعی(

Eager Beaver 

 مشتاق ،كارمند سختكوش و پرتحرك كارمند

Earliest Remaining Time 

 کمترین زمان باقی مانده

Earlobe 

 نرمه گوش

Earned Income 

 درآمد حاصل از كار

Earning 

 درآمد

E-Commerce 

 تجارت الکترونيک

Economic Efficiency 

 كارآیي اقتصادي

Economic Goods 

 كاالي اقتصادي

Economic Interest 
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 منافع اقتصادي

Economic Modeling 

 سازی اقتصادی،)قالب بندی اقتصادی(مدل

Economic Stabilization 

 تثبيت اقتصادي

Edge 

 یال ،لبه

Edge Detection 

 تشخيص لبه

Edge Rings 

 حلقه های لبه

Education 

 آموزش

Education Work Relationship 

 آموزش و كاررابطه 

Effect Based Controller 

 کننده اثرمبنا،)کنترل کننده مبتنی برتاثير(کنترل

Effective 

 موثر،)قابل اجرا(

Effective Labour 

 كارمؤثر

Effective Staff Work 

 كار مؤثر ستادي،)کار کارکنان کارآمد(

Efficiency 

 کارائي،)لياقت،کارکرد(

Efficient 
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 شایستگی، کارآمد،) کارا،باکفایت (مقدار 

Elasticity 

 کشسانی

Electronic Control Unit 

,hpn ;kjvg hg;jv,kd;d 

Electronic Control Unit 

 واحد کنترل الکترونيکی

Electronic Health 

 سالمت الکترونيک ،)سالمت الکترونيکی(

Electronic Patient Record 

 الکترونيکی بيمار ، پرونده سالمت الکترونيکیپرونده 

Electronic Prescription 

 نسخه الکترونيک،) نسخه الکترونيکی(

Electronic Signature 

 امضای الکترونيکی

Electronic Stability System 

 سيستم پایداری الکترونيکی

Element 

 پاره شغل،)عنصر،عامل اصلی(

Eliminate 

 کردن،محوکردن،رفع کردنحذف 

Elites 

 نخبگان،)برگزیدگان(

Elitism 

 نخبه ساالری

Embed 
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 جادادن،فروکردن،محاط کردن

Embedded 

 تعبيه شده،)جاداده شده(

Empirical 

 تجربي

Employ 

 استخدام شدن ،استخدام کردن ،بکار گرفتن

Employed Population 

 جمعيت شاغل

Employee 

 كارگزارمستخدم، 

Employee Benefits 

 مزایاي مستخدم ،ترفيع کارکنان

Employee Obsolescence 

 فرسایش شاغلين

Employee Rate 

 نسبت شاغلين،)نرخ استخدام(

Employee Relations 

 روابط كاركنان

Employer 

 كارفرما

Employment 

 اشتغال،کارمند،

Employment Act 

 قانون استخدام

Employment Agency 
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 مؤسسة كاریابي، كارمندیابي

Employment Applicant 

 جویای کار،متقاضی کار

Employment Bureau 

 اداره استخدام

Employment Efficient 

 ضریب استخدام،)کارآمدی استخدام(

Employment Freeze 

 عدم استخدامي،) توقف استخدام(

Employment Gap 

 شكاف اشتغال

Employment Group 

 درجه استخدامي،گروه استخدام

Employment History 

 سابقة استخدامي

Employment Injury 

 حوادث ناشی ازکار

Employment Law 

 قانون استخدام

Employment Market 

 بازارکار

Employment Multiplier 

 ضریب افزایش اشتغال

Employment Office 

 ادارة كار

Employment Policy 
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 سياست اشتغال

Employment Promotion 

 ارتقای كاري،)ارتقای کارمند(

Employment Rate 

 نرخ اشتغال، ميزان اشتغال

Employment Rate Of Growth 

 نرخ رشد در اشتغال

Employment Service 

 كاریابي

Employment Subsidies 

 كمك هزینه اشتغال

Employment Tax 

 ماليات اشتغال

Employment Test 

 آزمون استخدامي

Enabling Token 

 نشانه های فعالسازی ،) قادرکردن نشان (

Encoding 

 کد گذاری

Encrypted Channels 

 کانال های رمز شده

Encrypted Traffic 

 ترافيک رمز شده ،) رفت و آمد رمز شده(

Encryption 

 رمزگذاری ، رمزنگاری

End 
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 انتها،پایان،پایان دادن

End Around Carry 

 بيت نقلي برگشت ،)نقلی حول انتها(

End Product 

 حاصل كار

End To End 

 انتها به انتها ،مبد ا تا مقصد

End-Of-Job 

 پایان كار

Energy 

 انرژی

Energy Constraint 

 محدودیت انرژی،) قيد انرژی(

Energy Consumption (EC) 

 مصرف انرژی

Energy Efficiency 

 کارایی انرژی

Energy Generator 

 واحد مولد انرژی ، مولد انرژی

Energy Level 

 سطح انرژي

Engage In 

 دست بكار شدن

Enhance 

 زیادکردن،گران کردن،باالبردن

Enhancement 
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 افزایش،فزونی

Enlargement 

 افزایش،بزرگ کردن

Enrich 

 دادن،غنی کردنتوسعه 

Enrichment 

 پربار كردن،غن کردن

Enterprise 

 کاری که تهور می خواهد،مبادرت،تعهد

Enterprise Computing 

 سازمانهای بزرگ رایانشی

Entity 

 موجودیت،)هستی،جوهر(

Entrapreneurship 

 سازمانيكارآفریني، درون

Entrepreneur 

 کارآفرین

Entrepreneurial Ability 

 توانایي )استعداد( كارآفریني

Entrepreneurial Class 

 كارانطبقة مقاطعه

Entrepreneurial Role 

 نقش كارآفریني

Entrepreneurial Stage 

 مرحلة كارآفریني

Entry 
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 مدخل،)راهرو،ورود(

Enviroment 

 محيط

Environment Condition 

 شرایط محيط،)حالت محيط(

Environmental Stress 

 فشارهای محيطی،)زورمحيطی(

Epicanthic Fold 

 پلک باال و چشم

Epoch 

 دوره

Equal Pay 

 حقوق برابر

Equipment 

 لوازم،تجهيزات

Equipment Design Deficiency 

 نقص طراحي تجهيزات

Ereky K 

( کسی که اولين بار از  1946 -1878کشاورزی مجارستانی )مهندس 

 واژه بيو تکنولوژی استفاده کرد.

Ergometer 

 كارسنج

Erosion 

فرسایش ، سایيدگی ،منظور کوتاه کردن و نازک کردن اشياء در تصویر 

دودویی است. و این کار توسط عضو ساختاری تعيين شده در تصویر 

 به کار می رود
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Error 

 اخط

Error Correction 

 تصحيح خطا

Error Detecting Codes 

 کدهای کشف خطا

Error Detection 

 تشخيص خطا ، کشف خطا

Error Detection And Correction 

 تشخيص و تصحيح خطا

Error Location 

 محل خطا

Error Term 

 ضریب خرابي،) جمله خطا(

Escape 

 گریز،)فرار کردن(

Estimate 

 برآورد کردن،تخمين زدن

Estimated Work 

 ميزان كار تخميني،) کار تخمينی(

Estimation 

 تخمين

Eucaryote 

ها ماده ژنتيکی در یک غشا هایی هستند که در آنیوکاریوتها یاخته

محفوظ شده است که هسته نام دارد. موجودات پرسلولی همگی 

 یوکاریوت هستند.
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Euclidean Distance 

 له اقليدسيفاص

Evaluate 

 ارزیابی ،)ارزیابی کردن،محاسبه کردن(

Evaluation 

 ارزیابی ، محاسبه

Evaluation Module 

 واحد ارزیابي،) قسمت ارزیابی(

Evaluation System 

 دستگاه ارزیابی

Evening Shift 

 نوبت كاري غروب،نوبت کاری شب

Event 

 رویداد،رخداد

Event Driven 

 رویدادگرا،)مدیریت حادثه(

Event Handler 

 مدیر حادثه

Event Log File 

 هاي رخدادفایل

Evolution 

 تکامل

Evolutionary 

 پویا

Evolve 

 استنتاج کردن،) تکميل کردن ،باز شدن )کردن((
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Exact Equation 

 معادله دقيق

Exchange 

 مبادله ،ردو بدل کردن

Executable Operations 

 اعمال قابل اجرا

Exhaustible Resources 

 منابع پایان پذیر،منابع تمام شدني

Exhaustion 

 فرسودگي

Expansion Capability 

 قابليت گسترش

Expect 

 انتظار داشتن،توقع داشتن،گمان کردن

Expectation 

 انتظار،توقع

Expenditure 

 مخارج

Expenditure Curve 

 مخارج منحني

Expenditures 

 هزینه)ها(

Expense 

 هزینه

Experience 

 تجربه ،حادثه
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Experienced Worker Standard (EWS) 

 معيار كارگر مجرب

Expert System 

 سيستم خبره

Expire Time 

 زمان انقضا

Exploit 

 بهره برداري كردن

Exploitation 

 بهره برداري

Exponential 

 نمایی

Export Of Capital 

 صدور سرمایه

Exporter 

 صادر كننده

Exports 

 صادرات

Extend 

 توسعه دادن،تعميم دادن

Extended 

 تعميم یافته ، گسترش یافته

Extensibility 

 توسعه پذیری

Extensible Design 

 طراحی توسعه پذیر
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Extension 

 توسعه،گسترش،تعميم

Exterior 

 بيرونی

External Labour Market 

 بازار خارجي كار

External Normal Environment 

 عوامل زیست محيطي ،)محيط طبيعی خارجی(

External Penetration 

 نفوذ خارجي

External Phenomena 

 هاي طبيعيپدیده

Extract 

 استخراج کردن،خالصه کردن

Extraction 

 استخراج،اقتباس

Extractive Industries 

 صنایع استخراجي

Extraordinary 

 فوقالعاده

Extrapolation 

 برونيابی

Extrude 

 کشيدن ،)بيرون انداختن(بيرون 

Eye 

 چشم
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Eyebrow 

 ابرو

Face 

 چهره

Face Detection 

 تشخيص چهره

Face Parameter Coding 

 کدگذاری شاخص های چهره

Face Recognition 

 چهرهتشخيص 

Face Synthesis 

 سنتز چهره ،) ترکيب چهره(

Face To Face 

 چهره به چهره

Facial Action Coding System(FACS) 

 سيستم کدگذاری عملکرد چهره

Facial Action Units 

 واحدهای عملکردی چهره

Facial Animation 

 انيميشن چهره ، ) حرکت دادن یا بشاش کردن چهره(

Facial Feature Extraction 

 استخراج ویژگی چهره

Facilitate 

 آسان کردن

Facilities 

 تسهيالت
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Facility 

 تسهيل،)سهولت،وسيله(

Fact 

 واقعيت

Factor Of Production 

 عامل توليد

Factorage 

 العمل كاريحق

Factor-Comparison Job 

 روش مقایسة عوامل در ارزشيابي شغل

Fad 

 كار سرسري كردن

Fag 

 سخت كار كردن

Failure 

 خرابی ، شکست،ناتوانی

Failure Handling 

 اداره خرابی،)مدیریت خرابی(

False Alarm Rate 

 نرخ اخطار نادرست

False Market 

 بازار كاذب

False Negative 

 عدم توليد پيام هشدار

False Positives 

 هشدارهاي اشتباه



92 
 

Fan 

 بادبزن،باد دادن

Fan Out 

 انشعاب،)پخش کردن،پراکنده کردن ازمرکزبرای پوشش ناحيه وسيعتر(

Fast Fourier Transform 

 تبدیل فوریه سریع

Fast Recovery 

 ترميم سریع ،) بهبود سریع(

Fat Work 

 كار پردرآمد

Fault 

 خرابي

Fault Detection 

 کشف خرابي ، کشف خطا

Fault Diagnose 

 موقعيت یابی و تعيين دقيق محل خطا،) تشخيص خرابی(

Fault Management 

 موقعيتيابي خرابي ،) مدیریت خرابی(

Fault Masking 

 پوشش خطا

Fault Recovery 

 بازیابی خرابی ،) بهبود خرابی(

Fault Tolerance 

 تحمل پذیری خرابی ،تحمل پذیری خطا

Fault Tolerant System 

 سيستم تحمل پذیر خطا
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Faulty 

 معيوب

Favorable 

 مطلوب

Feasible Allocations 

 هاي امكان پذیرتخصيص

Featherbed 

 استخدام كارمند اضافي

Featherbedding 

 شغل تراشي؛ تحميل استخدام

Feature 

 مشخصه ،) ویژگی یا خصيصه(

Feature Extraction 

 استخراج ویژگی

Feature Point 

 نقطه ویژگی

Feature Region 

 ناحيه ویژگی

Feature Size 

 ویژگی اندازه ، )اندازه ویژگی(

Fee 

 حق الزحمه،شهریه،

Fee For Service 

 پرداخت حق الزحمه

Feed Back 

 پس خورد
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Feed Forward 

 بازخورد

Feeling In On Things 

 دلبستگي و تعلق به كار

Fermat 

 قانون فرمت

Fertility 

 بازدهي؛ باروري

Files Contents 

 هامحتواي فایل

Filter 

 تصفيه كردن ، فيلتر ،) پاک کننده(

Final Status 

 وضعيت قطعي ،) وضعيت نهایی(

Financial 

 مالی

Financial Plan 

 برنامة مالي

Fine Tuning 

 تنظيم

Finger Print 

 خطوط انگشتان

Finite 

 متناهی،محدود

Finite State Machine 

 ماشين متناهی حالت ، ماشين باحالت متناهی
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Firewall 

 دیوار امنيتي ، دیواره آتش

Firewalls 

 دیواره های آتش

First Derivative 

 مشتق اول

Fit 

 اندازه بودن،شایسته بودن،شایسته

Fit For Work 

 قادر به كار

Fitness 

 برازندگیشایستگي ، 

Fitness Function 

 تابع ارزیابی

Fitting 

 مناسب

Fix 

 کارگذاشتن،نصب کردن،تعيين کردن،گير

Fixed 

 ثابت،معين،مقطوع

Fixed Budget 

 بودجة ثابت؛ بودجة معين

Fixed Charge 

 هزینه ثابت،) هزینه مشخص، حمله معين(

Fixed Cost 

 هزینه معين،هزینه ثابت
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Fixed Input 

 منبع ثابت،)ورودی ثابت(

Fixed Length Flow Control Unit (Flit ( 

 فليت ، ) واحد کنترل جریان با طول ثابت (

Fixed Point 

 مميز ثابت ، نقطه ثابت

Fixed Resources 

 منابع ثابت،)منابع معين،منابع ثابت(

Fixed Shift System 

 سيستم نوبتكاري )شيفتي( ثابت

Fixed Type 

 مدل ثابت ،) نوع ثابت یا نوع معين(

Flexibe 

 خم شو،نرم، قابل تطبيق)تغيير(

Flexibility 

 پذیريانعطاف

Flexible Hours Of Work 

 ساعت های انعطاف پذیر کار

Flexible Pattern Of Work 

 الگوي منعطف كار،)طرح انعطاف پذیر کار(

Flexible Working Hours (FWH) 

 ساعات متغير كار

Flexible Working Time (FWT) 

 زمان کاری انعطاف پذیر

Floating Labour 

 نيروي متغير كار
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Floating Point 

 مميز شناور ،) مميز سيار(

Flooding 

 سيل ، انتشار سيل گونه آسا

Flooding Attack 

 حمله سيل آسا

Flow Chart 

 جریان،)نمایش هندسی الگوریتم(فلوچارت،نقشه 

Flow Control 

 کنترل جریان

Flow Diagram 

 نمودار مسيركار، نمودار جریان كار

Food And Drug Administration 

 اداره کل دارویی و غذایی

Forced Labour 

 كار اجباري

Fore Shift 

 نوبت )شيفت( صبح

Foreground Separation 

 پيش زمينه از پس زمينه در یک تصویر ریزآرایهجداسازی 

Forehead 

 پيشانی

Foreign Labour 

 كارگر خارجي

Foreign Worker 

 کارگر خارجی
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Formal 

 رسمی،صوری

Formal Concept 

 مفهوم ریاضی،)مفهوم صوری(

Formal Concept Analysis 

 تحليل مفاهيم ریاضی،)تحليل مفاهيم صوری(

Formal Context 

 زمينه رسمی،زمينه صوری

Forward Budget 

 بودجة پيش بيني شده، بودجة مصوب

Forward Chaining 

 زنجيره پيشرو

Forward Conversion 

 تبدیل مستقيم

Forward Converter 

 مبدل مستقيم

Forward Difference 

 تفاضل پيشرو

Forward Error Correction(FEC) 

 خطای پيشروتصحيح 

Forward Path 

 مسير رو به جلو

Fourier Transform 

 تبدیل فوریه

Fractional Unemployment 

 بيكاري عارضي یا اصطكاكي یا محدود
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Fragmented 

 جدا از هم شده

Frame 

 قاب

Frame Check Sequence(FCS) 

 دنباله بررسی قالب )فریم (

Framework 

 چارچوب كاري

Free Control 

 کنترل آزادانه

Free Form 

 فرم آزاد

Free Good 

 كاالي آزاد

Free Goods 

 كاالهاي آزاد

Free Market 

 بازار آزاد

Free Proletarians 

 كارگران آزاد

Free Trade 

 كار و كسب آزاد

Free Trade Zone 

 منطقه آزاد تجارتي

Free Uploading Capacity 

 آزاد ارسال،) ظرفيت آزاد بارکردن(ظرفيت 
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Frequence To Voltage Converter 

 مبدل فرکانس به ولتاژ

Frequency 

 فراوانی، تکرار

Frequency Domain 

 حوزه فرکانس ،) دامنه فرکانس(

Frequency Hopping Modulation 

 مدوالسيون فركانسي ،)ميزان کردن بریدگی فرکانس(

Frequency Hopping Spread Spectrum 

 هاي گسترده فركانسي¬طيف

Freshness 

 تازگي

Friction Coefficient 

 ضریب اصطکاک

Friction Torque 

 گشتاور اصطکاک

Fringe Benefits 

 مزایای شغلی

Fringe Payments 

 مزایاي شغلي

Frontal View 

 تمام رخ

Frozen Jobs 

 بست،)مشاغل راکد(مشاغل بن

Fruit Of Labour 

 ميوه کار،حاصل کار
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Full Adder 

 تمام افزایشگر ، تمام جمع کننده

Full Cost 

 هزینة كلي

Full Duplex 

 ی کامل¬دو طرفه

Full Employment 

 اشتغال كامل

Full Employment Equilibrium 

 تعادل اشتغال كامل

Full Employment Out Put 

 توليد در اشتغال كامل

Full N-Bit Adder 

 بيتی nکننده تمام جمع

Full Subtractor 

 تمام كاهشگر

Full Time 

 تمام وقت، كار تمام وقت

Full Time Job 

 كار تمام وقت

Full Time Job 

 شغل تمام وقت

Full Work Related Disability 

 از كارافتادگي كلي ناشي از كار

Function 

 وظيفه،)تابع،عمل(كاركرد، 
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Function Oriented 

 گراعمل

Functional Authority 

 اختيار شغلي

Functional Block 

12تابعی(  قالب یا قسمت )،   

Functional Deficiency 

 عملکرد نامناسب ، ) نقص عملکرد(

Functionality 

 عامليت ،) عمل کرد(

Fund 

 موجودي

Fundamental Unemployment 

 بيكاري بنيادي

Further Training 

 كارآموزي تكميلي

Furthest Neighbor 

 دورترین همسایه

Fusion 

 همجوشي

Fuzzification 

 سازيفازي

Fuzzy Controller 

 کننده فازیکنترل

Fuzzy Inference System 

 سيستم استنتاج فازی
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Fuzzy Logic 

 منطق فازی

Fuzzy Operators 

 عملگرهاي فازي

Fuzzy Rule 

 قانون فازي

Fuzzy Set 

 مجموعه فازی

Gabor Wavelet 

 موجک گابور

Gail 

 ميزان سرعت عمل در كار

Gain 

 بهره

Gain Scheduling 

 زمان بندی بهره

Gainful Employment 

 اشتغال درآمدزا

Game Theory 

 تئوري بازي ، نظریه بازی

Gamma 

 گاما

Gamma Function 

 تابع گاما

Gap 

 شکاف
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Garbage 

 پس مانده

Garbage Output 

 خروجی زاید،)محصول پس مانده(

Gate 

 دروازه

Gateway 

 دروازه،)راهرو(

Gateway Node 

 گره دروازه ، گره درگاه

Gaussian 

 گاوسی

Gaussian Distribution Curve 

 توزیع گاوسي ، ) خم توزیع گاوسی (تابع 

Gaussian Filter 

 فيلتر گاوسی،)تصفيه کننده گاوسی(

Gaussian Probability Distribution Function 

 تابع توزیع احتمال گاوسی

Gaze 

 سيستم ردیابی نگاه،)خيره نگریستن،چشم دوختن(

Gene 

واحد وراثت هستند. آرایش ژنتيکی یک موجود زنده )ترکيب ها ژن

ژنهای آن(، تعيين کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشمهای یک جانور 

 یا بوی گل یک گياه، است.

Gene Expression 

 بيان ژنی، تظاهر ژنی
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General 

 عمومي

General Modules 

 پيمانه های عمومی ،)پيمانه های کلی(

Generalization 

 تعميم

Generalized 

 تعميم یافته

Generalized Euclid’s Algorithm 

 الگوریتم تعميم یافته اقليدس

Generation 

 نسل ، مولد

Generator Polynomial 

 چندجمله ایهای مولد

Genetic Algorithm (GA) 

 الگوریتم ژنتيک

Genetic Programing 

 برنامه نویسی ژنتيکی

Genetics 

شناسی است که به وراثت و شناسی یا ژنتيک بخشی از دانش زیستژن

 پردازد.تفاوتهای جانداران می

Genom 

 ژنوم واژه ای برای بيان محتوای ژنتيکی یک موجود زنده می باشد.

Genotype 

 نوع ژنی، نژادگان

Geographical Division Of Labour 
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 جغرافيایی کار( تقسيم كار جغرافيایي،)تقسيم

Get Down To Work 

 به كاري پرداختن

Global 

 سراسری ، ) جامع(

Global And Local Action Units 

 واحدهای عملکردی محلی و سراسری

Global Auctioneer 

 مزایده گذار عمومی،)مزایده گذار سراسری(

Global Positioning System(GPS) 

 مکان یاب جهاني ، موقعيت یاب جهانیسيستم 

Globally Asynchronous 

 غيرهمزمانی سراسری

Glut 

 اشباع بازار

Go- Slow 

 كندكاري، اعتصاب

Go To Town 

 سرعت كار كردن

Goods 

 كاال

Goods And Services 

 كاال و خدمات

Goodwill 

 سرقفلی بااسم وشهرت،نظر دوستانه

Google 
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 گوگل

Government 

 دولت

Government Employee 

 کارمند دولت

GPS (Global Positioning System) 

 سيستم موقعيت یابی جهاني

GPS(Geographic Positioning System) 

 یاب جهانیسيستم موقعيت

Gradiant Descent Method 

 روش گرادیان نزولی،)روش کاهشی گرادیان(

Gradient 

 گرادیان

Gradient Descent 

 گرادیان نزولي،)کاهش گرادیانی، نزول گرادیانی(

Grant 

 بخشيدن،پذیرفتن،تصدیق کردن

Graph 

 گراف ،)نمودار،منحنی نمایش(

Graph-Based Intrusion Detection System (GRIDS) 

 سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر گراف

Gratuity 

 اجرت؛ پاداش

Gravy Jobs 

 سودآور از راه نادرستمشاغل 

Gray Levels 
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 درجات خاکستری

Gray Scale 

 خاکستری رنگ ،)مقياس خاکستری(

Gray System Theory 

 تئوری سيستم خاکستری،)نظریه سيستم خاکستری(

Great Failure 

 خرابی بزرگ

Greedy 

 حریصانه

Greedy Heuristic 

 ابتكار حریصانه

Grid 

 مسطح ،گرید،) گره(شبکه ، 

Grid Alignment 

مرتب سازی بصورت جدول یا شبکه. یک مرحله بسيار مهم در 

 پردازش تصاویر ریزآرایه، )مسير گره ای،صف بندی گره ای(

Grid Computing 

 رایانش مشبک ، ) محاسبه گره ای(

Grid Computing System 

 سيستم محاسباتی گرید،) سيستم محاسباتی گره ای(

Grid Novel Service Discovery Mechanism (GNSD) 

دهی جدید گره ای راهکار کشف خدمت ) ) 

Grievance 

 شكایت شغلي

Grind 

 كار یكنواخت كردن،)سایيدن،آسياب کردن(
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Group 

 گروه،دسته)بندی کردن یاشدن(

Group Appraisal 

 ارزشيابي گروهي

Group Interview 

 مصاحبة گروهي

Group Number Detection 

 تعيين شماره گروه،)کشف شماره گروه(

Group Work 

 كار گروهي

Growth In The Job 

 رشد در كار

Growth Rate 

 نرخ رشد

Guarantee 

 ضمانت،تعهد،ضمانت کردن

Guaranteed 

 تضمين شده

Guaranteed Week 

 كار هفتگي تضميني،)تضمين شده هفتگی(

Guarantor 

 ضامن

Guard 

 نگهبانی،محافظت

Guideline 

 راهنما،راهنمایی کردن،هدایت کردن
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Gyroscope 

 جایرو،)ژیروسکوپ(

Hack 

 بریدن،خردکردن،ازشکل انداختن،ضربه زدن

Hacker 

 برهم زننده،،ضربه زننده،قطع کننده

Hackers 

 هکرها،)

Half-Duplex 

 نيمه دوطرفه)غير همزمان(

Halucal 

 هالوکال، "ترک خانه" توسط گوزن کانادایی

Hand Held Type 

 مدل دستی

Handicraft 

 صنعتدستي، صنعتكار

Handshaking 

 (دست تکانی )

Happiness 

 خوشحالی

Hard Core 

 هسته سخت،)زیرسای جاده(

Hard-QoS 

 کيفيت سرویس سخت

Hardware 

 سخت افزار
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Hardware Constraint 

 سخت افزاریمحدودیت 

Hardware Cost 

افزاری هزینه سخت ) ) 

Hardware Restriction 

 افزاريهاي سختمحدودیت

Hash 

 خردکردن،چيزدرهم برهم

Hashing 

 درهم ساز

Hazard 

 مخاطره،)انداختن(،تصادف

Hazardous 

 مخاطره آميز،تصادفی

Header Frame 

 سرپيام ،سرایند

Health Care 

 های بهداشتیمراقبت 

Health Information System 

 سيستم اطالع رسانی بهداشت

Heart 

 قلب،دل

Heart Beats 

 ضربان قلب

Heavy Industries 

 صنایع سنگين
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Heavy Manufacturing 

 صنایع سنگين

Height 

 ارتفاع

Heterogeneous 

 ناهمسان،جورواجور،ناهمگن

Heterogeneous Wireless Sensor Network 

 شبكه حسگر بيسيم ناهمگن

Heterogonous IDS 

 سيستم تشخيص نفوذ غيرهمگن

Heuristic 

 مکاشفه ای،ابتکاری

Hexagonal 

 شش ضلعی

Hidden 

 پنهان،نهفته،مخفی

Hidden Layer 

 الیه مخفی

Hidden Mode 

 حالت پنهان

Hide 

 پنهان کردن

Hierarchical 

 مراتبي،)درجه بندی(سلسله

Hierarchical Clustering 

 بندي سلسله مراتبی خوشه
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Hierarchy 

 سلسله مراتبی

High 

 باال

High Administrative Cost 

بيني شده،)هزینه اداری باال ،هزینه باالی هزینة برآورده، هزینة پيش

 اداری(

High Frequency 

 فرکانس باال

High Grade Labour 

 كارگر درجه یك

High Level 

 سطح باال

High Level Man Power 

 نيروي انساني تحصيلكرده،)نيروی انسانی سطح باال(

High Pass Filter 

 فيلتر باالگذر ،) پاک ساز باالگذر(

High Performance 

 روند باال)عالی(،توانا یی باال،)عملکرد باال(

High Speed Adder 

 جمع کننده ی سریع

Hired Labourer 

 كارگر اجير

Histogram 

ای برای نگار )هيستوگرام( یک نمودار ستونی و پلهدر علم آمار بافت

 ها استنشان دادن داده ، هيستوگرام
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Historical 

 تاریخی

History 

 تاریخ

Hit Flag 

 پرچم اصابت

Hoffman 

 هافمن

Hole 

 ناحيه ی غير پوششی

Holiday 

 تعطيلی،تعطيل

Holiday Pay 

 حقوق ایام تعطيل

Homogenous 

 همگن

Homogenous Wireless Sensor Network 

 شبكه حسگر بي سيم همگن

Honey Bee Flying 

 پرواز زنبور عسل

Honeynet 

 نت ،) تور عسلی یا شبکه عسلی (هاني

Honeypot 

 ، )ظرف عسلی(پات هاني

Honeywall 

 هاني وال ، ) دیوار عسلی(
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Hop 

 گام ،) جستن یا پریدن از(

Hop Count 

 تعداد گام حرکت ، تعدادگام، ) شماره جهش(

Hopping 

 پرش،جهش

Horizontal Division Of Labour 

 تقسيم افقي كار

Hospital Information System 

 سيستم اطالعات بيمارستانی

Host 

 ميزبان

Host Based 

 مبتني بر ميزبان

Host Based IDS (HIDS) 

 هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبانبرسيستم

Host Server 

 سرور ميزبان،)خدمت رسان ميزبان(

Hourly Rate Worker 

 كارگر زماني، كارگر ساعتي

Hours Of Work 

 ساعات كار

Human Capital 

 سرمایه انساني

Human Resources 

 منابع انساني
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Human Skill 

 مهارت انساني

Human-Computer Interaction(HCI) 

 تعامل انسان با کامپيوتر

Human-Human Communication 

 ارتباطات انسان با انسان

Hybrid 

 ترکيب، تلفيقی ، پيوندی

Hybrid Cloud 

 ابر ترکيبی ،)ابرپيوندی(

Hybrid Control 

 کنترل پيوندی

Hybrid Web Hosting 

 ميزبانی وب ترکيبی،)ميزبانی وب پيوندی(

Hydrophone 

 هایدروفون،)وسيله صدایابی با آب(

Hygiene 

 علم بهداشت،بهداشت

Hygiene Factor 

 عامل سالمت كار،عامل بهداشت

Hygiene Management 

 مدیریت سالمت كار،)مدیریت بهداشت(

Hyper Alert 

 ابرهشدار

Hyper Employment 

 اشتغال بيش از حد،) وافر(
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Identifiable 

 قابل شناسایی

Identification 

 شناسنامه،تعيين هویت، شناسائي

Identification And Verification 

 شناسایی و بررسی

Identification Code 

 کدشناسایی

Identification System 

 سيستم شناسایی

Identifier 

 شناسه

Identify 

 تشخيص دادن،تعيين هویت کرد

Idle 

 بيکار،تنبل،بيهوده

Idle Hours 

 ساعت های بيکاری

Idle Rumours 

 شایعات بی اساس

Idleness 

 بيكاري

Illumination 

 روشنایی

Image 

 تصویر
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Image Processing 

 پردازش تصویر

Image Segmentation 

 تصویربخش بندی 

Images With Gray Levels 

 تصاویر با درجات خاکستری

Immediate 

 فوری

Immediate Update 

 بروز رسانی آنی

Immigration 

 مهاجرت

Immobile 

 ثابت،بی حرکت

Immobile Steering Sensibility Type Control Strategy 

 راهبرد کنترلی فرمان باحساسيت ثابت

Immunoprecipitation 

 روشی برای جداسازی پروتئين آنتی ژن از آنتی بادی است.

Impact 

 برخورد،تماس

Impair 

 آسيب زدن،خراب کردن

Impede 

 مانع شدن،کند کردن،عقب انداختن

Impel 

 وادارکردن،راندن
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Imperfection 

 ناقص،ناتمام

Imperfection In Job Markets 

 بازارهاي كارنقص 

Implement 

 اسبا،انجام دادن،تکميل کردن

Implementation Delay 

 تاخير اجرایی،تاخير دراجرا

Implements Of Labour 

 افزار كار

Implicit 

 غيرصریح، ضمنی

Implicit Cost 

 هزینه ضمني، هزینه پنهانی

Import 

 وارد کردن

Importance Of Asset 

 یا چيز باارزشاهميت شخص 

Imports 

 واردات

Imprecise 

 نادقيق

Imprecise Detections Algorithm 

 الگوریتم تشخيصهاي ضمني،)الگوریتم کشف های نادقيق(

Improved Unit Range 

 بازه واحد بهبود یافته
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Improving IDS Signatures 

 بهبود امضاهاي سيستم تشخيص نفوذ

Improvisator 

 آماده به خدمت،آماده به کار

Impulse Noise 

 اختالل ضربه ای

In Basket Training 

 تمرین شغل

In Charge 

 متصدی

In Office 

 مشغول كار

In Plant Training 

 كارآموزي حين كار

In Process Control 

 كنترل حين كار

Inappropriate 

 نامناسب

Incentive 

 محرک،باعث

Incentive Payment 

 پرداخت تشویقي

Income 

 درآمد

Incoming 

 ورودي
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Incomplete 

 ناقص

Incomplete Methods 

 روشهای ناکامل،)روش های ناقص(

Incorporate 

 یکی کردن)شدن(،)درج کردن،تاسيس کردن(

Increased Cost 

 هزینه های باال،هزینه های افزایش یافته(

Increment 

 افزایش، اضافه کردن

Incremental 

 افزایشی

Independency 

 استقالل

Independent Entrepreneurship 

 كارآفریني آزاد

Index 

 شاخص،)نشان،فهرست(

Index Table 

 جدول شاخص

Index Term 

 عبارت شاخص،)بزبان شاخص(

Indexed Images 

 اندیس گذاری شده،) تصاویر نماشده،تصاویر فهرست شده(تصاویر 

Indexing 

 شاخص گذاری



122 
 

Indicate 

 نشان دادن،)داللت کردن،تعيين کردن(

Indigenous 

 صنایع بومي

Indirect 

 غيرمستقيم،باواسطه

Indirect Cost 

 هزینة غير مستقيم

Indirect Labour Cost 

 هزینة كار غيرمستقيم

Indirect Networks 

غيرمستقيم شبکه های ) ) 

Indirect Worker 

 كارگر غيرمستقيم

Individual Enterprise 

 كسب و كار فكري،)مبادرت انفرادی،کار انفرادی(

Individual Job Range 

 دامنة شغل فردي،)حوزه کار فردی(

Indivitual 

 انفرادی،خاص،شخصی

Industrial Entrepreneurs 

 كارآفرینان صنعتي

Industrial Goods 

 كاالهاي صنعتي

Industrial Unit 

 واحد صنعتي
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Industrial Worker 

 كارگر صنعتي

Industrialist 

 کارخانه دار

Industrialization 

 صنعتي شدن )کردن )

Industrious 

 پرکار،فعال،کوشا

Industry 

 صنعت

Inefficient 

 غيركارآ، غيركارآمد

Inefficient Workflow 

 چرخه کاری ناکارآمد

Infant Industries 

 صنایع تازه كار

Infected 

 آلوده شده

Inference 

 استنتاج

Inference Engine 

 موتور استنتاج

Inference Engine 

 موتور استنتاج

Inferential Statistics 

 آمار استنتاجی
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Inflation 

 تورم

Influence 

 نفوذ،تاثير،تحت نفوذ قراردادن

Influence Field 

 محدوده تحت تاثير،)ميدان نفوذ یاتاثير(

Informal Work Group 

 گروه كاري غير رسمي

Information 

 اطالعات، اطالع رساني

Information Gathering 

 جمع آوري اطالعات

Information Handing 

 بهره برداري از اطالعات

Information Healthcare System 

 سيستم اطالع رسانی مراقبت پزشکی

Information Retrieval 

 بازیابی اطالعات

Information Security 

 امنيت اطالعات

Information Strategy 

 استراتژی اطالعات،)خط مشی اطالعاتی(

Information Technology (IT) 

 آوری اطالعاتفن

Infrared 

 مادون قرمز
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Infrastructure Project 

 طرح زیربنایي

Infrastructure-As-A-Service (IaaS) 

 زیر ساخت به عنوان سرویس

Infrastructures 

 زیرساختار

Initial Population 

 جمعيت اوليه

Initialization Vectors 

 بردارهاي آغازین

Initiate 

 آشناکردن،شروع کردن

Initiative 

 نوآوري و ابتكار

Initiator Module 

 ماجول اوليه ،)واحد شروع کننده(

Initiator Socket 

 سوكت اوليه،)حفره شروع کننده(

Innovate 

 نوآوري كردن

Innovation 

 بدعت گذاری،ابتکار

Innovator 

 نوآور

Input/Output (I/O) 

( برونداد-درونداد خروجی یا -ورودی ) 
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Insertion 

 تزریق ، درج

Insertion Mutation 

 جهش درجی

Insolvency 

 ورشکستگی

Installment 

 پرداخت ماهانه

Institute Of Medicine 

 انجمن پزشکی

Instruction To Commence 

 دستور شروع بكار

Instrument 

 ابزار

Integrate 

 کامل کردن،جمعا قلمدادکردن

Integrated Circuits 

 مجتمع مدارهای

Integration 

 یکپارچگی، ) جمع آوری(

Integrity 

 تماميت، دست نخوردگی، یکپارچگی، بی عيبی

Intellectual Labour 

 كار فكري

Intellectual Property 

 ویژگی خبره ای
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Intellectual Unemployment 

 بيكاري تحصيلكرده ها

Intelligence 

 هوش،آگاهی

Intelligent 

 باهوش،زیرک،هوشمند

Intelligent Video Surveillance 

 نظارت هوشمند ویدیویی

Intensification Of Labour 

 تشدید آهنگ كار

Intensify 

 شدید شدن ،تشدید،قوی کردن

Intensity 

 شدت،زیادی

Intensity Based Clustering 

 خوشه بندی بر اساس شدت رنگ

Intensity Based Segmentation 

 بخش بندی بر اساس شدت رنگ

Intensity Distribution 

 توزیع شدت رنگ

Intensity Of Labour 

 شدت كار

Intent 

 نيت،قصد،مشتاقانه

Interaction 

 با فعل و انفعاالت ، تعامل
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Interconnect 

 بهم متصل کردن

Interest 

 بهره،جلب توجه کردن،عالقه

Interface 

 قطعه سخت افزاری به صورت رابط

Interfere 

 دخالت کردن،مانع شدن،مانع شدن

Interferon 

های ميزبان در پاسخ ها هستند که سلولاینترفرون ها نوعی از پروتئين

زا )مانند ویروسها، باکتری، انگل و سرطان ( به تهاجم عامل بيماری

سيستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن آزاد ساخته و موجب تحریک 

 شوندمی

Interior 

 داخلی،درونی

Intermediate Goods 

 كاالهاي واسطه

Intermittent Fault 

 خرابی متناوب

Intern 

 کارورز

Internal Penetration 

 نفوذ داخلي

International Division Of Labour 

 تقسيم بين المللي كار

International Labour Office (ILO) 
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 المللي كاردفتر بين

International Labour Organization (ILO) 

 المللي كارسازمان بين

International Organization Of Employers (IOE) 

 المللي كارفرمایانسازمان بين

International Standard Classification Of 

Occupations (ISCO) 

 المللي و استاندارد مشاغلنبندي بيطبقه

International Trade Federation 

 هاي كارگريالمللي اتحادیهفدراسيون بين

International Trade Secretariat (ITS) 

 هاي كارگريالمللي اتحادیهدبيرخانة بين

Internet Cloud 

 ابر اینترنتی

Internet Control Message Protocol (ICMP) 

 قرارداد كنترل پيغام اینترنت

Internet Protocol Security (IPSEC) 

 امنيت قرارداد اینترنت

Internet Protocol Version 6 (IPv6) 

 ((IPv6)قرارداد اینترنت  6(،)نسخه IPv6) 6پروتکل اینترنت نسخه 

Internet Service Provider (ISP) 

 تامين کننده سرویس)خدمات( اینترنتی

Internship- Plan 

 برنامه كارورزي

Interplant Training 

 كارآموزي مشترك كارخانه ها
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Interpolation 

 درج ، درونيابی

Interpret 

 تفسير کردن،تعبيرکردن

Interpretation 

 تفسير،)تعبير،گزارش(

Intersection 

 اشترک

Interval 

 بازه،وقفه،اختالف

Interventions 

 مداخله ها

Interview 

 مصاحبه

Intrude 

 ورود بدون اجازه

Intruder 

 مهاجم

Intrusion 

 نفوذ

Intrusion Detection Message Exchange Format 

(IDMEF) 

 قالب تعویض پيام سيستم تشخيص نفوذ

Intrusion Detection System 

 سيستم تشخيص نفوذ

Intrusion Prevention System 
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 جلوگيری از نفوذسيستم 

Invention 

 كاوشگري ، سازندگي، نوآوري

Inventory 

 سرمایه،صندوق

Inverse 

 معکوس ،وارونه

Inverse Discrete Fourier Transform 

 تبدیل فوریه گسسته معکوس

Inverse Document Frequency (Idf) 

 فراوانی سند معکوس

Inversely Proportional 

 متناسب معکوس

Invert 

 برگرداندن،وارونه کردن ،معکوس کردن

Inverter 

 كننده،مبدلمعكوس

Investigation 

 تحقيق،بررسی )کردن(

Investment 

 گذاريسرمایه

Investment Company 

 گذاريشركت سرمایه

Invisible 

 مرئينا

Involuntary Quits 
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 تحرك غير ارادي شغل

Involuntary Unemployment 

 بيكاري غيرارادي

ION-Trap 

 تله یونی

IP Multicasting 

 IPچندپخشي 

Iris 

 عنبيه

Irregular Networks 

21 

Islamic Labour Councils 

 شوراهاي اسالمي كار

Iterative Feedback 

 بازخورد تکراری

Jam 

 گيرکردن،فشردگی،سفت شدن

Jan Canny Algorithm 

 الگوریتم جان کنی

Java 

 جاوا

Jaw 

 فک

Job 

 کار،شغل

Job Account 
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 حساب كار

Job Analysis 

 تجزیه و تحليل شغل

Job Analyst 

 تحليلگر شغل

Job Auditing 

 مرور مجدد جریان كار، رسيدگی کردن کار، مميزی کردن شغل

Job Audits 

 رسيدگی،مميزی،مميزی کردن

Job Bidding 

 استخدام، دعوت به كاركارمندگيري، 

Job Break Down 

 تفكيك شغل

Job Center 

 مركز كاریابي

Job Centered Supervisors 

 سرپرستان شغلگرا

Job Characteristic Model 

 الگوي خصوصيات شغل،)نمونه مشخصات شغل(

Job Class Description 

 شرح طبقه شغل

Job Classification 

 بندي شغلطبقه

Job Costing 

 گذاري كاریابي كار، قيمتهزینه

Job Creator 
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 كارآفرین

Job Cycle 

 دوره یا چرخه كار

Job Degree 

 درجة شغلي

Job Description 

 شرح شغل، شرح وظایف

Job Descriptive Index 

 شاخص توصيفي شغلي،شاخص توصيفی شغل(

Job Design 

 طرح ریزي شغل

Job Diagnostic Survey 

 پرسشنامة ویژگي شناسي شغلي

Job Dislocation 

 قطع شغل،جابه جایی شغل

Job Documentation 

 مستندسازی شغلی

Job Duplication 

 تعدد مشاغل

Job Engineering 

 مهندسي شغل

Job Enhancing 

 افزایش شغل

Job Enlargement 

 شغل، آشنا كردن كاركنان با مشاغل دیگر، توسعه قلمرو شغليگسترش 

Job Enrichment 
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 سازي شغلغني

Job Enrichment Techniques 

 سازي شغلفنون غني

Job Evaluation 

 ارزشيابي شغل

Job Factor 

 عامل شغلي

Job Family 

 گروه شغلی

Job Generalization 

 تعميم شغل

Job Guidance 

 راهنمایي شغلي

Job Holder 

 متصدي، شاغل

Job Hopping 

 شغل به شغل كردن

Job Improvement Plan 

 طرح بهبود شغل

Job Instruction And Communication (JIC) 

 دستورالعمل و ارتباط شغل

Job Instruction Training (JIT) 

 آموزش دستورالعمل شغلي

Job Involvement 

 درگيري شغلي

Job Management 
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 مدیریت كارها

Job Market 

 بازارکار

Job Method Training (JMT) 

 آموزش روش انجام دادن كار

Job Methods (JM) 

 روشهاي شغلي

Job Omitting 

 حذف شغل

Job Order Costing 

 بندي سفارش كار،هزینه یابی مرتبه شغلی(هزینه

Job Oriented Careers 

 هاي شغل مدار،)خط مشی شغل گرا،طریقه زندگی شغل محور(كارراه

Job Placement 

 كارگماري

Job Posting 

 اعالن شغلي

Job Priority 

 اولویت كار

Job Progression Ladder 

 مسير ترقي شغلي

Job Questionnaire 

 پرسشنامة شغلي

Job Ration 

 ارزشيابی شغل

Job Ration Methods 
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 روشهاي ارزیابي شغل

Job Rationalization 

 منطقي كردن شغل

Job Readiness 

 آمادگي شغلي، آمادگي كاري

Job Redesign 

 طراحي مجدد شغل

Job Reengineering 

 مهندسي مجدد شغل

Job Relations 

 روابط شغلي

Job Relations Teaching Program 

 برنامه آموزش روابط انساني كار

Job Requirement 

 شرایط کاری

Job Rotation 

 چرخش شغلي Tچرخش در مشاغل

Job Safety (JS) 

 ایمني شغلي

Job Satisfaction 

 رضایت شغلي

Job Scheduling 

 زمان بندي كارها

Job Searching 

 یابيشغل

Job Security 
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 امنيت شغلي

Job- Seeker 

 جویاي كار

Job Sheet 

 كاربرگبرگ شغل، 

Job Shop Work 

 كار كارگاهي

Job Shopper 

 متقاضي دائم شغل، متقاضي شغل

Job Shops 

 كارگاههاي شغلي، كاري

Job Specification 

 شرایط احراز شغل، مشخصات شغل

Job Step 

 كم كاري، مرحلة كار

Job Stream 

 جریان كارف صف كار

Job Summary 

 خالصة كار، خالصة شغل

Job Survey 

 كاربيني،بازبينی شغل،خالصه کردن کار

Job Task Pyramid 

 سلسله مراتب شغلی

Job Terminology 

 اصطالحات شغل

Job Ticket 
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 فهرست عمليات )اقدامات ( شغل

Job Title 

 عنوان شغل، عنوان شغلي

Job Work 

 كار تجاري

Jobless 

 بيكاران

Joblessness 

 بيکاری

Join 

 پيوستن،متصل کردن یا شدن،شرکت کردن

Joint 

 بند،مشترک،متصل

Joint Project 

 طرح مشترك

Joint Services 

 خدمات مشترك

Joule 

 ژول

Journey Man 

 کارگرماهر

Joy 

 شادی

Junior 

 كارمندان جوان كارآموز؛ كارمند جزء

Just Wage 
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 دستمزد عادالنه

Karl Von Frisch 

 فریشکارل فون 

Keep Alive Message 

 وضعيت پيغام

Key 

 کليد

Key Industries 

 صنایع اصلي، كليدي

Key Project 

 طرح اساسي، كليدي

Key Worker 

 كارگر موثر؛ كارگر كليدي

Keyword 

 کليدواژه

Knack 

 مهارت،سليقه

Knot 

 گره

Know- How 

 كارداني، مهارت

Know The Ropes 

 كار را یاد گرفتنفوت و فن 

Know-How 

 دانش فني، مهارت فني، مهارت

Knowledge 
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 دانش،اطالع،علم

Knowledge Based 

 مبتنی بر دانش

Knowledge Based Controller 

 کنترل کننده مبتنی بر دانش

Knowledge Based System 

 سيستم مبتنی بر دانش

Knowledge Discovery And Data Mining (KDD) 

 كاويكشف دانش و داده

Knowledge Intensive 

 دانشبر،دانش متمرکز،دانش پرقوت

Knowledge Module 

 واحد دانش

Knowledge Representation 

 نمایش دانش

Knowledge Worker 

 كارگر آگاه، كارورز دانشور

Label 

 برچسب،برچسب زدن،طبقه بندی کردن

Labeling 

 زدن، نشان کردنطبقه بندی کردبرچسب 

Labour - Only Subcontracting 

 تنها قرارداد استخدام پيماني -کار

Labour Agreement 

 توافق کاری،قراردادکاری،موافقتنامه کاری

Labour And Wage Plan 
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 برنامة كار و مزد

Labour Augmenting 

 كارگستر،)اضافه کاری(

Labour Boycott 

 ازکارکشيدندست 

Labour Code 

 قانون کار

Labour Coefficient 

 ضریب نيروي كار

Labour Contract 

 قرارداد كار

Labour Contractor 

 کارفرما

Labour Cost 

 هزینة كار

Labour Dispute 

 اختالف كار

Labour Economics 

 اقتصاد كار

Labour Efficiency 

 كارگر، كارآیي نيروي كاركارآیي 

Labour Exchange 

 ادارة كاریابي

Labour Force 

 نيروي كار

Labour Intensity 
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 كاربري، كارطلبي

Labour Intensive 

 كاربر، كارطلب

Labour Intensive Goods 

 كاالهاي كاربر

Labour Intensive Production 

 توليد كاربر

Labour Law 

 قانون كار

Labour Legislation 

 قوانين و مقررات كار

Labour Market 

 بازار كار

Labour Mobility 

 تحرك نيروي انساني، تحرک نيروی کار

Labour Of Love 

 كار افتخاري

Labour Organization 

 تشكيالت كارگري

Labour Power 

 توان كار،نيروی کار

Labour Process 

 جریان كار،روند

Labour Productivity 

 بهره وري كار

Labour Promotion 



144 
 

 ارتقای کارگر

Labour Ratio 

 نسبت كار

Labour Reform Law 

 قانون اصالحات كار

Labour Relation 

 روابط كار

Labour Requirement Index 

 شاخص نيروي كار مورد نياز

Labour Resource 

 منبع كار

Labour Shortage 

 كمبود نيروي كار

Labour Stability Index 

 شاخص ثابت نيروي كار

Labour Standard 

 استاندارد كار

Labour Supply 

 عرضه كار

Labour Turnover 

 جابجایي كاركنان، گردش نيروي كار

Labour Using 

 استفاد از کارگر

Labour(Labor) 

 کار،کارگر)ان(،زحمت،گرفتارشدن،سخت کارکردن

Labourer 
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 كارگر،عمله

Laggard 

 كند كار

Laissez Faire 

 آزادي كسب و كار

Land A Job 

 یافتن شغل

Land Marking 

 نشانه گذاری

Land Office Business 

 كار وسيع و سریع

Laplacian 

 الپالسين

Laser 

 ليزر

Latch 

 محكم كردن

Late Shift 

 نوبت آخر كار

Latency 

 تاخير

Latent 

 پنهان ،نهان

Latent Unemployment 

 بيکاری پنهان

Lateral View 
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 نيمرخ

Launder 

 شستن واطوکشيدن،تميزکردن،تخليص کردن

Laundry 

 رخت شوی خانه،لباس شویی

Laving Employment 

 ترک خدمت،ترک کار

Lay- Off 

 اخراج كردن موقتي، تعليق كارگر

Lay- Out 

 کردن،چيدمانریزي،پهن طرح

Lay-By 

 پس انداز،صرفه جویی

Leaf 

 برگ

Lean Work 

 كار كم پاداش

Learning Automata 

 آتوماتاي یادگير

Learning Automation(LA ( 

 اتوماتاي یادگيري

Learning Rate 

 نرخ یادگيري

Least Common Multiple 

 کوچکترین مضرب مشترک

Least Connection 
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 اتصالحداقل 

Least Significant Bit 

 ارزشترین بيتکم

Least Squares 

 کمترین مربعات

Least Squares Curve Fitting 

 برازش خم کمترین مربعات

Least Squares Error 

 خطای کمترین مربعات

Least-Connection 

 حداقل اتصال

Legacy 

 موروثي

Leisure 

 فرصت،مجال،بيکار، فراغت

Lender 

 دهندهوام

Lernel 

 هسته

Letter Of Application 

 تقاضاي استخدام

Leukemia 

 سرطان خون

Level Of Productivity 

 وريميزان بهره

Life Time 
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 طول عمر

Light 

 سبک

Light Intensity Images 

 شدت روشنایی تصاویر

Likelihood 

 امكان موفقيت، احتمال ، ) درست نمایی(

Likely Status 

 وضعيت احتمالي ، )وضعيت درست نمایی (

Limited Carry Propagation 

( محدود انتشار رقم نقلی ) 

Line Detection 

 تشخيص خط

Line Of Credit 

 ميزان باروري

Linear 

 خطی

Linear Filtering 

 فيلترینگ خطی، ) تصفييه خطی،پاالیش خطی(

Linear Fitting Controller 

 کنترل کننده برازش خطی

Linear Least Squares 

 کمترین مربعات خطی

Linguistic 

 ای،)زبانی،وابسته به رشته زبان(محاوره

Link 
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 پيوند ، ) اتصال (

Link Load 

 بار لينک ،) بار ارتباط،بار اتصال(

Link Stress 

 فشار وارد بر اتصال ،) فشار اتصال (

Linkage 

 اتصال، پيوند، بهم پيوستگی

Links 

 ارتباطاتي

Linux Os 

 عامل لينوکسسيستم

Lip 

 لب

Lip Silhouette 

 سایه ی لب

Liquidation 

 پرداخت بدهي، تصفيه حساب

LISP 

 ليسپ

Live Lock 

 سردرگمی

Living Labour 

 كار زنده

Load Balancing 

 تعادل بار، توازن بار

Loan 
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 وام،قرضه،وام دادن

Loan Granted With Low Interest Rate 

 پرداخت وام با بهرة كم

Local 

 محلی

Local Area Network (LAN) 

 شبکه محلی

Local Auctioneer 

 مزایده گذار محلی

Local Contact 

 ارتباط نزدیک،)تماس محلی(

Local Decision Making 

 گيری محلی¬تصميم

Localization 

 یابیمکان

Localization Of Labour 

 تقسيم محلي كار

Locate 

 مكانياب

Location 

 محل فيزیکی ، مکان

Location Aware 

 مكان آگاه

Location Based 

 مبنی بر موقعيت

Location Finding System 
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 یاب¬سيستم موقعيت

Location Strategy 

 مکان،) خط مشی مکان یابی(استراتژی 

Lockout 

 تعطيل كار

Log 

 الگ، ثبت كردن

Logarithmic Number System 

 سيستم اعداد لگاریتمی

Logarithmic Residue Number System 

 ای¬سيستم اعداد لگاریتمی مانده

Logical Operator 

 منطقی¬ عملگر

Logical Predicate 

 گویي منطقيپيش

Long Term Loan 

 وام بلندمدت

Look Up 

 بررسی کردن،پيداکردن ،جستجو کردن

Look Up Table 

 مراجعه جدولی ،)جستجوی جدولی(

Loop 

 حلقه ،پيچ خوردن ،گره خوردن

Loop Back 

 حلقه بسته

Loose Heart 
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 مایوس شدن

Low 

 پائين

Low Frequency 

 فرکانس پایين

Low Grade Employee 

 كارمندان دون پایه

Low Level 

 سطح پایين

Low Pass Filter 

 فيلتر پایين گذر

Low Power 

 توان مصرفی کم

Low Priority Work 

 كار كم اولویت؛ كار اولویت پایين

Lyapunov Function 

 تابع لياپانوف

Lymphoblast 

 گلبول سفيد

MAC (Medium Access Control) 

 دسترسي رسانهكنترل 

Machine Hours 

ماشين)آالت ساعات كار )  

Machine Paced Work Environment 

 محيط كاري سرمایه بر

Machine Vision 
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 بينایی ماشين

Machinery 

 ماشين آالت

Macro Political Risk 

 ریسك سياسي در سطح كالن

Macroeconomic Factors 

 اقتصاد كالن متغيرهاي كالن اقتصاديعوامل 

Macroeconomics 

 اقتصاد كالن

Macrovariable Model (Mvm) 

 مدل متغير كالن

Magic Formula 

 فرمول جادوئی،)دستورجادویی(

Main Body 

 متن اصلي

Main Body Of Financial Statements 

 متن اصلي صورتهاي مالي

Main Contract 

 قرارداد اصلي

Main Contractor 

 پيمانكار اصلي

Main Product 

 محصول اصلي

Maintenance 

 پشتيباني،نگهداری،تاسيسات

Maintenance Costs 
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 هزینه هاي تعمير و نگهداري

Maintenance Factor 

 عامل نگهداری

Maintenance Of Physical Capital 

فيزیكي)مادي حفظ سرمایه )  

Maintenance Period 

 دوره تعمير و نگهداري

Maintenance Personnel 

 كاركنان واحد تعمير و نگهداري

Major 

 کلی

Major Customer 

 مشتري اصلي/ عمده

Major Defects 

 نواقص اصلي/ عمده

Major Repair Or Extraordinary Repair 

 تعمير اساي یا تعمير فوق العاده

Majority 

 اکثریت

Majority Equity Holders 

 سهامداران/ صاحبان سهام اكثریت

Majority Function 

 تابع اکثریت

Majority Shareholders 

 سهامداران اكثریت

Majority Shareholders 
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 سهامداران/ صاحبان سهام/ اكثریت

Majority Voting 

 رأي اکثریت

Majority Voting System 

 گيري تجمعيسيستم راي 

Make Or By Decision 

 تصميم به ساخت یا خرید

Make Shift Job 

 کارنوبتی

Make Work 

 ایجاد كار

Maker Of A Note 

 صادركننده سند

Malicious Code 

 کد مخرب

Malinger 

 از زیر كار در رفتن؛ تمارض

Malpractice 

 قصور حرفه اي تخلف حرفه اي

Mamdani 

 ممدانی

Man- Hour 

 نفرساعت؛ كار فرد در ساعت

Man Power 

 نيروي انساني

Man Power Inventory 
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 شرایط استخدام نيروي انساني

Man Power Planning 

 برنامه ریزي نيروي انساني

Man Power Quota 

 سهمية نيروي انساني

Man Power Services Commission 

 كميسيون خدمات نيروي انساني

Management Accounting 

 حسابداري مدیریت

Management Accounting Guidelines (Mags) 

 رهنمودهاي حسابداري مدیریت

Management Accounting Information 

 اطالعات حسابداري مدیریت

Management Assertions 

 ادعاهاي مدیریت/ اظهارت)كتبي( مدیریت

Management Audit 

 یریت نام دیگر حسابرسي عملياتيحسابرسي مد

Management Buy Out 

 خرید سهام شركت توسط مدیریت

Management By Exception 

 مدیریت بر مبناي استثناء

Management By Objective (Mbo) 

 مدیریت بر مبناي اهداف

Management Consulting Services 

 خدمات مشاوره مدیریت

Management Control System (Mcs) 
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 سيستم كنترل مدیریت

Management Discussion And Analysis 

 تجزیه و تحليل و توضيحات مدیریت

Management Fraud 

 تقلب مدیریت/ مدیران

Management Information System (Mis) 

 سيستم اطالعات مدیریت

Management Integrity 

 درستكاري/ صالحيت اخالقي مدیریتصداقت/ 

Management Letter 

 نامه مدیریت

Management Performance Audit 

 حسابرسي عملكرد مدیریت نام دیگر حسابرسي عملياتي

Management Policy Module 

 مدیریتی واحد سياست

Management Representation 

 اظهاریه/ ادعاي مدیریت

Management Representation Letter 

 تایيدیه مدیران/ مدیریت

Management Representation Or Assertions 

 اظهارات)یا ادعاهاي( مدیریت

Management Style 

 سبك مدیریت/ مدیریتي

Management's Discussion And Analysis 

 تجریه و تحليل و نقطه نظرات مدیریت

Managerial Accounting 
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 حسابداري مدیریت

Managerial Compensation 

 حقوق و مزایاي مدیریت

Managerial Economics 

 اقتصاد مدیریت

Managerial Finance 

 مدیریت مالي

Managerial Functions 

 وظایف مدیریت

Managerial Job 

 شغل مدیریتي

Mandated Audit 

 حسابرسي اجباري/ الزامي

Mandatory Redemption 

 بازخرید اجباري

MANET 

 شبکه موردي سيار ، شبکه موردی حسگر بی سيم

Manner Of Combining Interests 

 روش تركيب منافع

Manpower Turnover 

 جابجایی کارکنان

Manual 

 دستی

Manual 

 کتاب دستی،کتاب راهنما

Manual Worker 
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 كارگر ساده

Manufacturer 

 توليدكننده شركت توليدي

Manufacturer 

 صنعتكار

Manufacturing Accounting 

 حسابداري توليد

Manufacturing Accounts 

 حسابهاي توليد

Manufacturing Cell 

 واحد توليد بخش توليدي

Manufacturing Company 

 شركت توليدي

Manufacturing Cost 

 هزینه ساخت

Manufacturing Cycle Efficiency (Mce) 

 كارآیي چرخه توليد

Manufacturing Lead Time 

 مدت زمان مورد نياز براي توليد

Manufacturing Overhead 

 سربار توليد/ ساخت

Manufacturing Overhead Allocated 

 سربار تخصيص یافته توليد

Manufacturing Overhead Costs 

 هزینه هاي سربار توليد

Manufacturing Plant 
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 كارخانه توليدي

Manufacturing Resource Planning (Mrp) 

 برنامه ریزي منابع توليدي

Manufacturing Sector Companies 

 شركتهاي تولدي شركتهاي بخش توليد

Manufacturing Sites 

 كارخانه هاي توليدي

Manufacturing Vice President 

 دمعاون/ معاونت تولي

Mapping 

 نگاشت

Margin 

 حاشيه اعتبار

Margin Of Safety Ms 

 حاشيه ایمني/ حاشيه اطمينان

Margin Purchase 

 خرید اعتباري/ نسيه

Marginal Disutility Of Labour 

 عدم رضایت نهایي كار

Marginal Efficiency 

 كارآیي نهایي

Marginal Labour 

 كار نهایي

Marginal Learning Curve Model 

 مدل منحني یادگيري نهایي

Marginal Productivity Of Labour 
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 باروري نهایي كار

Marginal Rate Of Return 

 نرخ بازده نهایي

Marginal Rate Of Substitution 

 نرخ نهایي جانشيني

Marginal Revenue 

 درآمد نهایي

Marginal Tax Rate 

 نرخ نهایي ماليات

Marginal Time Model 

 مدل زمان نهایي

Marginal Unemployment 

 بيكاري نهایي

Marginal Utility 

 مطلوبيت نهایي

Mark Down 

 كاهش قيمت فروش

Mark Down 

 بهای کمتر برچيزی گذاشتن

Mark Down Cancellation 

 لغو كاهش قيمت فروش

Mark Up 

 توليد كننده، افرایش قيمت فروشمنابع 

Mark Up Cancellation 

 لغو افزایش فروش

Marked Or Marking To The Market 
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 تعدیل با قيمت)ارزش( بازار

Marker Research 

 بازار پژوهي؛ تحقيق بازار

Market 

 بازار

Market 

 بازار

Market Based Research 

 تحقيقات مبتني بر بازار سرمایه

Market Beta 

 ضریب بتاي بازار

Market Capitalization 

 ارزش جاري)بازار( سهام ارزش جاري سرمایه بازار

Market Capitalization Rate 

 نرخ تنزیل بازار سهام

Market Conditioning 

 اثرگذاري بر بازار

Market Demand Potential 

 تقاضاي بالقوه بازار

Market Discount Function 

 تابع تنزیل بازار كاركرد/ نقش تنزیل بازار

Market Efficiency 

 كارآیي بازار

Market Expectation Theory Of The Term Structure 

 تئوري انتظارات بازار ساختار زماني نرخ بهره

Market Failure 
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 شكست/ نارسایي بازار قصور بازار

Market Failure 

 ناتواني بازار

Market For Management Labor 

 بازار خدمات مدیران حرفه اي

Market Index 

 شاخص بازار

Market Maker 

 بازار ساز

Market Mechanism 

 طرز كار بازار

Market Order 

 سفارش بازار نظم بازار

Market Oriented Enterprise Activities 

 فعاليتهاي موسسات اقتصاد بازار

Market Overreaction 

 واكنش)عكس العمل( بيش از حد بازار نسبت به ...

Market Portfolio 

 پرتفوي بازار مجموعه سرمایه گذاریهاي بازار

Market Risk 

 ریسك بازار نام دیگر ریسك سيستماتيك یا غير قابل حذف،)خطر بازار(

Market Risk Premium 

 صرف ریسك بازار،حق بيمه خطربازار(

Market Risk Return Function 

 تابع ریسك بازده بازار

Market Segmentation Theory 
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 تئوري)نظریه( بخش بندي بازار

Market Share 

 سهم بازار

Market Share Variance 

 انحراف سهم بازار

Market Size 

 اندازه بازار

Market Size Variance 

 انحراف اندازه بازار

Market Timing 

 تعيين موقعيت زماني بازار

Market Value 

 ارزش بازار

Market Value Method 

 روش ارزش بازار

Market Value Method For Investments 

 روش ارزش بازار سرمایه گذاریها

Marketability 

 قابليت خرید و فروش

Marketable Debt Security 

 اوراق بهادار بدهي قابل خرید و فروش

Marketable Securities 

 اوراق بهادار قابل خرید و فروش اوراق بهادار معامالتي

Marketing 

 بازاریابي

Marketing Expense Budget 
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 هزینه بازاریابي بودجه

Marketing Or Selling Costs 

 هزینه بازاریابي یا فروش

Marketing Vice President 

 معاون/ معاونت بازاریابي

Marking 

 تعدیل عالمت گذاشتن،)نشان،عالمت،داللت کردن(

Markov Chain 

 زنجيره مارکوف

Markowitz Model 

 مدل تك شاخصي مدل ماركویتز)قالب مارکوویتز(

Mask 

 ماسک ،)صورتک،روبند،روپوش،پرده(

Masking 

 پوشش،)پنهان کردن،پوشيدن(

Mass Production 

 توليد انبوه

Mass Unemployment 

 بيكاري انبوه، بيکاری عمومي

Mass Workman 

 پيشه ور ماهر

Massive 

 حجيم،عظيم،دسته جمعی،کالن

Massive Parallel Signature Sequencing 

توالی یابی حجيم موازی با امضا، روش برای یافتن زنجيره های 

 (MPSSژنی)
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Master Budget Utilization 

 از بودجه جامعاستفاده 

Master Craftsman 

 پيشه ور ماهر

Master Of Accounting 

 كارشناس/ كارشناس ارشد حسابداري

Master Of Business Administration 

 كارشناس/ كارشناس ارشد مدیریت بازرگاني

Master Slave Mechanism 

 داده کاوی ، ) راهکار ارباب رعيتی(

Master Standing Data File Controls 

 كنترلهاي پرونده اصلي و اطالعات راکد )یامقرر(

Master Work 

 كار مهم، كار اصلي

Match 

 حریف،جوربودن

Matching 

 تطابق،)جور(

Matching Logic 

 منطق تطبيق

Matching Personality And Job 

 تناسب شغل با شخصيت

Matching Principle 

 تطابق، اصل مقابلهاصل 

Material 

 باهميت عمده ماده،)ماده،کاال،مطالب(
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Material Effect 

 اثر بااهميت تأثير عمده،)اثرماده(

Material Impact 

 تأثير عمده/ بااهميت،)تماس ماده،برخورد ماده(

Material In Amount 

 مبلغ باهميت باهميت از لحاظ مبلغ رقم عمده

Material Misstatement 

 تحریف عمده ،تحریف بااهميت

Material On Site 

 مصالح/ مواد پاي كار

Material Price Variance 

 انحراف قيمت مواد

Material Quantity Variance 

 انحراف مقدارمواد

Material Requisition Form 

 برگ درخواست مواد

Material Returned To Store 

 برگشت داده شده به انبارمواد 

Material Weakness 

 ضعف با اهميت نقاط ضعف عمده

Material Weakness In Internal Control 

 ضعف بااهميت در كنترلهاي داخلي

Materiality 

 اهميت

Materiality Concept 

 مفهوم اهميت
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Materiality Constraint 

 محدودیت اهميت

Materially Misstated 

 بطور بااهميت تحریف شده تحریف عمده

Materials 

 مواد

Materials Cost 

 هزینة مواد

Materials Handling Costs 

 هزینه هاي نقل و انتقال/ جابجایي مواد

Materials Inventory 

 موجودي مواد

Materials Mix Variance 

 انحراف تركيب مواد

Materials Price Variance 

 قيمت موادانحراف 

Materials Purchased 

 مواد خریداري شده

Materials Requirements Planning (Mrp) 

 برنامه ریزي نيازهاي مواد اوليه

Materials Requisition Record 

 برگ درخواست مواد

Materials Usage Variance 

 انحراف مصرف مواد

Materials Used 

 مواد مصرفي/ مصرف شده
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Materials Yield Variance 

 انحراف بازده مواد

Mathematical Accuracy 

 صحت محاسباتي/ ریاضي

Mathematical Programming 

 برنامه نویسی ریاضی

Mathematical Structure 

 ساختار ریاضي/ محاسباتي

Matlab 

 نرم افزار متلب

Maturity Date 

 تاریخ سررسيد وعده سررسيد

Maturity Stage 

 مقطع تاریخ سررسيد وعده سررسيد

Maximum 

 حداكثر ،بيشترین

Maximum Capacity 

 حداكثر ظرفيت

Maximum Likelihood 

 بيشترین تشابه ،) بيشترین درست نمایی(

Maximum Margin Gridding 

 جدول بندی یا شبکه بندی با بيشترین حاشيه

Maximum Transfer Price 

 باالترین قيمت انتقالي

Maximum Wage 

 حداكثر دستمزد
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Maximum Working Area 

 حداكثر جاي انجام دادن كار

Mean 

 ميانگين ،متوسط

Mean Per Unit Measurement 

 اندازه گيري)برآورد( ميانگين هر واحد

Means Of Production 

 وسایل توليد

Measure 

 سنج،اندازه

Measured Day Work (MDW) 

 گيري شدهكار روزانة اندازه

Measured Service 

 سرویس دقيق

Measured Work 

 كار سنجش شده؛ كار اندازه گيري شده

Measurement 

 اندازه گيري سنجش

Measurement Attributes 

 خاصه هاي اندازه گيري

Measurement Cost 

 هزینه اندازه گيري

Measurement Date 

 تاریحخ اندازه گيري

Measurement Process 

 فرایند ندازه گيري
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Measures Of Risk Aversion 

 معيارهاي ریسك)خطر( گریزي

Measuring Job Satisfaction 

 اندازه گيري رضایتمندي شغلي

Measuring Unit 

 واحد اندازه گيري

Mechanical Accuracy Test 

 مكانيكي آزمون صحت

Media (Medium جمع ) 

 وسيله ها،واسطه ها ،ميانه ها

Media Access Control(MAC) 

 كنترل دسترسي رسانه

Median 

ميانه، در آمار ميانه عددی است که یک جمعيت آماری و یا یک توزیع 

 کنداحتمالی را به دو قسمت مساوی تقسيم می

Median Filter 

 ميانه،)صافی متوسط(فيلتر 

Mediation 

 تفكر،)ميانجی گری،وساطت(

Mediator 

 ميانجی

Medical Mistakes 

 خطاهای دارویی

Medium 

 متوسط

Medium Access Control(MAC) 
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 کنترل دسترسي به رسانه

Medium Of Exchange 

 وسيله مبادله

Medium Size 

 متوسط،)اندازه متوسط(

Medium Size Entities 

 واحدهاي اقتصادي متوسط

Member Corporation 

 شركت عضو

Member Organization 

 ثبت بصورت یادداشت

Membership Function 

 تابع عضویت

Memory 

 حافظه

Memory Linearization 

 سازي حافظهخطي

Memory Unit 

 واحد حافظه

Mendel J.G. 

( کشيشی اتریشی است که به  1884-1822گرگور مندل ) یوهان 

 شود.عنوان پدر دانش ژنتيک نوین شناخته می

Menial Employee 

 مستخدم جزء

Menial Office 

 مشاغل پست
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Mental Attitude 

 نگرش ذهني بيطرفنه استقالل راي

Mental Labour 

 کارفکری

Menu 

 فهرست

Merchandise 

 کاال،جنس

Merchandise Inventory 

 موجود كاالي بازرگاني

Merchandise Returned To Home Office 

 كاالي برگشتي به اداره مركزي

Merchandising Company 

 شركت بازرگاني

Merchandising Operations 

 عمليات/ فعاليت بازرگاني

Merchandising Sector Companies 

 شركتهاي)بخش( بازرگاني

Merchant 

 تاجر

Merger 

 جذب ادغام ،) ادغام کننده(

Merging Audit Evidence 

 ادغام شواهد حسابرسي

Merit Pay 

 كارانه
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Mesh 

 توري ، چهارخانه ، شبکه توری

Mesh Polygon 

 شبکه چندضلعی ، ) خانه چند ضلعی(

Mesh Refinement 

 دادن توري ،هرس كردن توري،،) تظریف چهارخانه(بهبود 

Mesh-First 

 اول(-توري،)چارخانه -اول

Message 

 پيغام

Message Passing Asynchronous Network On Chip 

Guaranteed Services Through OCP Interfaces 

،)شبکه عبور غيرهمزمان پيغام روی تراشه MANGOمسيریاب 

 ( OCPخدمات تضمين شده ازطریق رابط های 

Meta 

 باالتر،فرا

Meta Knowledge 

 فرا دانش

Meta-Data 

 اطالعات اضافي

Metal 

 فلز،سنگ ریزی کردن

Method 

 روش

Method Of Accounting For Treasury Stock 

 روش حسابداري سهام خزانه
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Method Of Least Squares 

 روش حداقل مربعات،)روش کمترین مربعات(

Method Of Measurement 

 روش اندازه گيري

Method Of Neglect 

 روش اغماض

Methods Of Accounting For Treasury Stock 

 روش هاي حسابداري سهام خزانه

Methods Of Allocation 

 روشهاي تخصيص

Metrics 

 ها،)اندازه ها( متریک

Metro Polis 

 مرکزکار

MICA2 

 2ميكا

Micro 

 خيلی کوچک،ریز

Micro Array 

ریزآرایه، یک تکنولوژی جدید برای مطالعه هزاران داده ژنی بصورت 

 یکجا

Micro Electro Mechanical Systems(MEMSS) 

 هاي ميکروالکترومکانيکي،)سيستم های ریز الکترومکانيکی(سيستم

Micro Political Risk 

 ریسك )خطر(سياسي در سطح خرد

Micro Sensor 
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 ریز حسگر

Microcontroller 

 ریزکنترل کننده

Microeconomics 

 اقتصاد خرد

Microsoft 

 مایکروسافت

Middle Level Management 

 مدیریت سطح)رده( مياني

Middle Management 

 مدیریت سطح مياني،)مدیریت ميانی(

Middleware 

 ميان افزار

Midnight Shift 

 شبشيفت كاري نيمه

Midpoint Memory 

 حافظه نقطه مياني

Migrant 

 کوچ کننده،سيار،جانورمهاجر

Migrant Worker 

 کارگرمهاجر

Migration 

 مهاجرت،کوچ

Migration Time 

 زمان مهاجرت

Migratory Worker 
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 كارگر مهاجر

Miller Modigliani (Mm) Approach 

 روش/ دیدگاه ميلرو مودیلياني

Million Instructions (MI) 

 ميليون دستورالعمل

Million Instructions Per Second (MIPS) 

 ميليون دستورالعمل در ثانيه

Min Max Method 

 روش حداقل حداكثر،)روش اقل اکثر(

Mind Work 

 كار ذهني

Mineral Reserves 

 ذخایر معدني

Minimal Information About Micro Array 

Experiment 

سر واژه نام پایگاه داده جهانی برای نگهداری اطالعات ژنی 

(MIAME) 

Minimal Routing 

 مسيریابی کمينه

Minimalistic Model 

 مدل باصرفه

Minimum Employment Target 

 هدف كمينة اشتغال

Minimum Guaranteed Wage 

 حداقل دستمزد

Minimum Initial Investment 
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 حداقل سرمایه گذاري اوليه

Minimum Lease Payments 

 حداقل پرداختي هاي اجاره حداقل اقساط اجاره

Minimum Liability 

 حداقل بدهي

Minimum Transfer Price 

 حداقل) كمترین( قيمت انتقالي

Minimum Variance Set 

مجموعه اي از پرتفوي هایي كه با توجه به نرخ بازده مورد انتظار 

 خود، كمترین ریسك را دارند،)مجموعه)دسته( کمترین اختالف(

Minimum Wage 

 حداقل دستمزد

Minister Of Labour And Social Affairs 

 وزیر كار و امور اجتماعي

Ministry Of Labour 

 كار وزارت

Ministry Of Work 

 وزیر کار

Minor 

 جزئی

Minor Defects 

 نواقص جزئي

Minor Works 

 كارهاي جزئي

Minority Interest 

 حقوق سهامداران اقليت منافع اقليت
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Minority Interest Income 

 سود سهامداران اقليت

Minority Stock Holders 

 سهامداران جزء سهامداران اقليت

Minority Stockholders 

 سهامداران/ صاحبان سهام اقليت سهامداران اقليت

Minutes Book 

 دفتر ثبت صورت جلسات

Mirroring 

 آینه کردن

Misapplication 

 بكارگيري نادرست اجراي نادرست

Misapplication Office Expenses 

 هزینه هاي متفرقه اداري

Misclassification 

 نادرست طبقه بندي

Misinterpretation 

 تفسير نادرست ،سوء تفسير

Misleading Financial Statements 

 صورتهاي مالي گمراه كننده

Mispriced Security 

 اوراق بهادار درست قيمت گذاري نشده

Missing Documents 

 اسناد و مدارك مفقود شده ،فقدان اسناد و مدارك

Missing Links 

 مفقودهحلقه هاي 
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Mission Statement 

 بيانيه رسالتها و اهداف

Missionary Work 

 كار تبليغي

Misstated Items 

 اقالم تحریف شده

Misstatement Bounds 

 حدود باال و پایين تحریف ،حد و مرزهاي تحریف

Misstatements 

 تحریفات

Misstatements Of Facts 

 سوء تفاهم، درك نادرست

Mix 

 تركيب ،مخلوط کردن،مختلط

Mix Variance 

 انحراف تركيب

Mixed Cost 

 هزینه مركب ،هزینه مختلط

Mixed Cost Formula Method 

 روش فرمول)دستور( هزینه مختلط

Mixed Radix 

 مبنای درهم

Mixed Radix Conversion( MRC) 

 تبدیل مبناي درهم

Mixed Radix Number 

درهم عدد با مبنای ) ) 
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Mobile 

 متحرك ، سيار

Mobile Object Database 

 پایگاه داده شی متحرک

Mobile Robot 

 ربات سيار

Mobility Of Labour 

 تحرك نيروي كار

Mobility Unit 

 واحد متحرك ساز

Mode 

 وضعيت ، طریقه ،حالت، نمونه ،) قالب(

Model Based Coding 

 مبتنی بر مدل ، ) رمز کردن مبتنی بر قالب(کدگذاری 

Model Based Controller 

 مبنا، ) کنترل کننده مبتنی بر قالب(کننده مدلکنترل

Modeling 

 مدل سازی،)قلب بندی(

Modern Auditing 

 حسابرسي نوین

Modern Investment Theory 

 تئوري نوین سرمایه گذاري ،نظریه جدید سرمایه گذاری

Modern Portfolio Theory 

 تئوري نوین پرتفوي ،نظریه جدید مجموعه سرمایه گذاري

Modification 

 تغيير،پيرایش
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Modification Of Terms 

 تعدیل شرایط

Modified 

 پيراسته،اصالح شده،تغييرداده شده

Modified Accelerated Cost Recovery System (Macrs) 

تعدیل شده بازیافت سریع تمام شده بهاي،)سيستم پيراسته سيستم 

 جبران سریع هزینه (

Modified Accrual Basis 

 مبناي تعهدي تعدیل شده،)پایه تعهدی پيراسته(

Modified Auditor's Report 

 گزارش تعدیل شده حسابرسي،)گزارش پيراسته حسابرس(

Modified Cash Basis 

 نقدي تعدیل شده،)پایه نقدی پيراسته(مبناي 

Modified Chinese Remainder Theorem 

 قضيه ی باقيمانده ی چينی اصالح شده)پيراسته(

Modified Duration 

 مدت زمان تعدیل شده)پيراسته( انتظار

Modified Historical Cost Accounting System 

 سته(سيستم بهاي تمام شده تاریخي تعدیل شده)پيرا

Modified Neighbor On Path (MNoP) 

 MNoPتغيير یافته روش 

Modified Treasury Lab Method 

 روش تعدیل شده )پيراسته(سهام خزانه

Modifier 

 تغيير دهنده،پيرایش کننده،اصالح کننده

Modify 
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 غيير دادن ،پيرایش کرد

Modulate 

 تعدیل کردن ،ميزان کردن،زیروبم کردن

Modulator Unit 

 واحد تنظيم کننده

Module 

 بخش ،قسمت، واحد، ) پيمانه(

Module Set 

 مجموعه پيمانه

Modulo 

 پيمانه

Monetary 

 پولی

Monetary Assets 

 دارایي هاي پولي

Monetary Assets And Liabilities 

 دارایي ها و بدهي هاي پولي

Monetary Assumption 

 پولي، فرض ثبات واحد پوليفرض واحد 

Monetary Current Assets 

 دارایي هاي جاري پولي

Monetary Current Liabilities 

 بدهي هاي جاري پولي

Monetary Incentives 

 انگيزه هاي پولي

Monetary Liabilities 
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 بدهي هاي پولي

Monetary Measure Allocation 

 تخصيص براساس معيار پولي

Monetary Nonmonetary Method 

 روش پولي غيرپولي

Monetary Unit 

 واحد پول

Monetary Unit Assumption 

 فرض ثبات واحد پولي

Monetary Unit Sampling (Mus) 

 نمونه گيري براساس واحد پولي

Money Laundry 

 پول شویي

Money Market Funds 

 وجوه بازار پول

Money Market Loans 

 وامهاي كوتاه مدت

Money Markets 

 بازارهاي پول

Monitor 

 نظارت

Monitored Environment 

 محيط تحت كنترل

Monitoring Expenditure)S( 

 هزینه هاي نظارت

Monitoring Value 
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 ارزش نظارتي

Monopolist 

 صاحب انحصار،انحصار

Monopolistic 

 انحصاری

Monopolistic Competition 

 رقابت انحصاري

Monopolistic Position 

 موقعيت انحصاري

Monopolize 

 به خود انحصاردادن،امتيازانحصاری گرفتن

Monopoly 

 انحصار

Monthly Physical Count 

 شمارش فيزیكي ماهانه انبارگرداني ماهانه

Monthly Rent 

 اجاره ماهانه

Moon Lighter 

 شغل داردكسي كه دو 

Moon Lighting 

 دو شغلي

Moral Hazard 

 خطر اخالقي

Moral Hazard Phenomenon 

 پدیده خطر اخالقي

Morning Shift 
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 كار نوبتي صبح؛ شيفت كاري صبح

Morpholgy 

 ریخت شناسی، بررسی ویژگيها از روی ظاهر و شکل

Mortgage 

 وثيقه، رهن،رهن دادن)گذاشتن(

Mortgage Bond 

 اوراق قرضه رهني

Mortgage Note Payable 

 سند پرداختي رهني

Most Likely Error 

 خطاي بسيار محتمل

Most Significant Bit 

 باارزشترین بيت

Motion 

 حرکت

Motivation 

 انگيزه

Motivation- Hygiene Theory 

 نظریة انگيزش و سالمت كار

Motivator 

 انگيزه؛ محرك

Mouth Width 

 عرض دهان

Move Time 

 زمان انتقال زمان حركت

Movement 



187 
 

 گردش ،جابه جایي

Moving Average 

 ميانگين متحرك،)متوسط تحرک(

Moving Average Method 

 روش ميانگين متحرك) سيار(

Multi 

 چند

Multi Constrained 

 چند محدودیتی ،) چند قيدی(

Multi Graph 

 چندگانهگراف 

Multi Hop 

 چندگامی

Multi Level Redundant Residue Number System 

( افزونه چند سطحی دستگاه عددی مانده ) 

Multi Level RNS 

- RNSچند سطحی 

Multi Modal 

 چندنمایی

Multi Purpose 

 چند كاره، چند منظوره

Multi Shift Operation 

 نوبته، عمليات چند نوبتهكار چند 

Multi Step Income Statement 

 صورت سود و زیان چند مرحله اي

Multi Tasking 
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 چند تكليف كاري،)چند وظيفه ای(

Multi Threaded Application 

 برنامه های کاربردی چند نخی)چند رشته ای(

Multicast 

 چندپخشی

Multicasting 

 ) پخش کردن یا انتشار دادن (چندپخشي ، 

Multicollineaity 

 وابستگي متغيرهاي مستقل به یكدیگر،)وابسته چند خطی بودن(

Multifactor Model 

 مدل چند عاملي،)قالب چند عاملی(

Multifunction 

 ایستگاه چند كاربردي، ایستگاه كاري چند كاربردي،)چند کاره(

Multimedia 

 ایچندرسانه

Multimedia Processing 

 پردازش چندرسانه ای

Multinational Corporation (Mnc) 

 شركت فرامليتي ،شركت)سهامي( چند مليتي

Multinational Firm 

 شركت چند مليتي

Multi-Party 

 چند حزبی،)چند نفره(

Multiple 

 چند،متعدد،چند برابر

Multiple Attribute Decision Making 
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 گيری چندشاخصه¬تصميم

Multiple Bit Error 

 خطای چند بيتی

Multiple Choice Questions 

 سواالت)پرسش هاي( چند گزینه اي

Multiple Criteria Decision Making 

 گيری چندمعياره¬تصميم

Multiple Growth Model 

 مدل مبتني بر رشد چندگانه،) قالب رشد چند گانه(

Multiple Host Based IDS 

 هاي تشخيص نفوذ مبتني بر ميزبان چندگانهسيستم

Multiple Objective Decision Making 

 تصميم گيری چندهدفه

Multiple Period Quality Trend Report 

 گزارش روند كيفيت چند دوره اي

Multiple Regression 

 رگرسيون چندگانه)چند متغيره(

Multiple Services 

 چندگانهخدمات 

Multiple Slide 

اسالیدهای چندگانه، این اصطالح زمانی بکار می رود که روی یک 

 اسالید چندین نوع تصویر ریزآرایه قرار گرفته باشد.

Multiple Step Format 

 شكل چند مرحله اي

Multiplex 

 چند برابری
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Multiplexer 

 انتخاب گر،)چند برابرکننده، چندتایی کننده(

Multiplication Inverse 

 معکوس ضربی

Multiplied By ... 

 ضرب در ...

Multiproduct Firm 

 شركت چند محصولي

Multipurpose Project 

 طرح چند منظوره

Multipurpose Testing 

 آزمون چند منظوره

Multi-Rate 

 چندنرخي

Multistage Sampling 

 نمونه گيري چند مرحله اي

Multitarget Tracking 

 ردیابی چندین هدف

Municipal Bonds 

 اوراق قرضه شهرداري

Muscle 

 عضله

Mutation 

 جهش ، پرش

Mutual Agency 

 نمایندگي متقابل/ دو جانبه
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Mutual Exclusion 

 ممانعت دو جانبه

Mutual Fund 

 شركت سرمایه گذاري، صندوق تعاوني، صندوق

Mutual Investment Companies 

 گذاري تعاونيشركتهاي سرمایه

Mutually Exclusive Projects 

 طرح هاي مانعه الجمع طرح هاي سرمایه گذري ناسازگار

Myopia 

 نزدیک بينی

Myopic 

 نزدیک بين

Myopic Behavior 

 رفتار كوته بينانه

N -Point Crossover 

 برش چند نقطه ای

Nafta (North American Free Trade Agreement) 

 موافقتنامه تجارت آزاد آمریكاي شمالي

Naive Investors 

 سرمایه گذاران مبتدي، سرمایه گذاران كم اطالع

Naked Debenture 

 اوراق قرضه بدون تضمين( بدون وثيقه

Name Of Security 

 نام ورقه بهادار

Names Of Stockholders 

 اسامي سهامداران
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Nano Based System 

 سيستم براساس نانو،)سيستم مبتنی برنانو(

Narrative 

 كتبي شرح نوشته،حکایت

Narrator 

 قصه گو،ناقل

Nasolabial Fold 

 چين مابين بينی و لب باال

National 

 ملی

National Accounting 

 حسابداري ملي

National Association Of Accountants (Naa) 

 انجمن ملي حسابداران

National Association Of Securities Dealers (Nasd) 

 انجمن ملي معامله گران اوراق بهادار

National Association Of Securities Dealers 

Automated Quotations (Nasdap) 

 سيستم قيمت گذاري خودكار معامله گران اوراق بهادارانجمن ملي 

National Auditing Practices 

 قواعد/ رویه هاي حسابرسي ملي

National Auditing Standards 

 استانداردهاي ملي حسابرسي استانداردهاي حسابرس ملي

National Income 

 درآمد ملي

National Institute Of Standards And Technology 
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 موسسه ملی استانداردها و فناوری

National Institute Of Standards And Technology 
 


