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 مقدمه .1

.  شوند می  محسوب  رسانیاطالع   نظام  چرخه  در  فرآیند مهم  سه  اطالعات،  از  استفاده  و  بازیابی  ذخیره،  تولید،

انجامد.  می هاواژه  بین مفهومی نظام کل اختالل یا و بهبود به ها،فرآیند این از یک هر در اختالل، یا بهبود

  ی ابیو باز یسازماندهبرای  ارابز نیا یباال لیتوان و پتانس دهندهنشانوب  طیدر مح 1نامه کاربرد اصطالح 

سنتی و چاپی   یهاروش ۀ زیادنیاز هز ،و تحت وب یکی الکترون طینامه به محاطالعات است. ورود اصطالح 

  ، وب طینامه در محاصطالح  یریکارگبه تداوم  بخشد.ی م سهولت آن را یِو روزآمدساز  ندکیمی ر یجلوگ

ابزار در   نیا ییایو گسترش و پو یشناسآن به هستان لیو تبد 2افزار پروتژه نرم طیبه محآن سبب انتقال 

از موارد هنگام استفاده    یاریدر بس  و کاربران اطالعات  سازانهینما  .(2000  ایچیسن)  شدخواهد    ییمعنا  وبِ

را در   هاآن که شوندیمواجه م یاطالعات، با اصطالحاتو بازیابی  ینامه در سازماندهاز اصطالح 

متعدد از چند مقوله    یفگرهایبا توص  هاآن  یگاه  نی. همچنابندیینشده نم  آمدروزموجود و    یهانامه اصطالح 

  شرفت یپ  .رسدی مناسب به نظر م  یموضوع اطالعات  کی  اندنینما  یکه برا   شوندیمتفاوت مواجه م  یموضوع

  ی اطالعات  یهابانک   دیتول،  د یواژگان و اصطالحات جد  دیتولی،  علم  انتشارات  شیافزای،  فناور  علم وۀ  و توسع

  بندی مانند آنچه که رده  شودیاطالعات م  ینظام سازماندهوارد    کاربران  توسط  که  ید یجدی  هاواژه ،  د یجد

  میمفاه  نیتغییراتی که در روابط ب،  افتنداصطالحاتی که از رواج می شود،  خوانده می   4فوکسونومی   یا  3مردمی 

اطالعات و   یتر هنگام سازماندهمناسب  یفگرهایابهام در استفاده از توص ،شودی م جادیت ااو موضوع

  و سازی  روزآمدی هستند که  لیدال، از مجموعه  اطالعات   یابیباز  یهانظام   ییمتفاوت کاربران نها  یهادگاه ید

 نمایند. ی می ضروررا  نامه  در اصطالح   ییامعن  گسترش روابطِ

  ن یاز ا یروبروست. بخش یجد یبا معضالت و کمبودها یو استفاده از اطالعات علم یابیباز ،رانیدر ا

به   گرید یاطالعات وجود دارد. بخش دیکه در مرحله تول شودیمربوط م  ییهایمعضالت به آشفتگ

  ی کی  ،نامه کاربرد اصطالح   .دیآیوجود م  اطالعات به  یسازره یکه در مرحله ذخ  شودیمربوط م  ییهای نابسامان

برخی از مراکز    ۶0  دهه  اواخر  منظور از. به همین  مشکالت است  نیا  برای پاسخگویی به  اهل حراه   نیاز بهتر

ملی در حوزۀ    گماشتند. کتابخانۀ  همت  هانامه اصطالح   تدوین  به  گسترده  و  تخصصی  طوربهو نهادهای دولتی  

  مدارک   و  اطالعات  ( و مرکز1374اصفا( را تدوین کرد )خسروی  )  یفارسنامۀ فرهنگی  علوم انسانی، اصطالح 

نامۀ فقه و کالم اسالمی را تدوین نمود.  علوم اسالمی مانند اصطالح   هاینامه اصطالح اسالمی قم نیز مجموعه  

  ۀ نامه در حوزاصطالح  نیاز چند یامجموعه  دیاقدام به تول، ۸0تا اواسط دهه  70 دههاواسط در  5ایرانداک 

  ؛ اکبری، حسینی بهشتی 13۸4و نوروزی اقبالی    ؛ صدیقی، حسینی بهشتی13۸3)رجبی و دیگران    هیعلوم پا

.  ( 13۸2و نوروزی اقبالی  نمود )حسینی بهشتی، نوروزی اقبالی ( و فنی و مهندسی13۸4و نوروزی اقبالی 

 
1.Thesaurus )thesauri/pl.) 

2.Protege 

 صوت  داده،  متن،  از  اعم  وب  در  اطالعاتی  مختلف  هایفرمت  آن  طی  که  شودمی  اطالق  روندی  یا فوکسونومی به  مردمی  بندیرده 3. 

  ها آن به اصطالح در که هاکلیدواژه  این. شوندمی گذاریبرچسب عادی کاربران توسط و معمولی یهادواژه یکل قالب در تصویر و

 .کنندمی  فراهم  کاربران  همه  برای  را  وب  پیوندهای  و  مختلف  اطالعات  دانش،  منابع  جستجوی  و  بازیابی  امکان  شودمی  گفته  برچسب

4.Folksonomy 

5.IranDoc (Iranian Research Institute for Information Science and Technology) 
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  و  همکاری با و یجهان یبا استانداردها انگلیسی و–فارسی ۀدوزبان صورتبهها نامه اصطالح  نیاز ا کیهر 

فارسی   ادب و زبان فرهنگستان گزینیِواژه  هایگروه  اساتید از نظرخواهی و موضوعی متخصصین مشارکت

در زبان فارسی،   شدهترجمههای تدوین و یا نامه از اصطالح  کیچیه. پیش از آن دتدوین شدن و طراحی

  ایرانداک  اند. همچنینهای مختلفِ علوم پایه و فنی و مهندسی نبودهتخصصی و مجزا در حوزه  صورتبه

برتر   افزارنرم چند یکی از که شد 1عنوان تزاروس بیلدر تحت هانامهاصطالح  تولید افزارنرم توسعۀ به موفق

ها  نامه اصطالح   نیا(.  1390نژاد  و پاک  زاده، محمدخانیشود )حسن می  محسوب  در جهان  نامهاصطالح   تولید

و   نشده بودند یروزآمدساز  ،ییو اجرا یمال یهات یمحدود ازجملهمتعدد  لیسال گذشته به دال نیدر چند

 . (13۸۶،174ی  دوستیعلو    محمدیاستفاده بمانند ) بی  نشدن،  روزآمد سازکه در صورت    رفتیآن م  میب

از امتیازات آن محسوب    نامهها و اصطالحات موجود در یک اصطالح داشتن پشتوانۀ انتشاراتی برای واژه 

های مقاطع تحصیالت  ها و رساله نامهشود و ایرانداک از این نظر موقعیت ممتازی دارد، زیرا بیشتر پایان می

یک دهه گذشته و بعد از تدوین  شوند. در های کشور در آنجا گردآوری و پردازش میتکمیلیِ دانشگاه 

هزار واژۀ   40سازی و سازماندهی اطالعاتِ ایرانداک، افزون بر های ایرانداک، در مرکز نمایهنامه اصطالح 

  ی روزآمدساز  نیبنابرا؛  ایرانداک وجود نداشت  دشدهیتولهای  نامه بود که در اصطالح   شدهییشناساتخصصی  

و   یطراحها و و افزایش و ایجاد ارتباطات معنایی میان واژه  مهندسفنی و و  هیپا علوم یهانامه اصطالح 

حفظ شوند و همچنان   دشدهیتولهای نامه پویایی اصطالح  قرار گرفت تا موردتوجهها آن  سیسرووب جادیا

و   ییناروابط مع ۀبتوان با توسع ندهیر آسازان اطالعات را مرتفع نماید و نیز دبتواند نیاز کاربران و نمایه

 شناسی اقدام نمود. و هستان 2نامه فرا اصطالح   جادیبه ا  هاآن  قیتلف
 

 پیشینه پژوهش .2
  مشکالت   با  رسانیاطالع   هایشناختی موجب شد تا نظام افزایش تدریجی کمیت انتشارات و اطالعات کتاب

مبتنی   سازیسنتی نمایه   هایروش   در  .شوند  مواجه  اطالعات  بازیابی  و  جستجو   مراحل سازماندهی،  در  مهمی

راهی    اطالعات،  بازیابی  هنگام  و  افتادند می   جدا  هم  از  غالباً  با موضوعات مشابه و مرتبط،  ها، مدارکِواژه تک  بر

و توجه بیشتر به   سازیهای نمایه وجود نداشت. تحول در نظام  هاواژهتک  این قرار دادن هم برای کنار

ها استفاده شود و  واژه تک یجا بهاصطالحات و مفاهیم  از جیتدرهبمحتوای اطالعاتی مدارک موجب شد تا 

  از  ایگنجینه نامهاصطالح شد.  احساس اطالعات بازیابی و در ذخیره نامهاصطالح  به نیاز بیترتن یابه

  های واژه  بین مفهومی و ایشبکه  نظامی دارای ،هافرهنگ  در متداول الفباییِ نظم بر عالوه که هاستواژه 

  شامل  که مفهومی نظام این (.13۸۶،174ی دوستیعلو  محمدیاست ) بشری دانش از حوزه چند یا یک

  اطالعات   تحلیل  آموزشی،  ریزیبرنامه  اطالعات،  بازیابی  و  دهیسازمان   در  شود،می  هاواژه   بین  ارتباطات  انواع

  ،4معنایی  وبِ  برای  ابزاری  مثابهبه  3شناسی هستان  تولید  در  همچنین  و  دارد  فراوانی  کاربردهای  سنجیعلم  و

 
1.Thesaurus Builder (http://www.thesaurusbuilder.com/) (  97/ 10/ 01دسترسی در)  

2.Metatheasurus 

3.Ontology 

4.Semantic Web 
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به زبان   ،مدارک یِ عیطب زبانِ برگرداندنِنامه، اصلی اصطالح  هدف .است جایگزین رقابلیغ و اساسی نیازی

تا    شودیو کاربران اطالعات م  دکنندگانیباعث انطباق زبان تولنامه،  اصطالح   بیترت  نیبد  .است  شدهش یواپا

  ره، یذخ ،(تی)مانع تیفیدقت و ک نیشتری( و با بتی)جامع و زمان روی ن، نهیهز نیاطالعات با کمترحداکثر 

بر اساس    ی،دانش بشراز    ۀحوز  ک یمندِارائه ساختار نظام   منظوربهنامه  اصطالح   .شوند  یابیو باز  یسازمانده

 هیته هثر و مرتبط اطالعات آن حوزمؤ یابیو باز رهیذخ یراب واست  گرفتهشکل ها میان واژه میمفاه نظامِ

   .گرددیم

  ساختار،   ازنظر  توانمی  را  نامهاصطالح   ،(1سیستیونی)  یعلم  اطالعات  جهانی  نظام  رهنمودهای  بر اساس

  زمینه   یک  پویای  و  شدهش یواپا  لغات  از  ایمجموعه   نامهاصطالح   ساختار،  ازنظر.  نمود  تعریف  کاربرد  و  عملکرد

ها  نامه اصطالح   معموالًشکل ظاهری    ازنظر.  هستند  مرتبط  نوع  و  معنا  ازلحاظ   که  است  بشری  دانش  از  خاص

  در و نمایۀ ساده واژگان هستند.  3گردان یۀ نما ،2یمراتبسلسلهنمایۀ  ،یی الفبا یۀنمااصلی دارای چهار بخش  

  تمامی  حاوی معموالً بخش این. شوندمی تنظیم ترتیب الفبایی بر اساس  اصطالحات الفبایی، نمایۀ

  ،7اعم  مترادف، هایواژه  نظیر الزم، اطالعات ۶توصیفگر  هر زیر در. است 5مرجح  ریغ و 4مرجح  اصطالحات

ها را  نامهای از این نمایه نمونه   ،کیشود، شکل  می  داده  10دامنه   یادداشت  و  انگلیسی  معادل  ،9وابسته   ،۸اخص 

  ای نامه اصطالح  روابط از متداول نوع دو( ک.ب) 12برید  به کار و( ج.ب) 11جای به برید به کار. دهدنشان می 

  و  مرجح  ریغ  واژۀ یجا به  متداول  یا مرجح واژۀ  از استفاده  به را کاربر و کندمی   ایجاد ارجاعی نظام که است

  اول  نگاه در که است ایرده ساختار با واژگان نمایش نوعی مراتبیسلسله نمایۀ. سازدمی  رهنمون مهجور

  بازیابی  برای گردان نمایۀ. است صیتشخقابل  آن در سهولتبه  واژگانی خانوادۀ و اخص و اعم هایواژه 

  الفبایی  فهرست همان درواقع هاواژه  نمایۀ .اهمیت حائز ای،چندکلمه اصطالحات برای ویژهبه  اطالعات،

  ارائه  واژه از ومانعجامع  دامنه نیز تعریفی ادداشتی .است هاواژه  فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

  طبیعی  زبان برگرداندن در که هاواژه  کردن مهار برای است ایوسیله نامهاصطالح  عملکرد، ازنظر دهد.می

  خود   وظیفه  به  تواندمی   زمانی  ساز،نمایه  .شودمی   استفاده  نظام  مقیدِ  زبان  به  کاربران،  و  سازاننمایه  مدارک،

.  گیرد بهره خاص حوزۀ یک محققان موردقبول زبان از و استانداردشده توصیفگرهای از که کند عمل

  بین  روابط تعیین و بشری دانش هایحوزه  از یک هر در شدهرفتهیپذ واژگان تعیین با نامهاصطالح 

 
1.Unisist 

2.Hierarchical Index 

3.Rotary Index 

4.Preferred Terms 

5.Non-Preferred Terms 

6.Descriptor 

7.Broader Term (Bt) 

8.Narrower Term (Nt) 

9.Related Term (Rt) 

10.Scope Note (Sn) 

11.Used For (Uf) 

12.Use 
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  فراهم   اطالعات  نهایی  سازماندهی  برای  را  زمینه  و  ریزدمی  مفهومی  و  منطقی  قالبی  در  را  هاآن  اصطالحات،

 . آوردمی

 
هامراتبی، نمایۀ گردان و نمایۀ واژه. نمایۀ الفبایی، نمایۀ سلسله1شکل   

  به چاپ  1۸52در سال    بود که  روژه  نامۀاصطالح   یافت،  شهرت  نامهاصطالح   عنوان  تحت  که  اثری  اولین

  نحوۀ  در آن ارزش و است اصطالحات بندیرده طرح یک درواقع نامهاین اصطالح  (.13۶1رسید )حریری 

  مدارک  سازینمایه  ، برای1دوپونت  کمپانی. هاستآن  متفاوت معانی به  توجه با مفاهیم دادن میان ارتباط

  مهندسان   آمریکایی  موسسۀ  توسط  که  شد  شیمی  مهندسی  نامۀاصطالح   گذارپایه  شیمی،  مهندسی  و  شیمی

  که   شد  مهندسی  هایواژه   نامۀاصطالح   توسعۀ  نامه، مبنایگردید. این اصطالح   منتشر  19۶1  سال  در  شیمی

 فنی ها، آژانس اطالعاتسال  همان در یافت. انتشار مهندسان مشترک شورای وسیلۀبه 19۶4 سال در

  منبع،  دو این. بود زمینه این خاص توصیفگرهای حاوی ای را تدوین کرد کهنامه اصطالح  نظامی، خدمات

  شدند. تعداد  انگلیسی زبان به و فنون و علوم هایرشته در هانامه اصطالح  سایر توسعۀ سرچشمه

 (.  13۶1است )حریری    توجهقابلشد،    تهیه  بعد  به  19۶0سال    از  که  هایینامه اصطالح 

 
1.Dupont 
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  کنندگانفراهم و هاسازمان  از  برخی سوی از الکترونیکی هایمحیط ها درنامه اصطالح  از گیریبهره 

  اطالعات   بازیابی  هنگام  در  ویژهبه  و  سازماندهی  در  را  ابزارها  این  باالی  پتانسیل  و  توان  الکترونیکی،  اطالعات

  افزایش  جستجو و بسطِ ازجمله اطالعات  بازیابی مرحله در ابزارها این که ایافزوده  هایارزش  داد. نشان

  به جدید، اطالعاتی هاینظام  طراحان از بسیاری گرایش موجب کردند، آن ارائه نظایر و ربط و جامعیت

  های کتابخانه .  گردید  مداردانش   هاینظام   طراحی  نیز  و  اطالعات  بازیابی  و  ذخیره  در  هانامه اصطالح   از  استفاده

  در  مانعیت و جامعیت توسعه باهدف ابزارها گونهن یا تلفیق به اقدام اطالعاتی، هایپایگاه  و دیجیتالی

  گسترش  حال در نیز دیگر بسیاری. اندکرده  جستجو سؤال توسعۀ در آنان به کمک و کاربران هایبازیابی 

 محیط در هانامه اصطالح  کاربرد .هستند های خودزیربنایی پایگاه  نامهاصطالح سازی غنی معنایی و روابط

 .  (Sheth 2013است )  معنایی  وبِ  ظهور  نویدبخش  و  هاتالش   همین  ادامه  نیز  وب

  مربوط  نخستین  هایتالش.  گرددیبازم  قبل  دهه  چهار  به  هانامهاصطالح   از  استفاده  و  تدوین  در ایران نیز

  ترجمه   بومی،  هاینامهاصطالح   وجود  به  نیاز  بود که  اطالعاتی  منابع  سازینمایه  برای  هانامه اصطالح   کاربرد  به

  اسناد   سازمان ایرانداک، نظیر مراکزی 13۶0 دهه اواخر  از. آورد ارمغان به را هانامه اصطالح  تدوین سپس و

  همت   هانامه اصطالح   تدوین  به  گسترده  و  تخصصی  طوربه  اسالمی  مدارک  و  اطالعات  مرکز  و  ملی  کتابخانه  و

در   13۸۶سال  و تاشروع شد  137۶در سال  رانداکیجامع ا ۀناماصطالح  نیتدوو  یطراح. گماشتند

  100 از بیش با یو کشاورز یمهندسفنی و  ن،یعلوم زم ،یستیعلوم ز ،یمیش ک،یزیفریاضی،  یهاحوزه 

  مشارکت  و همکاری با و بوده دوزبانه ایرانداک توسط دشدهیتول هاینامه اصطالح  .به پایان رسیدواژه  هزار

  شده هیته فارسی ادب و زبان فرهنگستان گزینیواژه  هایگروه  اساتید از نظرخواهی و موضوعی متخصصین

   .است

های اخیر  گذرد، در سال در ایران می  شدهن یتدوهای  نامه حدود یک یا دو دهه از عمر اصطالح   ازآنجاکه

، ویرایش دوم اصفا در دو جلد  13۸0سال در  مثالعنوان به ها به وجود آمده است. آمدسازی آن نیاز به روز 

فرآیند توسعه    ،139۶در سال    (.13۸0توسط کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران منتشر گردید )خسروی  

  شش  یروزآمدساز ،1397 شروع شد و سرانجام در سالهای ایرانداک نامه اصطالح  و روزآمدسازی

 90  و تعداد  دیرس  جهیبه نت  یمهندسو  و فنی    یستیز  علوم  ن،یعلوم زم  ، شیمی،کیزیفی،  اضیر  ۀناماصطالح 

یافت.   بهبود و توسعه اصطالحات میان معنایی روابط شد و افزوده قبلی هایواژه  مجموعۀ به واژه هزار

  از  اکنونهم و رفتیآن انجام پذ سی سرووب  جادینامه با اسامانه اصطالح  یارتقا پروژه، این در همچنین

 نامۀ های فوق، دو اصطالح نامه است. از میان اصطالح  یدسترسقابل 1های ایرانداکنامه اصطالح  وبگاه طریق

ها و اصطالحات، با استفاده از  و شبکۀ مفاهیمِ میان واژه   ای نامه ساختار اصطالح   ازنظرشیمی و علوم زیستی  

های  نامه ها، از ساختار اصطالح نامه و در تدوین بقیۀ اصطالح  تدوین شدند 2های مفهومی طراحی نقشه 

نمونه، شکل    عنوانبه(.  1397  و دیگران  ؛ رجبی1397است )حسینی بهشتی و دیگران    شدهاستفاده انگلیسی  

 
1.http://esn.irandoc.ac.ir/ (97/ 10/ 01دسترسی در )   

2.Concept Maps 

http://esn.irandoc.ac.ir/
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نامۀ علوم  بخشی از نقشۀ مفهومی اصطالح  سهنامۀ شیمی و شکل ، قسمتی از نقشۀ مفهومیِ اصطالح دو

 دهد.زیستی را نشان می

 
 نامۀ شیمیاصطالح یمفهوم نموداربخشی از . 2 شکل

 

 

 
 نامۀ علوم زیستیاصطالح یمفهوم نموداربخشی از  .3 شکل
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 پژوهش  شناسیروش .3

  ابتدا  قیاسی، درروش. شوند می تدوین 2استقرایی یا 1قیاسی روش دو از یکی ها بهنامه اصطالح  معموالً

  چه  و چیست آن محدودۀ که شودمی مشخص یعنی شود،می ترسیم موضوعی زمینۀ کلی چارچوب

  و  شوندمی  تقسیم  ترفرعی  هایموضوع  به  هاموضوع   این  از  یک  هر  سپس،.  گیردبرمی  در  را  کلی  هایموضوع 

  انواع  از  اینمونه  مجموعۀ  ابتدا استقرایی، درروش. کندمی  پیدا  ادامه مفاهیم اخص تعیین مرحلۀ تا کار این

  سپس،   شود.می  انتخاب  گرفت،  خواهند   قرار  موردنظر  بازیابی  و  ذخیره  نظام  پوشش  زیر  عمل  در  مدارکی که

در فرآیند روزآمدسازی و توسعۀ  . آیدمی فراهم اصطالحات از ایمجموعه  مدارک، این سازینمایه  از

  متخصصانِ  عملی مشارکت روش، دو هر شود. درها، تلفیقی از هر دو روش بکار گرفته مینامه اصطالح 

در فرآیند روزآمدسازی و توسعه، مواردی مانند اشتباه  است.    کار  اصلی  رکن  اصطالحات  گزینش  در  موضوعی

های  افزودن رابطه ، مرجح بودن یا نبودن ازنظربررسی جایگاه اصطالحات ها، یا تغییر در شکل امالیی واژه 

  ها نو واژه افزودن اصطالحات جدید و  باشند،  که ممکن است نادرست بوده    های قدیمیجدید یا حذف رابطه 

  ر یها از مراحل زنامه اصطالح  نیتدو (.2000 ایچیسن)گیرد قرار می موردتوجهو نیز اصالح ساختار، بیشتر 

  ی موردبازنگر  ایشوند و  یط دیمراحل با نیهم زیها ننامه اصطالح و توسعه  یو در روزآمدساز  کندی عبور م

منابع    هیته،  و روزآمد شده  نیمناسب التهای  نامه اصطالح   افتن، یتحت پوشش  یهاحوزه شناخت    :رندیقرار گ

  ی مفهوم  ۀنقش  یطراحی،  فارس  یواژگان و اطالعات واژگان   یآور استخراج و جمع ،  کیالکترونی و  چاپ  یتخصص

،  هاآن  نیب تر()عام  باالرده  یهاواژه  عیو توزعلمی مختلف  یهاحوزه  کیتفک، هیاول یواژگان ۀشبک جادیو ا

به  هیپا یموضوع ۀناماصطالح  یهاواژه  ۀترجمی، زبان فارسبه  هیپا یموضوع  ۀناماصطالح  یهاواژه  ۀترجم

مرجح و   یهاارجاعات )واژه  نییتع(، اعم، اخص و مرتبط )وابستهی هاواژه  ۀتوسع و نییتعی، سیزبان انگل

  کدستدامنه، ی  یهاادداشت ی(، تهیه و بررسی 4هاو سرواژه  3هاکوته نوشته اختصارات ) نییتع(، مرجح ریغ

جمع   ازنظرواژگان  یصور ینمودن و هماهنگ کدست، یالخطرسم  ازنظرواژگان  یصور ینمودن و هماهنگ

  یی معنا  ینمودن و هماهنگ  کدستی، یقواعد صرف  ازنظرواژگان  ی  صور  ینمودن و هماهنگ  کدست، یو مفرد 

  ر یغو  واپایش ارجاعات )مرجح(، مرتبطو  یمراتب)سلسلهیی معنا واپایش روابط، 5یی هماراش یواژگان و پ

  ی هاه ینمای،  منطق  یخطاها  شیرای واپایش و و،  واژگان  ۶ۀ واپایش روابط دوطرف،  هاکوته نوشته واپایش  (،  مرجح

  ک یمتخصص هر حوزه به تفک  دیتوسط اسات  یینها  شیرایو و  یبازنگرو    گردانیۀ  و نما  یسلسله مراتب  ،ییالفبا

 حوزۀ دانش.  

بخش  از طرف  ،سازانهینماکاربران و  یازهاینامه با ناصطالح  یتوجه به لزوم انطباق کار روزآمدساز با

پرکاربرد   یهادواژه یاز کلواژه  هزار 40در حدود  یا، مجموعه ایرانداک در اطالعات لیو تحل یسازمانده

علمی   اطالعات ایگاهاز اصطالحات سامانه ویرایش پ آمدهدستبههای مختلف علوم پایه و مهندسی، حوزه 

 
1.Inductive Method 

2.Deductive Methode 

3.Abbreviation 

4.Acronym 

5.Pre-Coordination 

6.Reciprocal Relations 
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  از پس گرفت که قرار  «های ایرانداکه ناماصطالح  توسعۀو  یروزآمدساز »طرح  اریدر اخت، 1(گنجایران ) 

  ی با همکار های که در باال شرح داده شد، و انجام فرآیند  یمراتبروابط سلسله نییتعتفکیک موضوعی و 

؛  1397د )حسینی بهشتی و دیگران نامه افزوده ش، به اصطالح های مرتبطحوزه موضوعی در متخصصان 

شود. از میان این مراحل،  نامه دیده می، مراحل اصلی تدوین اصطالح کیدر جدول  (.  1397  و دیگران  رجبی

نامه بر مبنای آن توسعه  ای برخوردار است، زیرا سازۀ معنایی اصطالح همیت ویژه طراحی نقشۀ مفهومی از ا

  ها، ایده  بندیطبقه و ساختار ایجاد برای که است منسجم گرافیکی طرح  یک مفهومی کند. نقشۀپیدا می 

(  اصلی   شاخۀ)معین    عامِ  مفهوم  یا  ایده   یک  رویِ  مفهومی،  نقشۀ.  رودمی  به کار  مختلف  موضوعات  و  مفاهیم

  صورت به   مفهومی  هاینقشه  معموالً  .شودمی  تقسیم  فرعی  هایشاخه   به  اصلی  شاخۀ  سپس  و  شودمی   متمرکز

  دیداریِ ساختارمند،   نقشۀ  یک  صورتبه   مفهومی  هاینقشه   نمایش  برای.  شوندمی   سازماندهی  مراتبیسلسله

  افزارهایی نرم  به  توانمی  جمله  آن  از  است،  شدهی طراح  زیادی  افزارهاینرم   معمولی،  ترسیم  هایروش   بر  عالوه

  هایواژه  سمت به عام هایواژه از حرکت با که مفهومی هاینقشهنمود.  اشاره 3و ویزیو  2مایندایکس  مانند

دهند می  نشان  را  اصلی  شاخۀ  هر  ۀرمجموعیز  علمی  هایشاخه   نیترمهم  شوند،می  تهیه(  قیاسی  روش)خاص  

(Moon et al. 2011).  نمودارها   این  در  وابسته و ارجاعی  روابط   مانند  ای،نامه اصطالح   معنایی  روابط  برخی از  

نامه که در جدول  بقیۀ عملیات مربوط به تدوین اصطالح   همچنین  و  نمودارها  این  توسعۀ.  نیستند  شینماقابل

در قالب  ، اندشده ی گردآوربر اساس نقشۀ مفهومی که  هاو کلیۀ اطالعات مربوط به واژه  آمده است کی

افزار، امکان واپایش و مدیریت تمامی روابط معنایی  شوند. نرم بیلدر میافزار تزاروس ای، وارد نرم ساختار رده 

( را در  2011موسسۀ استاندارد بریتانیا  نامه )ها و خطایابی بر اساس استانداردهای تدوین اصطالح میان واژه 

مانند واپایش    شناسان،اصطالح   و  موضوعی   متخصصان  ، توسطکی  در جدول  ذکرشدههای  ام فرآیند طول انج 

با صفر    تیدرنهانماید و  انگلیسی فراهم می  هایمعادل   و  یاصطالح شناخت  مالحظاتمعنایی، واپایش    روابط

  گردان و نمایۀ   مراتبی، نمایۀسلسلهای، مانند نمایۀ الفبایی، نمایۀ  نامهساختارهای اصطالح انواع  شدن خطاها،  

 شود. دیده می  کیای که در شکل  آید، مانند نمونه از آن به دست می ها  واژه 

 نامه. مراحل اصلی تدوین و روزآمدسازی اصطالح1جدول  
 هابخش ریز مراحل ردیف

1 
 پیشینۀ پژوهش مرور

 تهیۀ منابع و

تهیۀ   -  های مناسب التیننامهاصطالحیافتن    -های تحت پوشش  شناخت حوزه

استخراج و  - تهیۀ منابع تخصصی الکترونیکی - منابع تخصصی چاپی

 ها و اطالعات واژگانیآوری واژهجمع

2 
 شبکۀ طراحی

 مفهومی

 مختلف  هایحوزه  تفکیک  -اولیه   واژگانی  شبکۀ ایجاد و  مفهومی  نقشۀ  طراحی

 هاآنهای اعم در میان واژه توزیع و

 نامۀ موضوعی پایه به دو زبان فارسی و انگلیسیهای اصطالحواژه ترجمه هاواژهترجمه  3

 
1.https://ganj.irandoc.ac.ir/ (97/ 10/ 01دسترسی در )   

2.Xmind 

3.Visio 

https://ganj.irandoc.ac.ir/
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 هابخش ریز مراحل ردیف

 معنایی روابط تعیین 4

 های مرتبط )وابسته(تعیین واژه -های اخص تعیین واژه - های اعمتعیین واژه

کوته تعیین اختصارات ) -( مرجح ریغهای مرجح و تعیین ارجاعات )واژه -

 ها(و سرواژه هانوشته

 یسازکسانی 5

یکدست و  - دستور خط ازنظرها یکدست کردن و هماهنگ کردن صوری واژه

یکدست و هماهنگ کردن  -جمع و مفرد  ازنظرها هماهنگ کردن صوری واژه

ها و یکدست و هماهنگ کردن معنایی واژه -قواعد صرفی  ازنظرها صوری واژه

 هماراییپیش

۶ 
 و روابط واپایش

 خطایابی

 واپایش - مراتبی و مرتبط( و تصحیحات الزمسلسلهمعنایی )روابط  واپایش

و  هانوشتهکوته  واپایش - ( و تصحیحات الزممرجح ریغمرجح و ارجاعات )

و تصحیح خطاهای  واپایش -ها روابط دوطرفۀ واژه واپایش - تصحیحات الزم

 منطقی

 های دامنهتعیین یادداشت  دامنه یادداشت 7

۸ 
 هایخروجی تولید

 اینامهاصطالح
 نامهواژه -نمایۀ گردان  - ساختار درختی - نمایۀ الفبایی

 ویرایش 9
ویرایش نهایی  -متخصصان  لهیوسبهبازنگری و ویرایش هر حوزه به تفکیک 

 نسخۀ چاپی

  انتشار و چاپ 10

11 
 و ال.ام.اکس خروجی

 سیسرووب

منظور نویسی بهبرنامه -الکترونیکی  صورتبهها قابلیت جستجوی واژه واپایش

های الزم برای قرارگیری نویسیامکان دریافت خروجی اکس.ام.ال و نیز برنامه

 افزار بر روی وبنرم

 یاضیر ۀنام اصطالح. 1.3
ی و  گردید. نخست، شناسای  آغاز  ی اضیعلوم ر  ۀدر حوز  یبه زبان فارس  ی ا نامه تدوین اصطالح   13۸2در سال  

فت  یا منبعی ،متأسفانهی ول قرار گرفت، موردتوجه یاضیعلوم ر ارتباط با معتبر در یا نامه انتخاب اصطالح 

در مقطع   یها از منابع معتبر دانشگاهه واژ یۀ. پس از تهگرفته شدنامه اصطالح  نیا فیلأبه تتصمیم  نشد و

  قرار دادن ها با اولویت  واژه   یبرا  یفارس   یگذار معادل   عملیات  ،یاضیر  ۀارشد در حوز   یو کارشناس  یکارشناس

  کدست ی  گزینش و  ی،مرکز نشر دانشگاه  یهااژه و و  یادب فارس  مصوب فرهنگستان زبان و  یهاواژه   ۀمجموع

  ت ی درنهاو    هاواژه   ۀمجموع  یارجاعات، ویرایش نهای  جادیا  ،دامنه  یهایادداشت  هیته  ۀها، مرحلنمودن معادل 

و   1اموس افزار قتوسط نرم  یواژگان یهاانجام شد. روابط بین مدخل  افزارنرم ورود اطالعات ویرایش شده به 

گردان و فهرست    ۀنمای  ۀ، تهیینامه ایجاد شد. استخراج ساختار درختبر اساس روابط موجود در این اصطالح 

و نوروزی اقبالی   شد )حسینی بهشتی، وفاییافزار فوق انجام نیز به کمک نرم یو فارس یانگلیس یالفبای

  واردکردن امکان    دارای محدودیت بود ونمادها  برخی از  و    یاضیر  فیتعار  گارشدر نقاموس  افزار  . نرم (1393

 
 در ایرانداک طراحی و تولید شد. 137۶نامه است که در سال افزاری برای تدوین و مدیریت اصطالح افزار قاموس، نرمنرم. 1
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  ی ها مجموع تعداد واژه   ،مرحله از طرح  نیا  انی. در پاوجود نداشتدامنه    ادداشتی  قسمت  در  هاه از واژ  یلیخ

  ادداشت ی  1493  واژه وابسته،  21940،  مرجح  ری غواژه مرجح و    9017شامل    یاضیر  شدهن یتدو  ۀناماصطالح 

  ی اضیر یتخصص ۀواژ 2493 تعداد ،1397تا  139۶های سال فاصله  در .بوده است ریتصو 203دامنه و 

  کاربردی  ریاضی گروه. شریف صنعتی دانشگاهی ؛ جهاد13۸5)کاظمی  برگرفته از منابع مختلف ،مناسب 

افزودن    یبرا   ،هاآن  نیالت  به همراه معادل   یارشد و دکتر   ی کارشناسیهانامه ان یپا( و نیز با استفاده از  13۸2

این   ی،مراتبروابط سلسله نییپس از تع و لدریبافزار تزاروس نرم برگزیده شدند. با استفاده از  نامهبه اصطالح 

و ارتباطات  ساختار   و ندقرار گرفت ینیمورد بازب نیشیپ یهاواژه  یتمامشدند. نامه افزوده ها به اصطالح واژه 

  فاصله،میکلمات مرکب )عدم فاصله، ن  یاجزا   نیب  یگذار فاصله  ازنظرواژه    500ها اصالح شد. تعداد  واژه میان  

  ی خطاها  .شدند یقبل یهاه واژ ن یگزیو جا شی رایو، هاآن یهای گذار و معادل  یی(، نگارش امالفاصلهکی

تعداد    درمجموعو اصالح قرار گرفت.    ینیمورد بازب  به ساختار قبلی  دی جد  یهاواژه   افزودندر اثر    جادشدهیا

  ن یالت معادلدامنه به همراه  ادداشتی 93و  وابسته واژه 54۸0، مرجح ریغ واژه 190واژه مرجح، 2310

 (. دو، )جدول  اضافه شد  های قبلیواژه به مجموعۀ  ها  آن
 

 هایِ روزآمد شدهِ ایرانداکنامهاصطالح و روابِط معناییِ  هاآمار واژه. 2جدول 
مرجح واژه  

 ریغو 

 مرجح

 مرجحواژه 
 ریغواژه 

 مرجح

واژه  

 وابسته 

  ادداشتی

 دامنه 
 تصویر 

 یاضینامه راصطالح

 203 1493 21940 1۶90 7320 9017 قبل از روزآمدسازی

 - 93 54۸0 190 2310 2493 شدهافزوده

 203 15۸۶ 27420 1۸۸0 9۶30 11510 نهایی

  فیزیکنامه اصطالح

 - 23 37540 1410 11305 12715 قبل از روزآمدسازی

 - 1001 170۸3 3120 3951 7071 شدهافزوده

 - 1024 54۶23 4530 1525۶ 197۸۶ نهایی

 شیمینامه اصطالح

 - - 11۸37 4۸1 3127 3۶0۸ روزآمدسازیقبل از 
 - - 1491 31 3۸00 3۸31 شدهافزوده
 - - 1332۸ 512 ۶927 7439 نهایی

 زمین  علوم نامه اصطالح

 - 10209 5۶۸۸1 1223 15۶49 1۶۸72 قبل از روزآمدسازی
 - 1305 3091 213 3915 412۸ شدهافزوده
 - 11514 59972 143۶ 195۶4 21000 نهایی
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مرجح واژه  

 ریغو 

 مرجح

 مرجحواژه 
 ریغواژه 

 مرجح

واژه  

 وابسته 

  ادداشتی

 دامنه 
 تصویر 

 زیستی علوم  نامهاصطالح

 - 31 2۶99 1422 31۸7 4۶09 قبل از روزآمدسازی
 - - -17 1۸۶ 2254 2440 شدهافزوده
 - 31 2۶۸2 1۶0۸ 5441 7049 نهایی

 مهندسی و فنینامه اصطالح

 - 199 309۶0 19۸7 10۸۶7 12۸54 قبل از روزآمدسازی
 - 3213 131۸ ۸31 2421 3252 شدهافزوده
 - 3412 3227۸ 2۸1۸ 132۸۸ 1۶10۶ نهایی

 ک یزی ف ۀ ناماصطالح  .2.3

  علوم پایه در   ۀناماهداف طرح تدوین اصطالح   یدر راستا  کیزیف  ۀنامنخست اصطالح   شیرایو  13۸2در سال  

  اصطالح مرجح و  11305اصطالح ) 12715مشتمل بر  1اینسپک  ۀ ناماز اصطالح  یریگبا بهره  ایرانداک

  نوروزی اقبالی، شد ) نیتدو، دامنه ادداشتی 23و  وابستهاصطالح  37540(،مرجح ریغاصطالح  1410

  ، هانامه اصطالح  یروزآمدساز ضرورتبه توجه  با 1395در سال (. 13۸5اقبالی نوروزی  و بهشتی حسینی

از   ید ینامه نسخه جداصطالح  نی ا یروزرسانبه  یبرا. در دستور کار قرار گرفت کیزیف ۀناماصطالح  شیرایو

شد.   یگذار نامه معادل اصطالح  ن ینخست ا شیرایواژگان و ی،نیماش صورتبهو  تهیه اینسپک نامۀاصطالح 

دوم   شیرایود. در بو( نا مرجحاصطالح )اعم از مرجح و  29910شامل  اینسپک ۀناماصطالح  دینسخه جد

قرار گرفت و اصطالحات، ارجاعات و   ینینخست مورد بازب شیرایاصطالحات و  یۀکل، نامه اصطالح  نیا

گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی. شاخه  ؛ 1394)کاشیگر  افزوده شدند ایو اصالح  های دامنه،ادداشت ی

  ان توسط فرهنگست  ،نامهاصطالح   نیا  هایه از واژ   یتوجهقابلتعداد    یِمعادل فارس  ازآنجاکه(.  13۸۸  ینیگزواژه 

که با ها  ه واژ  بخشی از  .مرحله صورت گرفت  نیدر ا  یاریبس  راتییبود، تغ  دهیمصوب گرد  زبان و ادب فارسی

مشخص    لدریافزار تزاروس بدر نرم  جداگانه،  لدیف  کیوسط  ت،  اند شده ترجمهاستفاده از مصوبات فرهنگستان  

  فگریتوص 1525۶است که شامل  داکردهیپ شی واژه افزا 197۸۶نامه به اصطالح  یفگرهایتعداد توصند. شد

دامنه به   ادداشتیواژه و  54۶23به  وابستهتعداد اصطالحات است و  نا مرجح فگریتوص 4530مرجح و 

 . (دو، )جدول  است  افتهیش یافزامورد    1024

 

 
1.INSPEC https://www.theiet.org/resources/inspec/about/records/ithesaurus.cfm) ( دسترسی در

01 /10 /97)  
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 یمیشۀ نام اصطالح .3.3

  اولین  شد، منتشر 13۸3 سال در ایرانداک توسط که انگلیسی – فارسی دوزبانه شیمی نامۀاصطالح 

است. برای تدوین این   اصلی واژه 3۶0۸ حاوی و فارسی زبان پایه در شیمیِ علوم تألیفی نامۀاصطالح 

  شیمی  آلی، شیمی ،کیزیفیمی ش چهارگانۀ هاینامه، ابتدا نقشۀ مفهومی علم شیمی در گرایش اصطالح 

به روش قیاسی و با استفاده از منابع معتبر علمی در سطح تحصیالت تکمیلی و به  تجزیهشیمی  و معدنی

  های نقشه   این  از  اینمونه   دوچهارگانۀ شیمی طراحی شد. شکل    یهاش یگراکمک متخصصان موضوعی در  

نامۀ شیمی مرکز نشر دانشگاهی و  های پایگاه گنج، واژه سپس با استفاده از واژه  .دهدمی نشان را مفهومی

افزار تزاروس بیلدر و بر اساس  های مصوبِ شیمیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با استفاده از نرمواژه 

سال  . در (13۸3 دیگران و رجبی)نامه تدوین شد آنچه که در بخش روش توضیح داده شد، این اصطالح 

  به   مربوط  شیمی  ۀشد ش یواپا  واژۀ  111۸۶  ایرانداک، تعداد  پژوهشگاه  توسعۀ  و  تحقیق  واحد  کمک  به  139۶

در حوزۀ   واژه 19۸2 از این میان. شد تهیه شیمی چهارگانۀ یهاشیگرا در 1395 تا 13۸5 یاساله 

  به  مربوط واژه 195۶تجزیه و  در حوزۀ شیمی واژه 2۸12آلی،  شیمی در حوزۀ واژه 442۶، کیزیفیمیش

انجام شد. سپس روزآمدسازی    تکراری  هایواژه   حذف  و  سازیبود. ابتدا فرآیند یکدست   معدنی  شیمی  حوزۀ

  نشر دانشگاهی   مرکز  شیمی  واژگان  و  گنج  سامانۀ  هایواژه   از  استفاده  با  ایرانداک  شیمی  نامۀ اصطالح   و توسعه

  . گرفت  صورت فارسی، ادب و زبان فرهنگستان مصوب شیمی هایواژه مجموعه نیز و( 1379 پورجوادی)

  از  نیبنابرا ،اندشده هیته گنج اطالعات پایگاه از روزآمدسازی، برای شده نشیگز هایواژه  بیشتر ازآنجاکه

  معتبر  منابع از یکی دانشگاهی نشر مرکز شیمی واژگان همچنین .برخوردارند مناسبی انتشاراتی پشتوانه

  1000 نام با کتابی نیز فارسی ادب و زبان فرهنگستان. است شیمی محققان و دانشگاهیان نزد در شیمی

 گزینش که (1392گزینی . گروه واژه فارسی ادب و زبان فرهنگستان) است کرده منتشر شیمی ۀواژ

  افزوده  برای واژگان در فرآیند روزآمدسازی، گزینش .است  شدهش یواپا مصوب هایواژه  این با هابرابرنهاده 

های مفهومی  های نقشه بندی موضوعی و با توجه به تقسیم متخصصان نظر با شیمی، نامۀاصطالح  به شدن

توضیح  یکها مطابق آنچه که در بخش روش و جدول ، فرآیند مدیریت و کنترل واژه ازآنپس انجام شد. 

  روابط  انواع واپایش و هاآن میان معنایی رابطۀ و پیوند ایجاد و هاافزودن واژه  از داده شد، ادامه یافت. پس

  انگلیسی و  هایترجمه  واپایش و( مرجح ریغ اصطالحات در مورد)ارزی هم و همایندی مراتبی،سلسله

  تزاروس   افزارنرم   در  منطقی  خطاهای  واپایش  ابزار  از  استفاده  با  ،یاصطالح شناختمالحظات    سایر  و  اختصارات

  نمایۀ   الفبایی،  نمایۀ  هایخروجی   بیلدر،  افزار تزاروسنرم   کمک  به  ،ازآنپس .  شد  اصالح  خطاها  تمامی  بیلدر،

  به   هاواژه   کل  تعداد  روزآمدسازی و توسعه،  پروژه  در.  شد  واژگانی تهیه  نمایۀ  و  گردشی  نمایۀ  مراتبی،  سلسله

 کل تعداد همچنین. است مرجح ری غ واژه 512 و مرجح واژه ۶927 شامل که یافت افزایش واژه 7439

 .( دو   )جدول  یافت،  افزایش  واژه  1332۸  به  واژه  11۸37  از  وابسته  هایواژه 

 نیعلوم زم  ۀنام اصطالح. 4.3
ترجمه   ، تدوین وایرانداک  علوم پایه در ۀناماهداف طرح تدوین اصطالح  یدر راستا  1379در سال 

  کارِ  نخستین مرحله از انجام این طرح، گردید. در علوم زمین آغاز ۀدر حوز یبه زبان فارس یانامه اصطالح 
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  ی و با تأیید شورا  دعلوم زمین انجام ش  با در ارتباطمعتبر  یا نامهسفارش اصطالح  انتخاب و ،یشناسای

نامه )مربوط  تهیه گردید. در آن زمان ویرایش هشتم این اصطالح   نتخاب وا  1ۀ جئورف ناماصطالح   ،نامهاصطالح 

نامه  این اصطالح  2000سال  ها با نسخهواژه  ،تیدرنهامرجع در نظر گرفته شد و  عنوانبه ( 1997به سال 

  صورتبه ارجاعات است که  و یاصل  یهاواژه  املنامه ش این اصطالح  یمقابله و روزآمد شدند. بخش اصل

نیز ضمیمه   یاقتصاد و یسیستماتیک، جغرافیای یهااز واژه  یمراتب، فهرست سلسلهاند شده مرتب  یالفبای

  ی فارس  یگذار علوم زمین، کار معادل  ۀها و منابع معتبر در حوزواژگان  یۀفوق است. پس از ته ۀناماصطالح 

مرکز   یهاو واژه  یادب فارس زبان ومصوب فرهنگستان  یهاواژه  ۀمجموع قرار دادنها با اولویت واژه  یبرا 

  ، یدامنه، بررس  یهاگزینش، ترجمه و ویرایش یادداشت   ها،نمودن معادل   کدستی  ، گزینش وینشر دانشگاه

افزار  ورود اطالعات ویرایش شده به نرم   تیدرنهاو    هاواژه   ۀمجموع  یواپایش ارجاعات، ویرایش نهای  ترجمه و

افزار قاموس و بر اساس روابط موجود در  توسط نرم  یواژگان یهاروابط بین مدخل انجام شد. تزاروس بیلدر 

  ی و فارس  یانگلیس  یگردان و فهرست الفبایۀ  ، تهیه نمایینامه ایجاد شد. استخراج ساختار درختاین اصطالح 

  وع مجم  ،انی. در پا(13۸4و نوروزی اقبالی    صدیقی، حسینی بهشتی)  افزار فوق انجام گرفت نیز به کمک نرم 

واژه   5۶۸۸1مرجح،  ریواژه مرجح و غ 1۶۸72شامل  نیعلوم زم شدهن یتدو ۀناماصطالح  یهاتعداد واژه 

توسعه    یطرح پژوهش  یدر راستا ،  1395(. در سال  دو، )جدول  دامنه بوده است   ادداشتی  10209  و  وابسته

  ی با همکار  نیعلوم زم ۀناماصطالح  شیرایو و یهای ایرانداک، روزآمدساز نامه و روزآمدسازی اصطالح 

سازان  هینما یازها ینامه با ناصطالح  یتوجه به لزوم انطباق کار روزآمدساز  باحوزه آغاز شد.   نیمتخصصان ا

علوم    ۀو حوز  ییایپرکاربرد جغراف  یهادواژه یاز کل  یا، مجموعه ایرانداکاطالعات    لیو تحل  یبخش سازمانده

 نییالزم و تع یهای انجام بررس از طرح قرار داده شد تا پس  نیا اریدر اخت از پایگاه اطالعات گنج، نیزم

با استفاده از   نیهمچن ؛نامه افزوده شوند، به اصطالح شناسیمالحظات اصطالح  ریو سا یمراتبروابط سلسله

  نامه افزودن به اصطالح  یبرا  زین یگر یمناسب د یها، واژه ن یعلوم زم ۀحوز  ینابع تخصصاز م یامجموعه 

و اقدامات   نیعلوم زم ۀناماصطالح  یتوسعه و روزآمدساز یمنتخب برا یهاواژه  تعدادشدند. انتخاب 

  ی ها و شهرها ها، شهرستان شامل استان   یکشور  ماتیمرتبط با تقس  واژه 1713  :شرح است  نیبد  شدهانجام 

  واژه  1252مرتبط با شهرستان و  واژه 430مرتبط با استان،  واژه 31 ،نیالت معادلبه همراه  رانیکشور ا

  143ها و  مرتبط با کوه   واژه  101ها،  اچه یمرتبط با در  واژه  23ها،  مرتبط با رودخانه   واژه  211،  مرتبط با شهر

  ی شناسنهیچ  ی هامرتبط با گروه   واژه   17و    رانیا  یهامرتبط با سازند   واژه  172 ،ران یا  یمرتبط با سدها   واژه

مرتبط با   واژه 1۶3(، 1374؛ مطیعی 13۸۸؛ آقا نباتی و رضایی 13۸3)آقا نباتی  نیالت معادلهمراه با 

 234  (،13۸0شرکتی و مقصودی  ؛  13۸2و طبسی    )حسامی، جمالی  نیالتمعادل  به همراه    رانیا  یهاگسل

 یتخصص واژه 4۶و  فارسیمصوب فرهنگستان زبان و ادب  واژه 1119 ،نیزم علوم  ۀحوز  یتخصص ۀواژ

؛ قریب  1390و معتمدی  یپور کرمان؛ 1379و ادیب  یپور کرمان) نیالت معادلبه همراه  یشناسن یزم

  ، دوران، دوره  یهاتا مرتبه یشناختن یزم یهاگروه ( سازندها و یشناسن ی)زمان زم سن(. همچنین، 137۶

 
1.Georef Thesaurus (https://www.americangeosciences.org/georef/georef-thesaurus-lists) 

(97/ 10/ 01دسترسی در )  

https://www.americangeosciences.org/georef/georef-thesaurus-lists
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)آقا نباتی   ها اضافه شدندگروه ایاز سازندها  کیهر  یاصطالح وابسته برا عنوانبهو  نییتع و اشکوب دور

ها در  گسل یشناسنیزم تیو موقع ییایجغراف تیموقع(، 1374؛ مطیعی 13۸۸؛ آقا نباتی و رضایی 13۸3

  ی شناسن یزم  تیموقع،  عنوان اصطالح وابسته اضافه شدو به  دیگرد  نییتع  رانیا  یار ساخت  -یرسوب  یهاپهنه 

اصطالح وابسته   عنوانبهو  نییتع رانیا یساختار  -یرسوب یهادر پهنه یشناسنهیچ ی هاسازندها و گروه 

واژه   2۸0تعداد (، 1374؛ مطیعی 13۸۸؛ آقا نباتی و رضایی 13۸3)آقا نباتی  هر واژه اضافه شد یبرا 

روابط   نیی، پس از تعهاآن  نیالت یهابرگرفته از منابع مختلف به همراه معادل  نیعلوم زم یتخصص

نامۀ  اصطالح موجود در  نیشیپ ی هاواژه  یتمامو  نامه افزوده شدها، به اصطالح واژه  ریبا سا یمراتبسلسله

)عدم   کلمات مرکب یاجزا نیب ی گذار فاصله ازنظرواژه  3۸2قرار گرفت و تعداد  ینیمورد بازب علوم زمین

  شدند   یقبل  یهاواژه   نیگزیو جا  شیرایو  ،هاآن  ی گذارو معادل   یی(، نگارش امالفاصلهکی  فاصله،میفاصله، ن

تعداد   درمجموعانجام مراحل فوق،  انِیدر پا(. 1394؛ صادقی و زندی مقدم 1379و ادیب  یپور کرمان)

  نیالت معادلبه همراه  دامنه ادداشتی 1305و  وابسته  واژه 3091، نا مرجح واژه 213واژه مرجح،  3915

  ن یعلوم زم  ۀناماصطالح   یهاواژه   ییآمار نها  نیهمچناست.    شدهاضافه  های پیشینواژه و به    یها گردآور آن

(،  مرجح  ریغواژه    143۶واژه مرجح،    195۶4)  مرجح  ریغواژه مرجح و   21000(  نیشیپ  یها)با احتساب واژه 

 (. دواست، )جدول    دامنه  ادداشتی  11514و    واژه وابسته 59972

 

 یستیز علوم ۀنام اصطالح. 5.3
  ی انامه ، کار تدوین اصطالح ایرانداک  در  هیعلوم پا  ۀناماهداف طرح تدوین اصطالح   یدر راستا  1379در سال  

منابع   بود. زو یاستاندارد ا ،نامهاصطالح  نیتدو یگردید. مبنا  آغاز یستیز علوم ۀدر حوز یبه زبان فارس

نامه  اصطالح  تاًینهاو  هیمصوب فرهنگستان ته یهاو برابرنهاده  یستیمختلف علوم ز یهاشیگرا یِتخصص

آماده شد. روابط  اصطالح وابسته    2۶99  و  مرجح  ریغاصطالح    1422اصطالح مرجح،    31۸7با    یستیعلوم ز

نامه ایجاد شد.  قاموس و بر اساس روابط موجود در این اصطالح  افزارنرم توسط  یواژگان یهابین مدخل 

فوق   افزارنرم نیز به کمک  یو فارس  یانگلیس یالفبای رستگردان و فه   ۀی، تهیه نمایاستخراج ساختار درخت

  ش ی رایو و یتوسعه، روزآمدساز منظوربه(. 13۸4و نوروزی اقبالی  اکبری، حسینی بهشتیفت )انجام گر

سازان  هینما یازها ی نامه با ناصطالح  یتوجه به لزوم انطباق کار روزآمدساز  بای و ستینامه علوم زاصطالح 

از پایگاه   یستیپرکاربرد علوم ز ی هادواژه یاز کل یا، مجموعه ایرانداکاطالعات  لیو تحل یبخش سازمانده

  یمراتبروابط سلسله  نییالزم و تع  یاهیطرح قرار داده شد تا پس از انجام بررس  نیامجریان    اریدر اختگنج  

  ی خوب ی کارآمد ،نامهاصطالح  کهن یا یافزوده شوند. برانامه به اصطالح  ، شناسیمالحظات اصطالح  ری و سا

بسامد اصطالحات    ی،داشته باشد، الزم بود تا با روش  یمدارک علم  اسناد و  یابیو باز  رهیابزار ذخ  کی  عنوانبه

 ( وISC) علوم جهان اسالم یاستناد  گاه یپا با مراجعه بهمنظور  نیا  ی. برامیرا مشخص کن یستیعلوم ز

  مشخص  یستیمختلف علوم ز یهاهمه مجالت حوزه (، SIDپایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )

شد و با   هیته هیاول صورتبه اصطالح  10000از  شی همه مقاالت استخراج شدند. ب یهادواژه یسپس کلو 

  ی ا نامه را بر مبنح اصطال  یتا بتوان روزآمدساز  ادغام شد ،بود  آمدهدستبهی که از پایگاه گنج اصطالحات

بودند. با توجه به منابع   رانیا یبوم  اهانیگ ینامه، اسامارتقاء اصطالح  یبرا گریانجام داد. منبع د یدرست
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  ینیمعادل گزمشخص شد تا بعد از    هاآن   یمراتبو ساختار سلسله   هیته  یفارس  ۀگون  7000از    شیب  ی،تخصص

  ی بررس  ،جموعه اصطالحات. این مشوند  دادهی جا  یستیعلوم ز  ۀنامدر ساختار اصطالح   یهم ارز  طبروا  هیو ته

  .انتخاب شدند رانی ا یبوم یاهیگ  یهاها و گونه جنس  یبنده یو آرا یمولکول  یو اصطالحات مطالعات سلول

  7000از  شیب ی ومولکول یمطالعات سلولمربوط به  اصطالح 500حدود  یمراتباختار سلسله همچنین س

از ابتدا به روش   یستیز نامه علوم اصطالح (. دوشد، )جدول نامه وارد و در ساختار اصطالح  ن یتدو ،گونه

ها و واژه بسامد دهد. نامه را نشان میبخشی از نقشۀ مفهومی این اصطالح  سه، شکل شد تدوین یفیتأل

فرهنگستان    یهامعادل   همچنین در کار این تدوین،.  بوده است  موردتوجههمواره    داشتن پشتوانه انتشاراتی

  ، یاهیگ  یشناسست یز  ،یجانور   یشناس ستیز  مانند،  یستیعلوم ز  یهارشاخه یتنوع ز  ایم.دور نداشته   ازنظر  را

  ، یشناسنیجن ،یشناسبافت  ،یآناتوم  ،یولوژی زیف ،یمیوشیب ،یولوژ یکروبیم ،یمولکول یسلول یشناسستیز

ی  بنده یآرا ،یشناسروس یو ،یشناسی باکتر ،یشناسقارچ  ،یشناسانگل ،یهماتولوژ  ،یمنولوژ یتکامل، ا

با کاهش مواجه  نامه را  توسعه اصطالح و ...، سرعت    هاسم یکروارگانیم  یبنده یآرا  ی وجانور   یبندهیآرا  ،یاهیگ

از   یاگسترده  ۀمجموع دائماً بایستمی  ،و اصطالحات و روابط چندگانه میدر انبوه مفاه ساخت، زیرامی

 .(1390گزینی  . گروه واژه فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان،  13۸4)عطری    را در نظر گرفتو ارتباطات    میمفاه

 

 یمهندس و  یفن ۀنام اصطالح. 6.3
  ۀ ناماهداف طرح تدوین اصطالح  یراستا  دری مهندسو فنی  ۀنامنخست اصطالح  شی رایو 13۸0 سال در

اصطالح مرجح    10۸۶7اصطالح )  12۸54مشتمل بر   1ای.آی.تی.  ۀناماز اصطالح   یریگبا بهره   جامع علوم پایه

حسینی بهشتی،  شد )   نیدامنه تدو  ادداشتی  199اصطالح وابسته و    309۶0(،  مرجح  ری غاصطالح    19۸7و  

  ۀ شدش ی واپامذکور شامل اصطالحات و واژگان  ۀناماصطالح (. 13۸2 اقبالیو نوروزی  اقبالی نوروزی 

  با  ها،ه واژ  میان یانامه روابط اصطالح و ایجاد  ی فارسیگذار معادل . بود یمهندس یهاشاخه  نیتریاصل

طرح   یدر راستاو  1395در سال بود.  شدهانجام  منابع معتبرمراجعه به با و  قاموسافزار رم استفاده از ن

در   یمهندس  ۀناماصطالح   شیرایو و  یهای ایرانداک، روزآمدساز نامهتوسعه و روزآمدسازی اصطالح ی  پژوهش

به دست    ای.آی.تی. ۀناماز اصطالح   یدینسخه جد  ،نامهاصطالح   نیا  یروزرسان به   یرا فت. ب گر  دستور کار قرار

  سازان ه یکه توسط نما یمهندس ی هارشته های ه از واژ یامجموعه  ،نامهاصطالح  ۀتوسع یبرابنابراین ؛ امد ین

الزم    یهایطرح قرار داده شد تا پس از انجام بررس  نیا  اریبود، در اخت  قرارگرفته  مورداستفادهدر پایگاه گنج  

 هیل. ابتدا کنامه افزوده شوندبه اصطالح  ،شناسیمالحظات اصطالح  ر یو سا یمراتبروابط سلسله نییو تع

نامه انتخاب  مناسب و هماهنگ با اصطالح   هایه واژگرفت و سپس  قرار    ینینخست مورد بازب  شیرای های وه واژ

)پورجوادی    مرتبط  یمنابع تخصص  ریساو    زبان و ادب فارسی  با توجه به واژگان مصوب فرهنگستان  .یدگرد

اصطالحات، ارجاعات    یمعادل فارس  (،13۸۸؛ افضلی  1371افشار  ؛ صدری  13۸9دهکردی    پورسلطان ؛  1379

متناسب با    دِیاصطالح جد  3252تعداد    تیدرنهاشدند.  واقع    مورد اصالح  ایو    افزوده  ،دامنه  یهاادداشت یو  

از روابط   ریغ. دیاضافه گرد یدامنه به ساختار قبل ادداشتی 3213و  نامهمربوط به اصطالح  یهارشته

 
1.Engineering Index Thesaurus (EIT) 
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  ن یحال حاضر ا در و یا مورد بازبینی قرار گرفت. افزوده  زیروابط وابسته و ارجاعات الزم ن ،یمراتبسلسله

اصطالح    3227۸(،  نا مرجحاصطالح    2۸1۸اصطالح مرجح و    132۸۸اصطالح )  1۶10۶  ینامه دارا اصطالح 

 (. دو ، )جدول  باشدی دامنه م  ادداشتی  3412و  وابسته  

 

 گیریبحث و نتیجه .4

انگلیسی در حوزۀ علوم پایه در  –فارسی   ۀدوزبانهای  نامه های روزآمد شدۀ ایرانداک، تنها اصطالح نامه اصطالح 

های پایگاه گنجِ ایرانداک  از مجموعۀ واژه   هاآن در تدوین، توسعه و روزآمدسازی    ازآنجاکهزبان فارسی هستند.  

ها  نامه برخوردار هستند. ارائه تحت وبِ این اصطالح   ، بنابراین از مزیت پشتوانۀ انتشاراتی مناسبشدهاستفاده 

ها و اصطالحات توسط  و امکان مشاهدۀ ارتباطات معنایی میان واژه   فرا متن  صورتبه از طریق وبگاه ایرانداک  

فرهنگستان    یهامعادل سازان، افزایش تعداد واژگان و ارتباطات معنایی دوسویه و استفاده از  کاربران و نمایه 

های مفهومی  مثبت این پژوهش است. طراحی نقشه  یهایژگیوادب فارسی و مراجع معتبر علمی، از    زبان و

ایران   بومی گیاهان های شیمی و علوم زیستی و استفاده از اسامینامهبرای تدوین و روزآمدسازی اصطالح 

افیای بومی ایران در  نامه، همچنین استفاده از اصطالحات مرتبط با تقسیمات کشوری و جغر در این اصطالح 

افزارهای برتر در  افزار تزاروس بیلدر که از نرمحوزۀ علوم زمین از امتیازات این پژوهش است. استفاده از نرم 

موسسۀ استاندارد بریتانیا  )  259۶4استاندارد    یریکارگبه نامه است و امکان  حوزه تدوین و مدیریت اصطالح 

کند، از دیگر  ا فراهم می ر  مراتبی، الفبایی و گردشیمانند سلسله  واژگان مختلف یهاشکل  ارائه ( و2011

مثبت این پژوهش است. استفاده عملیاتی در سازماندهی و بازیابی اطالعات در مرکز سازماندهی    یهایژگیو

دهد.  ار میقر  در معرض ارزشیابی  نیبنابرااستفاده و    واقعی  ها را در شرایطنامه اطالعات ایرانداک، این اصطالح 

  در  دقت واژگان، میزان بودن اخص ، میزانشدهانجام جستجوهای  در  مانعیت و جامعیت میزان تعیین

  های واژه   رها، تناسب  هایواژه   و  کور  ارجاعات  المللی، نداشتنبین   استانداردهای  با  مطابقت  گزینی، میزانواژه 

ارتباط   نامه، سنجشاصطالح  گستره به توجه با هماراییپیش  سطح ها، تناسبواژه تک به نسبت ترکیبی

تعداد    متوسط پذیری )میزانسنجش دسترس   دار به تعداد کل اصطالحات( وارجاع  تعداد اصطالحات  )نسبت

های بعدی در  تواند دستمایه پژوهش هستند که می های ارزشیابیتوصیفگر( از شاخص هر برای ارجاعات

ها و ارائه  نامه اصطالح  سی سرووبها برای محققان باشد. توسعۀ نامهی این اصطالح های کمی و کیفارزیابی 

فرا  سازان، امکان روزآمدسازی و توسعه در محیط وب، تدوین خدمات برخط و تعاملی، به کاربران و نمایه 

سازی، یادگیری ماشینی و وب معنایی از در نمایه هاآن شناسی و استفاده از و هستان  نامهاصطالح 

 آینده پژوهش است.   یاندازهاچشم 
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 منابعفهرست  
 . تهران: فرهنگ معاصر.های وابستهنامۀ مهندسی مکانیک و زمینهواژه. 13۸۸افضلی، محمدرضا. 

 .اکتشافات معدنی کشورشناسی و . تهران: سازمان زمینشناسی ایرانزمین .13۸3آقا نباتی، سید علی. 

رسوبی -های ساختارینگاری سنگی ایران در پهنهارزی واحدهای چینههم. 13۸۸و ع. رضایی. آقا نباتی، سید علی 
 های علوم زمین کشور.شناسی و اکتشافات معدنی کشور. پایگاه ملی داده. تهران: سازمان زمینعمده

تهران: . نامۀ علوم زیستیاصطالح. 13۸4اقبالی.  و مهرداد نوروزی بهشتیالسادات حسینی اکبری، اسماعیل، ملوک

 .مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک 13۸5. ترجمۀ محسن عزیزی.  نامهتدوین و کاربرد اصطالح.  2000ایچیسن، جین.  

 علمی ایران.

 . . تهران: مرکز نشر دانشگاهییمیشو مهندسی  شیمیواژگان . 1379پورجوادی، علی. 

 . تهران: دانشگاه پیام نور.شناسی ساختمانیزمین .1379و احمد ادیب.  ، محسنپور کرمانی

. تهران: مرکز چاپ و انتشارات شناسی ساختمانیهای اساسی زمینروش.  1390و حسین معتمدی.  پور کرمانی، محسن  

 دانشگاه شهید بهشتی.

 . تهران: نشر علوم و فنوننامۀ ریاضیواژه. 13۸2جهاد دانشگاهی صنعتی شریف. گروه ریاضی کاربردی. 

، نشریه فنی مرکز اسناد و مدارک رسانیاطالع  نامه در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات.. اصطالح13۶1.  مهرانگیزحریری،  

 .۶0-۶7(:۶) 2و  1علمی، ش. 

المللی . تهران: پژوهشگاه بینهای فعال ایرانگسل نقشه .13۸2و هادی طبسی.  جمالیحسامی، خالد، فرشاد 

 شناسی و مهندسی زلزله.زلزله

ها فصلنامه نظامنامه در ایران. افزارهای اصطالح. ارزیابی نرم1390نژاد. زاده، محمد، آرش محمدخانی، آزاد پاکحسن
 .11-1:1، ش. و خدمات اطالعاتی

. نامۀ فنی و مهندسیاصطالح. 13۸2اقبالی. و مهرداد نوروزی  اقبالی حسینی بهشتی، ملوک السادات، مریم نوروزی

 .طالعات و مدارک علمی ایرانتهران: مرکز ا

تهران: مرکز . نامۀ ریاضیاصطالح .1393اقبالی. و مهرداد نوروزی  سعیده وفاییحسینی بهشتی، ملوک السادات 

 .اطالعات و مدارک علمی ایران

گزارش طرح  های ایرانداک.نامهتوسعه و روزآمدسازی اصطالح. 1397و دیگران. حسینی بهشتی، ملوک السادات 

 پژوهشی منتشرنشده، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.

 . تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.نامۀ فرهنگی فارسی )اصفا(اصطالح .1374خسروی، فریبرز. 

 .جمهوری اسالمی ایران  . ویرایش دوم. تهران: کتابخانۀ ملینامۀ فرهنگی فارسی )اصفا(اصطالح  .13۸0خسروی، فریبرز  

. تهران: نامۀ شیمیاصطالح  .13۸3اقبالی.  و مهرداد نوروزی    بهشتیالسادات حسینی  رجبی، تقی، حسین غریبی، ملوک

 مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران.

توسعه و روزآمدسازی  .1397اقبالی. بهشتی و مهرداد نوروزی السادات حسینی رجبی، تقی، حسین غریبی، ملوک

 . گزارش طرح پژوهشی منتشرنشده، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران.شیمی نامۀاصطالح

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.. واژگان متالورژی )مواد(. 13۸9دهکردی، زهرا.  پورسلطان

. تهران: مدیریت اکتشاف شرکت ملی نقشۀ ایندکس ساختارهای زاگرس. 13۸0و مهران مقصودی.  شرکتی، شهرام

 نفت ایران.

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.فرهنگ امالیی خط فارسی. 1394و زهرا زندی مقدم.  اشرفصادقی، علی
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 . تهران: نیلوفر.نامۀ فنیواژه .1371صدری افشار، غالمحسین. 

. تهران: مرکز نامۀ علوم زمیناصطالح. 13۸4اقبالی.  و مهرداد نوروزی بهشتیالسادات حسینی صدیقی، مهری، ملوک

 اطالعات و مدارک علمی ایران.

 آثار.. تهران: نشر زیستینامۀ علوم واژه .1390گزینی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسیشیمی هزار واژۀ .1392گزینی. فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه

 .معلمتربیتدانشگاه تهران: . شناسیزمین فرهنگ .137۶قریب، عبدالکریم. 

 . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ فیزیک. 1394کاشیگر، لطیف. 

 . تهران: نشر دانشیار.2003. مؤلفان هیئت. نوشته گروهیلفرهنگ ریاضیات مک. 13۸5کاظمی، سیامک، مترجم. 

 : مرکز نشر دانشگاهی.تهران .نامۀ فیزیکواژه. 13۸۸. گزینیواژهگروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی. شاخه 

. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک نامهفرایند تدوین اصطالح. 13۸۶محمدی، فخرالسادات و سیروس علیدوستی.

 علمی ایران.

 . همدان: نوید اسالم.2و  1. جلد نامۀ علوم زیستیواژه. 13۸4مرتضی عطری. 

 کشور. شناسیزمین. تهران: سازمان 1-نفت زاگرس شناسیزمینایران:  شناسیزمین. 1374مطیعی، همایون. 

ها و نامهاصطالح-اطالعات و مستندسازی ISO 25964-1المللی استاندارد بین. 2011موسسه استاندارد بریتانیا. 
ده های بازیابی اطالعات. ترجمه زهرا نامه. بخش اول: اصطالحهای دیگرها با واژگانپذیری آنتعامل

 . تهران: نشر چاپار.1391. سرایی

. تهران: مرکز نامۀ فیزیکاصطالح.  13۸5اقبالی.  و مهرداد نوروزی    بهشتی  السادات حسینیملوکنوروزی اقبالی، مریم،  

 اطالعات و مدارک علمی ایران.
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Abstract: The development of science and technology, the production of new words, 

the increase of scientific publications, the words entered by users into the information 

organization, and changes in the semantic relations between concepts and topics are a 

set of reasons for updating thesauri. In this research, increase in the quantity of terms, 

editing of terms, and development of semantic relations between the terms of scientific 

and technical thesauri developed at Iranian Research Institute for Information Science 

and Technology (IranDoc), has been done. The process of updating and developing, 

including the stages of literature review and provision of resources, design or 

examination of the concept maps, the vocabulary translation, the identification of 

semantic relations, the unification, the control of relations and errors, the production of 

thesaurus outputs, editing, and publication. In the process of development and updating, 

90,000 words were added to the previous set of terms, also semantic relations between 

terms developed and improved. Also in this project, the web service of the updated 

thesaurus was designed and implemented and is now accessible via IranDoc website. 

This site can be a good guide for users and indexers in organizing and retrieving 

information. 
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