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1.  acetogenesis شناسی[میکرب-شناسی]زیست زاییاستات 
عنوان یک محصول اصلی یا فرعی توسط یک تولید استات به

 ریزاندامگان
10 

2.  acid-fast organism شناسیمیکرب اندامگان اسیدمقاوم 
اسیدپاي، با آمیزي اندامگانی كه پس از جذب رنگ در رنگ

 شودبري نمیاسیدهاي معدنی یا مخلوط اسیدالکل رنگ
11 

3.  acid-fast stain شناسیمیکرب آمیزي اسیدمقاومرنگ 
هاي اسیدپاي كه آمیزي افتراقی براي شناسایی اندامگاننوعی رنگ

 هاي مختلف قابل انجام استبه روش
11 

4.  acute viral infection شناسی[میکرب-شناسی]زیست عفونت حاد ویروسی 
عفونتی كه در آن ویروس فعال است و عالئم عفونت آشکار 

 شودمی
10 

5.  adhesin شناسیمیکرب چسبینه 
ها به یکدیگر اجزا یا زوائد سطح یاخته كه واسطة چسبیدن یاخته

 جان هستندیا به سطوح بی
11 

6.  adhesion molecule شناسیمیکرب مولکول چسبان 
ها به یکدیگر یا به هایی كه واسطه اتصال یاختهمولکول

 اي نظیر فیبرونکتین هستندهاي ماتریس خارج یاختهمولکول
11 

7.  aerobe  10 ریزاندامگانی كه در حضور اكسیژن قادر به زندگی و رشد است شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1هوازي 

8.  aerobic culture 8 كشت در شرایط هوازي و در مجاورت اكسیژن مولکولی شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت هوازي 

9.  aerobic respiration 10 تنفسی كه در آن گیرنده نهایی الکترون، اكسیژن مولکولی هواست شناسی[میکرب-شناسی]زیست تنفس هوازي 

11.  aerobiosis شناسی[میکرب-شناسی]زیست هوازیوي 
. وضعیت یا حالتی كه 2داراي مولکول اكسیژن . حیات در محیط 1

 در آن اكسیژن وجود دارد
10 

11.  aerotaxis 11 حركت به سمت غلظت مناسب اكسیژن شناسیمیکرب هوارَوي 

12.  aerotolerant شناسی[میکرب-شناسی]زیست هواتاب 
تواند زنده بماند، اما هوازي كه در شرایط هوازي میریزاندامگانی بی

 رشد كند یا رشد آن كمتر از حالت طبیعی استتواند نمی
10 

13.  agar dilution test, 

plate dilution test 

سازي در آزمایش رقیق

 آگار
 شناسیمیکرب

اي از ظروف پتري حاوي كشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه

 محیط كشت آگاردار كه غلظت پادزیست در آن كاهش یافته باشد
11 

14.  agar, gelose شناسی[میکرب-شناسی]زیست آگار 

هاي قرمز كه در شده از قارچساكاریدهاي گرفته. مخلوطی از پلی1

. محیط كشت 2آید درجة لسیتین به شکل ژل درمی 41دماي زیر 

 صورت جامد استحاوي آگار كه به

10 

15.  alkalophil  شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2قلیادوست ( اندامگانی كه در شرایط قلیاییpH 8  رشد مناسب دارد11تا ) 10 

16.  amastigote, 

leishmanial stage 
 شناسیمیکرب تاژكبی

دار خانواده هاي تاژكخصوصیت ظاهري ریزاندامگان

یاخته فاقد اي از زندگی كه در آن تکتریپانوزوماتیدها در مرحله

 تاژك آزاد است

11 

17.  amphitrichous 11 اي كه در هریک از دو سر آن یک تاژك وجود داردیاختهویژگی  شناسیمیکرب دوسرتاژك 
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18.  anaerobe شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1هوازي بی 
ریزاندامگانی كه در نبود یا كمبود اكسیژن قادر به زندگی و رشد 

 است
10 

19.  anaerobic culture 8 اكسیژن هوازي و در غیابكشت در شرایط بی شناسی[میکرب-شناسی]زیست هوازي�كشت بی 

21.  anaerobic jar شناسیمیکرب هوازيظرف بی 

هاي كشت ( محیطincubationگذاري )خانهظرفی كه براي گرم

طور كلی در مجاورت تركیب گازي غیر از در نبود اكسیژن یا به

 رودهواي جو به كار می

11 

21.  anaerobic respiration شناسی[میکرب-شناسی]زیست هوازيتنفس بی 
كه در آن گیرندۀ نهایی الکترون، یک مادۀ معدنی غیر از تنفسی 

 اكسیژن مولکولی هواست
10 

22.  anaerobiosis شناسی[میکرب-شناسی]زیست هوازیويبی 
. نبود كامل یا كمبود 2. حیات در غیاب مولکول اكسیژن 1

 اكسیژن به شکل گاز یا محلول در محیط
10 

23.  anatoxin, toxoid زهرواره 
 -شناسیزیست]پزشکی، 

 شناسی[میکرب

نحوي تغییر یافته است كه خاصیت سمی آن از اي كه بهزهرابه

 بین رفته، ولی خاصیت تحریک ایمنی آن هنوز باقی است
10 

24.  anterograde transport 10 ها در اعصاب در جهت جریان اصلی ورودحركت ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست سوترابُرد به 

25.  antibiogram شناسیمیکرب نگارهپادزي 
ها در الگوي حساسیت یک ریزاندامگان در برابر طیفی از پادزیست

 آزمایش حساسیت پادزیستی
11 

26.  antibiogram test 11 آزمایش حساسیت پادزیستی ← شناسیمیکرب نگارهآزمایش پادزي 

27.  antibiotic disk شناسیمیکرب صفحة پادزیست 
مدور كوچکی از كاغذ جاذب كه با یک نوع هریک از صفحات 

 پادزیست اشباع شده باشد
11 

28.  
antibiotic-sensitivity 

test, antibiotic-

suceptibility test 

آزمایش حساسیت 

 پادزیستی
 شناسیمیکرب

زا نسبت به آزمایشی كه در آن حساسیت یک عامل بیماري

نگاره آزمايش پادزي متـ .شود هاي مختلف تعیین میپادزیست
antibiogram test 

11 

 

antibiotic-

suceptibility test → 

antibiotic-sensitivity 

test 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

29.  antitoxin 10 شودپادتنی كه بر ضد یک زهرابه تولید می شناسی[میکرب-شناسی]زیست پادزهرابه 

31.  apoptosis  شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايیاختهخزان 

اي كه در پی هاي هوهستهشدۀ یاختهریزيسازوكار مرگ برنامه

قطعه شدن ویژه قطعهاي و بهیاختهسازوكارهاي درون

(fragmentationژنگان رخ می )دهد 

 programmed cell deathشدۀ یاخته ریزيمتـ . مرگ برنامه

10 

31.  archaebacteria شناسی[میکرب-شناسی]زیست هاباكتريكهن 
ترین دوست كه از ابتداییزا یا نمکهاي متانگروهی از باكتري

 اشکال زندگی میکربی هستند
10 

32.  asepsis شناسیمیکرب ناپلشتی 
هاي بالقوه مضر در بافت یا ماده یا وضعیتی كه در آن ریزاندامگان

 محیط وجود ندارد
11 

33.  aseptic 11 زا وجود نداشته باشدویژگی آنچه در آن ریزاندامگان بیماري شناسیمیکرب ناپلشت 
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34.  aseptic technique شناسیمیکرب روش ناپلشت 
هر روشی در مراقبت سالمتی كه با رعایت اصول سترونی از آغاز 

 گیردجلوي آلودگی میکربی را می
11 

35.  asexual شناسیمیکرب غیرجنسی 
هاي یک والد وابسته است و قابلیتویژگی تولیدمثلی كه فقط به 

 در آن كامه و لقاح نقشی ندارند
11 

 
assembly 1 → virus 
assembly  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

36.  autolysin شناسیمیکرب خودكافتینه 
زادي كه با تخریب بعضی اجزاي موجود هاي درونمایهها/ زيآنزیم

 شوندمیدر ساختار یاخته موجب خودكافت آن 
11 

37.  autolysis كافت یک یاخته در اثر خودكافتینه شناسیمیکرب خودكافت( هاautolysin) 11 

38.  axial filament, 

axoneme 
 11 رشتة مركزي در ساختمان یک تاژك یا مژك شناسیمیکرب رشتة محوري

 
axoneme → axial 

filament  
 شناسیمیکرب

 
11 

39.  bacterial colony  شناسی[میکرب-شناسی]زیست باكتریاییپَرگَنة 

هاي مناسب كه هاي باكتریایی در سطح محیطاي از گونهتوده

شود و با چشم غیرمسلح قابل تحت شرایط مساعد تشکیل می

 مشاهده است

10 

41.  bacterial population شناسیمیکرب جمعیت باكتریایی 
نسل قبل هاي هر نسل از یک باكتري كه دو برابر تعداد یاخته

 است
11 

41.  bacteriology 8 هادانش مطالعة باكتري شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسیباكتري 

42.  bacteriophage, phage شناسی[میکرب-شناسی]زیست خوارباكتري 
شود و باعث تالشی ویروسی كه در درون باكتري همتاسازي می

 گرددباكتري می
8 

43.  bacteriostasis agar  شناسی[میکرب-شناسی]زیست ایستانباكتريآگار 
هاي مدت باكتريمحیط كشت آگارداري براي نگهداري طوالنی

 مورد آزمایش و جلوگیري از رشد آنها
10 

44.  bacteriuria 8 وجود باكتري در ادرار شناسی[میکرب-شناسی]زیست میزيباكتري 

45.  barophile شناسی[میکرب-شناسی]زیست فشاردوست 
( hydrostaticاندامگانی كه تحت فشار زیاد هیدرواستاتیک )

 كندخوبی رشد میبه
10 

46.  basal body 1, flagellar 

motor 
 8 دارد�اي كه قالب را در پوش ثابت نگه مییاخته�ساختاري درون شناسی[میکرب-شناسی]زیست پایه جسم

47.  basal medium 10 شده استهاي غنیاي كه پایة محیطساده محیط شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط پایه 

48.  binary fission شناسیمیکرب شکافت دوتایی 

یاختگان كه در آن یک یاختة مادر نوعی تکثیر غیرجنسی در تک

طی رشتمان به دو یاختة دختر مشابه و مجزا و مستقل تقسیم 

 شودمی

11 
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49.  biological vector شناسیمیکرب ناقل زیستی 
زا عالوه بر انتقال به آن، در آن تکثیر نیز عامل بیماريناقلی كه 

 یابدمی
11 

51.  blood agar 10 اي كه حاوي خون فاقد فیبرین استمحیط آگار پایه شناسی[میکرب-شناسی]زیست دارآگار خون 

51.  broth شناسی[میکرب-شناسی]زیست آبگوشت 
هر نوع محیط مایع كه پایة آن آبگوشت مغذي یا پروتئین 

 شده باشدآبکافت
10 

52.  
broth culture → liquid 
culture  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

53.  broth dilution test, 

tube dilution test 

سازي در آزمایش رقیق

 آبگوشت
 شناسیمیکرب

هاي اي از محیطكشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه

 باشدآبگوشتی كه غلظت پادزیست در آن كاهش یافته 
11 

54.  budding شناسیمیکرب زنیجوانه 
روش تکثیر غیرجنسی ازطریق رویش یک یاختة جدید از كنار 

 دهدیاختة دیگر كه بیشتر در مخمرها روي می
11 

55.  candle jar شناسیمیکرب دارظرف شمع 
ها را در شرایط فشار بیشتر توان كشتظرفی كه در آن می

 ( كردincubationگذاري )خانهاكسیددوكربن گرم
11 

56.  capsid  شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1پوشه 
هاي ویروس را احاطه پوششی پروتئینی كه مادۀ ژنی و پروتئین

 كندمی
8 

57.  capsomere 8 واحدهاي سازندۀ پوشه در ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست پارپوشه 

58.  carrier شناسیمیکرب حامل 
زا را با خود دارد و بالینی عامل بیماريفردي كه بدون هیچ نشانة 

 كندتواند آن را به دیگران منتقل میمی
11 

59.  caseation شناسیمیکرب شدگیپنیري 
شکل دارد و بیشتر در بیماري مردگی كه ظاهري پنیرينوعی بافت

 شودسل دیده می
11 

61.  cell culture 8 هاي حیوانی در شرایط آزمایشگاهییاختهكشت یا نگهداري  شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت یاخته 

 
cfu → colony forming 

unit  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

61.  charcoal yeast extract 

agar 

آگار عصارۀ مخمر 

 دارزغال
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

محیطی انتخابی كه حاوي آهن و سیتئین كافی براي تأمین 

 هاستاندامگاننیازهاي رشد برخی 
10 

62.  chocolate agar شناسی[میکرب-شناسی]زیست آگار شکالتی 

ها كه محیط كشت حاوي پپتون و هموگلوبین و ویتامین

( هموگلوبینی موجود در آن سبب denaturationواسرشتگی )

 شوداي شکالتی آن میرنگ قهوه

10 

63.  chronic carrier شناسیمیکرب حامل مزمن 
صورت درمان نشدن، در تمامی طول دورۀ زندگی حاملی كه در 

 كندخود ریزاندامگان را حمل می
11 

64.  ciliophora شناسی[میکرب-شناسی]زیست دارانمژك 
 ها كه سطح آنها با مژك پوشیده شده استیاخته�اي از تکشاخه

 * مصوب فرهنگستان اول
8 
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65.  cilium شناسی[میکرب-شناسی]زیست مژك 

مانندي كه به تعداد فراوان بر روي سطح یاخته یافت رشتهزائدۀ 

 كندجایی آن كمک میشود و به تغذیه و جابه�می

 * مصوب فرهنگستان اول

8 

66.  circular colony 10 اي گرد با لبة صافپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة گرد 

67.  clinical bacteriology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی بالینیباكتري 
هاي عفونی ناشی شناسی كه به مطالعة بیمارياي از باكتريشاخه

 پردازداز عوامل باكتریایی می
8 

68.  clinical microbiology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی بالینیمیکرب 
هاي عفونی شناسی كه به مطالعة بیمارياي از میکربشاخه

 پردازدمی
8 

69.  clinical mycology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی بالینیقارچ 
هاي عفونی ناشی از شناسی كه به مطالعة بیمارياي از قارچشاخه

 پردازدعوامل قارچی می
8 

71.  clinical parasitology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی بالینیانگل 
هاي عفونی ناشی از بیماريشناسی كه به مطالعة اي از انگلشاخه

 پردازدعوامل انگلی می
8 

71.  clinical virology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی بالینیویروس 
هاي عفونی ناشی شناسی كه به مطالعة بیمارياي از ویروسشاخه

 پردازداز عوامل ویروسی می
8 

72.  coculture 8 دو یا چند نوع یاخته در یک محیطزمان كشت هم شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت�هم 

73.  colonization 11 ها بر روي پوست یا غشاهاي مخاطیمستقر شدن ریزاندامگان شناسیمیکرب استقرار 

74.  colony 1 شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنه 
صورت تعدادي یاخته یا اندامگان از یک گونة مشخص كه به

 كنندمیاجتماع یا گروه معین و مجزا رشد 
10 

75.  colony counter شناسی[میکرب-شناسی]زیست شمارپَرگَنه 

اي ها در محیط كشتی كه داراي صفحهابزاري براي شمارش پرگنه

تر با مساحت معین هاي كوچکروشن و شفاف است و به بخش

 تقسیم شده است

10 

76.  colony forming unit 

counting method 

روش شمارش واحد 

 سازپَرگَنه
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

ها كه در آنها با توجه به هریک از دو روش شمارش ریزاندامگان

ها یا برحسب نوع اندامگان، شمارش یا برحسب مقدار كل یاخته

 گیردهاي زنده صورت مییاخته

10 

77.  colony forming unit, cfu 10 پَرگَنهدهندۀ واحد تشکیل شناسی[میکرب-شناسی]زیست سازواحد پَرگَنه 

78.  coloured colony 10 اي كه رنگی غیر از رنگ آگار داردپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة رنگی 

79.  
commensal flora → 
resident flora  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

81.  continuous culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت پیوسته 
 شود�طور پیوسته تجدید میبهكشتی كه در آن محیط مایع 

 continuous-flow cultureمتـ . كشت جاري 
8 

81.  continuous-flow culture 8 كشت پیوسته ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت جاري 
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82.  convex colony 10 دایره دارداي كه از سطح ظرف برآمدگی كامالً نیمپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة كوژ 

 CPE → cytopathic effect 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

83.  crateriform colony 10 اي شبیه به پَرگَنة برآمده با یک فرورفتگی توخالی در وسطپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة فنجانی 

84.  culture 3 شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت 

ها در یک محیط ریزاندامگان. محصول رشد نوع خاصی از 1

 مناسب

 شدهها تحت شرایط واپایش. رشد دادن ریزاندامگان2

8 

85.  culture medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط كشت 

طور ویژه براي رشد و نگهداري یا تركیب مایع یا جامدي كه به

 شودها تهیه میها یا سایر انواع یاختهانتقال ریزاندامگان

 mediumمتـ . محیط 

10 

86.  curled colony 10 هاي فردار شبیه به موي مجعداي با حاشیهپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة مجعد 

87.  cytopathic effect, CPE 10 ها در نتیجة عفونت ویروسیاثر ناشی از تغییر یا نابهنجاري یاخته شناسی[میکرب-شناسی]زیست آسیبیاثر یاخته 

88.  cytotoxin 10 هاي یک اندام خاص اثر سمی ویژه دارداي كه بر روي یاختهزهرابه شناسی[میکرب-شناسی]زیست زهرابهیاخته 

 
death phase → phase of 

decline  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

89.  defective virus شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروس ناقص 
ژنتیکی یا نداشتن عوامل مورد نیاز ویروسی كه به علت نارسایی 

 قادر به تکثیر نیست
10 

91.  differential medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط افتراقی 
ها با توجه به اشکال محیط جامدي كه در آن انواع اندامگان

 شوندمختلف رشد خود از هم متمایز می
10 

91.  dilution rate شناسیمیکرب سازيمیزان رقیق 
كشت پیوسته، میزان محیط كشتی كه به ظرف كشت وارد یا در 

 شوداز آن خارج می
11 

92.  dilution test شناسیمیکرب سازيآزمایش رقیق 
آزمایشی كه در آن اندامگان از نظر توانایی رشد در محیطی با 

 شودغلظت معین یک پادزیست مشخص بررسی می
11 

93.  diphasic medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط دوفازي 
كم بخشی از جزء جامد آن با مایع پوشیده شده محیطی كه دست

 است
10 

94.  dry colony 10 خوردهاي با ظاهر خشک و گاهی چینپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة خشک 

95.  dry heat شناسیمیکرب گرماي خشک 

ویژه داغ كه به سازي با استفاده از هواي خشکروشی براي سترون

آالت و سایر مواد جامد مقاوم به حرارت سازي شیشهبراي سترون

 رودبه كار می

11 

96.  ectoparasite 8 كندانگلی كه در سطح خارجی بدن میزبان زندگی می شناسی[میکرب-شناسی]زیست انگلبرون 
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97.  ectoparasiticide 8 انگلنابودكنندۀ برونعامل  شناسی[میکرب-شناسی]زیست كُشانگلبرون 

98.  ectozoa 11 كنندها كه در خارج از بدن میزبان خود زندگی میگروهی از انگل شناسیمیکرب زیانبرون 

99.  egg-yolk agar شناسی[میکرب-شناسی]زیست مرغآگار زردۀ تخم 
كافت مرغ كه در آن به دلیل آبمحیط كشت حاوي زردۀ تخم

 شودها ایجاد میپَرگَنهاي در اطراف لسیتین هاله
10 

111.  endodyogeny شناسیمیکرب دوزاییدرون 
نوعی تکثیر غیرجنسی كه در آن دو یاختة دختر درون یک یاختة 

 گیرندمادر شکل می
11 

111.  endogenous 10 اي كه منشأ آن درون یک اندامگان باشدویژگی هر عامل یا ماده شناسی[میکرب-شناسی]زیست زاددرون 

112.  endoparasite شناسی[میکرب-شناسی]زیست انگلدرون 
ها، زندگی ها یا بافتانگلی كه در درون بدن میزبان، در یاخته

 كندمی
8 

113.  endopolygeny شناسیمیکرب چندزاییدرون 
زنیِ نوعی تولیدمثل غیرجنسی كه در آن زادگان ازطریق جوانه

 شودیاختة مادر تولید می
11 

114.  endospore شناسیمیکرب هاگدرون 

شود و هاگی كه تحت شرایط كمبود مواد غذایی تشکیل می

معموالً در برابر حرارت و خشکی و عوامل ضدمیکربی و تابش 

 ( استvegetative cellهاي رویا )تر از یاختهمقاوم

11 

 engulfment → viropexis 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

115.  enriched medium  شناسی[میکرب-شناسی]زیست شدهغنیمحیط 

اي كه از انواع مواد مغذي یا عوامل رشد تهیه شده محیط پایه

ها را تقویت یا تشدید است تا امکان رشد نوع خاصی از اندامگان

 كند

10 

116.  enrichment medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست كنندهمحیط غنی 
ها به بعضی اندامگانسازي و تقویت و رشد محیطی كه براي غنی

 رودكار می
10 

117.  enterotoxin 10 گذاردهاي مخاط روده تأثیر میاي كه فقط بر یاختهزهرابه شناسی[میکرب-شناسی]زیست زهرابهروده 

118.  entire colony 10 اي با حاشیة كامل كه لبة آن گرد و صاف استپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة كامل 

119.  envelope 1 شناسی[میکرب-شناسی]زیست پوش 

ترین غشا در بعضی انواع ویروس كه �شناسی، خارجی. در ویروس1

 از جنس لیپوپروتئین است

 شناسی، مجموعة دیوارۀ یاخته و غشاي یاخته. در باكتري2

 *مصوب فرهنگستان اول

8 

111.  environmental 

microbiology 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی محیطیمیکرب

ها و كنش میکربشناسی كه به مطالعة برهماي از میکربشاخه

 پردازدزیست میمحیط
8 

111.  epimastigote شناسیمیکرب تاگمیان 

اي از تکوین كه یاختة تریپانوزوم در مرحلهخصوصیت ظاهري تک

( كوتاه و undulating membraneدر آن پردۀ مواج )

 ( در جلوي هسته قرار داردkinetoplastكینتوپالست )

11 

112.  epizoa شناسیمیکرب برزیان 
هاي حیوانی كه بر روي ها متشکل از انگلگروهی از ریزاندامگان

 كنندسطح بدن میزبان خود زندگی می
11 
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 etuve → incubator 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

113.  eubacteria شناسی[میکرب-شناسی]زیست هاهوباكتري 
هوازي اجباري كه هاگ تولید مثبت بیهاي گِرَماز باكتريگروهی 

 كنندنمی
10 

114.  exogenous 10 اي كه منشأ آن خارج از یک اندامگان باشدویژگی هر عامل یا ماده شناسی[میکرب-شناسی]زیست زادبرون 

115.  exosporium شناسیمیکرب هاگپوش 
تشکیل الیة سست و نازكی كه در قسمت خارجی پوشة هاگ 

 شودمی
11 

116.  exponential phase شناسی[میکرب-شناسی]زیست مرحلة نمایی 

ها اي از رشد كه به علت ثبات شرایط مطلوب، تعداد باكتريمرحله

 به شکل تصاعدي رو به افزایش است

 logarithmic phaseمتـ . مرحلة لگاریتمی 

10 

117.  extracellular 10 یاخته مربوط به بیرون شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايیاختهبرون 

118.  extremophil شناسی[میکرب-شناسی]زیست دوستفرین 
هایی كه تمایل به زندگی در محیطی خاص باكتريهریک از كهن

 با دما و نمک زیاد داشته باشد
10 

 
factory area → 
viroplasm  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

119.  facultative anaerobe شناسی[میکرب-شناسی]زیست هوازي اختیاريبی 
هوازي قادر به ریزاندامگانی كه در هر دو شرایط هوازي و بی

 زندگی است
10 

121.  facultative parasite شناسیمیکرب انگل مختار 
صورت وابسته به اندامگانی دیگر و هم تواند هم بهانگلی كه می

 مستقل از آن زندگی كند
11 

121.  fastidious شناسی[میکرب-شناسی]زیست پُرنیاز 
ریزاندامگانی كه براي رشد به تغذیه یا محیط كشت پیچیده نیاز 

 دارد
8 

122.  filamentous colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايپَرگَنة رشته 
هاي ظریف زیادي از مركز به طرف بیرون آن اي كه رشتهپَرگَنه

 كنندرشد می
10 

123.  filiform colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة مویی 
مانندي است كه از هاي نخهاي آن داراي رشتهاي كه حاشیهپَرگَنه

 كنندمركز به سمت بیرون رشد می
10 

124.  fimbria شناسی[میکرب-شناسی]زیست كُرك 
هاي هاي پروتئینی نازك بر روي سطح برخی یاختههریک از رشته

 میکربی
8 

125.  
flagellar motor → basal 

body 1  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

126.  flagellate 1 8 ریزاندامگان داراي یک یا چند تاژك شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1دار �تاژك 

127.  flagellate 2 8 ویژگی ریزاندامگانی كه یک یا چند تاژك دارد شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2دار �تاژك 

128.  flagellin 8 دهندۀ پروتئین در تاژك باكتريزیرواحد تشکیل شناسی[میکرب-شناسی]زیست تاژكینه 
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129.  flagellum شناسی[میکرب-شناسی]زیست تاژك 

زند و اندام حركتی �مانندي كه از سطح یاخته بیرون میزائدۀ رشته

 ها استباكتري

 * مصوب فرهنگستان اول

8 

 flambage → flaming 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

131.  flaming, flambage 

(fr.) 
 شناسیمیکرب زنیشعله

منظور ترین قسمت شعله بهمواجهة مختصر شیء با داغ

 سازي سطح آنسترون
11 

131.  flat colony 10 رسدسطح با سطح آگار به نظر میاي كه همپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة تخت 

132.  flora 1 → microflora 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

133.  forspore, prespore 11 قسمتی از یاخته كه در حال تبدیل شدن به هاگ است شناسیمیکرب هاگپیش 

134.  fungaemia → fungemia 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

135.  fungal colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة قارچی 
از مخمرها، كه به پَرگَنة باكتریایی ها، مانند بعضی اي از قارچتوده

 شباهت دارد و با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
10 

136.  fungemia/ fungaemia, 

mycethemia, mycohemia 
 8 وجود قارچ در خون شناسی[میکرب-شناسی]زیست خونیقارچ

137.  fungistatic شناسی[میکرب-شناسی]زیست ایستانقارچ 
هاي كم برخی از انواع قارچ�و تکثیر دستِهر ماده یا عاملی كه رشد 

 كندموجود در فضاي تحت اثر خود را متوقف می
8 

 gelose → agar 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

138.  glycocalix → glycocalyx 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

139.  glycocalyx/ glycocalix شناسی[میکرب-شناسی]زیست قندپوسته 
ها كه روي بسیاري از ساكاریدها یا گلیکوپروتئین�پلیاي از الیه

 پوشاند�ها را مییاخته
8 

141.  glycoprotein شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروتئینقند 
هایی كه در ساختار خود یک یا چند دنبالة كربوهیدراتی پروتئین

 دارند كه با پیوند كوواالنسی به آنها متصل است
10 

141.  Gram negative شناسی[میکرب-شناسی]زیست منفیگِرَم 

آمیزي گَِرم، در مرحلة هایی كه در روش رنگویژگی باكتري

سهولت از هاي آلی نظیر الکل، رنگ اولیه را بهبري با حاللرنگ

 دهنددست می

10 

142.  Gram positive شناسی[میکرب-شناسی]زیست مثبتگِرَم 
گِرَم رنگ اولیه را آمیزي هایی كه در روش رنگویژگی باكتري

 بري مقاوم هستندكنند و در برابر مرحلة رنگحفظ می
10 

143.  Gram stain شناسی[میکرب-شناسی]زیست آمیزي گِرَمرنگ 

اي از شناسی كه براساس آن دستهآمیزي در باكترينوعی رنگ

اي دیگر به رنگ بنفش ها به رنگ قرمز )گِرَم منفی( و دستهباكتري

شوند؛ نام این شیوه برگرفته از نام دانشمند دیده می)گِرَم مثبت( 

 دانماركی، كریستین گِرَم، است

10 
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144.  halophile 10 موجودي كه براي رشد مناسب به نمک با غلظت زیاد نیاز دارد شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1دوستنمک 

145.  halophilic شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2دوستنمک 
رشد مناسب به نمک با غلظت زیاد نیاز ویژگی موجودي كه براي 

 دارد
10 

146.  halotolerant 10 تواند رشد كندهاي بسیار غلیظ میكافموجودي كه در برق شناسی[میکرب-شناسی]زیست تابنمک 

147.  hanging drop شناسیمیکرب آویزروش قطره 
ها در روشی عینی و مستقیم براي مشاهدۀ تحرك ریزاندامگان

 محیط مایع
11 

148.  helical symmetry 10 ها به شکل مارپیچ منظمساختار ویروسی متقارن برخی از ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست تقارن مارپیچی 

149.  helper virus 10 كنندۀ فرایند تکثیر ویروس دیگر استویروسی كه تسهیل شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروس یاور 

 
HFR donor → high 

frequency 

recombination donor 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

151.  
high frequency 

recombination donor, 

HFR donor 

دهندۀ نوتركیبی 

 پُربسامد
 شناسیمیکرب

( كه در اثر درج یک دیسک conjugalشده )یوغنوعی دهندۀ هم

 آیدتن یک باكتري به وجود میدر فام
11 

151.  hook  8 شود�شکلی كه به رشته متصل میساختار پروتئینی خمیده شناسی[میکرب-شناسی]زیست 3قالب 

152.  hyperparasite 11 دهدها را طعمه خود قرار میانگلی كه سایر انگل شناسیمیکرب اَبَرانگل 

153.  icosahedral symmetry شناسی[میکرب-شناسی]زیست وجهیتقارن بیست 
 وجهیها كه به شکل بیستساختار هندسی متقارن برخی ویروس

 منتظم است
10 

154.  inclusion body شناسی[میکرب-شناسی]زیست جسم گنجیده 
هریک از فضاهاي غیرطبیعی حاوي محصوالت ویروسی كه در طی 

 شودعفونت ویروسی ایجاد می
10 

155.  incubation شناسیمیکرب گذاريخانهگرم 
شده در شرایط خاص محیطی براي نگهداري محیط كشت تلقیح

 منظور تأمین شرایط مناسب رشدبهزمانی معین مدت
11 

156.  incubation period 11 زا و ظهور عالئم بیماريفاصلة زمانی بین مواجهه با عامل بیماري شناسیمیکرب دورۀ نهفتگی 

157.  incubator, etuve شناسیمیکرب خانهگرم 
زمان معین در ها را در دماي مشخص و براي مدتاتاقکی كه كشت

 كنندمیآن نگهداري 
11 

158.  industrial microbiology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی صنعتیمیکرب 

ها یا شناسی كه به نحوۀ استفاده از میکرباي از میکربشاخه

هاي میکربی براي تولید مواد غذایی و كاالهاي آرایشی و فراورده

 پردازدبهداشتی و جز آن در مقیاس صنعتی یا تجاري می

8 

159.  intercellular 10 هایاختهشده در بین واقع شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايیاختهبین 

161.  intracellular 10 یاختهداده در درون رُخ شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايیاختهدرون 
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161.  irregular colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة نامنظم 
هاي ناهموار گسترش یافته و لبهصورت اي كه از مركز بهپَرگَنه

 نامنظم دارد
10 

162.  large colony 10 مترمیلی 8تر از اي بزرگپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة بزرگ 

163.  latent viral infection  شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروسیعفونت نهان 
عفونی عفونتی كه در آن تا زمان فعال شدن ویروس، ذرات ویروس 

 قابل تشخیص نیستند
10 

 
leishmanial stage → 

amastigote  
 شناسیمیکرب

 
11 

164.  liquid culture, broth 

culture 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت در مایع

ها در یک محیط ( میکربinoculationكشت حاصل از تلقیح )

 مایع
8 

165.  liquid medium 10 محیط كشتی كه فاقد عامل جامدساز است شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط مایع 

166.  lobate colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايپَرگَنة كنگره 
شکل به دار آن انشعابات انگشتیهاي لَپاي كه در حاشیهپَرگَنه

 كنندطرف بیرون رشد می
10 

167.  logarithmic phase 10 مرحلة نمایی ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست مرحلة لگاریتمی 

168.  lophotrichous شناسیمیکرب تاژكقطب 
اي كه در یک یا هر دو قطب آن یک دسته تاژك ویژگی یاخته

 وجود دارد
11 

169.  lysis  10 پاشیدگی دیوارۀ آنتخریب یاخته براثر ازهم شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1كافت 

171.  lysogen 10 شودكافت در یک یاخته میعاملی كه باعث القاي  شناسی[میکرب-شناسی]زیست آماكافت 

171.  lysogenesis 10 ایجاد كافت شناسی[میکرب-شناسی]زیست زاییكافت 

172.  lysogenic 10 آماییمربوط به كافت شناسی[میکرب-شناسی]زیست آمایشیكافت 

173.  lysogenic cycle 10 آماییكافت ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست آماییچرخة كافت 

174.  lysogenicity 10 قابلیت ایجاد كافت شناسی[میکرب-شناسی]زیست زایاییكافت 

175.  lysogeny شناسی[میکرب-شناسی]زیست آماییكافت 

خوار در ژنگان ( مادۀ ژنتیکی یک باكتريintegrationادغام )

ها و نهایتاً كافت تواند به تولید ویریونباكتري میزبان كه می

 باكتري میزبان بینجامد

 lysogenic cycleآمایی متـ . چرخة كافت

10 

176.  lytic cycle شناسی[میکرب-شناسی]زیست چرخة كافت 
ها و رها چرخة فعال تکثیر در ویروس كه به تولید زادگان ویرویون

 شودشدن آنها از یاختة میزبان منجر می
10 
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177.  mastigophora 8 ها كه تاژك دارندايیاختهتکاي از زیرشاخه شناسی[میکرب-شناسی]زیست داران�تاژك 

178.  matrix protein, MP شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروتئین بستره 
پوشه و پوشش ویروس را پر پروتئینی غیرقندي كه فضاي بین ژن

 كندمی
10 

179.  mechanical vector شناسیمیکرب ناقل مکانیکی 

از یک زا را ویژه یک بندپا كه عامل بیمارياندامگان زنده و به

كند، اما وجود آن براي تکثیر میزبان به میزبان دیگر منتقل می

 ریزاندامگان ضروري نیست

11 

181.  medical bacteriology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی پزشکیباكتري 
زا در هاي بیماريشناسی كه به مطالعة باكترياي از باكتريشاخه

 پردازدانسان می
8 

181.  medical microbiology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی پزشکیمیکرب 
زا در هاي بیماريشناسی كه به مطالعة میکرباي از میکربشاخه

 پردازدانسان می
8 

182.  medical mycology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی پزشکیقارچ 
 زا در انسانهاي بیماريشناسی كه به مطالعة قارچاي از قارچشاخه

 پردازدمی
8 

183.  medical parasitology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی پزشکیانگل 
زا در انسان هاي بیماريشناسی كه به مطالعة انگلاي از انگلشاخه

 پردازدمی
8 

184.  medical virology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی پزشکیویروس 
زا در هاي بیماريویروسشناسی كه به مطالعة اي از ویروسشاخه

 پردازدانسان می
8 

185.  medium 10 محیط كشت ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط 

186.  merogony, 

schizogony 
 شناسیمیکرب زایینارینه

تکثیر چندتایی غیرجنسی كه در آن یک یاختة والد در بدن 

 شودمیزبان، به بیش از دو یاختة مستقل تقسیم می
11 

187.  meront, schizont شناسیمیکرب نارینه 
ها كه در آن تعداد یاختهاي در تکثیر غیرجنسی بعضی تکمرحله

 شود( تولید میmerozoiteزیادي ناردانک )
11 

188.  merozoite, 

schizozoite 
 11 زاییاي حاصل از مرحله نارینهیاختههاي تکهریک از اندامگان شناسیمیکرب ناردانک

189.  methanophilic 10 پروردمتان ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست دوستمتان 

191.  methanotroph شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروردمتان 
 هر اندامگانی كه قادر به دگرگشت متان باشد

 methanophilicدوست متـ . متان
10 

191.  methanotrophy شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروردگیمتان 
انرژي مورد نیاز خود را از دگرگشت فرایندي كه در آن اندامگان 

 كندمتان تأمین می
10 

192.  methylotroph شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروردمتیل 

ریزاندامگانی كه نیاز خود به كربن و انرژي را از دگرگشت تركیبات 

كربنة حاوي گروه متیل یا از تركیباتی كه حاوي دو یا چند یک

اند، به یکدیگر متصل نشدهطور مستقیم گروه متیل هستند و به

 كندتأمین می

10 
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193.  methylotrophy شناسی[میکرب-شناسی]زیست پروردگیمتیل 

فرایندي كه در آن ریزاندامگان انرژي مورد نیاز خود را از 

دگرگشت تركیبات یک كربنة حاوي گروه متیل یا از تركیباتی كه 

یکدیگر  طور مستقیم بهحاوي دو یا چند گروه متیل هستند و به

 كنداند تأمین میمتصل نشده

10 

194.  microaerophile شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1هوادوستكم 
اي كه براي رشد به غلظتی از اكسیژن، باكتري هوازي اجباري

 تر از غلظت اتمسفر نیاز داردپایین
10 

195.  microaerophilic شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2هوادوستكم 
اي كه براي رشد به غلظتی از هوازي اجباريویژگی باكتري 

 اكسیژن، پایین از غلظت اتمسفر نیاز دارد
10 

196.  microbe شناسی[میکرب-شناسی]زیست میکرب 

ها و ها و باكتريهاي میکروسکوپی شامل برخی جلبک. اندامگان1

 هاها و ویروسیاختهها و تکقارچ

 زا. هر اندامگان میکروسکوپی بیماري2

8 

197.  microbicidal 

concentration 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست كُشی�غلظت میکرب

كُشی صورت �كُش كه در آن میکرب�محدودۀ غلظتی از میکرب

 گیردمی
8 

198.  microbicide شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2كُش میکرب 
هاي موجود در فضاي تحت اثر خود را هر ماده یا عاملی كه میکرب

 كشدمی
8 

199.  microbiology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسیمیکرب 
ها و ها و ارتباطات و اثرات آنها بر دیگر اندامگانمطالعة ریزاندامگان

 نیز محیط
8 

211.  microbistatic شناسی[میکرب-شناسی]زیست ایستانمیکرب 
كم برخی از انواع هر ماده یا عاملی كه رشد و تکثیر دستِ

 كندفضاي تحت اثر خود را متوقف میهاي موجود در میکرب
8 

211.  microflora, normal 
microbial flora, flora 1 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست ریزگان

طور طبیعی در هایی كه بهشناسی، مجموعة ریزاندامگاندر میکرب

 محیط یا محل خاصی وجود دارند

 normal floraمتـ . ریزگان طبیعی 

8 

212.  microgametocyte, 

microgamont 
 11 كندیاختة نر كه تعداد زیادي ریزكامه تولید میكام شناسیمیکرب یاختهریزكام

 
microgamont → 

microgametocyte  
 شناسیمیکرب

 
11 

213.  minimum medium 10 محیط كشتی كه فاقد برخی عوامل رشد است شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط كمینه 

214.  mixed culture 8 كشت حاوي دو یا چند نوع ریزاندامگان شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت مخلوط 

215.  moist heat شناسیمیکرب گرماي مرطوب 
ویژه بخار سازي با استفاده از حرارت مرطوب، بهروشی براي سترون

 شوندها كشته میها یاختهآب كه در آن با منعقد كردن پروتئین
11 

216.  molecular bacteriology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی مولکولیباكتري 
ها با استفاده از شناسی كه به مطالعة باكترياي از باكتريشاخه

 پردازدهاي تشخیص مولکولی میفنّاوري
8 

217.  molecular microbiology 8 تشخیص مولکولی هايها با استفاده از فنّاوريمطالعة میکرب شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی مولکولیمیکرب 

218.  molecular mycology 8 هاي تشخیص مولکولیها با استفاده از فنّاوريمطالعة قارچ شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی مولکولیقارچ 
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219.  molecular parasitology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی مولکولیانگل 
استفاده از ها با كنش آنها با میزبانها و برهممطالعة انگل

 هاي تشخیص مولکولیفنّاوري
8 

211.  molecular virology 8 هاي تشخیص مولکولیها با استفاده از فنّاوريمطالعة ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسی مولکولیویروس 

211.  monotrichous 11 اي كه یک تاژك در یکی از دو سر خود داردویژگی یاخته شناسیمیکرب تاژكتک 

 MP → matrix protein 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

212.  mucoid colony 10 رسد سطح آن با مخاط پوشیده شده استاي كه به نظر میپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة مخاطی 

213.  multiple fission شناسیمیکرب شکافت چندتایی 
به چند  یاختگان كه در آن یک یاختة مادرنوعی تکثیر در تک

 شودیاختة دختر مشابه و مجزا و مستقل تقسیم می
11 

214.  
mycethemia → 

fungemia/ fungaemia  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

215.  
mycohemia → 

fungemia/ fungaemia  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

216.  mycology 8 هادانش مطالعة قارچ شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسیقارچ 

217.  mycophage 8 شودویروسی كه باعث عفونت و تالشی قارچ می شناسی[میکرب-شناسی]زیست خوارقارچ 

218.  Negri body  شناسی[میکرب-شناسی]زیست نِگريجسم 

یاخته و گاهی شکل كه در میانمرغیاجسام گنجیدۀ گرد یا تخم

هاي آلوده به ویروس هاري افراد مبتال، پس از مرگ یاختهدر پی

 شودآنها، دیده می

10 

219.  neureotoxin 10 كنداي كه بافت عصبی را مسموم یا تخریب میزهرابه شناسی[میکرب-شناسی]زیست زهرابهپی 

221.  nonfastidious 8 هایی كه به تغذیة پیچیده نیاز ندارندباكتري شناسی[میکرب-شناسی]زیست نیازكم 

221.  normal flora 8 ریزگان ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست ریزگان طبیعی 

222.  
normal microbial flora 

→ microflora  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

223.  nucleocapsid 10 كنندۀ آنمجموعة ژنگان ویروس و پوشة احاطه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پوشهژن 

224.  nutrient agar شناسی[میکرب-شناسی]زیست آگار مغذي 
صورت جامد درصد آگار به 2تا  1/5مغذي كه با افزودن آبگوشت 

 درآمده است
10 

225.  nutrient broth شناسی[میکرب-شناسی]زیست آبگوشت مغذي 
محیط پایة مایعی كه با محلول عصارۀ گوشت و پپتون و 

 شودكلرور تهیه میسدیم
10 
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226.  obligatory parsite 11 ماندن به یک میزبان مشخص وابسته استانگلی كه براي زنده  شناسیمیکرب انگل مجبور 

227.  old culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت كهنه 
زمان طوالنی نگهداري شده است و درنتیجه كشتی كه براي مدت

 تغییرات مخربی در آن روي داده است
8 

228.  opportunist شناسی[میکرب-شناسی]زیست طلبفرصت 
است، اما در میزبانی كه  خطر�طور طبیعی بیاندامگانی كه به

 شود�زا میمقاومت او كاهش یافته است بیماري
8 

229.  opportunistic infection شناسی[میکرب-شناسی]زیست طلبعفونت فرصت 
شود، مگر �عفونت ناشی از اندامگانی كه معموالً باعث بیماري نمی

 دیده باشددر شرایطی كه دستگاه ایمنی بدن آسیب 
8 

231.  opportunistic pathogen شناسی[میکرب-شناسی]زیست طلبزاي فرصتبیماري 

ها، كه در افرادي كه ویروس زاهاي عفونی، از جملهنوعی از بیماري

طلب هاي فرصتایمنی آنها سركوب شده است، باعث عفونت

 شوندمی

8 

231.  outgrowth شناسیمیکرب رویش 
ظهور یک یاختة رویاي هاي خارجی كه به تخریب پوسته و الیه

(vegetative cellجدید منجر می )شود 
11 

232.  parasite 1 شناسی[میکرب-شناسی]زیست انگل 

طور اجباري یا اختیاري در درون یا بر روي موجود موجودي كه به

كند و براي ادامة زندگی به میزبان نیازمند زندۀ دیگر زندگی می

 است

 * مصوب فرهنگستان اول

8 

233.  parasiticide شناسی[میکرب-شناسی]زیست كُشانگل 
هاي موجود در محیط تحت اثر خود را هر ماده یا عاملی كه انگل

 كشدمی
8 

234.  parasitology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسیانگل 
هاي مختلف شناسی و پزشکی كه به جنبهاي از زیستشاخه

 پردازدو میزبان می هاي انگلی و روابط انگلزیستی و بیماريهم
8 

235.  pathogenicity 11 قابلیت یک عامل عفونی در ایجاد بیماري شناسیمیکرب زایاییبیماري 

236.  periplasmic space 11 منفیهاي گرمفضاي بین غشاي درونی و غشاي بیرونی در باكتري شناسیمیکرب غشاییفضاي میان 

237.  peritrichous 11 اي كه در سرتاسر سطح آن تاژك وجود داردیاختهویژگی  شناسیمیکرب پخش تاژك 

238.  Petri dish culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت پِتري 

ها در سطح محیطی جامد، معموالً آگار یا كشتی كه در آن میکرب

 كنندژالتین، و در ظرف پتري رشد می

 plate cultureمتـ . كشت سطحی 

8 

239.  phage → bacteriophage 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

241.  phase of decline, death 

phase 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست مرحلة میرایی

ها، پس از گذشت مدتی در مرحلة اي از رشد باكتريمرحله

یابد تا به شدت كاهش میها بهایستایی، كه در آن تعداد باكتري

 حالت پایا برسد

10 

241.  phenotypic mixing  شناسی[میکرب-شناسی]زیست نموديرُخآمیختگی 
ایجاد عفونت ازطریق آمیخته شدن دو ویروس متفاوت، ازطریق 

 ژنگان یکی از آنها
10 

242.  phototaxis 11 حركت مستقیم یا غیرمستقیم اندامگان به سمت شدت نور بیشتر شناسیمیکرب نوررَوي 
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243.  pilin 8 دهندۀ مویَک باكتريتشکیلپروتئین  شناسی[میکرب-شناسی]زیست مویَکینه 

244.  pilus شناسی[میکرب-شناسی]زیست مویَک 

مانند ظریفی كه به تعداد فراوان در سطح برخی از زائدۀ رشته

شود و خصوصیات پادگنی و عملکردهاي �ها یافت میباكتري

 گیردجنسی یاخته از آن منشأ می

8 

245.  pitted colony 10 اي كه به درون آگار فرو رفته استپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة گود 

246.  plate culture 8 كشت پِتري ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت سطحی 

 
plate dilution test → 

agar dilution test  
 شناسیمیکرب

 
11 

 prespore → forspore 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

247.  primary culture  شناسی[میکرب-شناسی]زیست اولیهكشت 
( میکرب برگرفته از محیط inoculationكشت حاصل از تلقیح )

 طبیعی
8 

248.  programmed cell death 
شدۀ ریزيمرگ برنامه

 یاخته
 10 ايیاخته خزان ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست

249.  promastigote شناسیمیکرب تاژكپیش 

اي از تکوین كه در مرحله یاخته تریپانوزومخصوصیت ظاهري تک

( cell bodyاي )یاختهدر آن تاژك آزاد در سمت قدامی جسم

 شودمشاهده می

11 

251.  protista شناسیمیکرب آغازیان 
اي ساده كه شامل گیاه و حیوان هاي هوهستهاي از اندامگانسلسله

 شودو قارچ نمی
11 

251.  proton motive force شناسی[میکرب-شناسی]زیست نیروي محرك پروتونی 
نیروي ناشی از اختالف پتانسیل الکتریکی بین سطح داخلی و 

 خارجی غشاي باكتري
10 

252.  protozoa شناسیمیکرب یاختگانتک 
اي با یاختههاي تکگروهی بسیار متنوع متشکل از ریزاندامگان

 خصوصیات شبیه به گیاهان یا جانوران
11 

253.  protozoal colony  شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايیاختهتکپَرگَنة 
هاي متغیر ها با اندازهیاختهاي متشکل در تعداد اندكی از تکتوده

 كه با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است
10 

254.  provirus شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروسپیش 
شده نوعی ژنگان ویروسی كه به شکل دِنا با ژنگان یاختة آلوده

 قابلیت تکثیر دارد شود وتلفیق می
10 

255.  pseudovirion 10 ویریونی كه فقط داراي مادۀ ژنتیکی میزبان است شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویریون كاذب 

256.  psychrotroph شناسی[میکرب-شناسی]زیست سرماپرورد 

تواند در دماي پایین، بین صفر تا پنج درجة كه می اندامگانی

تا  15بهینه براي رشد آن بین  سلسیوس، رشد كند، هرچند دماي

 درجة سلسیوس است 21

10 

257.  punctiform colony 10 اي به شکل نقاط بسیار كوچکپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايپَرگَنة نقطه 
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258.  pure culture  8 كشت حاوي یک سویة میکربی خالص شناسی[میکرب-شناسی]زیست 1كشت خالص 

259.  raised colony  10 اي كه از سطح ظرف اندكی برآمدگی داردپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست برآمدهپَرگَنة 

261.  recurrent viral infection 
عفونت عودكنندۀ 

 ویروسی
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

عفونتی كه در آن ویروس نهفته مجدداً تحت شرایط خاص فعال 

 شودمی
10 

261.  reservoir شناسیمیکرب مخزن 
كند و طور طبیعی در آن زندگی میزا بهعامل بیماريجایی كه 

 یابدتکثیر می
11 

262.  resident flora, 

commensal flora 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست ریزگان مقیم

ریزگانی كه در یک مقطع سنی و براي مدتی طوالنی در اندامی 

 شود�مانند روده یافت می
8 

263.  retrograde transport 10 ها در اعصاب در جهت عکس جریان اصلی ورودانتقال ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست ترابُرد واسو 

264.  rhizoid colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايپَرگَنة ریشه 
مانند آن به طرف هاي ضخیم و معدود ریشهاي كه رشتهپَرگَنه

 كنندبیرون رشد می
10 

265.  satellite virus شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروس یاورنیاز 
ویروسی كه اغلب از طریق جهش در طی تکثیر ویروس ایجاد 

 شناختی براي تکثیر استشود و فاقد عملکردهاي ژنمی
10 

 
schizogony → 

merogony  
 شناسیمیکرب

 
11 

 schizont → meront 
 

 شناسیمیکرب
 

11 

 
schizozoite → 

merozoite  
 شناسیمیکرب

 
11 

266.  selective culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت انتخابی 

ها در محیطی عموماً جامد و حاوي كشتی كه در آن ریزاندامگان

شود، رشد �هایی كه موجب رشد یک گونة خاص میافزودنی

 كنندمی

8 

267.  selective medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط انتخابی 
ها رشد بقیه را مهار از باكتريمحیطی كه غیر از انواع اندكی 

 كندمی
10 

268.  self assembly/self-

assembly 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست خودگردایش

آنکه قابلیت ایجاد ساختارهایی از زیرواحدهاي سازندۀ آن بی

منبعی بیرونی اطالعاتی دربارۀ نحوۀ ساخت ساختارهاي اولیه ارائه 

 دهد

10 

 
self-assembly → self 

assembly  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

269.  semi-solid medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست جامدمحیط نیمه 
كنند، محیطی كه براي اهدافی خاص مقداري آگار به آن اضافه می

 اما با غلظتی كه محیط منعقد )سفت( نشود
10 

271.  shake culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت تکانشی 
كشت در مایع كه در ان با حركت مداوم و هوادهی امکان نوعی 

 شودهاي هوازي فراهم میرشد میکرب
8 
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271.  shiny colony شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة براق 
 اي با ظاهر براق و مرطوبپَرگَنه

 wet colonyمتـ . پَرگَنة مرطوب 
10 

272.  simple medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط ساده 
محیطی حاوي كربن و منابع انرژي و ازت غیرآلی در یک محلول 

 بافري
10 

273.  slant culture, slope 
culture 

 8 دار در لولة آزمایشكشت بر روي یک محیط جامد شیب شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت درشیب

274.  slime layer شناسی[میکرب-شناسی]زیست الیهلعاب 
سستی بر روي ها كه بهباكتريترشحات منتشرشده از سطح 

 اندباكتري چسبیده
8 

275.  
slope culture → slant 

culture  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

276.  small colony 10 مترمیلی 2تا  1اي نسبتاً كوچک به اندازۀ پَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة كوچک 

277.  solid medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط جامد 
كننده مانند آگار محیطی مغذي كه با افزودن عامل سفت

 شودجامدسازي می
10 

278.  spike 2 8 نوعی برجستگی بر روي سطح ذرۀ ویروسی شناسی[میکرب-شناسی]زیست خار 

279.  spindle colony 10 دوك اي طویل و باریک شبیه بهپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة دوكی 

281.  sporoblast شناسیمیکرب سازهاگ 
ها قبل از تشکیل اي از تکثیر غیرجنسی در برخی انگلمرحله

 ( در آنsporosoiteها )دانهیاخته و پیدایش هاگمام
11 

281.  sporocyst 11 هاي تولیدمثلیها یا یاختهكیسة دربرگیرنده هاگ شناسیمیکرب هاگدان 

282.  sporogony شناسیمیکرب زاییهاگ 

اي غیرجنسی در چرخة زندگی یک انگل كه در آن مرحله

ها ها درون اواوسیستدان( و هاگsporozoiltesها )هاگدانه

(oocystsتکوین می )یابند 

11 

283.  sporozoite 11 شودهاگی كه پس از بارور شدن تشکیل می شناسیمیکرب دانههاگ 

284.  sporulation شناسیمیکرب آوريهاگ ( فرایند تشکیل و تکوین هاگ در اواوسیستoocyst) 11 

285.  stab culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست ايكشت سنبه 
( از سطح تا عمق inoculationنوعی كشت كه در آن تلقیح )

 شود�محیط كشت جامد انجام می
8 

286.  stationary phase شناسی[میکرب-شناسی]زیست مرحلة ایستایی 
ها، براي مدتی ثابت كه در طی آن تعداد باكترياي از رشد مرحله

 ماندباقی می
10 

287.  strain 1  شناسی[میکرب-شناسی]زیست 2سویه 
هاي موجود در هایی كه با سایر اندامگانیک گروه از اندامگان

 همان گونه در یک یا چند خصوصیت وراثتی متفاوت باشند
8 

288.  subculture 2 8 عمل تهیة یک كشت تازه از كشت قبلی شناسی[میکرب-شناسی]زیست واكشت 
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289.  
synchronised culture/ 

synchronized culture → 
synchronous culture  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

291.  
synchronized culture → 

synchronous culture  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
8 

291.  
synchronous culture, 

synchronised culture/ 
synchronized culture 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت همگام
ها ازنظر چرخة رشد و تقسیم تقریباً كشتی كه در آن تمام یاخته

 در یک مرحله قرار دارند
8 

292.  syncytium شناسی[میکرب-شناسی]زیست یاختهمیانهم 
اي یاخته( میانfusionآمیزي )اي كه از درهمساختاري چندهسته

 شودچند یاختة مجاور هم حاصل می
10 

293.  temporary carrier شناسیمیکرب حامل موقت 
كند حاملی كه فقط در طول دورۀ نهفتگی ریزاندامگان را حمل می

 شودو به محض بروز عوارض بالینی درمان می
11 

 
thermoduric → 

thermotolerant  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

294.  thermotolerant, 

thermoduric 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست گرماتاب

تواند در گرمایی كه براي بسیاري از اندامگانی كه می

 هاي رویشی كشنده است زنده بماندریزاندامگان
10 

295.  tissue culture شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشت بافت 
اي در ژلههاي زنده در محیط مایع یا كشت یا نگهداري بافت

 شرایط آزمایشگاهی
8 

 toxoid → anatoxin 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

296.  transient flora شناسی[میکرب-شناسی]زیست ریزگان گذرا 
زایی كه مدت كوتاهی در بدن زا یا بالقوه بیماريریزگان غیربیماري

 شود�ساكن می
8 

297.  translucent colony 10 اي كه مانند شیشه یا قطرۀ آب روشن و شفاف استپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگَنة شفاف 

298.  transport medium شناسی[میکرب-شناسی]زیست محیط انتقالی 
زا و اجتناب از هاي بیماريمحیطی براي زنده نگه داشتن باكتري

 ها در حین انتقال از بیمار به آزمایشگاهكنندهرشد سایر آلوده
10 

299.  triple sugar iron agar, 

TSI 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست دارقندي آهنآگار سه

و سه قند الكتوز و  PHمحیطی افتراقی حاوي معرف رنگین 

هاي ساكاروز و گلوكوز براي شناسایی الگوي تخمیر باسیل

 منفیگرم

10 

311.  trypomastigote شناسیمیکرب تاژكپس 

اي از تکوین كه تریپانوزوم در مرحلهیاخته خصوصیت ظاهري تک

( در پشت هسته قرار دارد و kinetoplastدر آن كینتوپالست )

 پردۀ مواج كامل است

11 

 
TSI → triple sugar iron 

agar  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

 
tube dilution test → 

broth dilution test  
 شناسیمیکرب

 
11 

311.  tyndallization شناسی[میکرب-شناسی]زیست سازيتَندلی 

سازي كه در آن مواد را به مدت سه منظور سترونفرایندي غالباً به

درجة  111تا  81ساعته بین هاي یکروز متوالی در دوره

هاي حد واسط در دماي اتاق دهند و در دورهسلسیوس حرارت می

 كنندیا بدن نگهداري می

10 
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312.  umbilicate colony 10 اي با مركز فرورفته و مقعرپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست دارپَرگَنة ناف 

313.  umbonate colony 10 اي شبیه به پَرگَنة برآمده با یک برآمدگی كوچک در مركزپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست پرگَنة پستانکی 

314.  undulate colony 10 دار و نامنظماي با لبة موجپَرگَنه شناسی[میکرب-شناسی]زیست دارپَرگَنة موج 

315.  vector شناسیمیکرب ناقل 
یک اندامگان زنده نظیر بندپا كه بیماري را از فردي به فرد دیگر 

 كندمنتقل می
11 

316.  vegetative cell 11 شکل رویا ← شناسیمیکرب یاختة رویا 

317.  vegetative form شناسیمیکرب شکل رویا 
متـ اي كه در آن اندامگان رشد و تغذیه و تکثیر فعاالنه دارد مرحله

 vegetative cellياختة رويا   .
11 

318.  vehicle 11 شودزا ازطریق آن منتقل میجان كه ریزاندامگان بیماريمحیط بی شناسیمیکرب محمل 

319.  viral infection 10 شودزا ایجاد میهاي بیماريبیماري عفونی كه از طریق ویروس شناسی[میکرب-شناسی]زیست عفونت ویروسی 

311.  viral load 10 هاگیري تعداد ویروساندازهمقدار كمّی قابل شناسی[میکرب-شناسی]زیست بار ویروس 

311.  viral particle → virion 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

312.  viral replication شناسی[میکرب-شناسی]زیست همتاسازي ویروسی 
ویروس فرایندي كه در آن از روي یک ویروس والد، ویروس یا شبه

 شودجدید تولید می
10 

313.  viral transduction شناسی[میکرب-شناسی]زیست ترارسانی ویروسی 
انتقال دِناي حلقوي از یک یاخته به یاختة دیگر توسط ویروس كه 

 شودبه بیان ژنگان خارجی منجر می
10 

 viricidal → virucidal 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

314.  virion, viral particle, 

virus particle 
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویریون

اي از چرخة زندگی خود كه در محیط خارج از ویروس در مرحله

 شود و الزاماً شامل مادۀ ژنی و پوشه است�یاخته در بدن یافت می
8 

315.  viroceptor شناسی[میکرب-شناسی]زیست نماي ویروسیگیرنده 
ها كه مشابه هاي برخی ویروسهریک از محصوالت پروتئینی ژن

 هاستاياي هوهستههاي یاختهگیرنده
10 

316.  virogene شناسی[میکرب-شناسی]زیست زاویروس ژن 
اي كه حاوي اطالعات براي تولید اجزاي ذرۀ توالی دِناي یاخته

 ویروسی است
10 

317.  virogenic cell شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروسیاختة نهان 
اي كه حامل یک ژنگان ویروسی نهفته است و ویروس یاخته

 كندعفونی تولید نمی
10 

318.  viroid شناسی[میکرب-شناسی]زیست ویروسشبه 
زایی شامل یک رشتة كوتاه رِنا كه با هیچ پروتئینی عامل عفونت

 نیست و براي تکثیر كامالً وابسته به یاختة میزبان استهمراه 
8 



ردفت تعريف حوزه معادل مصوب واژة بيگانه رديف  

319.  virology شناسی[میکرب-شناسی]زیست شناسیویروس 
هاي ها و بیماريشناسی كه به مطالعة ویروساي از میکربشاخه

 پردازدناشی از آنها می
8 

321.  virolysis 10 ساختار ویروسناپذیر تخریب برگشت شناسی[میکرب-شناسی]زیست كافتویروس 

321.  viropexis, engulfment 10 بردفرایندي كه در آن یاخته ذرۀ ویروسی را در خود فرومی شناسی[میکرب-شناسی]زیست فروبَري ویروس 

322.  
viroplasm, factory area, 

viroplasmic matrix, 

virus factory 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست كارگاه ویروس
هاي آلوده به ویروس كه همتاسازي یا یاختهیاختة بخشی از میان

 شودها در آن انجام میگردایش ویروس
10 

 
viroplasmic matrix → 

viroplasm  
 شناسی[میکرب-شناسی]زیست

 
10 

 virostatic → virustatic 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

323.  virucidal/ viricidal شناسی[میکرب-شناسی]زیست كشویروس 
ماده یا عاملی كه قادر به غیرفعال كردن یا از بین یک بردن یک 

 است ویروس
10 

324.  viruria 8 وجود ویروس در ادرار شناسی[میکرب-شناسی]زیست میزيویروس 

325.  virus assembly, 
assembly 1 

 10 پروتئینهاي بالغ متشکل از مادۀ ژنتیکی و تجمع ویریون شناسی[میکرب-شناسی]زیست گردایش ویروسی

 
virus factory → 
viroplasm  

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

10 

326.  virus particle → virion 
 

 شناسی[میکرب-شناسی]زیست
 

8 

327.  virustatic/ virostatic 10 تواند تکثیر ویروس را مهار كندماده یا عاملی كه می شناسی[میکرب-شناسی]زیست ایستانویروس 

328.  wet colony 10 پَرگَنة براق ← شناسی[میکرب-شناسی]زیست پَرگنة مرطوب 

329.  wet mount, wet 

preparation 
 شناسیمیکرب نمونة مرطوب

سازي در ریزبین كه در آن نمونة مایع را بین الم و نوعی آماده

 دهندالمل قرار می
11 

 
wet preparation → 

wet mount  
 شناسیمیکرب
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