
برخی واژگان نظامی انگلیسی متداول در ارتش ج.ا.ا و سایر نیروهاي مسلح و 

معادل واژه فارسی جایگزین آنها ـ در دفتر اول ـ فرهنگستان زبان و ادب فارسی
1اهللا پیرزادفردقدرت

گزینی ستاد کل ن.م مطرح و واژه که به شرح زیر در نشست جلسات واژه65تعداد 

هاي ان و ادب فارسی مورد بحث و بررسی واقع و در فرهنگ واژهدر فرهنگستان زب

مصوب فرهنگستان ـ دفتر اول ـ ثبت و منتشر گردیده است. امید است با بکارگیري 

اي مورد ها، در اسناد، مدارك، مکاتبات، متون تألیفی و ترجمهمعادلهاي مصوب واژه

گزینی و فرهنگستان فته و گروه واژهمندان قرارگرتوجه اساتید و دانشجویان و سایر عالقه

تر نمایند.را در ادامه تالش خود مصمم

علمی و ترویجی 10این واژگان براي اطالع و استفاده علمی در فصلنامه شماره 

هاي نظامی دافوس آجا ارائه شده است. به یاري خداوند دومین مرحله از فرهنگ واژه

مندان قرار خواهد گرفت.قههاي بعدي در اختیار عالمصوب در فصلنامه

گزینی سماجا / دافوسنماینده  واژه- ۱

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386پائیز و زمستان 
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گزینی س.ك.ن.م و فرهنگستان زبان ادب فارسیهاي مصوب دفتر واژهواژه
گزینیدفتر اول  ـ  گروه واژه

مالحظاتواژه مصوب فرهنگستانواژه بیگانهردیف

1ACOUSTIC mineمین صوتی
2Adjutantآجودان
3Adjutant generals corpsکارگزینی
4Anti-airborn mineمین ضد هوابرد
5Antipersonnel mineمین ضد نفر
6Antitank mineمین ضد تانک
7Arch - arch finger print

arch finger print ,arch
اثر انگشت کمانی، کمانی

8Battle dressبرپوش
9bleachersپلکانی
10Bombبمب
11Bottom mineنشینمین کف
12Bounding mineمین جهنده ضد نفر
13breechblockبستار
14chaffخاشه
15Chemical bombبمب شیمیایی
16Chemical mineمین شیمیایی
17Cluster bombايبمب خوشه
18commandoتکاور
19Controlled mineمین دورفرمان
20dartآماجه
21Delayed action bombبمب تأخیري
22Delayed action mineمین تأخیري
23Depth bombبمب زیرآبی
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24Drill mineمین تمرینی
25Finger printاثر انگشت
26Fire bombزابمب آتش
27fougasseمین فوگاز
28French tunicپوشسان
29Gaiterپوشساق
30Hydrogen bombبمب هیدروژنی
31Inert mineاثرمین بی
32interpolالمللپلیس بین
33lanyardآویزشان

34Loop - loop finger print
loop finger print ,loop

اياي، حلقهاثر انگشت حلقه

35mineمین
36Moored mineمین مهارشده
37Napalm bombبمب ناپالم
38Neutron bombبمب نوترونی
39Notice bombايبمب اعالمیه
40Overhaulبازآماد
41Overlapپوشیپوشانی ، همهم
42Para bombبمب چتردار
43Photoflash bombبمب درخشی
44Ponchoگیرباران
45Practice mineمین مشقی

46
Radar, radio detection and

ranging
radio detection and ranging _

Radar

رادار

47Rangeبرد
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48rescueنجات
49Scatterable mineمین پخشی
50Scatter bombبمب پاشان
51Scenarioنامهرزم
52Scrambleتندخیزي
53Siteایستگاه
54Speed gunیابسرعت
55Strategicراهبردي
56Strategistراهبرد شناس ، راهبردار
57Strategyراهبرد
58Tachographنگارسرعت
59tankتانک
60Targetتیرنشان
61Time bombبمب ساعتی
62Training mineمین آموزشی

63Whorl - whorl finger print
whorl finger print ,whorl

اثر انگشت پیچشی ، پیچشی

64Parachuteچتر، چتر نجات
حمل و نقل 

هوایی

65Para gliderچترْ بال
حمل و نقل 

هوایی



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیواژگان نظامی                                                                      90

فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان ـ دفتر اول

مینی که با امواج منتشر شده از هدف منفجر شود.

کند.رتبه را در امور مختلف، براي پیشبرد وظایف آنان یاري میافسري که فرماندهان عالی

هاي مربوط به مدیریت نیروهاي انسانی است.بخشی از ستاد نیروهاي مسلح که مجري طرح
مصوب فرهنگستان اول است."کارگزینی"توضیح: واژه 

مینی که در محلهاي احتمالی پیاده شدن نیروهاي هوابرد کار گذاشته شود.

پیاده دشمن و ناتوان کردن آنهامینی براي وارد کردن تلفات و ضایعات به افراد 

مینی که تانک را از تحرك بیندازد یا باعث انهدام آن شود.

COUSTIC mineمین صوتی

Adjutantآجودان

Adjutant generals corpsکارگزینی

Anti-airborneمین ضد هوابرد mine

Antipersonnelمین ضد نفر

mine

Antitankمین ضد تانک 

mine
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شود و به صورت قوس یا کمان از طرف دیگرنوعی اثر انگشت که خطوط آن از یک طرف وارد می
شود.خارج می

شود.پوشاند و در کمر جمع میلباس نظامی کوتاه که باالتنه را می

کار رود.سکوهاي بدون سقف و قابل حملی که براي آموزش عملی نظامی در محیط باز به

شود.اي که معموالً با هواپیما پرتاب میافزاري حامی یک ماده منفجره شیمیایی یا میکروبی یا هستهجنگ

کننده از ار گیرد و داراي حسگرهاي عملمینی که پس از رها شدن از ناو یا زیردریایی یا هواپیما در کف دریا قر
رود.نوع مغناطیسی و صوتی و فشاري باشد؛ این نوع براي انهدام شناور سطحی و زیرسطحی به کار می

نوعی مین ضد نفر با خرج کوچکی که بدنه مین را به هوا پرتاب کند و موجب شود مین در ارتفاع سه یا چهار 
ها پرتاب شود.یه جهتفوتی منفجر و قطعات آن در کل

Archاثر انگشت کمانی، کمانی

finger print ,arch

Battleبرپوش

dress

bleachersپلکانی

Bombبمب 

Bottomنشینمین کف

mine

Boundingمین جهنده ضد نفر

mine



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیواژگان نظامی                                                                      92

گذارياي براي مسدود کردن عقب لوله توپ یا هویتزر بعد از خرجوسیله

براده یا نوارهاي فلزي باریکی که در آسمان رها شود و در رادار دشمن اختالل ایجاد کند و او را از نظر 
یابی فریب دهد.هدف

زایا پرده دود یا ماده آتشبمبی حاوي یک عامل شیمیایی مانند گاز جنگی

مینی محتوي مواد شیمیایی سمی براي کشتن افراد یا از کار انداختن یا آلوده کردن وسایل یا زمین.

بمبی شامل تعداد زیادي بمبهاي کوچک که هنگام فرود در منطقه وسیعی پراکنده شوند و داراي زمان انفجار 
متغیر باشند.

داري که پس از پذیرفته شدن در آزمایش ورودي، آموزش خاصی را برابر برنامه تفصیلی با موفقیت یا درجهسرباز یا افسر
نما، اطالعات رزمی، ارتباط و مخابرات، زنده ماندن در شرایط خوانی، کار با قطببگذارند؛ این دوره آموزشی شامل نقشه

و کوهستان و دریاست.سخت، گریز و فرار، تخریب و جنگ مین و عملیات در جنگل

breechblockبستار

chaffخاشه

Chemicalبمب شیمیایی

bomb

Chemicalمین شیمیایی

mine

Clusterايبمب خوشه

bomb

commandoتکاور
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مینی که از ایستگاه فرمان راه دور هدایت و منفجر شود.

گیرد و پدافند زمین به هوا و هدف تمرینی و هوایی که به وسیله هواپیما در منطقه تیراندازي ضدهوایی قرار می
دهند.هواپیما آن را هدف قرار می

ج را در زمانی معین و بعد از تماس با هدف منفجر کند.شده که خربمبی مجهز به ماسوره تنظیم

نشینی کننده و براي به ستوه آوردن مینی که مدتی بعداز تحریک شدن منفجر شود و اغلب پشت سر نیروهاي عقب
رود.و انهدام نیروهاي تعقیب کننده دشمن به کار می

عمق عمل کند و علیه هدفهاي زیرآبی به کار رود.هاي هیدروستاتیکی که با فشار آب دربمبی با ماسوره

هاي لجستیکی استفاده نوعی مین آموزشی که به لحاظ اندازه و شکل و وزن مشابه مین جنگی است و براي تمرین
شود.می

Controlled mineمین دورفرمان

dartآماجه

Delayed action bombبمب تأخیري

Delayed action mineمین تأخیري

Depth bombبمب زیرآبی

Drill mineمین تمرینی



سال چهارم-10شماره -فصلنامه علوم و فنون نظامیواژگان نظامی                                                                      94

ماند و در افرادخطوط و شیارهاي خاص انگشتان دست یا پا که به هنگام لمس کردن اشیا روي آنها باقی می
تفاوت دارد.

شده و مجهز به یک چاشنیبمبی پرشده با مخلوطی از بنزین ژالتینی

بینی شده پرتاب شود.هاي پیشمینی که محض انفجار آن قطعات فلزي یا سایر اشیاء در جهت

ر تشریفات و شود و عموماً دهاي فلزي که معموالً روي آن کمربند چرمی یا حمایل بسته میکت نظامی با دکمه
شود.مراسم رسمی استفاده می

پوشاند.پوششی از جنس چرم یا جیر که قسمت پایین ساق و باالي کفش را می

اي از عناصر سبک تشکیل شده باشد و در آن از شکافت عناصر سبک به بمبی که از یک بمب اتمی و مجموعه
عنوان منبع انرژي استفاده شود.

Finger printاثر انگشت

Fire bombازبمب آتش

fougasseمین فوگاز

French tunicپوشسان

Gaiterپوشساق

Hydrogen bombبمب هیدروژنی
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اثر زاي آن بیموزشی که به لحاظ اندازه و شکل و وزن شمابه مین جنگی، اما کلیه مواد منفجره و آتشنوعی مین آ
باشد.

المللی که بر اساس تشریک مساعی و همکاري متقابل دولتها براي مبارزه با جرایم و مجرمین اتحادیه همکاري بین
تقرار عدالت تأسیس شده است و کشورهاي عضو آن المللی و برقراري نظم و امنیت عمومی کشورها و اسبین

اطالعات خود را در مورد جرایم، بدون درگیر شدن با موضوعات سیاسی و تشریفات اداري، مبادله و به یکدیگر 
کنند.کمک می

اي سربی دوخته شده است و رويهاي آن قطعهشده در رنگهاي مختلف که به هر یک از دو سر رشتهقیطان بافته
شود.شانه چپ یا راست لباس نظامی بسته می

است."آویزشانه"توضیح :   این واژه مخفف واژه 

شود و پس از گردش حول محوري فرضی و عبور از مقابل نوعی اثر انگشت که خطوط آن از یک طرف وارد می
شود.دلتا از همان طرفی که وارد شده است خارج می

Inert minاثرمین بی

interpolالمللپلیس بین

lanyardآویزشان

loop finger print ,loopاياي، حلقهاثر انگشت حلقه
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فجره یا ماده دیگري که در ظرفی قرار گرفته و برا یانهدام خودروها یا کشتیها یا قایقها یا هواپیماها و ایجاد مقداري ماده من
مصوب فرهنگستان اول "مین"توضیح: واژه خسارت به آنها و زخمی کردن افراد طراحی و ساخته شده باشد.

است.

ناطق حساس دریا) مهار شود؛ این مین در عمق متناسب با آبخور مینی که با استفاده از لنگر به کف دریا (در م
شود.ور است و با برخورد بدنه کشتی به آن منفجر میها غوطهکشتی

) که پس از 9یا ام2یا ام1و یکی از پودرهاي ام80بمبی محتوي نوعی ترکیب مایع ( ترجیحاً بنزین با اکتان 
ژالتینی تولید کند و با شعله و حرارت زیاد بسوزد.پرتاب و برخورد به هدف، ماده 

بمبی که در اثر انفجار سریع، مقادیر زیادي نوترون و مقدار کمی ذرات آلفا و اشعه گاما از آن رها شود.

شود.بمبی حاوي اوراق تبلیغاتی که از هواگرد پرتاب می

mineمین

Moored mineمین مهارشده

Napalm bombبمب ناپالم

Neutron bombبمب نوترونی

Notice bombايبمب اعالمیه

Overhaulبازآماد
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گذاري و عات اصلی و فرعی؛ این عمل شامل بازدید و قطعهسازي هر وسیله با پیاده کردن قطتعمیر و آماده
شود.میتراشکاري و تعمیر موتور است و به سوار کردن و بستن قطعات و بازدید نهایی ختم

هاي مجاور خود داراي منطقه مشترك  باشند؛ مقدار منطقه مشترك انطباق دو یا چند عکس هوایی که با عکس
درصد است.60الً طولی در عکس هوایی معمو

شود.بمبی با تجهیزات ویژه و داراي چتري که پس از پرتاب از هواپیما به طور خودکار باز می

برداري در شب را فراهم سازد.زایی که از هواپیما پرتاب شود و با ایجاد نور زیاد امکان عکسمواد آتش

داراي شکافی براي عبور سر در وسط آن است.نوعی بارانی بدون آستین و ضدآب و یکپارچه که

نوعی مین آموزشی که به لحاظ اندازه و شکل و وزن مشابه مین جنگی است و ماسوره آن مقدار کمی ماده 
منفجره کندشکن یا دودزا دارد.

Overlapپوشیپوشانی ، همهم

Para bombبمب چتردار

Photoflash bombبمب درخشی

Panchoگیرباران

Practice mineمین مشقی

Radar, radioرادار

detection and ranging
radio detection and ranging _ Radaadio detection and ranging _ Rada
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سطح اشیاء براي هاي امواج الکترومغناطیسی با بسامدهاي رادیویی بازتابیده از سیستمی که در آن از باریکه
آشکارسازي آنها استفاده شود.

. اندازه یا مسافتی که محل 3. مسافتی تقریبی که در آن فرستنده رادیو کارایی داشته باشد 2. فاصله افقی بین سالح و هدف 1
طی کند.. مسافتی که خودرو بتواند با استفاده از سوختی که در مخزن دارد 4عملیات یا منطقه چیزي را محدو کند 

دیدگان را از وضعیت به وجود آمده به حالت ایمنی و دیده، سانحهعملیاتی که در آن نیروهاي آموزش
سالمت برسانند.

مینی که بوسیله هواپیما یا بالگرد یا توپخانه یا خودروهاي زمینی پخش شود و در زیر خاك قرار داده نشود.

زا و یک خرج تالش (خرج متالشی کننده) پر شود و هنگامی که با چیزي بمبی با ظرف سبک که ماده آتش
زا را در منطقه وسیعی پراکنده شود؛ انفجار خرج تالش ظرف بمب را منفجر و مواد آتشبرخورد کند منفجر می

کند.می

هایی که دستیابی به هدفهاي منظور شده در دستورالعمل تمرینهاي تاکتیکی فرمانده را ترسیم و تجسم وضعیت
پذیر سازد.امکان

Rangeبرد

rescueنجات

Scatterable mineمین پخشی

Scatter bombمب پاشانب

Scenarioنامهرزم
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ترین وجه ممکن با هدف رهگیري هوایی که متعاقب آن دستور مأموریت نیز ابالغ شود.برخاستن هواپیما به سریع

افزار و رادار که توان عملیاتی مستقل دارد.و جنگاي از سالح محل استقرار مجموعه

برداري یا تپانچه که به صداي موتور و خروجی اگزوز حساس است و با نشانه اي به شکل دوربین فیلموسیله
توان سرعت آن را تعیین کرد.گرفتن آن به سمت وسیله نقلیه می

مربوط به راهبرد

کارگیري آنها در زمان جنگ، براي تأمین حداکثر منافع یروها و منابع نظامی و بهشخصی که فن و علم توسعه ن
داند.ملی و افزایش احتمال پیروزي را می

Scrambleتندخیزي

Siteایستگاه

Speed gunیابسرعت

Strategicراهبردي

Strategistراهبرد شناس ، راهبردار

Strategyراهبرد
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.  فن و علم توسعه نیروها و منابع نظامی و به کارگیري آنها در زمان جنگ تأمین حداکثر منافع ملی و افزایش 1
یابی به حداکثر یت منابع ملی اعم از اقتصادي و سیاسی و نظامی براي دستریزي و مدیر. برنامه2احتمال پیروزي 

منافع ملی درزمان صلح و افزایش احتمال پیروزي در زمان جنگ

بوس و سواري که به شهري، از قبیل اتوبوس و مینیدستگاه نصب شده بر روي وسایل نقلیه عمومی مسافربر بین
کند.سافت طی شده را بر روي صفحه مدور ثبت میوسیله سه سوزن، سرعت و ساعت و م

خودرو زنجیردار زرهی مسلح به توپ و مسلسل

رود.هدف استانداردي که براي آموزش و تمرین تیراندازي به کار می

زمان بمبی که بر اثر اتصال به یک مدار الکتریکی، با ایجاد جرقه از طریق چاشنی، مواد منفجره داخلی آن در 
معینی منفجر شود.

مینی شبیه مین جنگی که فاقد ماده منفجره باشد.

Tachographنگارسرعت

tankتانک

Targetتیرنشان

Time bombبمب ساعتی

Training mineمین آموزشی

Whorl finger printاثر انگشت پیچشی ، پیچشی

,whorl
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نوعی اثر انگشت که حداقل داراي دو دلتاست و در مقابل هر یک از دلتاها حداقل یک خط مدور وجود دارد.

وسیله چتر مانندي که از آن براي فرود انسان یا پایین فرستادن بار استفاده شود.

گیرد و قادر به سریدن و قرارگرفتن در جریانات صعودي هوا باشد و با نیروي حرکت چتري که با فشار هوا شکل 
پاي انسان به پرواز درآید.

چتر نجات          چتر

ـ این واژه در فرهنگ عمید نظم، کاراگاه مطرح شده است.1

میالدي از سربازان برزیل کانادا دانمارك نروژ یوگسالوي 1956ـ در نیروهاي نظامی سازمان ملل که در سال 2
هند تشکیل شد نخستین مأموریت پلیس صلح عزیمت به مصر براي جلوگیري از ادامه جنگ سپاهیان فرانسه 

انگلستان اسرائیل با نیروهاي مصر

parachuteچتر، چتر نجات 

Para gliderچتر بال

Policeپلیس             


